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ــه 1401در  ــی بودج ــد بررس ــون رون پیرام
کمیســیون تلفیــق مجلــس  

عملکــرد کمیســیون تلفیــق در بررســی بودجــه ســال 

ــه  آینــده و تعییــن وظایــف دولــت، محــل نقــد و ارائ

نظــرات متفاوتــی بــوده اســت. برخــی از مصوبــات 

ــش وام قرض الحســنه  ــد از افزای مطــرح شــده عبارتن

ازدواج بــرای هــر یــک از زوج هــا تــا 120 میلیــون 

تومــان، همسان ســازی حقــوق اعضــای هیئــت علمــی 

مخالفــت  علــوم,  وزارت  بــه  وابســته  دانشــگاه های 

حقــوق  حداقــل  تعییــن  ترجیحــی،  ارز  حــذف  بــا 

کارکنــان دولــت بــه میــزان 5 میلیــون و 600هــزار 

تومــان، اختصــاص 90 هــزار میلیــارد تومــان بــرای 

معافیــت  بازنشســتگان،  حقــوق  همسان ســازی 

حقــوق زیــر 5 میلیــون تومــان از مالیــات و موافقــت 

بــا واردات 50 هــزار خــودرو.

برابــری از نوع درآمد برابــری از نوع درآمد 
یکــی از موضوعــات قابــل پرداخــت، همسان ســازی 

حقــوق کارگــران، بازنشســتگان و ایثارگــران اســت کــه 

ــد .  ــه حســاب می آی از نقــاط مثبــت بودجــه امســال ب

یکسان ســازی  حرکــت،  ایــن  بــودن  مثبــت  دلیــل 

افــراد و برداشــتن فاصلــه طبقاتــی بیــن افــراد در 

قشــری واحــد اســت امــا در صورتــی ایــن کار جــواب 

ــه ایــن قشــر نشــده  خواهــد داد کــه صرفــا محــدود ب

بلکــه طبقــات بــاالی جامعــه را نیــز شــامل شــود 

و بحــث عدالــت اجتماعــی و فسادســتیزی محقــق 

پایین تریــن  بابایــی،  حاجــی  ســخنان  طبــق  گــردد. 

 600 و  میلیــون   5 شــاغلین  بــرای  حقــوق  میــزان 

هــزار تومــان و حداقــل حقــوق بــرای بازنشســتگان 

ــبت  ــه نس ــده ک ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــون توم 5 میلی

ــه ســال گذشــته 60 درصــد افزایــش داشــته اســت.  ب

ــون  ــا 15 میلی ــون ت ــه از 5 میلی ــرادی ک ــن اف همچنی

ــات  ــد مالی ــمول 10 درص ــد مش ــی دارن ــان دریافت توم

هســتند، 15 تــا 25 میلیــون تومــان نیــز 15 درصــد و 

ــد. ــات می پردازن ــان 20 درصــد مالی ــون توم 25 میلی

بــه  مربــوط  بحــث  ایــن  در  دیگــر  مهــم  نکتــه 

حمیدهعربسرخی
مسئولواحدخواهران

دانشکدهعلوماجتماعی

ــه ــرای بودج ــار ب ــی ها این ب ــق مجلس ــهتلفی ــرای بودج ــار ب ــی ها این ب ــق مجلس تلفی
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی اســت کــه شــامل ایــن 

طــرح نمی شــوند و همیــن مطلــب بیان گــر ناعادالنــه 

چیــده شــدن طــرح اســت و قســمتی از افــراد در آن 

جامعیــت  از  طــرح  لــذا  شــد.  نخواهنــد  محاســبه 

ســال  در  همچنیــن  نیســت.  برخــوردار  مطلوبــی 

1400 مجلــس بــرای برقــراری ایــن طــرح دســت و پا  

ــب  ــه موج ــام داد ک ــی انج ــی غیرمنطق ــته تعلل شکس

ــن طــرح شــد.  فرصــت ســوزی در زمــان و اجــرای ای

لــذا مجلــس، بایــد بــا ارائــه طرحــی عمومــی در جهــت 

ــط، کار را  ــه و اقشــار مرتب ــوم جامع ــاه عم ــن رف تأمی

بــرای دســتگاه های ذی ربــط آســان کنــد.

ســیگار، پل ارتباطی جدیدی برای قاچاقســیگار، پل ارتباطی جدیدی برای قاچاق
یکــی از نقــاط منفــی، بحــث مالیــات بــر ســیگار اســت 

کــه براســاس ایــن تعرفــه کمیســیون می توانــد باعــث 

افزایــش قاچــاق ایــن کاال و ایجــاد داللی هایــی در این 

عرصــه باشــد و اگــر هــدف مجلــس کاهــش مصــرف 

دخانیــات از جملــه ســیگار و نوعــی درآمدزایــی از 

ایــن طریــق اســت، ابتــدا روش هــای اصولــی دیگــری 

ماننــد جلوگیــری از رواج فرهنــگ داللــی و قاچــاق و...  

ــات  ــای اخــذ مالی ــد روش ه ــدار شــود و بع ــد پدی بای

ــد بــرای دولــت در  رخ دهــد. همیــن مصوبــه می توان

ــاره احتــکار  زمینــه گمــرک مانعــی ایجــاد کنــد تــا دوب

ــن  ــه ای ــد ک ــه رخ نده ــن زمین ــری در ای و فســاد دیگ

ــت. ــده اس ــی ش ــت های پیش بین ــد سیاس ــر نیازمن ام

ــود  ــازی و نب ــث فرهنگ س ــر بح ــه اگ ــر آنک ــه دیگ نکت

قانــون و طــرح بــرای رفــع مشــکل اســت، لــذا مجلــس 

و  قاچــاق  اوضــاع  بهبــود  جهــت  در  دارد  وظیفــه 

داللــی تــاش کنــد و هرگونــه راه رســیدن بــه آن را 

ــد. از  ــط و مکمــل مســدود کن ــون مرتب ــا وضــع قان ب

ــوزه  ــات در ح ــذ مالی ــی و اخ ــث درآمدزای ــی بح طرف

اقتصــادی بســیار حائــز اهمیــت اســت امــا اگــر خــارج 

ــرای نهادهــای نظارتــی و امنیتــی  از چارچــوب باشــد ب

ــهیل گر در  ــکار تس ــس راه ــود. پ ــد ب ــکل زا خواه مش

ــه  ــی و مجــاز اســت ک ــا ورود قانون ــه صرف ــن زمین ای

می توانــد مثمــر ثمــر باشــد.

لقمه واردات را دور سر تاسیسات عمرانی پیچیدنلقمه واردات را دور سر تاسیسات عمرانی پیچیدن
طــی مصوبــه کمیســیون تلفیــق بودجــه بــا واردات 

ــی ایجــاد  ــوان نوعــی درآمدزای 50 هــزار خــودرو می ت

کــرد و پــول مرتبــط بــا آن را بــه تأســیس یــا تکمیــل 

ــی  ــاص داد در صورت ــن و ... اختص ــای راه آه بخش ه

داخلــی،  خــودرو  از  حمایــت  بــا  می توانیــم  کــه 

اختصــاص  و  رهبــری   اخیــر  ســخنان  بــه  باتوجــه 

ــه آنهــا و افزایــش کیفیــت، ســهم  بودجــه موردنظــر ب

عظیمــی در ایــن اهــم داشــته باشــیم. در ایــن صــورت 

هــم بــه درآمدزایــی خواهیــم رســید و هــم در زمینــه 

تأسیســات عمرانــی کمــک خواهیــم کــرد. حمایــت 

ــران  ــث عم ــا بح ــه ای ب ــد دوگان ــی نبای ــد داخل از تولی

ارتقــای ســطح  نبایــد،  پــس مجلــس  ایجــاد کنــد. 

ــا ایجــاد مشــکل  ــرای آن را ب ــی ب ــی و درآمدزای عمران

دیگــری رقــم بزنــد، بلکــه بایــد بــا ایجــاد تدابیــری در 

همــان حیطــه، در ایــن بخــش تســهیل گر باشــد و بــه 

صــورت مجــزا و کامــل، جــدی و پیگیرانــه، متصــدی 

و حمایت گــر در جهــت تولیــد داخلــی باشــد.

نظام ســالمت، ضامن جســم و روح جامعه نظام ســالمت، ضامن جســم و روح جامعه 
مصوبــه اخیــر کمیســیون تلفیــق در ارتبــاط بــا نظــارت 

بیشــتر و جدی تــر بــر عملکــرد بخــش ســامت  در 

افزایــش شــفافیت و نظــارت بــر سیســتم ســامت 

جامعــه اثرگــذار خواهــد بــود. اختصــاص ایــن بودجــه 

ــوم پزشــکی موجــب  به خصــوص در دانشــگاه های عل

کمــک قابــل توجهــی بــه کاهــش 

نظــام  در  منابــع  هدررفــت 

افزایــش کارایــی  ســامت و 

در ایــن بخــش خواهــد کــرد. 

و  شفــاف ســــازی  همچـــنین 

نظــارت 
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همــه جانبــه در ایــن زمینه 

جلوگیــری  بــه  می توانــد 

زمینــه  در  فســادها  از 

ســامت از جمله داللـــی ها 

نــجومـــی  حقــــوق های  و 

ــا  ــد و ب ــامان ده ــر و س س

ــاد  ــداری و اعتم ــاد پای ایج

ــرای  ــه، شــرایط را ب دوطرف

دولــت آســان تر کــرده تــا 

بتواننــد بــه ســایر ایــرادات 

ــد و  نظــام ســامت بپردازن

آنــان را در اولویــت قــرار 

ــد. دهن

ســر  بــر  ارز  ســر کشــمکش  بــر  ارز  کشــمکش 
تدریجــی بــودن یــا نبــودن تدریجــی بــودن یــا نبــودن 
مســئله  ترجیحــی  ارز 

عرصــه  در  مهمــی  بســیار 

مخالفــان  و  موافقــان  کــه  اســت  اقتصــادی 

خــود را دارد. در مصوبــه کمیســیون تلفیــق از 

ارز ترجیحــی و عــدم حــذف آن صحبــت شــده 

اســت. از جملــه دالیلــی کــه بــرای حــذف نکــردن 

ارز ترجیحــی مطــرح شــده ایــن اســت کــه در شــرایط 

کاالهــای  کــردن  وارد  در  می توانــد  حاضــر  حــال 

اساســی و تأمیــن آنهــا از جملــه دارو و گنــدم و مــوارد 

دیگــر کمــک کننــده باشــد امــا ایــن نظــر موافقــان 

کــه  مطالعاتــی  بــه  توجــه  بــا  دارد.  مخالفانــی  و 

ــذف  ــتند ح ــوزه داش ــن ح ــف در ای ــان مختل کارشناس

قاچــاق کاال،  افزایــش  بــه  می توانــد  ترجیحــی  ارز 

پاییــن آمــدن ارزش کاالهــا و کاهــش رونــد تولیــدات 

داخلــی و همچنیــن افزایــش پایــه پولــی و مســائلی از 

ایــن دســت بینجامــد امــا همچنــان ســوال اینجاســت 

موانــع  ایــن  داشــتن  بــدون  می تــوان  کــه چگونــه 

ــه  قوانیــن را نوشــت؟ پایبنــدی نماینــدگان مجلــس ب

حــذف نکــردن ارز ترجیحــی نشــان می دهــد کــه ذهــن 

ــادی را درگیــر کــرده اســت. یکــی از معایــب  افــراد زی

بــزرگ ایــن تصمیــم مجلــس، افزایــش رانــت، فســاد 

و بــه وجــود آمــدن نــوع جدیــدی از فســاد در جامعــه 

اســت کــه می توانــد خســارت های جبــران ناپذیــری 

ــا  ــاورد. ب ــا به وجــود بی ــه سیاســت  گذاری ه را در زمین

توجــه بــه تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری در ســخنان 

اخیــر خــود در ارتبــاط بــا بحــث تولیــدات داخلــی 

مصوبه اخیر مصوبه اخیر 
کمیسیون تلفیق در کمیسیون تلفیق در 
ارتباط با نظارت بیشتر و ارتباط با نظارت بیشتر و 
جدی تر برجدی تر بر
 عملکرد بخش سالمت   عملکرد بخش سالمت  
در افزایش شفافیت در افزایش شفافیت 
و نظارت بر سیستم و نظارت بر سیستم 
سالمت جامعهسالمت جامعه
 اثرگذار اثرگذار
 خواهد بود.  خواهد بود. 
اختصاص این اختصاص این 
بودجه به خصوص در بودجه به خصوص در 
دانشگاه های علوم دانشگاه های علوم 
پزشکی موجب کمک پزشکی موجب کمک 
قابل توجهی به کاهش قابل توجهی به کاهش 
هدررفت منابع در نظام هدررفت منابع در نظام 
سالمت و افزایش کارایی سالمت و افزایش کارایی 
در این بخش خواهد کرد.در این بخش خواهد کرد.

و حمایــت از آنهــا و همچنیــن عــدم 

مواجــه شــدن بــا بحــث کســری بودجــه 

ــال آن افزایــش ارز ترجیحــی  کــه در قب

ــدگان  ــت، نماین ــد داش ــی خواه را در پ

مجلــس بایــد بــه دنبــال ایــن باشــند 

در  را  خــود  سیاســت گذاری های  کــه 

اوضــاع  بهتــر شــدن  جهــت هــر چــه 

و  داخلــی  اشــتغال  کار،  و  کســب 

اوضــاع اقتصــادی کشــور قــرار دهنــد و 

ــا بررســی های کارشناســانه  ایــن راه هــا ب

می شــود. محقــق 

تعییــن  را  میــدان  برنــده  تعییــن بودجــه  را  میــدان  برنــده  بودجــه 
می کنــدمی کنــد

در هرحــال امیــد اســت کــه کمیســیون 

تلفیــق، باتوجــه بــه ظرفیــت و توانایــی 

ــو  ــن نح ــه بهتری ــس دارد ب ــه در مجل ک

عمــل کنــد و عمل گرایــی خــود را بــا 

بــودن پیــش  تخصصــی و کارشناســی 

نیــز  را  نکتــه  ایــن  درضمــن  ببــرد. 

می تــوان بیــان کــرد کــه بودجــه یــک کشــور در آینــده 

یــک ســال آن  کشــور اثرگــذار خواهــد بــود و همچنین 

و  مــدت  میــان  مــدت،  تاثیــرات کوتــاه  می توانــد 

اجتماعــی،  اقتصــادی،  زمینه هــای  در  را  بلند مدتــی 

ــیون  ــس کمیس ــد. پ ــته باش ــی داش فرهنگــی و سیاس

تلفیــق بودجــه مســئولیت ســنگینی را در ایــن زمینــه 

دارد. عــاوه بــر رفــع ایــرادات در مصوبــات خــود و بــا 

ــه تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری، مشــورت  توجــه ب

زمینه هــای  در  متخصــص  و  کارشــناس  افــراد  بــا 

ــد  ــی و فرهنگــی می توان ــادی، اجتماعــی، سیاس اقتص

ــد.  ــته باش ــه داش ــئله بودج ــه را در مس ــن نتیج بهتری

ــد کســری  ــا مســائلی مانن ــر  این صــورت کشــور ب در غی

و  قیمــت کاالهــا  افزایــش  تــورم،  ایجــاد  بودجــه، 

کاهــش تولیــد داخلــی و... مواجــه خواهــد شــد.

ــند  ــاوت س ــت، تف ــان اس ــل بی ــه قاب ــری ک ــه دیگ نکت

بودجــه ارائــه شــده توســط دولــت و 

ــق اســت کــه  شــبهات  کمیســیون تلفی

و  داده  افزایــش  زمینــه  ایــن  در  را 

بــا  را  دولــت  برنامه هــای  می توانــد 

ــه  ــد. وظیف ــه کن ــرا مواج ــختی در اج س

مجلــس تبیــن و پشــتیبانی از دولــت 

ــردم، کشــور  ــع م ــظ مناف ــت حف در جه

جهــت  در  جانبــه  همــه  پیشــرفت  و 

تحکیــم ارزش هــای اســامی و حرکــت 

خودســاخته  اقتصــادی  ســمت  بــه 

دوگانه گرایــی  لــذا  اســت.  فعــال  و 

ارائــه  برنامــه  بــا  تلفیــق  کمیســیون 

ــس  ــوده و مجل ــد ب ــل نق ــز قاب ــده نی ش

ایــن  رفــع  جهــت  در  دارد  وظیفــه 

ــد  ــه کن ــع، راه حــل کارشناســی ارائ موان

اصلــی کار  شــالوده  را  پاســخگویی  و 

خــود قــرار دهــد.

