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کالم امام

دو هفته نامه سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی
انجمن اسالمی مستقل دانشگاه عالمه طباطبایی

شماره 36
هفته چهارم اسفند ماه 1399

روزۀ مـاه مبـارک رمضان به انسـان 
ثابـت می کنـد کـه انسـان می توانـد 
بیایـد و پیـروز  بـر هوس هـا فائـق 
شـود.این ارادۀ قـوی می توانـد ما را 
از عـادات شـخصی و خصـال بومـی 

ناپسـند جداکنـد.
1386/7/21

صاحب امتیاز:
ــگاه  ــتقل دانش ــجویان مس