لــذا بایــد بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 

ــرادات وارده در بحــث بودجــه کامــا  ای

امــری طبیعــی اســت امــا مســئله  مهم تر 

ایــن اســت کــه نماینــدگان مجلــس بایــد ایــن خطاهــا 

را پذیرفتــه و در جهــت اصــاح آن برآینــد. حضــور 

کارشناســان و متخصصــان در ایــن برهــه می توانــد 

ــد. کمیســیون تلفیــق  شــرایط مســاعدی را فراهــم کن

بودجــه در حــال حاضــر وظیفــه و تکلیــف ســنگینی را 

بــه عهــده دارد کــه هــر نماینــده در ایــن کمیســیون بــا 

نشســتن بــر پشــت میــز نمایندگــی بایــد اول از همــه 

ــرار  ــار ق ــت فش ــردم، تح ــه م ــوق عام ــه حق ــه ب توج

نــدادن آنهــا و توجــه بــه تمامــی اقشــار جامعــه را 

مــورد توجــه قــرار دهــد و نگــذارد کــه ســرمایه داری، 

ــت  ــر عدال ــت ب ــن دس ــواردی از ای ــاد و م ــت، فس ران

ــا  ــه را ب ــود و جامع ــا ش ــه  حکم فرم ــر جامع ــم ب حاک

ــد. ــرو کن ــده ای روب مشــکات عدی

تفاوت سند بودجه تفاوت سند بودجه 
ارائه شده توسطارائه شده توسط

 دولت و کمیسیون تلفیق  دولت و کمیسیون تلفیق 
است که  شبهات را در است که  شبهات را در 

این زمینه افزایش داده این زمینه افزایش داده 
و می تواند برنامه های و می تواند برنامه های 

دولت را با سختی در اجرا دولت را با سختی در اجرا 
مواجه کند.مواجه کند.

لذا دوگانه گرایی لذا دوگانه گرایی 
کمیسیون تلفیق با کمیسیون تلفیق با 

برنامه ارائه شده نیز قابل برنامه ارائه شده نیز قابل 
نقد بودهنقد بوده

 و مجلس وظیفه دارد در  و مجلس وظیفه دارد در 
جهت رفع این موانع،جهت رفع این موانع،

 راه حل کارشناسی ارائه  راه حل کارشناسی ارائه 
کند و پاسخگویی را کند و پاسخگویی را 

شالوده اصلی کار خود شالوده اصلی کار خود 
قرار دهد.قرار دهد.

،،،،
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مصاحبــه اختصاصــی ســحر بــا آقــای دکتر 
خانعلــی زاده پیرامــون برجــام و مذاکــرات 

ویــــن

در روزهــای اخیــر، اخبــاری 

اینکــــه  بـــــر  مبنـــــی 

مذاکــرات ویــن در 

یــک قدمــی توافق 

بــه  زیــاد  اســت، 

گـــوش رسیــــده 

اســت. از طرفـــی 

کـــره کننده ها  مذا

مـی کننـــد،  عنـــوان 

تــا وقتــی کــه بــر ســر 

همـــه مسـائــــل بحــث نشــود، نمی توانیــم پرونــده 

مــــذاکـــــــرات را مختومــه اعــام کنیــم یــا این کــه 

ــه از آن  ــم ک ــدر نزدیکی ــرارداد همان ق ــاد ق ــه انعق ــا ب م

دور هســتیم. لــذا بــه دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع در 

بــازه زمانــی پیــش رو، بــر آن شــدیم تــا بــا جنــاب دکتــر 

خانعلــی زاده، کارشــناس روابــط بین الملــل و هیئــت 

مصاحبــه ای  عامه طباطبایــی)ره(،  دانشــگاه  علمــی 

در خصــوص موضــوع مذکــور داشته باشــیم. شــرح 

گفت وگــو بــه قــرار زیــر اســت.

آیــا چیــن و روســیه بــر ســر ظرفیتــی بــه نــام ایران، آیــا چیــن و روســیه بــر ســر ظرفیتــی بــه نــام ایران، 
بــا آمریــکا در رقابت انــد؟بــا آمریــکا در رقابت انــد؟

  چیــن به طــور ویــژه بــه دنبــال ایــن اســت کــه در دوره 

ــا آمریــکا هــم آوردی کنــد و  جدیــد نظــام بیــن الملــل ب

جایگزیــن آمریــکا و هژمــون جهــان بشــود. بنابرایــن 

از تمــام ظرفیت هــا اســتفاده می کنــد و حتــی بــرای 

بدهــد هزینــه  انجــام  را  اقــدام  ایــن  بتوانــد  این کــه 

ــا اســت و ایــن  می دهــد. چیــن از بازیگــران کلیــدی دنی

شــعار نیســت. بخاطــر جایــگاه و موقعیــت ژئوپلیتیکــی 

ایــران و نیــز تأســیس جبهــه مقاومــت کــه بعــد از انقاب 

اســامی شــکل گرفــت، یــک آورده ویــژه ای بــرای واحدی 

سیاســی بــه نــام ایــران داشــته کــه به عنــوان یــک نقطــه 

اساســی در ایــن معــادالت بیــن المللــی تاثیــر می گــذارد. 

روســیه نیــز بعــد از این کــه نقــاط ضعــف آمریــکا را دیــد 

و ســیر افــول آمریــکا را درک کــرد، در تــاش اســت کــه 

بتوانــد ســهم خــودش را از قــدرت جهانــی کســب کنــد.  

بنابرایــن جــواب ســوال شــما مثبــت اســت امــا نــه بــه 

ایــن معنــا کــه ایــران بــه عنــوان مهــره ای بیــن قدرت هــا 

دست به دســت شــود. جایــگاه و موقعیــت ایــران در 

ــه کــه آن هــا هــر  ــاال رفت ــه حــدی ب ــل ب نظــام بیــن المل

کاری می کننــد کــه بــا جلــب نظــر ایــران و حتــی پذیــرش 

ــل  ــران مث ــه بی اخاقــی دیپلماتیــک از ســمت ای هرگون

بی توجهــی بــه پیشــنهاد مهمانان بلندپایه چیــن در دیدار 

ســال1394، از ایــن ســرزمیِن ظرفیت هــا اســتفاده کنند. 

از طرفــی بــرای ایــران یــک دســتاورد اســت کــه اگــر مــا 

هوشــمندانه بازی کنیــم و شــرایط نظــام بین الملــل را 

به درســتی درک کنیــم، می توانیــم از ایــن بازیگــری چیــن 

و روســیه در طراحــی نظــام نویــن جهانــی بیش تریــن 

امتیــاز را کســب کنیــم و حتــی اگــر می خواهیــم بــا غــرب 

تعاملــی داشــته باشــیم، ایــن را بــه او بفروشــیم.

ــرایط  ــل، ش ــت قب ــئوالن دول ــر مس ــال اگ ــوان مث به عن

نظــام بیــن الملــل را فهــم کــرده بودنــد، می توانســتند از 

نگرانــی چیــن و روســیه بابــت انعقــاد قــرارداد بــا غــرب، 

اهــرم فشــار بســازند و قــدرت چانه زنــی را در مذاکــره 

افزایــش  دهنــد و در واقــع ســبد دیپلماســی ما وســیع تر 

می شــد کــه باعــث ارتقــا درجــه ایــران در دیپلماســی بــا 

ــال از  ــدن احتم ــر ش ــث کمت ــم باع ــد و ه ــرق می ش ش

ــن برجــام می شــد. ــن رفت بی

نهایــت امــر این کــه چیــن و روســیه بــرای اینکــه بتواننــد 
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ــد و  ــران نیازمندن ــه ظرفیــت ای ــد، ب ــار  کنن ــکا را مه آمری

ایــن نــه در حــّد شــعار، بلکــه در مقــام عمــل این طــور 

اســت. ایــران یــک کارِت برنــدِه بنیادیــن بــرای چیــن 

و روســیه در تشــکیل نظــام نویــن جهانــی به شــمار 

می آیــد. صحنــه جهانــی از دیــد چیــن، مثــل یــک پــازل 

100 تکــه هســت کــه ٥ تــای آن در زمیــن ایــران اســت و 

چیــن بــرای تکمیــل ایــن پــازل بــه ســهم هرچنــد ناچیــز 

ایــران نیازمنــد  اســت. بــه عبارتــی ایــران در نــگاه چیــن به 

مثابــه یــک کلیــد اســت، هــر چنــد ناچیــز امــا راهگشــا.

آیـا دولـت آمریـکا به توافق بـا ایران احتیـاج دارد آیـا دولـت آمریـکا به توافق بـا ایران احتیـاج دارد 
یا اینکه این تمایل صرفًا از سـمت بایدن اسـت؟ یا اینکه این تمایل صرفًا از سـمت بایدن اسـت؟ 

موضع اسـرائیل در این مسـئله چیست؟موضع اسـرائیل در این مسـئله چیست؟
ــاج دارد.  ــران احتی ــا ای ــق ب ــه تواف ــکا از دو منظــر ب آمری

ــت  ــن هس ــد ای ــان دارن ــه خودش ــی ک ــر اول، اّدعای منظ

ــران در حــال پیشــرفت هســته ای اســت و زمــان  کــه ای

و گذشــته  رســیده  فــرا  تحریم هــا  بنــد  از  گریــزش 

ــه  ــا از نقطــه بهین ــران اســت؛ چــون م ــع ای ــه نف زمــان ب

تحریم هــا عبــور کردیــم. ایــن بــدان معنــا اســت کــه 

اگــر قبــاً یــک واحــد تحریــم منجــر بــه یــک واحــد فشــار 

بــه ایــران می شــد، اآلن10واحــد تحریــم منجــر بــه یــک 

ــاز  ــا نی ــن آن ه ــود. بنابرای ــران می ش ــه ای ــار ب ــد فش واح

دارنــد هرچــه زودتــر بــه  نتیجــه برســند. دیــدگاه بعــدی، 

دولــت بایــدن اســت کــه در حــوزه سیاســت خارجــی تــا 

بــه ایــن لحظــه دســتاورد خاصــی نداشــته اســت و حتــی 

شکســت های واضحــی مثــل خــروج از افغانســتان را در 

کارنامــه خــود دارد کــه مــورد انتقــاد و اعتراضــات شــدید 

ــال  ــه دنب ــه ب ــذا بی صبران ــن آمریکایی هــا اســت. ل در بی

اعمــال فشــار بــرای توافقــی بــا ایــران اســت تــا بــه کمــک 

رســانه های تحــت اختیــارش ایــن توافــق را به عنــوان 

دســتاورد و پیــروزی مهــار ایــران در کارنامــه خــود معرفی  

کنــد و یــا بدیــن وســیله بتوانــد از آن در داخــل کشــور 

رونمایــی کنــد و  در پــی آن انتخابــات آبــان مــاه کنگــره را 

بــه نفــع دموکرات هــا تصاحب کنــد.

ــده  ــش متعادل کنن ــک نق ــرائیل ی ــه اس ــن بحبوح در ای

بــرای منافــع آمریــکا اســت. اوالً نقــش پلیــس بــد را 

بــازی می کنــد بــرای این کــه بتوانــد فشــار کامــل بیــاورد 

ــاهد  ــا ش ــود. م ــه  ش ــران گرفت ــاز از ای ــر امتی ــا حداکث ت

بودیــم کــه زمــان برجــام اســرائیلی هــا مــدام علیــه ایــران 

اینکــه  بــرای  نتانیاهــو  حتــی  و  می کردنــد  ســخنرانی 

جلــوی انتفــاع اقتصــادی ایــران را بگیــرد ســخنرانی کــرد 

کــه از قضــا بــه هدفــش رســید.  متأســفانه دولــِت وقــت 

مــا متوجــه ایــن موضــوع نبــود. در شــرایط کنونــی هــم 

ــا یــک تفــاوت؛  همیــن رونــد را در دســت اجــرا دارنــد ب
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ــم صهیونیســتی درگیری هــا  ــت رژی آن هــم این کــه دول

اقتصــادی  وضعیــت  دارد.  زیــادی  آشــفتگی های  و 

بــا مشــکل روبــرو اســت، رقیــب جــدی بنــت یعنــی 

ــا فلســطین  نتانیاهــو مقابلــش قرارگرفتــه، درگیری هــا ب

محاسباتشــان را برهــم زده اســت و مــواردی از ایــن 

قبیــل کــه کمــی دخالت هــا را کــم رنگ تــر کــرده امــا ایــن 

بــه آن معنــا نیســت کــه نمی توانــد تأثیرگــذار باشــد. بــه 

همیــن علــت شــکل ایــن دخالــت عــوض شــده اســت. 

درگذشــته اســرائیل ماحظــات خــود را بــا فشــار بــر 

واشــنگتن علیــه ایــران اعمــال می کــرد امــا اکنــون تنهــا 

واشــنگتن را نویســنده برجــام نمی بینــد و نماینــده خــود 

ــف  ــا از طــرق مختل ــن می فرســتد ت ــه وی را مســتقیمًا ب

بــا نهادهــای دیگــر گفت و گــو کنــد و بــازی خــود را پیــش 

ــه  ــی را می پســندد ک ــی توافق ــرد. اســرائیل به طــور کل بب

منجــر بــه تضعیــف و عــدم انتفــاع اقتصــادی ایران شــود 

و از طرفــی بــه دنبــال کســب مجــوز از آمریــکا بــرای 

ــران اســت. ــه ای ــه علی انجــام اقدامــات خرابکاران

پــس از خــروج ترامــپ از برجــام، فرصتــی وجــود داشــت 

تــا مــا هــم بــه همــان بهانــه از برجــام خــارج شــویم. امــا 

منتظــر دولــت دموکرات هــا ماندیــم و بــا اعــام آمادگــی 

دولــت آمریــکا بــرای دور جدیــد مذاکــرات، فرصــت 

خــروج از مــا ســلب  شــد. 

آیــا در حــال حاضــر مانــدن مــا در برجــام، صــوری آیــا در حــال حاضــر مانــدن مــا در برجــام، صــوری 
و نمایشــی اســت یــا واقعــًا بــا جّدیــت پیــش و نمایشــی اســت یــا واقعــًا بــا جّدیــت پیــش 

می رویــم و بــه دنبــال عایــدی هســتیم؟می رویــم و بــه دنبــال عایــدی هســتیم؟
بهتریــن زمــان و بهینه تریــن زمــان بــرای خــروج از برجــام 

بــرای مــا، همــان زمــان خــروج ترامــپ بــود؛ چــون هــم 

پــروژه سیاســت حداکثــری را کلیــد زده بــود و هــم این-

کــه مــا حمایــت کشــورهای اروپایــی را نیــز نداشــتیم کــه 

متأســفانه ایــن فرصــت از دســت  رفــت.

ــدگاه  ــا دو دی ــی، م ــام فعل ــدای برج ــرایط ابت ــا در ش ام

داشــتیم: دیــدگاه اول کــه همــان دیــدگاه دولــت ســابق 

اســت کــه از قشــر اصول گــرای دولــت فعلــی هم شــنیده 

شــد، مبنــی بــر این کــه بــا توجــه بــه ریل گــذاری دولــت 

قبــل و فضــای ملتهــب اقتصــادی، مــا نیازمنــد تنفســی 

نــگاه دوم  انــدک و کوتاه مــدت هســتیم.  هــر چنــد 

هــم، بــر هــم زدن برجــام دولــت پیشــین اســت بــا ایــن 

ــا ســپری  ــه نقطــه اوج تحریم ه اســتدالل و پشــتوانه ک

شــده  و اوضــاع وخیم تــر از وضــع موجــود نخواهــد  شــد. 

راه حــل ســومی  باقــری تاش کــرد  آقــای دکتــر  امــا 

را طراحی کنــد و آن هــم ایــن بــود؛ اتخــاذ سیاســت 

اســتفاده حداکثــری از حداقلــی بــه نــام برجــام. اگــر 

طــرف مقابــل ایــن را پذیرفــت کــه نهایــت امــر مــا به یک 

نفــع اقتصــادی نســبی می رســیم و اگــر نپذیرفــت، مــا بــر 

قطــع رشــته های وابســتگی و خــروج از فشــار آمریــکا در 

داخــل متمرکــز می شــویم.

برجامــی کــه ســابقا منعقــد شــد قــراردادی بــود کــه داده 

آن از ســتانده اش بســیار کمتــر بــود؛ این خســارت بار بود. 

امــا در مقــام عمــل ایــن برجــام طبــق تعبیــر رهبــری بــه 

خســارت محــض تبدیــل شــد؛ و ایــن بــدان معنــا اســت 

کــه داده هــا را تســلیم طــرف مقابــل کردیــم ولــی هیــچ 

ســتانده و عایــدی بــرای مــا نداشــت. همان طــور کــه 
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آقــای ســیف )رئیــس بانــک مرکــزی وقــت( در ســفر 

بــه آمریــکا عنــوان می کنــد کــه تقریبــًا هیــچ عایــدی 

نصیــب مــا نشــده  اســت.

لــذا ایــن ازســرگیری مذاکــرات بــا هــدف کســب 

حداکثــر منافــع، از حداقــِل برجام اســت با پشــتوانه 

راســتی آزمایــی، تــا حداقــل، همــان تنفســی باشــد 

کــه مســؤلین بــرای عبــور از گردنــه اقتصــاد فعلــی 

بــه دنبالــش بودنــد. 

اختــالف نظــر جمهوری خوا  هــای کنگــره بــا اختــالف نظــر جمهوری خوا  هــای کنگــره بــا 
بایــدن بــر ســر التــزام دولت هــای بعــدی آمریــکا بایــدن بــر ســر التــزام دولت هــای بعــدی آمریــکا 
بــر مانــدن در توافــق و پایبنــدی بــه آن را چطــور بــر مانــدن در توافــق و پایبنــدی بــه آن را چطــور 
اجرایــی  ضمانــت  ضمنــًا  می کنیــد؟  اجرایــی ارزیابــی  ضمانــت  ضمنــًا  می کنیــد؟  ارزیابــی 

ــت؟ ــوی اس ــه نح ــه چ ــکا ب ــت؟آمری ــوی اس ــه نح ــه چ ــکا ب آمری
ــم  ــدن ه ــت بای ــی دول ــد، حت ــای بع ــر دولت ه ــاوه ب ع

ــدارد.  ــات را ن ــه توافق ــدی ب ــرای پایبن ــی ب ــچ ضمانت هی

ــت و  ــی اس ــیار ضعیف ــت بس ــدن دول ــت بای ــون دول چ

ــدن در رأس کار  ــه اصــاً شــخص بای ــوم نیســت ک معل

ــا  ــود ی ــتیضاح ش ــت اس ــن اس ــد، ممک ــا نباش ــد ی باش

ــی دارد،  ــا جایگزین ــد. آی ــار آی ــه ب ــری ب ــداد دیگ ــر رخ ه

ــری  ــات دیگ ــا انتخاب ــود ی ــی ش ــش م ــس جایگزین هری

برگــزار مــی شــود، اگــر جمهــوری خواهــان در کنگــره رای 

بیاورنــد، دوام بایــدن چقــدر خواهــد بــود؟ و اساســًا 

یکــی از اســتدالل هایی کــه آورده می شــود مبنــی بــر 

ــن  ــام دل بســت همی ــرات برج ــه مذاک ــد ب ــه نبای این ک

ــای آشــفته  ــل و رفتار ه اوضــاع نابه ســامان طــرف مقاب

و درهــم آن هــا بــا برجــام اســت. بــه همیــن دلیــل عمــر 

هــر توافقــی بــا دولــت ضعیــف بایــدن در بهتریــن حالــت 

نهایتــا یــک ســال اســت و آن هــم منــوط بــه ایــن اســت 

کــه در ایــن یــک ســال اجرایــی  شــود و اقدامات درســتی 

انجــام پذیــرد. بنابرایــن بــرای اوضــاع اقتصــادی کشــور، 

ــم  ــا فرصت کنی ــد ت ــی باش ــد تنفس ــط بای ــرات فق مذاک

گردنــه فشــارهای اقتصــادی را پشــت ســر بگذاریــم. بــه 

هیــچ عنــوان مذاکــره منجــر بــه بهبــود شــرایط اقتصادی 

نمی شــود.

به این دلیل که:

1.دولــت هــای آمریکایــی ذاتــا مخالــف رســاندن منفعت 

اقتصــادی بــه ایران هســتند. 

٢.دولــت آمریــکا نمی توانــد یــک چنیــن تعهــد بیــن 

المللــی بدهــد. 

3.ولــت بســیار ضعیــف بایــدن اصــا قابــل مقایســه 

بــا هــم طیفــی هــای خــودش مثــل اوبامــا نیســت. 

جهــت  از  مخالفت هایــی  هــم  اوبامــا  زمــان  چــون 

جمهوری خواه هــان کنگــره بــه ســمت دولــت وجــود 

داشــت امــا اوبامــا از طــرف دموکرات هــا الاقــل پذیــرش 

و مقبولیتــی در ایــن بــاره داشــت کــه بخواهــد مذاکــرات 

ــداد و  ــام ن ــی انج ــدام مثبت ــی اق ــاند ول ــر  برس ــه ثم را ب

تحریم هــا علیــه ملــت ایــران از آن موقــع شــروع شــد. 

دولــت بایــدن همــان پذیــرش دموکرات هــای هــم حزب 

خــود را هــم تــا حــدودی نــدارد و ایــن مســئله به وضــوح 

قابــل مشــاهده اســت. مثــل ماجــرای راب مالــی و 

بایــدن بــر ســر مذاکــرات برجــام. اختافــات و ناتوانــی، 

کامــاً در بدنــه دولــت مشــهود  اســت و بایــدن اکنــون 

در ضعیف تریــن وضعیــت، بــا خشــن ترین رقبــای خــود 

روبــرو  اســت. لــذا بــه هیــچ وجــه نمی تــوان بایــدن را بــا 

اوبامــا مقایســه کرد، گرچــه کــه ذات همــه دولت مــردان 

آمریــکا علیــه ایــران اســت و هدفشــان مهار ایران اســت. 

ــد.  ــی باقی مان ــد جلســات قبل ــرات مانن ــس مذاک جن

ــده اساســَا  ــم کــه خــود تیــم مذاکره کنن مــا انتظــار داری

بــرای دور بعــدی جلســات درس بگیــرد و این اشــتباهات 

را تکــرار نکنــد.
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نکــردن  پیشــرفت  دالیــل  بــر  شــرحی 
ایــران در  خودروســازی  صنعــت 

خودروســازی صنعتــی وســیع اســت کــه زیرشــاخه های 

میــزان  دلیــل  به همیــن  و  دارد  بســیاری  صنعتــی 

دیگــر  بــه  نســبت  صنعــت  ایــن  اشــتغال زایی 

بنابرایــن  اســت.  بیشــتر  اقتصــادی  فعالیت هــای 

ایــن  بــه  وابســته  بســیاری  اقتصــادی  فعالیت هــای 

صنعــت هســتند. خودروســازی ایــران جــزء بزرگ تریــن 

ــن  ــاله ای ــابقه ٥0 س ــا س ــت ام ــه اس ــع خاورمیان صنای

نــدارد.  انقــاب خروجــی مطلوبــی  از  بعــد  صنعــت 

بــاالی  بســیار  قیمــت  همچنیــن  و  پاییــن  کیفیــت 

خودروهــای تولیــدی نارضایتــی مــردم را در پــی داشــته 

ــدگان  ــا تولیدکنن ــدار ب ــز در دی ــر انقــاب نی اســت. رهب

ــد. در واکاوی  ــان داده ان ــش نش ــئله واکن ــن مس ــه ای ب

علت هــای پیشــرفت نکــردن ایــن صنعــت دو نکتــه 

ــه  ــه ب ــه در ادام ــورد ک ــم می خ ــه چش ــه ب ــش از هم بی

ایــن نــکات خواهیــم پرداخــت.

فلسفه ای روشن برای آیندهفلسفه ای روشن برای آینده
در ایــن صنعــت بــرای طراحــی و تولیــد خــودرو ســمند 

بــه انــدازه ارزش یــک کمپانــی هزینــه شــده اســت؛ 

درحالی کــه بــا تغییــر مدیریــت در ایــن شــرکت بــا اینکــه 

ــود  ــرای داخلی ســازی پرداخــت شــده ب هزینــه گزافــی ب

امــا دوبــاره بــه واردات و مشــارکت بــا شــرکت های 

خارجــی و منتــاژ پرداختیــم. پــس از مدتــی بــاز بــا 

شــرکت های  همــه ی  جدیــد  تحریم هــای  اعمــال 

خارجــی از کشــور خــارج شــدند و دســت ایــن صنعــت 

را در پوســت گــردو گذاشــتند و ایــن موضــوع عواقــب 

از جملــه  داشــت  ایــن صنعــت  بــرای  بــدی  بســیار 

تعطیلــی مقطعــی برخــی از کارخانه هــا، شــوک در بــازار 

خــودرو و افزایــش قیمــت کــه تــا کنــون نیز ادامــه دارد. 

ــت  ــردن صنع ــرفت نک ــل پیش ــن دلی ــت اولی در حقیق

ــوان تعــدد رویکردهــا  ــران را مــی ت خودروســازی در ای

دانســت. برنامه ریــزی و داشــتن فلســفه ای روشــن بــرای 

ــن صنعــت در مســیر  ــه بازگشــت ای ــد ب ــده می توان آین

ــد. پیشــرفت کمــک بســیاری کن

دســت انداز های صنعــت خودروســازی دســت انداز های صنعــت خودروســازی 

علیرضامنگلینسب
دبیرنشریــات

دانشکدهحقوقوعلومسیاسی

مدیریتی که کارساز نبودمدیریتی که کارساز نبود
دومیــن علــت مشــکات خودروســازی را بایــد در نحــوه 

مدیریــت ایــن صنعــت جســت وجو کــرد.  در زمانــی 

ــود  ــی ب ــگ تحمیل ــت اول کشــور مســئله جن ــه اولوی ک

و نظــارت دقیقــی بــر صنعــت خودروســازی وجــود 

تصــرف  بــرای  ریل گــذاری  بــه  ســاختاری  نداشــت، 

ــم در  ــی و ه ــه حاکمیت ــم در بدن ــت ه ــن صنع کل ای

درون ایــن صنعــت می پرداخــت. افــرادی کــه روزی 

در ســمت معاونــان وزارت صمــت بودنــد و باعــث 

ــه دولــت شــدند  افزایــش وابســتگی صنعــت خــودرو ب

ــی  ــری از ســمت های دولت ــوذ و کناره گی ــش نف ــا افزای ب

بــه دایــه داران خصوصی ســازی و منتقــدان دخالــت 

اقتصــاد  و  خصوصی ســازی  شــدند.  تبدیــل  دولتــی 

ــر  ــز ب ــر انقــاب نی ــی اســت و رهب مردمــی مولفــه خوب

ایــن مهــم تاکیــد کرده انــد امــا بایــد توجــه داشــت 

ــت و  ــاد ران ــاز ایج ــد زمینه س ــازی نبای ــه خصوصی س ک

انحصارطلبــی شــود. پایه گــذاری بــرای منفعــت طلبــی و 

بیــش از 4٢ ســال همــراه بــا جنــاح هــم ســوی خــود در 

قــدرت بــودن زمینــه انحصــار را آســان می کنــد. انحصــار 

و منفعت گرایــی باعــث بهانــه آوردن بــرای تولیــد قطعه 

می شــود و چــه کم کاری هایــی کــه بــه گــردن تحریم هــا 

ــب در  ــرد انحصارطل ــود ف ــه س ــرا ک ــد!  چ ــه ش انداخت

انبــار شــدن و افزایــش قیمــت در وضعیــت تورمــی 

کشــور اســت.  شــاید بهتریــن وضعیــت از مدیریــت 

در صنعــت خودروســازی را بتــوان در ایــن جملــه از 

نتیجــه تحقیــق و تفحــص مجلــس در اردیبشــت 99 

خاصــه کــرد:» ســاختار پيچيــده، تــو در تــو و چنــد 

لــذا فســاد  اليــه مالكيــت و ســهامداری حلقــوي و 

سيســـتماتيك در آن دارد كــه از زمــان اجــراي ناصحيــح 

ــت.«  ــده اس ــد آم ــازي پدي خصوصيس

ــل  ــم دالی ــیار مه ــت بس ــن صنع ــردن ای ــرفت نک  پیش

ــه آن  ــن ب دیگــری هــم دارد امــا دو مــوردی کــه در مت

اشــاره شــد دارای اهمیــت بیشــتری هســتند؛ چــرا کــه 

مــا در کشــور ثابــت کرده ایــم کــه توانایــی بــه پایــان 

رســاندن انجــام نشــدنی ترین کارهــا را داریــم لــذا »یکــی 

ایجــاد یــک نقشــه ی راهبــردی بــرای مجمــوع صنعــت 

کشــور و به خصــوص بعضــی از صنایــع« و »مدیرّیــت 

موثرتریــن  می تــوان  را  آن«  هدایــت  و  متمرکــز 

بــا  نیــز در دیــدار  انقــاب  راهکاردانســت کــه رهبــر 

توقــع مــی رود  تولیــد کننــدگان مطرحــش کردنــد. 

ــا درس گرفتــن از گذشــته و ســرلوحه  کــه مســئولین ب

قــرار دادن مضامیــن رهبــر انقــاب ایــن صنعــت را 

بــه جایــگاه درخــور نظــام جمهــوری اســامی ایــران 

همچــون صنایــع موشــکی برســانند.
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بخـش سیـاسـی

کلیدی تریــن پرسشــی کــه هــر مســئول پــس از 
اتمــام مســئولیتش بایــد بــه آن بیاندیشــد ایــن 
اســت کــه ناظــر بــه حکومــت وقــت چــه وظیفــه ای 
ــته  ــی داش ــه موضع ــه آن چ ــبت ب ــد نس دارد و بای
ــد چــه شــکلی باشــد؟ به طــور  باشــد؟ کنشــش بای
ایــن ســؤال اساســی دو  بــه  بــرای پاســخ  کلــی 
رویکــرد تکلیف گرایانــه مطابــق نــگاه دینــی و ســیره 
ــه  ــن رویکــردی منفعت طلبان ــن وهمچنی معصومی

ــم. ــه آن بپردازی ــم ب ــه قصــد داری وجــود دارد ک

رویکرد تکلیف گرایانهرویکرد تکلیف گرایانه
اقلیــت  در  حــزب  رویکــرد،  ایــن  اســاس  بــر 
متشــکل  نشســت هایی  برگــزاری  بــا  می توانــد 
کارشناســان  دانشــگاهی،  مختلــف  گروه هــای  از 
امــور  بــه دولــت در مدیریــت  و سیاســتمداران 
آن هــا  بــه  و  برســاند  یــاری  طرح هــای کان  و 

ی  ــی کمک هــا ــد. وقت ــی کن محتوای
ســیره  در 

ــم  ــم، می بینی ــه الســام  غــور  کنی ــن علی معصومی
کــه امامــان در حالــی کــه حــق حکومتشــان غصــب 
ــای  ــت خلف ــه دول ــوارد حســاس ب ــود در م شــده ب
ــد و آن هــا  ــاس مشــاوره می دادن راشــدین و بنی عب
ــن  ــال امیرالمؤمنی ــوان  مث ــد. به عن ــد می کردن را نق
علــی علیــه الســام در زمــان حکومــت عمــر بــه او 
در امــور قضایــی، تعییــن تکلیــف زمین هــای فتــح 
شــده عــراق،  تعییــن هجــرت پیامبــر به عنــوان مبدأ 
ایــن  و  و... مشــورت می دادنــد  اســامی  تاریــخ 
ــو  ــه جایــی رســید کــه عمــر می گفت:»ل کمک هــا ب
ــام  ــه الس ــر علی ــام باق ــُر«. ام ــَک العم ــٌی َلَهَل ال عل
هــم بــرای حفــظ کیــان جامعــه اســامی در مقابــل 
ــن مــروان  چاره جویــی خلیفــه امــوی عبدالملــک ب
آنچــه را کــه بــه صاح اســام بــود متذکر می شــدند. 
شــد  پارچه هایــی  متوجــه  عبدالملــک  زمانی کــه 
کــه روی آن هــا بــه زبــان رومــی »ابــو روح القــدس« 
نوشــته شــده بــود، دســتور داد کــه جلــوی ایــن 
ــه ال  ــهد اهلل ان ــامی »ش ــعار اس ــد و ش کار را بگیرن
الــه اال هــو« بنویســند. امپراتــور روم از ایــن کار 
ناراحــت شــد و بــا ارســال هدایایــی خواهــش کــرد 
ــن کار  ــردد و ای ــی برگ ــع قبل ــه وض ــا ب ــه پارچه ه ک
ــا هدایــای بیش تــر انجــام مــی داد امــا  ــار ب را هــر ب

عبدالملک نمی پذیرفت. 
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ــن  ــر ای ــه اگ ــرد ک ــد ک ــور روم تهدی ــر  امپرات در آخـ
کلمــات  رومــی  ســکه های  روی  نکنیــد،  را  کار 
ــه پیامبــر شــما می نویســیم.  توهین آمیــز نســبت ب
امــام علیه الســام درخواســت  از  ایــن میــان  در 
کمــک کــرد. امــام دســتور داد کــه روی ســکه های 
آنــان، یــک طــرف ســوره قــل هــو اهلل و طرفــی دیگر 
ــه از  ــه اال اهلل ضــرب ســکه بزننــد و یــک نمون ال ال

ســکه ها را بــرای امپراتــور روم بفرســتند.
در نــگاه دینــی مشــارکت و نظــارت هــم تکلیــف 
بهتــر  انجــام  در  هــم  و  اســت  مــردم  حــق  و 
مســئولیت ها فرصتــی بــزرگ بــرای دولــت به شــمار 
ــی  ــر کس ــی در ه ــن نگاه ــد چنی ــس بای ــی رود. پ م
کــه بــاور بــه گفتمــان انقــاب اســامی دارد وجــود 
داشــته باشــد و فراتــر از رقابت هــای انتخاباتــی، در 
مســیر خدمــت بــه مــردم و تعالــی فرهنــگ حرکــت 

ــد. کنن

رویکرد منفعت طلبانهرویکرد منفعت طلبانه
رویکــرد دومــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه در 
ــت،  ــم اس ــی حاک ــام پارلمان ــه نظ ــی ک ــه غرب جامع
ــک  ــا تشــکیل ی ــت مســتقر ب ــِف دول احــزاب مخال
دولــت پشــت پــرده ســعی دارنــد کــه عــاوه بــر 
ــدرت را  ــد ق ــده بتوانن ــت، در آین ــور دول ــرل ام کنت
به دســت بگیرنــد. ایــن احــزاب نظــارت و مشــارکت 
را نــه  تنهــا وظیفــه خــود نمی انگارنــد بلکــه فراتــر از 
ــه  ــات خرابکاران ــله اقدام ــا سلس ــد ب ــعی دارن آن س
در عملکــرد دولــت، بتواننــد در آینــده ای نه چنــدان 
دور قــدرت را به دســت بگیرنــد. در ایــران نیــز، عبــد 
الناصــر همتــی رئیــس پیشــین بانــک مرکــزی و یکــی 
ــات ریاســت  جمهــوری اخیــر  از کاندیداهــای انتخاب
کــه یکــی از منتقــدان جــدی دولــت ســیزدهم اســت 
چــراغ  به صــورت  روحانــی،  حســن  همچنیــن  و 
خامــوش جلســات خــود را جهــت تشــکیل گروهــی 
در پشــت پــرده برگــزار می کننــد. ایــن افــراد بخاطــر 
ــگاه اجتماعــی  ــد پای ــدرت بودن ــی در ق ــه زمان این ک
و رســانه ای موثــری دارنــد و حضورشــان در کنــار 
ــا در  ــد اثرگــذار باشــد.  ام ــت مســتقر، می توان دول

ــا اســتفاده از رســانه ای  ایــن میــان، آقــای همتــی ب
چــون توییتــر انتقــادات خــود نســبت بــه عملکــرد 
دولــت را بیــان می کننــد و هــر اتفاقــی کــه در کشــور 
ضمنــًا  می اندازنــد.  دولــت  می دهــد گــردن  رخ 
مســائل و مشــکاتی کــه ثمــره اقدامــات خــود 
آن هــا در دوران مسئولیتشــان اســت بــه دولــت 
جدیــد نســبت می دهنــد . به عنــوان مثــال در چنــد 
ــدار داده  ــت هش ــه دول ــی ب ــای همت ــر آق ــاه اخی م
ــرا  ــد  چ ــف کن ــا را متوق ــه بانک ه ــه فشــار ب ــود ک ب
ــی  ــا زمان ــه اســت ام ــش  یافت ــی افزای ــه پول ــه پای ک
کــه آمــار پایــه پولــی را هنــگام ریاســت ایشــان در 
ــه در  ــم ک ــم، می بینی ــزی بررســی می کنی ــک مرک بان
ــان  ــارد توم ــزار میلی ســه ســال ریاستشــان 193 ه
ــی  ــای روحان ــه اســت. آق ــی افزایــش  یافت ــه پول پای
و گروهــش بــا تخریــب و مانع تراشــی بــه دنبــال 
ایــن هســتند کــه بــرای انتخابــات پیــش رو موجــی 
بســازند، فضــا را به دســت بگیرنــد و نیروهــای خــود 
ــا  ــرد تنه ــن رویک ــد. ای ــت برگردانن ــه دول ــه بدن را ب
ــی و گروهــش منحصــر  ــه آقــای همتــی یــا روحان ب
نمی شــود. بلکــه تمــام مســئوالنی کــه اکنــون روی 
ــد  ــت نبودن ــه در دول ــی ک ــی زمان کار نیســتند و حت
ــت  ــال دول ــه خودشــان را در قب و به درســتی وظیف
انجــام ندادنــد، بایــد از ابــزاری کــه در اختیــار دارنــد 
کمــک بگیرنــد و آن را در راســتای کمــک بــه دولــت 
مســتقر و در راســتای منافــع ملــی قــرار بدهنــد. اگر 
چنیــن نکننــد مرتکــب خیانــت بــه اســام و مــردم 
می شــوند و بایــد نســبت بــه تک تــک کارهــای خــود 

ــل مــردم پاســخگو باشــند. مقاب
دوران  در  آقایــان  وعده هــای  همچنــان  مــردم 
مسئولیتشــان را فرامــوش نکرده انــد کــه امــروز 
ــد.  ــب آن هــا را بخورن ــه جان ــب رویکــرد حــق ب فری
بنابرایــن در جمهــوری اســامی هــر فــرد پــس از 
ــه  ــی ک ــه دین ــر اســاس وظیف ــام مســئولیتش ب اتم
بــر ذمــه دارد بایــد در زمینــه تخصصــش کمــک کار 
ــرای  ــت ب ــد فرص ــع و مترص ــه مان ــد؛ ن ــت باش دول

تضعیــف دولــت و تقویــت خــود.
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سیاســت  از  حوزه هــا  جدایــی  موضــوع  امــروزه 

یــک کشــور ســکوالر دغدغــه  بــه  ایــران  و تبدیــل 

عــده ای از روحانیــون و غیــر روحانیــون شــده اســت. 

ــه ســخنان آیــت اهلل  ــا اســتناد ب ــا ب ــن افــراد عمدت ای

حائــری راه تحبیــب روحانیــت در دل مــردم را در گــرو 

جــدا شــدن حــوزه از سیاســت می داننــد و بــرای ایــن 

موضــوع اســتدالل می کننــد. امــا چــرا بایــد حــوزه از 

سیاســت خــارج نشــود و حوزه هــای علمیــه صرفــا 

ــد اســامی  ــد؟ چــرا حکومــت بای ــه تدریــس نپردازن ب

باشــد؟

تصــور این کــه اســام دینــی اســت کــه صرفــا بــه 

مســائل فــردی و اخاقــی می پــردازد، غلــط اســت. 

اجتماعــی بــودن اســام بســیار واضــح اســت و در 

ــد. اســام  ــوان دی ــن موضــوع را می ت تمــام ابعــاد ای

ــه الســام  ــی علی خــود سیاســت اســت. حضــرت عل

را  خافــت  پذیــرش  علــت  شقشــقیه  خطبــه ی  در 

اگــر بخواهیــم جامعــه را  تکلیــف دینــی می دانــد. 

بــه ســمت آرمان هــای اســام حرکــت دهیــم بایــد 

و  هــم  بــه کمــک  جامعــه  آن  دســتگاه های  تمــام 

بــا یــک هــدف مشــخص فعالیت هــای خــود را در 

تحقــق ایــن آرمان هــا انجــام دهنــد. صــرف اینکــه 

فــردی کــه بــر جامعــه حکومــت می کنــد یــک شــخص 

مســلمان باشــد کفایــت نمی کنــد. بلکــه آن حاکــم 

ــدف  ــن ه ــد ای ــا بتوان ــد ت ــن باش ــص دی ــد متخص بای

ــام  ــا اس ــق ب ــق و عمی ــنایی دقی ــد. آش ــق کن را محق

و متخصــص شــدن در آن خــوب اســت امــا  همــه ی 

را  اصــل  ایــن  بپردازنــد.  آن  بــه  نمی تواننــد  مــردم 

ــا  ــت ی ــان روحانی ــه هم ــد ک ــه می نامن ــام تفق در اس

ــد  ــا بای ــامی قطع ــت اس ــت. حکوم ــدن اس ــه ش فقی

بــه رهبریــت کســی باشــد کــه بــا احــکام اســام کامــا 

آشــنا باشــد و بــه اصطــاح فقیــه باشــد امــا بــه ایــن 

و  اجرایــی  دســتگاه های  تمــام  نیســت کــه  معنــی 

باشــد.  آن هــا  اختیــار  در  به طــور کامــل  حکومتــی 

ــت  ــور روحانی ــزام حض ــاندهنده ال ــوع نش ــن موض ای

در سیاســت اســت.

حکــــــومـــت دیــــــــــن  حکــــــومـــتاســــــــام  دیــــــــــن  اســــــــام 

محمدجوادعبـاسی
عضوفعــال

دانشکدهحقوقوع.سیاسی

روحانیــت در خط مقدم مبارزه با اســتکبارروحانیــت در خط مقدم مبارزه با اســتکبار
رژیــم  و  حاکــم  دســتگاه  بــا  مبــارزه  آغــاز  ســر 

ــه  ــه ب ــت ک ــو اس ــت تنباک ــران نهض ــوری در ای دیکتات

صــورت  قاجــار  دوره  در  شــیرازی  میــرزای  رهبــری 

گرفــت. ایــن جرقــه باعــث شــروع مبــارزات شــد 

را  اصلــی  نقــش  علمیــه  و حوزه هــای  روحانیــت  و 

داشــتند. آیــت اهلل مــدرس، نــواب صفــوی، آیــت اهلل 

کاشــانی و در نهایــت امــام خمینــی اصلی تریــن رهبران 

ــد. جریان هــا و احــزاب مختلــف  ایــن جنبش هــا بودن

داشــتند  نقــش  اســامی  انقــاب  شــکل گیری  در 

امــا اصلی تریــن جریــان، جریــان اســام گرایی بــود 

داشــتند.  بســیار مهمــی  نقــش  آن  و روحانیــت در 

ــم شــاه می شــد در  ــه رژی ــر علی ــه ب ســخنرانی هایی ک

مراســمات مذهبــی و مســاجد موجــب بیــداری مــردم 

ــه  ــود مای ــان خ ــاب از ج ــت در راه انق ــد. روحانی  ش

ــدان را  ــد و زن گذاشــت و شــهید داد و بســیاری تبعی

ــی صــورت  ــدون وجــود حــوزه انقاب ــد. ب ــه کردن تجرب

نمی افتــاد. اتفــاق  رژیــم  تغییــر  و  نمی گرفــت 

روی خــوش مردم به روحانیتروی خــوش مردم به روحانیت
دیــن رســمی کشــور ایــران اســام اســت و بــر اســاس 

درصــد   99 از  بیــش   90 ســال  سرشــماری  آمــار 

پیــروزی  از  بعــد  هســتند.  مســلمان  ایــران  مــردم 

انقــاب بــه رهبــری امــام خمینــی و همراهــی مــردم، 

تصمیم گیــری در مــورد نحــوه ی حکومــت و پذیــرش 

یــا عــدم  پذیــرش جمهــوری اســامی بــر عهــده مــردم 

صــورت  همه پرســی  بوســیله  کــه  شــد  گذاشــته 

ــه  ــرایط رای آری ب ــدان ش ــد واج ــت. 98/٢ درص گرف

ــرای  ــام ب ــن نظ ــد و ای ــامی دادن ــوری اس ــام جمه نظ

حکومــت برگزیــده شــد. بعــد از انقــاب اســامی نیــز 

حضــور روحانیــون چــه در پســت ریاســت جمهــوری و 

چــه در مجلــس شــورای اســامی بــا رای مــردم بــوده 

اســت و بایــد بــه انتخــاب اکثریــت احتــرام گذاشــت.

حضــور روحانیــت در سیاســت هــم پیشــینه ای بســیار 

نشــان  محکــم کــه  پشــتوانه ای  هــم  و  دارد  قــوی 

ــور  ــن حض ــد ای می ده

نبــوده اســت  اشــتباه 

دانســتن  مقصــر  و 

اوضــاع  در  روحانیــت 

غلــط  کشــور  کنونــی 

شــدن  جــدا  اســت. 

ــت از سیاســت  روحانی

ســمت  بــه  حرکــت 

سکوالریســم اســت و 

مطــرح کــردن جدایــی 

سیاســت  از  حــوزه 

از آن دارد کــه  نشــان 

در  ســعی  عــده ای 

اعمــال سکوالریســم و 

بــه نوعــی ایســتادن در 

برابــر اندیشــه حضــرت 

علــی علیــه الســام را 

دارنــد. در ایــن صــورت 

ــود را  ــت کار خ روحانی

درســت انجــام نــداده 

مســیر  جامعــه  هــم  و  اســت 

مــردم  می کنــد.  طــی  را  غلــط 

و روحانیــت در راه رســیدن بــه 

پیــاده  به منظــور  و  نظــام  ایــن 

تــاش  بســیار  اســام  کــردن 

و  داده انــد  شــهید  کرده انــد 

جنگیده انــد. خالصانــه 

جدا شدن روحانیتجدا شدن روحانیت
 از سیاست حرکت به سمت  از سیاست حرکت به سمت 

سکوالریسم سکوالریسم 
است و مطرح کردناست و مطرح کردن

 جدایی حوزه از سیاست  جدایی حوزه از سیاست 
نشان از آن دارد که نشان از آن دارد که 

عده ای سعی در عده ای سعی در 
اعمال سکوالریسم اعمال سکوالریسم 

و به نوعیو به نوعی
 ایستادن در برابر  ایستادن در برابر 

اندیشه حضرت علی علیه اندیشه حضرت علی علیه 
السالم را دارند.السالم را دارند.

 در این صورت در این صورت
 روحانیت روحانیت

 کار خود را درست کار خود را درست
 انجام نداده است انجام نداده است

 و هم جامعه  و هم جامعه 
مسیر غلطمسیر غلط

،،،، را طی میکند.  را طی میکند. 



ــوع  ــا موض ــحر ب ــریه ی س ــای نش ــه ی پیگیری ه در ادام

»کــودکان کار مجــازی« و مصاحبــه با تعدادی از اســاتید 

دانشــکده های حقــوق و علــوم سیاســی، روانشناســی و 

ــه انتشــار  ــی ب ــه در شــماره های قبل ــوم اجتماعــی ک عل

رســیدند، ایــن بــار بــه برآینــد ایــن موضــوع می پردازیــم.

کودک آزاری مدرنکودک آزاری مدرن
امــروزه بــا پدیــد آمــدن پلتفرم هــای جدیــد، تغییــرات 

بســیاری در شــئون زندگــی بشــر به وجــود آمــده اســت. 

وقایعــی  ازجملــه  آمــدن میکروســلبریتی ها  روی کار 

شــکل گرفــت.  پلتفرم هــا  ایــن  پرتــو  در  بــود کــه 

میکروســلبریتی ها افــرادی هســتند کــه بــا بــه اشــتراک 

گذاشــتن بخشــی از زندگــی خــود، معــروف می شــوند. 

پدیــده کــودکان کار مجــازی نیــز یکــی از پیامدهــای روی 

کار آمــدن میکروســلبریتی ها اســت.

عمق فاجعهعمق فاجعه
طبــق تعریــف یونیســف کلیــه ی اشــخاص زیــر 18 ســال 

کــه فعالیتشــان بــه ســامت فیزیکــی، روانــی، اجتماعــی 

را کــودک کار  می زنــد  آســیب  آن هــا  شــخصیتی  و 

ــودکان،  ــی از ک ــد. اســتفاده ی تجــاری و تبلیغات می نامن

قــدرت آســیب زایی باالیــی بــرای آن هــا دارد. بــرای پــی 

بــردن بــه ایــن امــر، کافیســت شــماری از ایــن آســیب ها 

را بررســی کنیــم.

آســیب های  مهم تریــن  از  شــخصیتی  اختــاالت 

ایــن  اســت.  مجــازی  کار  کــودکان  تهدیدکننــده ی 

نمی کننــد.  طــی  را  خــود  تکاملــی  فرآینــد  کــودکان 

در  و  رفتــار می کننــد  بزرگســاالن  در کودکــی شــبیه 

بزرگســالی انــدوه کودکــی ازدســت رفته را می خورنــد.

از دیگــر مشــکات کــودکان کار مجــازی، افســردگی 

اســت. مســئله ایــن اســت کــه ایــن کــودک روزی تبدیل 

بــه نوجــوان می شــود و ویژگی هــای کنونــی اش را از 

دســت می دهــد؛ آیــا آن موقــع، تنهایــی بــه ســراغ ایــن 

فــرد نمی آیــد؟ حتــی حــال مجیــد در قصه هــای مجیــد، 

ــخصیت،  ــه آن ش ــت؛ چراک ــوب نیس ــا مطل ــن روزه ای

مخصــوص آن ســن و ســال بــوده و قصــه دیگــر ادامــه 

نداشــته اســت.

همچنیــن در شــماره 4٢ نشــریه  ســحر، مصاحبــه ای بــا 

دکتــر کامــران شــیوندی پیرامــون ابعــاد روان شــناختی 

کــودکان کار مجــازی منتشــر شــد. در آن مصاحبــه بــه 

تشــریح دیگــر آســیب های ایــن پدیــده، ازجملــه عــدم 

ــه  نفــس  ــزوی شــدن، اعتمــاد ب شــکوفایی کــودک، من

ویژه  ونده  پر
تــاراج

5 کودکی 
حنانهساداتمطلبی

دبیرنشریــات
دانشکدهعلوماجتماعی

بخـش فرهنگی

ــه شــده  اســت. کاذب و... پرداخت

تاکنــون بــه بررســی برخــی عواقــب فــردی ایــن پدیــده 

ــد  ــر می کن ــداد را مهم ت پرداختیــم، امــا آنچــه ایــن روی

ــار اجتماعــی آن اســت. کــودکان کار مجــازی عــاوه  آث

ــی می شــوند دیگــران را هــم  ــر اینکــه خودشــان قربان ب

ــد. ــه دام می اندازن ب

ــه  ــوان ب ــر می ت ــن ام ــی ای ــای اجتماع ــه پیامده ازجمل

ــبختی  ــته خوش ــرد. در گذش ــاره ک ــا اش ــر ارزش ه تغیی

حــال،  روزی  ماننــد کســب  ارزش هایــی  درگــرو  را 

قناعــت، صداقــت و... می دانســتند؛ امــروزه اغلــب 

افــراد، کــودکان اینفلوئنســر را یــک کــودک خوشــبخت 

می بیننــد و ایــن امــر موجــب تغییــر ارزش هــای جامعه 

می شــود. در عصــر حاضــر ارزش هــای ســابق مبــدل بــه 

ــای کســب شــهرت و اینفلوئنســری شــده  اســت. راه ه

عــاوه بــر آن، ســایر همســاالن ایــن کــودکان ناخواســته 

در ســیکل بیمارکننــده مقایســه بــا کــودک »ِبرنــد شــده« 

ــگری،  ــار پرخاش ــد و دچ ــرار می گیرن ــر« ق و »اینفلوئنس

ــوند. ــی و... می ش ــود کم بین خ

نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه رواج بهره کشــی از 

کــودکان، ســبب بحــران هویــت و دوشــخصیتی شــدن 

کــودک می شــود و ایــن امــر در گــذر زمــان بیمــاری 

ــه همــراه دارد. جامعــه را ب

غفلت هــای  محصــول  مجــازی  کار  غفلت هــای کــودکان  محصــول  مجــازی  کار  کــودکان 
بــزرگبــزرگ

ناآگاهــی والدیــن، خــأ پــدر یــا مادر 

در زندگــی و محرومیت هــا در 

علــل  از  مختلــف  ابعــاد 

ایــن آســیب ها اســت. 

والدینــی کــه ازلحــاظ 

هیجانــات در زندگــی 

خــود محــروم بودنــد، 

کمبــود  احســاس 

و  می کننــد  توجــه 

از  می خواهنــد  گاهــی 

طریــق فرزنــدان خویــش بــه آرزوهــای نایافتــه ی خــود 

برســند.

 امــروزه شــهرت طلبی در اولویــت قرارگرفتــه اســت. 

کــودکان بــه جهــت ویژگی هــای خاصــی کــه دارنــد، 

زودتــر از بزرگ ســاالن مــورد اقبــال قــرار می گیرنــد 

ــراه  ــه هم ــود ب ــن خ ــرای والدی ــتری را ب ــهرت بیش و ش

دارنــد. کــودکان کار مجــازی قربانیــان ایــن شــهرت طلبی 

ــتند. ــن هس والدی

ــر محمدرضــا  ــه ســخنان دکت ــا توجــه ب ــرآن، ب عــاوه ب

رهبرپــور کــه در شــماره ٥4 نشــریه ســحر منتشــر شــد؛ 

ــح  ــون صری ــود قان ــی و نب ــد اخاق ــه بع ــه ب ــدم توج ع

و شــفاف پیرامــون ایــن موضــوع، از دیگــر عوامــل 

اســت. مشــکل آفرین 

کودکان کار در خارج از مرزهاکودکان کار در خارج از مرزها
پدیــده کــودکان کار مجــازی مختــص کشــور مــا نیســت 

و بــا توجــه بــه اهمیــت حقــوق کــودکان، در ســطح 

بیــن  الملــل ســازمان هایی ماننــد یونســکو و یونیســف 

ــن ســازمان  ــد. همچنی ــه پیــش گام بوده ان ــن زمین درای

ــه  ــوان پیمان نام ــه ای تحــت عن ــل متحــد پیمان نام مل

ــک  ــه ی ــن پیمان نام ــت. ای ــته  اس ــودک نوش ــوق ک حق

کنوانســیون بیــن  المللــی اســت کــه حقــوق مدنــی، 

سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی کــودکان 

را بیــان می کنــد. ایــران نیــز درســال 137٢ بــه ایــن 

ــت. ــیون پیوس کنوانس

ــون  ــن قان ــودک، مقبول تری ــوق ک ــیون حق کنوانس

بیــن  المللــی درایــن زمینــه اســت؛ ولی 

ــکاری  ــنهاد و راه ــرا، پیش ــت اج ضمان

جهــت حفــظ حقــوق کــودکان کار 

ــدارد.  ن
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عــاوه بــرآن، پایــان دوران کودکــی را به ســلیقه کشــورها 

واگــذار کــرده اســت و ایــن مهــر تأییــدی بــر کار کــودکان 

و خــاف صیانــت از حقــوق آنان اســت.

عــاوه بــرآن، مســئله اساســی ایــن اســت کــه ایــن 

ــت و  ــابق اس ــودکان کار س ــا ک ــه ب ــیون در رابط کنوانس

کــودکان کار مجــازی باوجــود اینکــه چنــد ســال از روی 

ــده  ی  ــه ی بازمان ــان نیم ــذرد همچن ــان می گ کار آمدنش

ــتند. ــن هس قوانی

ــا برخــی  ــی ســببی شــد ت  نقــص در قوانیــن بیــن   الملل

کشــورها ماننــد اســترالیا، آلمــان، کانــادا، ترکیــه، کلمبیا 

و... به صــورت مجــزا، بــرای حقــوق کــودکان کار مجــازی 

قوانینــی را تصویــب و اجرایــی کننــد. به عنوان مثــال در 

اتریــش، زمانــی کــه فــرد بــه ســن 18 ســالگی می رســد 

می توانــد از والدینــش بــرای انتشــار عکــس و فیلم هــای 

ــه حــذف  شــخصی شــکایت کنــد و دادگاه والدیــن را ب

محتواهــا و پرداخــت جریمــه نقــدی محکــوم می کنــد.

 قوانین داخل برای کودکان داخل قوانین داخل برای کودکان داخل
ــی  ــی مدن ــزا، دادرس ــی، ج ــون اساس ــا قان ــور م  در کش

و قانــون کار بــه بحــث کار کــودک پرداختــه اســت. 

عــاوه بــر آن »قانــون حمایــت از کــودکان و نوجوانــان« 

را می تــوان نقطــه عطفــی در توجــه قانون گــذار بــه 

حقــوق کــودکان قلمــداد کــرد. در ایــن قانــون بــرای 

ــد و  ــناخته ش ــرم ش ــی ج ــکنجه روح ــار ش ــتین ب نخس

کــودک آزاری جرمــی عمومــی به شــمار آمــد؛ بنابرایــن، 

حــق دادخواهــی از انحصــار ولــی کــودک خــارج  شــده و 

عمــوم افــراد می تواننــد بــر ضــد کــودک آزار اعــام  جــرم 

ــد. کنن

ــم  ــاز ه ــی، ب ــن داخل ــیار قوانی ــن بس ــود محاس ــا وج ب

ضمانــت اجرایــی و کــودکان کار مجازی نیمه ی گمشــده 

ایــن قوانیــن هســتند. حــال ســؤالی کــه مطــرح اســت 

ایــن اســت کــه مگــر نهادهــای قانون گــذار از دانــش 

و تجربــه کافــی درایــن زمینــه برخــوردار نیســتند کــه 

همچنــان قوانیــن فاقــد ضمانت اجرایی هســتند؟ مگر 

ــرای مســئولین  ــودک کار مجــازی ب ــن ک ــده ی چندی آین

ــد؟! ــدان ورود نمی کنن ــن می ــه ای ــم نیســت کــه ب مه

از دیگــر مــوارد قابــل  ذکــر ایــن اســت کــه باوجــود رشــد 

شــبکه های اجتماعــی و ایجــاد جرائــم ســایبری، بســتر 

ایــن فضــا از نظــر امنیتــی پیشــرفتی نکــرده  اســت. آیــا 

ــه حــال امنیــت  هنــوز موعــد آن نرســیده کــه فکــری ب

ضعیــف فضــای مجــازی شــود؟ ایــن بســتر حتــی تــوان 

صیانــت از اطاعــات و محتویــات شــخصی را نــدارد 

و اگــر فــردی از انتشــار داده ی خــود پشــیمان شــود 

ــران مواجــه  ــا ســیل عظیمــی از انتشــار و بازدیــد کارب ب

ــدارد. می شــود و چــاره ای جــز افســوس ن

از منظری دیگراز منظری دیگر
عــاوه بــر تقویــت قــوه قانونــی، مســائل فرهنگــی نیــز 

ــن معضــل  ــد. ای ــت بســزایی دارن ــه اهمی ــن زمین درای

نیازمنــد سیاســت مدیریتــی پیشــگیرانه اســت. والدیــن 

مجــازی  شــبکه های گســترده  از  عظیمــی  خیــل  بــا 

ــرات آن  ــی از خط ــات کامل ــه اطاع ــتند ک ــه هس مواج

ــه از  ــتند ک ــودهایی هس ــرخوش س ــًا س ــد و صرف ندارن

ــد  ــر بدان ــدرن اگ ــادر م ــد. م ــب می کنن ــا کس ــن فض ای

ایــن بســتر چــه آســیب هایی بــرای فرزنــدش دارد، 

خــود و فرزنــد خــود را از اســتفاده ی نادرســت از آن 

ــا آمــوزش و اطاع رســانی  ــن ب ــی دارد؛ بنابرای برحــذر م

درایــن زمینــه، می تــوان مانــع پیشــرفت ایــن معضــل 

شــد.

بدون تعاُرفبدون تعاُرف
وارد  ایــن کــودکان هنــوز 

فضــای گفتمانــی کشــور 

نـهـــادها  و  نـشـــده اند 

بــه  را  ایــن موضــوع 

رســمیت نپذیرفتنــد. 

نظارتــی  بنابرایــن 

بــر آن ندارنــد. 

ایــن  دلیــل 

از  حجــم 

بخـش فرهنگی
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ــودکان  ــر ک ــی چیســت؟ مگ بی توجه

آیــا  نیســتند؟  جامعــه  آینده ســاز 

فــردی کــه در دوران کودکــی مــورد 

بهره کشــی تبلیغاتــی قــرار گرفتــه و 

ــده ،  ــخصیتی ش ــاالت ش ــار اخت دچ

و  اســتوار  جامعــه ای  می توانــد 

بســازد؟! مقتــدر 

ــی  ــواره بخشــی از بودجــه عموم هم

و  علمــی  مراکــز  صــرف  کشــور 

پژوهشــی می شــود. در کشــور مــا 

وجــود  بســیاری  پژوهشــی  مراکــز 

در  اجتماعــی  مســائل  کــه  آنــان دارنــد  حیطــه 

اســت؛ ماننــد پژوهشــگاه مطالعــات آموزش وپــرورش، 

علــوم  پژوهشــگاه  مجلــس،  پژوهش هــای  مرکــز 

انســانی و مطالعــات فرهنگــی، پژوهشــگاه فرهنــگ، 

هنــر و ارتباطــات و... . ایــن مراکــز تاکنــون در رابطــه 

داده انــد؟ انجــام  اقداماتــی  ایــن موضــوع چــه  بــا 

از نــکات دیگــر ایــن اســت کــه توجــه بــه مســائل 

را  آگاهــی عمومــی  ایجــاد  و  اجتماعــی  مشکل ســاز 

می تــوان از وظایــف رســانه ملــی دانســت؛ اما متأســفانه 

اکنــون صداوســیما درایــن زمینــه ســکوت کرده  اســت. 

ــه  ــت، ن ــداد محوراس ــا روی ــور م ــی در کش ــانه ی مل رس

ــل می رســد،  ــه قت ــه کودکــی ب ــی ک ــده محــور. زمان آین

بــه آن می پردازنــد درحالی کــه یــک  همــه رســانه ها 

رســـانه بــه حقــوق پایمال شــده کــودکان در فضــای 

ــتری بهتــر از رســانه ملــی  مجــازی نمی پــردازد. چــه بسـ

بــرای آگاه ســازی و آسیب شناســی آثــار بلندمــدت ایــن 

ــده اســت؟! پدی

عــاوه بــر صداوســیما، آموزش وپــرورش نیــز به عنــوان 

یــک نهــادی کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا کــودکان و والدیــن 

آن هــا دارد می توانــد در ایــن زمینــه مؤثــر واقــع شــود.

بــا توجــه بــه بســتری کــه بــرای نهادهــای مربوطــه فراهم 

اســت؛ از آن هــا انتظــار مــی رود هرچــه ســریع تر و قبــل 

ــرو شــویم، در جهــت  ــا بحــران جدیــدی روب از آن کــه ب

بهبــود معضــات کــودکان کارمجــازی گام بردارنــد.

این کودکان هنوز وارد این کودکان هنوز وارد 
فضای گفتمانی کشور فضای گفتمانی کشور 
نشده اند و نهادها این نشده اند و نهادها این 
موضوع را به رسمیت موضوع را به رسمیت 
نپذیرفتند. بنابراین نپذیرفتند. بنابراین 
نظارتی بر آن ندارند. نظارتی بر آن ندارند. 
دلیل این حجم از دلیل این حجم از 
بی توجهی چیست؟ بی توجهی چیست؟ 
مگر کودکان آینده ساز مگر کودکان آینده ساز 
جامعه نیستند؟ آیا جامعه نیستند؟ آیا 
فردی که در دوران فردی که در دوران 
کودکی مورد بهره کشی کودکی مورد بهره کشی 
تبلیغاتی قرار گرفته تبلیغاتی قرار گرفته 
و دچار اختالالت و دچار اختالالت 
شخصیتی شده ، شخصیتی شده ، 
می تواند جامعه ای می تواند جامعه ای 
استوار و مقتدر استوار و مقتدر 
بسازد؟!بسازد؟!
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بعــد از ســال ها از توجــه ویــژه مقــام معظــم رهبــری بــه 
حــوزه فضــای مجــازی و تنظیم گــری آن، ثمــره اولیــن 
تاش هــا بــرای جامــه عمــل پوشــاندن بــه مطالبــه 
مقــام معظــم رهبــری، تقدیــم طرحــی بــا عنــوان صیانت 
از حقــوق کاربــران از ســوی نماینــدگان ملــت بــه صحــن 
علنــی مجلــس بــود. طــرح صیانتــی کــه مدتــی تبدیــل 
شــد بــه طــرح حمایــت و بعــد از تغییــرات و اصاحاتــی 
کــه از ســوی مرکــز پژوهش هــای مجلــس مطــرح شــد، 
آخریــن نســخه اصاحــی ایــن طــرح با نــام نظــام تنظیم 
ــی  ــت بررس ــازی در دس ــای مج ــات فض ــررات خدم مق
ــن  ــد ای ــس شــورای اســامی اســت. نســخه جدی مجل
طــرح همــراه بــا انتقــادات زیــادی اســت کــه در ادامــه 

بــه چنــد مــورد آن اشــاره خواهــد شــد.

داستان سلب اختیارداستان سلب اختیار
تصویــب، تدویــن، سیاســت گذاری و نظــارت به نظــر 
کلیــد واژه هــای جــدی اســت کــه در شــرح وظایــف 
آن  بــه  مجــازی  فضــای  عالــی  شــورای  کمیســیون 

توجــه شــده اســت. توجهــی کــه مدتــی اســت بعــد از 
ــز  ــوی مرک ــت از س ــرح صیان ــد ط ــخه جدی ــروج نس خ
ــه  ــی را ب ــوی بی توجه ــگ و ب ــس رن ــا ی مجل پژوهش ه
ــی فضــای  ــه  اســت. کمیســیون شــورای عال خــود گرفت
مجــازی در جایگاهــی اســت کــه تمــام قوانیــن مربــوط 
بــه فضــای مجــازی را سیاســت گذاری و ابــاغ می کنــد. 
امــا آن گونــه کــه در نســخه جدیــد طــرح صیانــت 
پیداســت، ایــن طــرح بــه نوعــی از وظایــف اصلــی خــود 
ــه   ــه خــود گرفت ــه مشــورتی ب ــر جنب دور شــده و بیش ت
اســت. طبــق » مــاده 2 بنــد ب« در نســخه جدیــد طــرح 
ذکــر شــده:» اصاح ماموریــت تنظیم گــران بــا تصویــب 
ــب توســط  ــت تصوی شــورا و پیشــنهاد اساســنامه جه
ــاده 2  ــد از م ــن بن ــه ای ــش ب ــران.« در واکن ــت وزی هیب
طــرح، مســئله قابــل توجــه ای کــه مطــرح می شــود 
ایــن اســت کــه چــرا نهــادی کــه بســیاری از ســران نظــام 
در آن حضــور دارنــد و اعضــای آن بعضــًا بــا شــورای 
عالــی فضــای مجــازی نیــز مشــترک اســت، الزم اســت 
ــس شــورای اســامی برســد؟ در  ــه مجل ــش ب تصویبات
نســخه قبــل کمیســیون می توانســت قوانیــن حــوزه 
ــوان تنظیم گــرِ عــام تصویــب  ــه عن فضــای مجــازی را ب
یــا سیاســت گذاری کنــد، امــا چــرا در نســخه جدیــد 

ــت شــده اســت؟ ــب دول ــه تصوی ــوط ب ــن من قوانی

دارد دراز  ســـــر  ح  طـــــر داردایــن  دراز  ســـــر  ح  طـــــر ایــن 

زینبعشوریـان
مسئولواحدخواهران

دانشکدهعلومارتباطات

به نظــر اگــر کمیســیون صرفــا بخواهــد پیشــنهادات 
خــود را بــه دولــت اعمــال کنــد و دولــت آن را بــه 
تصویــب برســاند و در نهایــت مجلــس شــورای اســامی 
آن را تبدیــل بــه قانــون کنــد، جــز تقلیــل جایــگاه 
کمیســیون بــه یــک نهــاد مشــورتی و ســلب اختیــارات 

آن نیســت!

ایمنی بیش از پیش دادهایمنی بیش از پیش داده
در مــاده 9، 10 و 11 فصــل چهــارم ایــن نســخه بــه 
بحــث گذرگاه هــای مــرزی اشــاره شــده  اســت. نســخه 
جدیــدی کــه مرکــز پژوهش هــا بیــرون داده رســمیت را 
بــه وضــوح بــه رخ می کشــاند. در نســخه قبلــی طــرح، 
ــود  ــده ب ــاره ش ــب اش ــن مطل ــه ای ــر ب ــورت مختص بص
ــام  ــور انج ــل کش ــد در داخ ــرور داده بای ــور و م ــه عب ک
شــود و نیروهــای مســلح در کمیســیون حاضــر باشــند 
ــرل  ــرزی توســط کمیســیون کنت ــای م ــا گذرگاه ه وعم
شــود. امــا در نســخه جدیــد چیــزی کــه دیــده می شــود، 
ــا خــارج  ــرار اســت وارد ی وارســی تمــام داده هــا کــه ق
کشــور شــوند  بایــد بــه دســت نیرو هــای مســلح باشــند. 
چیــزی کــه تــا دیــروز در کاغــذ نبــود ولیکــن در عمــل بنــا 

بــر اجــرا شــدن بــود. 

تکمیل حمایت از کاربرتکمیل حمایت از کاربر
در فصــل ششــم ایــن طــرح کــه بــا عبــارت حمایــت از 
حقــوق کاربــران مشــخص اســت، ویژگــی مطلوبــی کــه 
دیــده می شــود اشــاره و تاکیــد مســتقیم بــه اســناد 
ــی  ــی فضــای مجــازی اســت. در فصــل قبل شــورای عال
ملــزم بــود بــه آمــار گرفتــن ایــن مســئله کــه آیــا فــان 
ــی فضــای مجــازی هســت  ــاده مصــوب شــورای عال م
ــد طــرح،  ــر؟ امــا در ایــن فصــل از نســخه جدی ــا خی ی
مســتقیما بــه مــواردی کــه مصــوب شــورا اســت تاکیــد 

شــده و آورده شــده اســت.
 همچنیــن بــر طبــق مــاده1٥ بنــد ب همیــن فصــل 
ــظ  ــران و حف ــر کارب ــت معتب آورده شــده: » احــراز هوی
اطاعــات آن هــا مطابــق قوانیــن موضوعــه و ســند 
هویــت معتبــر مصــوب شــورای عالــی فضــای مجــازی«. 

مطلبــی کــه در ایــن نســخه 
بــه آن اشــاره شــده تعریــف 
 ip / internet protocol
کاربران داخلی اســت که لزوما 
بایــد در ایــران مســتقر شــود. 
قانونــی کــه ســال ها  همــان 
پیــش روســیه مصــوب کــرده 
اطاعــات  تمــام  کــه  بــود 
در  مجــازی  فضــای  کاربــران 
ــره شــود.  مــرز کشــورش ذخی
ــا  ــن فصــل صریح ــال در ای ح
اشــاره  آن  بــه  مفصــل  و 
فصل هــای  در  می شــود کــه 
ــا بصــورت  ــود و ی ــا نب ــی ی قبل
کلــی بــه آن اشــاره شــده بــود.

طــرح را بــا مــردم هــم در طــرح را بــا مــردم هــم در 
بگذاریــد! بگذاریــد!میــان  میــان 

 درخواســتی کــه همیشــه از ســوی مردمــی کــه خواســتار 
نظــام حکمرانــی درســت در فضــای مجــازی هســتند 
گفتــه می شــد و پاســخی نداشــت، دقــت نظــر بــه ایــن 
طــرح و پیــش گرفتــن کار بــا نظــرات کارشناســانه و بــه 
دور از جــو رســانه ای بــود. به نحــوی کــه بــا تصویــب 
طــرح، تشــویش اذهــان و بی اعتمــادی متعــدد حاصــل 

نشــود.
تــا دیــروز از تصویــب نشــدن و ســامان نگرفتــن فضــای 
ــه  ــب طــرح ک ــار از تصوی ــم، این ب مجــازی شــاکی بودی
گویــا مســائلی در درون خــود دارد کــه هنــوز بــرای 
زمــان  محتــرم!  مســئولین  نیســت.   شــفاف  مــردم 
طوالنــی اســت کــه طــرح را ایــن پــا آن پــا می کنیــد و 
می گوییــد در حــال بررســی کارشناســی طــرح هســتیم 
ــل  ــر را زای ــش دیگ ــاح  و بخ ــی را اص ــا بخش ــا گوی ام
می کنیــد. حــال بــا تصویــب کلیــات نســخه جدیــد 
طــرح و مســائلی کــه همچنــان بــر روح حاکــم بــر 
فضــای مجــازی غلبــه دارد، انتظــار شفاف ســازی طــرح 
را داریــم تــا دغدغه هــا و نگرانی هــای مــردم کمــی رفــع 

شــود.

ویژگی مطلوبی که ویژگی مطلوبی که 
دیده می شوددیده می شود

 اشاره و تاکید مستقیم  اشاره و تاکید مستقیم 
به اسناد شورای عالی به اسناد شورای عالی 

فضای مجازی است. فضای مجازی است. 
در فصل قبلی ملزم در فصل قبلی ملزم 

بود به آمار گرفتن این بود به آمار گرفتن این 
مسئله که آیا فالن ماده مسئله که آیا فالن ماده 

مصوب شورای عالی مصوب شورای عالی 
فضای مجازی هست یا فضای مجازی هست یا 

خیر؟ اما در این فصل خیر؟ اما در این فصل 
از نسخه جدید طرح، از نسخه جدید طرح، 
مستقیما به مواردی مستقیما به مواردی 

که مصوب شورا است که مصوب شورا است 
تاکید شده و آورده تاکید شده و آورده 

شده است.شده است.



رهبـر  اسـت کـه  تبییـن« کلیـدواژه ای  »جهـاد 
انقـاب اخیـرًا چندیـن بـار در بیاناتشـان از آن 
یـاد کرده انـد امـا چه چیزی باعث شـده که این 
واژه بـه یکـی از مهم تریـن مفاهیمی که ایشـان 
مطـرح کرده انـد تبدیـل شـود؟ در ابتـدا اگـر 
بخواهیـم فضـای امروزۀ جامعـه را ملمو س تر 
امـروز  جامعـۀ  بگوییـم  بایـد  ترسـیم کنیـم، 

جامعـه ای آمیختـه به مشـکات اقتصـادی، اجتماعی و 
فرهنگـی در کنـار مردمـی صبـور و ظرفیت هـا و منابعـی 
ناسپاسـی  از  کشـور  کـه  شـرایطی  در  اسـت.  عظیـم 
برخـی مسـئوالن رنـج می بـرد، دشـمنان انقـاب بیـکار 
بعضـًا  و  مشـکات  تشـدید  دنبـال  بـه  و  ننشسـته اند 

جا به جایـی اصـول و فـروع مسـائل کشـور هسـتند.
این انقاب از همان اول باال و پایین بسـیاری را تجربه 
کـرده اسـت. از جنـگ تحمیلـی گرفتـه تـا جنـگ نـرم و 
رسـانه ای. امـروزه مهم تریـن بسـتر دشـمن بـرای نفـوذ، 
فضـای مجـازی و بـه طور کل رسـانه اسـت؛ زیرا وسـایل 
ارتبـاط جمعـی بـه یکـی از گسـترده ترین ابزارهـا مبـدل 
گشـته اسـت و هر کسـی به راحتی می تواند به این فضا 
دسترسـی پیـدا کنـد. عـاوه بر آن، تأثیری که دشـمن از 
ایـن طریـق می توانـد بـر اذهـان عمومـی بگـذارد، ماننـد 
جنـگ سـخت آشـکار نیسـت و زمـان می بـرد تـا اثـرات 
آن  نمایـان شـود و البتـه اثـرات عمیق تـری هـم دارد؛ 
لـذا امـروز جنگیـدن، از جهاتـی پیچیده تر و سـخت تر از 

جنگ با سـاح سـرد اسـت.

الزامات جهادالزامات جهاد
بایـد اصـول و قواعـدی را  انجـام جهـاد تبییـن،  بـرای 

از جملـه: رعایـت کـرد؛ 
1( تقویـت ایمـان و معنویـت در خـود: بـرای تـداوم 
جهـاد، بایـد ایمـان، بصیـرت و  آگاهـی خـود را تقویـت 

کنیـم. ایـن آگاهـی بایـد از اهـل معرفـت و کتـاب بـه 
دسـت بیایـد.

2( رعایـت اخـالق: در فضـای مجـازی کـه هـر حرفـی 
بـه سـرعت می توانـد منتشـر شـود، انسـان بایـد بیـش 
از پیـش ادب و اخـاق را رعایـت کنـد. پرهیـز از ترویـج 
بهانـۀ  بـه  تنـد  حرف هـای  و  بی اخاقی هـا  و  شـایعات 
انتقـاد سـازنده، مصادیقـی از رعایـت اخـاق در فضـای 

مجـازی هسـتند.

جهـاد  بـرای  مطلـب:  فهمیـدن  بـرای  تحقیـق   )3
تبییـن، ابتـدا بایـد مطلبـی کـه مطـرح می شـود را بـه 
درسـتی بفهمیم و حقیقـت را از دروغ تشـخیص دهیـم 
تـا بتوانیـم آن را تبییـن کنیـم؛ لـذا بعـد از تشـخیص 
نیازهـای ضـروری جامعـه، بایـد بـا مطالعـه، تحقیـق و 
تأمـل در آن حـوزه، بـر دانـش خودمـان بیفزاییـم- کـه 
امروزه این کار امکان پذیر و آسـان تر از گذشـته اسـت- 

تـا تبییـن بـه نحـو احسـن انجـام بگیـرد. 

وظیفۀ اقشار مختلفوظیفۀ اقشار مختلف
از آن جایـی کـه جهـاد تبییـن فرمانـی خطـاب بـه همـۀ 
اقشـار جامعـه اسـت، لـذا بـه وظایـف چنـد قشـر مهـم 

می پردازیـم:
بـه  چیـز  هیـچ  بداننـد  بایـد  مسـئوالن  1( مسـئوالن: 
اندازۀ صحبت مسـتقیم با مردم کارسـاز نیسـت. هرچه 
صحبـت  صادقانه تـر  و  شـفاف تر  مـردم  بـا  مسـئولین 

نویــن جهــاد  یــک  تبییــن؛  نویــنجهــاد  جهــاد  یــک  تبییــن؛  جهــاد 
هانیهسلحـشور

مسئولواحدخواهران
دانشکدهاقتصادوآمار
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کننـد، تأثیرپذیـری حرف هـای دشـمن کمتـر می شـود. 
دشـمن در کنـار تبلیغـات خـود، تاش می کنـد تا موج 
ناامیدی را در میان  مردم بیشتر کند؛ لذا اگر مسئوالن 
کاری انجـام می دهنـد بایـد بـه مـردم بگویند تا دلشـان 
گـرم شـود، بـه سـؤاالت و ابهامـات مـردم پاسـخ دهند 
و موضـوع را شـفاف کننـد تـا دشـمن نتوانـد از طریـق 
ایـن غبـار ابهـام، فتنه انگیـزی کنـد. تبییـن محکومیـت 
مفسـد  اگـر  اسـت.  قبیـل  همیـن  از  هـم  مفسـدین 
اقتصـادی دریکـی از دسـتگاه های حاکمیـت پیـدا شـد، 
بایـد  برخـورد قاطـع و صریـح انجـام شـود تـا فضـای 

جامعـه مشـوش نشـود.
بـه  می توانـد  دانشـگاه  اساسـًا  دانشـگاه:  اسـاتید   )2
وسـیله ای بسـیار فعـال بـرای حرکـت، امیـد به مـردم و 
روشـنگری مبـدل شـود.  کار فرهنگـی در دانشـگاه اصل 

اسـت؛ یک کار حاشـیه ای نیسـت. کار فرهنگی 
یعنـی کاری کـه دل هـا و ذهن هـا را با فرهنگ 
انقاب  و اسـام آشـنا کند. اسـتادان ارزشـی 
هـم ماننـد دانشـجویان، که مسـئوالن میدان 
فرماندهـان  بگذارنـد،  بـاز  آنهـا  بـرای  بایـد  را 
ایـن جنـگ نـرم هسـتند. بایـد در ایـن میدان 
نقش آفرینـی و از فضـای دانشـگاه برای تبیین 

اسـتفاده کنند.
3( دانشـجویان و جوانـان: امـروزه نه تنهـا 
بایـد خـود دانشـجویان حقیقت را تشـخیص 
دهنـد، بلکـه بایـد فضـا و محیـط پیرامونـی 
توجـه  بایـد  بصیـرت کننـد.  بـا  را هـم  خـود 
داشـت باطـل همیشـه عریـان نیسـت، بلکـه 
گاهـی بـا لبـاس حـق وارد میـدان می شـود. 
تبییـن، خنثی کننـدۀ توطئـۀ دشـمن و  ایـن 

تأثیرگـذاری آن بـر افـکار عمومـی اسـت. 
4( مطبوعـات و رسـانه ها: نظامـی کـه مردم 
در آن نقـش اصلـی دارنـد، بایـد مردمـش را 
آگاه کنـد. در نظـام مردمـی، مـردم بایـد اهل 
شـرایطی  هـر  در  بتواننـد  تـا  باشـند  تحلیـل 
ایـن  دهنـد.  تشـخیص  را  غلـط  و  درسـت 
آگاهـی بخشـیدن از طریـق مطبوعات سـالم، 

مطبوعاتـی  یعنـی  سـالم  مطبوعـات  می شـود.  انجـام 
کـه بنـا بـر عنـاد و بدجنسـی نداشـته باشـد و نظـام را 
از مطبوعـات، طـوری  برخـی  امـروزه  نکننـد.  تضعیـف 
قلـم می زننـد و تیتـر می نویسـند، گویـی همـه چیـز در 
ایـن کشـور از دسـت رفته اسـت. انتقـاد سـازنده را باید 

از فضـای تهمـت و تشـنج جـدا کـرد.
جهـاد  ایـن  می تـوان  مـوارد گفته شـده،  بـه  توجـه  بـا 
جـزء  و  جامعـه  اقشـار  همـۀ  بـه  متعلـق  را  نویـن 
حـرکات ضـروری در جامعـۀ امـروزی دانسـت. بخـش 
قابـل توجهـی از مطالـب ذکـر شـده، برگرفتـه از کتـاب 
»جهـاد تبییـن« اسـت کـه ایـن کلیـدواژه را در اندیشـۀ 
رهبـر انقـاب بررسـی می کنـد؛ لـذا مطالعـۀ ایـن کتـاب 
بـه خواننـدگان محترم این یادداشـت توصیه می شـود.



پشـت سـر گذاشـتن سـختی ها و عبـور از موانعـی کـه 
پـا  بـه  نشـانه گرفته انـد،  ایرانـی  صبـور  تولیدکننـدگان 
خواسـتن و حمایـت از کاالی ایرانـی و زحمـت ایرانـی را 

می کنـد. ایجـاب 
اخیـرًا پیامـی از مقـام معظـم رهبـری دربـاره حمایـت  
سـایت  در  ایرانـی  نوشـت افزار  تولیـد  از  تقدیـر  و 
شـرح  بدیـن  کـه  شـد  منتشـر   khamenei.ir
است:»نوشـت افـزار، در شـمار کاالهـای حیاتـی بـرای 
امـروز و فـردای هـر کشـور اسـت. تولیـد باکیفیـت آن 
نیـز بـرای کشـور تولیدکننـده، مایـه ی افتخـار اسـت. از 
اقـدام  ایـن  بـر  مـا  در کشـور  ایـن کـه مجموعه هایـی 
افتخارآفریـن همـت گماشـته و گام هـای موفقیت آمیز 
برداشـته اند، خرسـندم و پایـداری آنـان در ایـن راه را از 
خداونـد متعال مسـألت می کنـم. توفیقاتتان مسـتدام 

ان شـاءاهلل.«  بـاد 
هـر ایرانـی بـا دیـدن کاالی تولیـد کشـورش، کاالیـی کـه 
پشـت آن تـاش، انـرژی و اسـتعداد کارگـر ایرانـی بـوده 
احسـاس غـرور و افتخـار می کنـد. دسـت و پنجـه نـرم 

کـردن کشـورمان بـا تحریم هـا نتوانسـته مانعـی بـر سـر 
راه تولیـد باشـد، بلکـه بـر خـاف انتظـار اشـتغال  را بـه 
تـوان خـود و  بـر  بـا تکیـه  انداختـه و جوانـان  جریـان 
امکانـات محـدود، وظیفـه تولیـد را به دسـت گرفته انـد.

بر اسـاس اطاعات سـامانه یک پارچه وزارت صمت در 
سـال 98حـدود 212 واحـد تولیـدی بـا اشـتغال حـدود 
۷ هـزار نفـر مرتبـط بـا صنعـت نوشـت  افزار ثبـت شـده 
اسـت. بـه گفتـه ی رئیـس اتحادیـه فروشـندگان لـوازم 
تحریـر در تهـران وضعیـت عرضه لـوازم تحریر ایرانی در 
بازارهـای داخلـی نسـبت بـه سـال های گذشـته افزایـش 
داشـته و بیـش از 50 درصـد کاالهـای موجـود در بـازار 

سـهم تولیدکننـدگان داخلی اسـت.
خودکفایـی  زمینـه  ایـن  در  مسـرت بخش  خبرهـای  از 
جوانـان  اسـتعداد  و  توانایـی  بـود کـه  خـودکار کیـان 
ایرانـی را ثابـت کـرد. به طـور حتـم مردمـان فرهیختـه 
سـرزمینمان بایـد بـه ایـن بـاور دسـت پیـدا کننـد کـه با 
حمایـت و خریـد از تولیـد ملـی انگیـزه ای مضاعـف بـه 
کارگـران تزریـق می کننـد و بـه کیفیـت کاالهـای تولیـد 

شـده کمـک می کننـد.
مقـام معظـم رهبـری شـعار سـال 9۷ را بـه »حمایـت از 
کاالی ایرانـی« نام گـذاری کردنـد و در دیـدار بـا کارگـران 
ایرانـی را  بایـد دسـت هنرمنـد کارگـر  فرمودند:»واقعـًا 

کاالی ایـرانـــــــــی، موتــور محــرک اقتـصــــــــادکاالی ایـرانـــــــــی، موتــور محــرک اقتـصــــــــاد

فـاطمهعشوریـان
مسئولواحدخواهران

دانشکدهادبیاتوزبان
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بوسـید، باید دسـت شماها را بوسید! این تولیِد داخلِی 
بـا ارزش از لحـاظ کیفّیـت، بـا ایـن  همـه گرفتـاری ای که 
اولّیـه را  ایـن تحریم هـا کـه جلـِو مـواد  بـا  مـا داریـم، 
می گیرنـد، جلـِو ماشـین پیشـرفته را می گیرنـد، انـواع 
و اقسـام مشـکات را مسـتکبرین عاَلـم جلـِو پـای مـا 
می گذارنـد؛ در عین حـال وقتـی انسـان به محصـول نگاه 

می کنـد، می بینـد عجـب برجسـتگی ای دارد .«

حمایت یا خیانت؟حمایت یا خیانت؟
مـورد  همـواره  تاثیرگـذار  قشـر  به عنـوان  مسـئولین 
توجـه مـردم بوده انـد.  لـذا در بحـث انتخـاب کاال هـم 
بایـد بـا پرهیـز از شـعارزدگی قـدم اول را در اسـتفاده 
از کاالی داخلـی و حمایـت از تولیـد ملـی بردارنـد امـا 
گاهـی شـاهد هسـتیم کـه نـه  تنهـا حمایـت از تولیـد 
ملـی از سـوی آنـان صـورت نمی گیـرد، بلکـه اسـتفاده 
از کاالی خارجـی بـاب میـل برخـی از مسـئولین محتـرم 
بـوده اسـت! چـرا کاالی داخلـی نبایـد مـورد اسـتفاده 
مسـئولین قـرار بگیـرد؟ عبدالرضـا هاشـم زائی نماینـده 
مـردم تهـران در مجلـس دهـم و در زمـان مسـئولیتش 
مصاحبـه ای بـا خبرگـزاری ایسـنا داشـت و آنجـا مطـرح 
کرد:"نمی خواهـم بگویـم کـه از کاالی ایرانـی اسـتفاده 
بـرای مسـافرت ها از خـودروی سـاخت  نمی کنـم ولـی 
جـاده  در  تصادفـی کـه  در  نمی کنـم.  اسـتفاده  داخـل 
داشـتم اگـر خـودروی مـن لکسـوس نبـود، می ُمـردم، 
بـا  تصـادف  در  نماینـدگان  از  تعـدادی  اینکـه  کمـا 
اسـتانداردهای  مـا  شـده اند.  داخلـی کشـته  خـودروی 
مناسـبی در بحـث ایمنـی نداریـم. شـاید یـک نماینـده 
از لبـاس و کفـش ایرانـی اسـتفاده کنـد امـا خـودرو کـه 
ویتریـن کاالی ایرانـی اسـت امـروز وضعیـت خوبـی بـا 

گذشـت 50 سـال نـدارد."

مأموریتی که به سرانجام نرسیدمأموریتی که به سرانجام نرسید
در بـاب حمایـت از تولیـد ملـی نقـش بی بدیـل رسـانه 
رسـانه های  کـه  همان طـور  گرفـت.  نادیـده  نبایـد  را 
غربـی بـه دنبـال تبلیـغ و نمایـان کـردن هـر چـه بیشـتر 

نبایـد  نیـز  داخلـی  رسـانه های  کاالهـای خـود هسـتند 
غافـل  مهـم  امـر  ایـن  از  و  بگذارنـد  دست روی دسـت 

بماننـد.
یکـی از اقدامـات صـدا و سـیما در ایـن راسـتا ایجـاد 
ایـران کاال بـوده کـه از سـال 96 بـه  نـام  بـه  شـبکه ای 
صـورت رسـمی بـا رویکرد حمایـت از تولیدات داخلی و 
کار آفرینـان فعالیـت خـود را آغـاز کـرده اسـت. اما این 
شـبکه نتوانسـته بـه نحـو احسـن ایـن هـدف را دنبـال 
ممنوعیـت  طـرح   139۷ دی   16 در  همچنیـن  کنـد. 
تبلیـغ کاالهای خارجی که دارای مشـابه داخلی هسـتند 
در رسـانه ملـی بـه  تصویب مجلس رسـید اما همچنان 
رد پـای کاالی خارجـی در رسـانه ملـی دیـده می شـود. 
نـه تنهـا رسـانه بلکـه مطبوعـات، پل هـای عابـر پیـاده، 
شـهری  تابلوهـای  و  همگانـی  نقـل  و  حمـل  وسـایل 
می توانند در این امر مهم نقش آفرینی درسـتی داشـته 
باشـند. برخـی مسـئولین ایـن امـر هـم، منافـع خـود را 
بـر منافـع ملـی ترجیـح می دهنـد و کاالهـای خارجـی 
متاسـفانه  می خـورد کـه  بـه چشـم  شـهرها  سـطح  در 

نمایانگـر  بی توجهـی بـه قوانیـن مزبـور اسـت.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی هم گرچه نشست هایی 
بـرای حمایـت از تبلیغـات تولیـدات داخلی برگـزار کرده 
اسـت اما الزم اسـت به صورت جدی تری برای اسـتفاده 
از کاالی داخلـی و تبلیغـات آن فرهنگ سـازی و تدبیـر 
داشـته باشـد. فراگیر شدن کرونا و تعطیلی مدارس در 
ایـن دو سـال ضربـه ی سـختی بـه صنعـت نوشـت افزار 
وارد کـرد و وعده هـای توخالـی دولـت بـرای حمایـت از 
تولیدکننـدگان ایـن صنعـت به این مشـکات دامن زد.
اختصاص دادن  یارانه و سـهم دولتی به تولیدکنندگان 
نوشـت افزار و افزایش دادن تعرفه واردات و جلوگیری 
از ورود کاالی مشـابه بـه کشـور از جملـه راهکارهایـی 
اسـت کـه امیدواریـم دولـت انقابـی بـراى حمايـت و 
عرضـه هـر چـه بیشـتر نوشـت افزار ایرانـی در بازارهـای 

خارجـی اجـرا کند.



بخـش فرهنگی

پیرامون جریان شناسی انجمن حجتیه
فتنـه، جوالنگاهی اسـت بـرای عیارسـنجی آدم ها؛ جایی 

هوایـش  می شـود،  مشـتبه  آدم  بـر  باطـل  و  حـق  کـه 

غبارآلـود اسـت و زمینـش لغـزان. گاهـی سـکوت، در 

حکـم تقیـه اسـت و گاهـی در حکـم تاییـد وضعیـت 

موجود؛ چه سـکوت هایی داریم از صدر اسـام تا عصر 

حاضـر )بـه قدمت تاریـخ(، که باعث ضایـع گردیدن حق 

و غالـب شـدن باطـل شـده اند. فتنه هـا در آخرالزمـان 

دجـال وار عمـل می کننـد؛ به گونـه ای کـه بهتریـن افـراد 

در ایـن امتحـان سرنوشت سـاز، مسـتعد بدتریـن  شـدِن 

افـراد هسـتند.

کج فهمیکج فهمی
مصـادف شـد با کودتای ٢8 مـرداد 133٢، ایده اش این 

بود که بهائیت دشـمن اصلی دین اسـت. پیش از مرداد 

3٢ بهائیـت تبلیغـات گسـترده ای را در جهـت منحـرف 

سـاختن افـکار عمومـی شـروع کـرده بـود؛ جریان 

به شـکلی گسـترده شـده بـود که 

اعضـای نزدیک شـاه مثل هویدا 

و پزشـک معتمـد شـاه و... بهائی 

بودند.

یکـی  و  حلبـی  محمـود  شـیخ 

لباس هایش)سـید  هـم  از 

عبـاس علـوی( توسـط یـک 

بهائیـت  بـه  بهائـی  شـخص 

دعـوت می شـوند. در همین راسـتا مطالعاتی 

بصـورت تخصصـی از طـرف ایـن افـراد در رابطه با 

بهائیـت انجـام می شـود. به گفته ی تاریخ سـید عباس 

علـوی بـه بهانـه زمینه هـای دنیوی و شـهوانی کـه بهائیت 

در اختیـارش گذاشـت لغزیـد و تـا حـدی پیـش رفت که 

به عنـوان یکـی از مبلغـان بـزرگ بهائـی کتابـی در زمینه ی 

اثبـات حقانیـت بهائیـت تالیـف کـرد.

خطـر  را  بهائیـت  دیـد  را  اوضـاع  ایـن  وقتـی  حلبـی 

انجمـن  ترتیـب  ایـن  بـه  می دهـد؛  تشـخیص  بزرگـی 

حجتیه)انجمـن خیریـه حجتیـه مهدویه( تاسـیس شـد. 

حلبـی تـا قبـل از آن در رادیـو مشـهد سـخنرانی داشـت 

امـا بعـد از ورود اتفاقـی او بـه بحـث بهائیـت، تربیـت 

شـد.  اولویـت  اولیـن  او  بـرای  نیـرو  جـذب  و  شـاگرد 

یکـی دیگـر از دالیـل اصلـی تاسـیس انجمـن حجتیـه به 

گـواه تاریـخ، بحـث مأیوسـی و سـرخوردگی افـراد بابـت 

شکسـت نهضـت نفـت و همزمانی شـدت گرفتـن تبلیغ 

بهائیت اسـت که در آن زمان خیلی از طلبه ها جذب آن 

می شـدند از جملـه هم حجره ای هـای حلبـی. سلسـله ی 

اتفاقـات باعـث شـد که بهائیـت برای او بـزرگ جلوه کند 

و تمـام اسـتعمار و اسـتکبار جهانـی در بهائیـت خاصـه 

شـود؛ حلبـی نتیجتـًا سیاسـت را رها و تمـام وقت خود 

بـا بهائیـت صـرف  بـرای مبـارزه  را جهـت تربیـت نیـرو 

کـرد. اتفاقـًا بعـد از ثبـت رسـمی انجمن در سـال 63 در 

اساسـنامه آورده شـد کـه هرگونـه فعالیـت سیاسـی در 

انجمـن و بـه اسـم انجمـن ممنـوع اسـت. 

مقدس نمای ناآگاهمقدس نمای ناآگاه
علـی اکـبــــر  گـفـتـــه ی  بــه 

پرورش)یکی از اعضای سـابق 

همـه  از  حجتیـه(؛  انجمـن 

بـرادران و خواهـران انجمن تعهد 

کتبـی گرفته می شـد کـه در هیچ 

صورتـی وارد مسـائل سیاسـی 

نشـوند، چراکه باعـث از بین 

رفتن انجمـن و فاصله گرفتن 

از هـدف اصلـی یعنـی مبـارزه فکری و 

فرهنگـی بـا بهائیـت می شـود.

ایـن مشـی انجمـن، نـه تنهـا عامـل خشـم دربـار نبود 

چـــــــمــــ  چـــــــمــــ ـپــــــر ـپــــــر
هـیــــ ا هـیـــــگمـــــــر ا ـگمـــــــر

محمدامینبرغمدی
دبیــردانشکده
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بلکـه منجـر بـه کسـب حمایـت محمدرضـا می شـد؛ و 

از آن طـرف هـم بخاطـر اینکـه متظاهـر بـه مذهـب و 

مطیـع مرجـع بود مشـروعیت و حمایـت الزم را از طرف 

روحانیـون دریافـت کـرد.

چیـزی کـه حائـز اهمیـت اسـت فـارغ از فلسـفه وجودی 

انجمـن، ایـن اسـت که انجمن حجتیـه اصل را گم کرد و 

بـه فرعیـات پرداخـت. بـا جدایـی دین از سیاسـت باعث 

شـد مبارزه با منشـأ و ریشـه ی فسـاد مغفول باقی بماند 

و ایـن رویکـرد مورد اسـتقبال دربار قـرار بگیرد.

بـد فهمیـدن دیـن یعنـی چـه؟ رهبـر انقـاب در ایـن باره 

می فرمایند:»بعضى هـا خيلـى از چيزهـا را نمی فهميدنـد. 

رواياتـى كـه  اسـتناد  بـه  بعضى هـا  مي كرديـم؛  مبـارزه 

هـر پرچمـى كـه قبـل از برافراشـته شـدن پرچـم حضرت 

مهـدى )ارواحنـا فـداه( برافراشـته شـود، در آتش اسـت، 

بـا مبـارزه مخالـف بودنـد. مي گفتنـد آقـا شـما قبـل از 

فرجـه(  اللَّـه  )عّجـل  صاحب الزمـان  حضـرت  مبـارزه ى 

می خواهيـد مبـارزه شـروع كنيـد؟ خـوب، ايـن پرچـم 

مبـارزه را كـه بلنـد می كنيـد، در آتـش اسـت. معنـاى 

حديـث را نمی فهميدنـد. يـك عـده اى از صـدر اسـام، 

از زمـان ائمـه )عليهم الّسـام( كـه شـنيده بودنـد مهـدى 

ظهـور خواهـد كـرد و دنيـا را پـر از عـدل و داد خواهـد 

كـرد، ادعـاى مهـدى  گرى مي كردنـد؛ بعضى بر خودشـان 

هـم امـر مشـتبه بـود. بد نيسـت بدانيـد هـم در بنى اميه 

ادعاى مهدويت بود، هم در بنى عباس بود، هم در افراد 

ديگـرى كـه چـه در زمـان بنى عبـاس و چـه در زمان هـاى 

بعـد تـا امـروز وجـود داشـتند، ادعـاى مهدويـت وجـود 

داشـت. بلـه، ايـن پرچـم مهدويـت را كسـى بلنـد كنـد، 

در آتـش اسـت. ايـن معنايـش ايـن نيسـت كـه مـردم با 

ظلـم مبـارزه نكننـد، مـردم براى تشـكيل جامعـه ى الهى 

و جامعـه ى اسـامى و علـوى مبارزه و قيـام نكنند. اين، 

بـد فهميـدن ديـن اسـت.«

شکست خوردگان دیروز، سیاست بازان امروزشکست خوردگان دیروز، سیاست بازان امروز
تـا قبـل از پیـروزی انقـاب، حجتیه ای هـا معتقـد بودنـد 

کـه ایـن نهضـت به مانند قبلی ها شکسـت می خورد؛ لذا 

در هیـچ راهپیمایـی ضـد اسـتعماری شـرکت نمی کردند 

و حتـی بـا اهانـت بـه امـام و همچنین با برگزاری جشـن 

نیمـه ی شـعبان در سـال ٥7 ضـد انقـاب بـودن خـود را 

داد. نشان 

امـا رویکـرد حلبـی و انجمـن، بـه اصطـاح یکـی بـه نعل 

یکـی بـه میـخ بـود چـرا کـه درجاهایـی مثـل تعطیلـی 

ظاهـری انجمـن ارادت خـود را بعـد از انقـاب در سـال 

6٢ بـه حضـرت امام)ره( نشـان دادند؛ امـا عماً این خط 

فکـری همچنـان امتـداد دارد...

منتسـب دانسـتن ایـن جریـان بـه اشـاعره یـا لیبرال هـا 

یکـی  نتیجـه؛  یـک  و  خاسـتگاه  دو  نمی کنـد،  تفاوتـی 

تعطیلـی عقـل اسـت و دیگـری تعطیلـی وجـدان لکـن 

نتیجـه ی هـردو ترجیـح باطـل بـر حـق اسـت.

در حـال حاضـر شـاید چیـزی بـه نـام انجمـن حجتیـه 

وجـود نداشـته باشـد امـا بـا بررسـی رونـد انجمـن بعـد 

از انقـاب می تـوان خـرده اثراتـی را در تفرقه افکنـی بیـن 

شـیعه و سـنی و در ادامـه، دامـن زدن بـه آن، حـوادث 

فتنـه 88 و غیـره را می تـوان مشـاهده کـرد کـه نمایانگـر 

دخالـت ایـن خـط فکـری اسـت.

شـکل  آنجایـی  از  مرقومـه  ایـن  بهانـه ی  پی نوشـت: 

گرفـت کـه مسـیح مهاجرانـی، مدیـر مسـئول روزنامـه 

جمهـوری اسـامی ایـران طـی اظهاراتـی عنـوان کـرد کـه 

دولـت روحانـی حیـاط خلـوت انجمـن حجتیه بـود و ما 

بـه او)حسـن روحانـی( تذکـر می دادیـم امـا او توجهـی 

نمی کـرد...



نکاتــی پیرامــون دانشــکده تازه تاســیس 
دانشــگاه تهران

از بزرگ تریــن مشــکاتی کــه در جامعــه داریــم، کمبــود 

متخصــص کارآمــد در حکمرانــی و مدیریــت کشــور 

اســت. به طــور کلــی دو نقــد را می شــود وارد دانســت:

1.در حــوزه عملــی ضعــف داریــم و نیــاز داریــم کــه در 

ایــن راســتا اقداماتــی را انجــام دهیــم. یکــی از ایــن 

ــت حــل  ــی جه ــات، تاســیس دانشــکده حکمران اقدام

ــن مشــکل اســت. ای

٢.فقــط بــه مبانــی و نظریــات غربــی اکتفــا نکنیــم و از 

ــرای حــل و مدیریــت مســائل کشــور  ــی اســامی ب مبان

اســتفاده کنیــم.

شالوده دانشکده حکمرانیشالوده دانشکده حکمرانی
ســاختار دانشــکده حکمرانــی متشــکل از اســاتید و 

می باشــد. دانشــجویان  و  آنــان  تدریــس  روش 

در دانشــکده حکمرانــی، اســاتید بایــد  خصوصیاتــی 

سیاســی،  تخصــص  و  تجربــه  علمــی،  تــوان  نظیــر 

مدیریتــی و اجرایــی و همچنیــن روحیــه رهبــری را 

داشــته باشــند. همچنیــن نیازمنــد ســه گــروه از اســاتید 

ــی و  ــر مبان هســتیم کــه متشــکل از اســتادان مســلط ب

نظریــات اســامی، اســتادان مســلط بــر نظریــات غربــی 

و نیــز اســتادانی کــه تجربــه  اجرایــی در حــوزه مدیریــت 

ــق دانشــجویان در همــه  ــن طری ــا بدی داشــته باشــند ت

ابعــاد رشــد کننــد. در جــذب دانشــجویان نیــز بایــد 

گزینش هایــی مثــل قــدرت تحلیــل مســائل و حــل 

ــه خدمــت عمومــی،  ــری، روحی ــوان تصمیم گی ــان، ت آن

ــه راه حل هــا در نظــر گرفتــه  ــوآوری در ارائ خاقیــت و ن

شــود.

شــیوه آموزشــی نیــز بایــد به گونــه ای باشــد کــه دانشــجو 

بعــد از آمــوزش نظریــات و مبانــی حکمرانــی و مدیریــت 

ــا درصــورت  ــد ت ــی آن را اجــرا کن ــد بصــورت عمل بتوان

ــود.  ــرف ش ــکلش برط ــری، مش ــص در یادگی ــود نق وج

ــه ــر جـامـعــ ــاز هـ ــت، نیـــ ــی درسـ ــهحکمـرانـــ ــر جـامـعــ ــاز هـ ــت، نیـــ ــی درسـ حکمـرانـــ

نرگسجانی
دبیــردانشکده
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بخـش صنفی

دانشــجو بایــد بصــورت محســوس  مســائل را مشــاهده 

ــد  ــا بتوان ــا آن ه ــه ب ــگام مواجه ــده هن ــا در آین ــد ت کن

عکــس العمــل مناســبی از خــود نشــان دهــد و تصمیــم 

درســت را بگیــرد.

یــک دانشــکده حکمرانــی منحصــر بــه فــرد، بایــد ضمــن 

مطالعــه تخصصــی مســائل دولت و حکومت اســامی، 

اســاس  بــر  دهــد کــه  پــرورش  حرفــه ای  مدیرانــی 

ارزش هــای آن نظــام عمــل کنــد. درایــن دانشــکده بایــد 

بــه مســئله پژوهش محــوری تاکیــد ویــژه شــود تــا 

ــه کشــف و حــل شــود.  ــا و کمبودهــای جامع خأه

ــگاه  ــه دانش ــدیم ک ــع ش ــر مطل ــار اخی ــه اخب ــه ب باتوج

تهــران دانشــکده حکمرانــی را تاســیس کــرده اســت تــا 

دانشــجویان رشــته های فنــی و فلســفه بتواننــد بعــد 

از گزینــش و مصاحبــه در مقطــع 

ــرا در تخصــص خــود  ارشــد و دکت

ادامــه تحصیــل بدهنــد. متاســفانه 

دربــاره ســایر جزئیــات مثــل عــدم 

رشــته های  از  دانشــجو  پذیــرش 

حقــوق،  نظیــر  انســانی  علــوم 

علــوم سیاســی و مدیریــت، تعــداد 

واحدهــا، تعــداد رشــته ها، دروس 

و ســال های تحصیلــی، ضمانــت 

شــغلی هنــوز اطاعــی در دســترس 

نیســت. در چنــد روز اخیر علی رغم 

گرفتــه  صــورت  پیگیری هــای 

ــای پورعــزت، رئیــس دانشــکده  آق

حکمرانــی دانشــگاه تهــران و آقــای 

عضــو  اســمعیلی،  محمدرضــا 

هیئــت علمــی مدیریــت دانشــگاه 

تهــران پاســخگوی ســواالت مــا 

ــد. نبودن

پیشنهادی راهگشاپیشنهادی راهگشا
نبــود ایــن دانشــکده در دانشــگاه عامــه طباطبایــی )ره( 

کــه قطــب علــوم انســانی کشــور به شــمار می آیــد، یــک 

خــا اساســی اســت. بــا تاســیس دانشــکده حکمرانــی و 

پذیــرش دانشــجویان گزینــش شــده و فــارغ  التحصیــل 

از رشــته های حقــوق و علــوم سیاســی هــم میــزان 

بیــکاری در ایــن رشــته ها کاهــش پیــدا می کنــد و هــم 

می تــوان افــرادی کارآمــد و متخصــص در اداره جامعــه 

زمینــه  ایــن  در  متاســفانه  پرورانــد.  آن  مدیریــت  و 

اقدامــی صــورت نگرفتــه اســت و مــا ایــن تقاضــا را از 

دانشــگاه داریــم. البتــه ناگفتــه نمانــد کــه ایــن برنامــه را 

ــا ســایر دانشــگاه ها آن را  ــد ت ــد بچین ــوم بای وزرات عل

بــه عرصــه عمــل بکشــانند.

ختم کالمختم کالم
وجــود  جامعــه  مدیریتــی  مشــکات  بــه  باتوجــه 

دانشــکده ای کــه تخصصــی بــه حــل ایــن مشــکل و 

ــدت  ــردازد بش ــه ای بپ ــد و حرف ــران توانمن ــت مدی تربی

احســاس می شــود. دانشــکده حکمرانــی نیــاز مبــرم 

هــر جامعــه ای می باشــد کــه اخیــرا هــم نمونــه ای از 

ایــن دانشــکده در دانشــگاه تهــران ایجــاد شــده اســت. 

ان شــاءهلل در روزهــای آتــی منتظــر جزئیــات اخبــار ایــن 

دانشــکده خواهیــم بــود. 

دوهفته نامه 
انـجـمن اسالمـی
دانشجویـان مستـقل
دانشگاه عالمه طباطبایی
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یک دانشکده یک دانشکده 
حکمرانی منحصر حکمرانی منحصر 
به فرد، باید ضمن به فرد، باید ضمن 
مطالعه تخصصی مطالعه تخصصی 
مسائل دولت و مسائل دولت و 
حکومت اسالمی، حکومت اسالمی، 
مدیرانی حرفه ای مدیرانی حرفه ای 
پرورش دهد که پرورش دهد که 
براساس ارزش های براساس ارزش های 
آن نظام عمل کند. آن نظام عمل کند. 
دراین دانشکده دراین دانشکده 
باید به مسئله باید به مسئله 
پژوهش محوری تاکید پژوهش محوری تاکید 
ویژه شود تا خألها و ویژه شود تا خألها و 
کمبودهای جامعه کمبودهای جامعه 
کشف و حل شود. کشف و حل شود. 



در  مسـتقل  انجمـن  عملکـرد  از  گزارشـی 
ه بهمن مـا

اعضـای  مسـتقل  انجمـن  در  می دانیـد  همان طـور کـه 

شـورای هـر دانشـکده، یـک موضـوع محـوری انتخـاب 

می کننـد و در طول یک سـال متناسـب بـا آن موضوع، 

برگـزاری  از  می دهنـد؛  انجـام  مختلفـی  فعالیت هـای 

جلسـات کارشناسـی و میزگرد گرفته تا یادداشت نویسی 

و نامـه زدن بـه مسـئولین و نهادهـا. بـر همیـن اسـاس، 

بـا  نیـز شـش میزگـرد تخصصـی مرتبـط  بهمن مـاه  در 

ایـن  در  شـد.  برگـزار  دانشـکده ها  محـوری  موضـوع 

مختلـف  حوزه هـای  در  متخصـص  اسـاتید  میزگردهـا 

دعـوت می شـوند و دربـاره موضوعـات بـه بیـان نظـرات 

برنامه هـا گـزارش  برگـزاری  از  پـس  می پردازنـد.  خـود 

بسـیاری از آن هـا، در خبرگزاری هـای مختلـف و صفحـه 

انجمـن در اینسـتاگرام منتشـر می شـود.

در ادامـه بـرای این کـه شـما نیـز بـا موضـوع میزگردهـا 

مسـتقل  انجمـن  در  دانشـکده  هـر  مسـئله محوری  و 

آشـنا شـوید توضیحـات کوتاهـی دربـاره مسـئله ی مورد 

پیگیـری هـر دانشـکده بیـان می شـود.

در ابتـدا بـه سـراغ دانشـکده علـوم اجتماعـی می رویـم. 

بچه هـای عزیـز دانشـکده علوم اجتماعی »سیاسـت های 

جمعیت در اسناد باالدستی« را به عنوان مسئله محوری 

موضـوع،  همیـن  راسـتای  در  می کننـد.  پیگیـری 

قانـون  و  جمعیتـی  مباحـث  حـوزه  در  برنامه هایـی 

حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت برگـزار می کنند. 

میزگـرد »ازدواج جوانـان« کـه در 1۷ بهمـن برگـزار شـد 

نمونـه ای از فعالیـت بچه هـای ایـن دانشـکده اسـت.

نیسـت.  سـختی  کار  بعـدی  دانشـکده  زدن  حـدس 

بیش تریـن  برگـزاری  پرچـم دار  سـراغ  بـه  می خواهیـم 

تعـداد جلسـات کارشناسـی، سـلطان السـاطین، یعنـی 

اقتصـاد و آمـار عزیـز برویـم. بچه های دانشـکده اقتصاد 

در کنار مسـئله »قانون پایانه های فروشـگاهی« موضوع 

»مالیـات بـر عایدی سـرمایه« را به عنوان مسـئله محوری 

نیـز دو گفـت   پیگیـری می کننـد. در 18و2۷ بهمن مـاه 

توسـط  مالیـات  موضـوع  حـول  دانشـجویی  وگـوی 

اعضـای شـورای ایـن دانشـکده برگـزار شـد.

فردوسـی شـاعر عزیـز می فرمایـد: »بسـی رنـج بـردم در 

ــه در ــه درآنـــچــــ آنـــچــــ
ــل  ــل مسـتــقـــ مسـتــقـــ
مــی گــــذرد مــی گــــذرد 

فاطمهالیاسی
دبیرسیاسیدانشکده

الهیاتومعارفاسالمی

بخـش صنفی
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ایـن سـال سـی عجـم زنـده کـردم بدیـن پارسـی« بلـه... 

این شـاعر بزرگوار سـی  سـال زحمت نکشـید که اکنون 

اسـتفاده از واژه هـای عجیب و غریـب و خارجی تنش را 

در گـور بلرزانـد. بچه هـای دانشـکده ادبیـات و زبان هـای 

خارجـه بـه دلیل اهمیت زبان و ادبیات فارسـی، مسـئله 

حفـظ و گسـترش زبـان فارسـی را دنبـال می کننـد و در 

میزگـرد اخیرشـان در 18 بهمـن، بـه چالش هـا و موانـع 

موجـود بـر سـر راه ایـن زبـان پرداختند. 

در ادامـه نوبـت بـه دانشـکده الهیـات و معارف اسـامی 

احتمـاالً  مبارکتـان  خدمـت  بـه  عارضـم  می رسـد. 

و  دانش هـا  همـه  روح  انسـانی  علـوم  شـنیده اید کـه 

همیـن  بـه  اسـت.  جامعـه  یـک  مسـیر  جهت دهنـده 

بـرای  تـاش  و  انسـانی  علـوم  در  تحـول  بحـث  دلیـل 

می شـود کـه  سـالی  چنـد  علـوم،  ایـن  اسامی سـازی 

مطـرح شـده اسـت؛ بچه هـای دانشـکده الهیـات نیـز 19 

بهمـن میزگـردی دربـاره »عملکـرد جمهوری اسـامی در 

برگـزار کردنـد. انسـانی«  حـوزه تحـول علـوم 

ای قوانیـن انتخاباتـی... ای قوانینـی کـه هـر روز و بـا هر 

انتخاباتـی کـه می گـذرد لـزوم اصاحـت بیش از گذشـته 

برایمـان روشـن می شـود. حتمـًا می دانـی کـه بچه هـای 

دانشـکده حقوق و علوم سیاسـی برای اصاح تو چقدر 

تـاش می کننـد؟ آنقـدر کـه در کنـار سـایر فعالیت هـای 

مفیدشـان، در 23 بهمـن میزگـردی بـرای معماری نوین 

تـو تـدارک دیدنـد. امیـد اسـت کـه تـا قبـل از انتخابـات 

بعـدی بـا اصـاح شـدنت مـا را بسـیار خوشـحال کنی.

کنکـور و مـا ادراک الکنکـور؟ و تـو چـه می دانـی کنکور 

چیسـت؟ همـان آیینـه ی دقـی که همیشـه ی خـدا و در 

دوازده  مـاه سـال از آن سـخن می گوینـد و دل بچه های 

مـردم را مثـل زلزلـه هفت ریشـتری می لرزاننـد. در حال 

حاضـر مصوبـه جدیـد شـورای عالی انقـاب فرهنگی در 

خصـوص کنکـور حواشـی بسـیاری را بـه دنبـال داشـته 

اسـت و هماننـد هـر قانونی، مخالفـان و موافقانی دارد. 

رسـالت پیگیـری ایـن موضـوع پرحاشـیه و بـا اهمیـت 

بـر عهـده دانشـکده روان شناسـی و علـوم تربیتی اسـت. 

به همیـن دلیـل بچه هـای ایـن دانشـکده در 24 بهمـن، 

»بررسـی چالش هـای موجـود در  بـا عنـوان  میزگـردی 

مصوبـه کنکـوری شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی« برگزار 

کردند. 

انجمـن  برنامه هـای  از  دیگـر  یکـی  بیـان  بـه  ادامـه  در 

می پردازیـم. اخیـر  هفتـه  دو  در  مسـتقل 

کرســی های آزاداندیشــی رگ حیاتــی جامعــه و کرســی های آزاداندیشــی رگ حیاتــی جامعــه و 
ــگاه ــگاهدانش دانش

از قدیـم کـه چـه عـرض کنـم؛ امـا باألخـره شـنیده اید که 

می گویند: »قشر دانشجو حرف هایش برو و بیایی دارد. 

دانشـجوها معـروف هسـتند بـه تاثیرگـذار بـودن«. یکی 

از مسـائلی کـه رهبـر معظـم انقـاب بارهـا نسـبت به آن 

تأکید داشـتند برگزاری کرسـی های آزاداندیشـی در بستر 

دانشـگاه اسـت. ایشـان در این خصوص اشـاره می کنند 

یکـی از راه هایـی کـه می توانـد نسـل جـوان را در نقش و 

شـأِن محـور بـودِن حرکـت عمومـی جامعـه کمـک کنـد 

و ظرفّیـت الزم را بـه آن هـا بدهـد تشـکیل میزگردهـا و 

کرسـی های آزاداندیشـی در دانشـگاه ها اسـت. انجمـن 

مسـتقل نیـز در راسـتای اهمیـت ایـن موضـوع، در 16 

عناویـن  بـا  آزاداندیشـی  بهمن مـاه، کرسـی های   25 و 

»جمهـوری اسـامی نـه شـرقی؟ نـه غربـی؟« و »عدالـت 

اجتماعـی« برگـزار کـرده اسـت. تعـدادی از دانشـجویان 

دانشـگاه عامـه طباطبایـی بـا شـرکت در این کرسـی ها، 

بـه بیـان نظـرات خـود دربـاره تحقـق شـعار نـه شـرقی 

نـه غربـی در جمهـوری اسـامی، مباحـث حـول عدالـت  

اجتماعـی همچـون وضعیـت کشـور در تحقـق هـدف 

عدالـت اجتماعـی، برخورداری اقشـار مختلـف جامعه از 

مفـاد عدالـت اجتماعـی بـا توجه بـه قانون اساسـی و... 

پرداختند.

مـواردی کـه بـه آن  هـا پرداختـه شـد پایـان برنامه هـای 

متنـوع انجمـن مسـتقل نبـوده و نخواهـد بـود. شـما با 

دنبـال کـردن صفحـه اینسـتاگرام و بله انجمن مسـتقل 

سـایر  می توانیـد    mostaghelatu آدرس  بـه 

فعالیت هـای انجمـن در روزهـای آتی را مشـاهده کنید.




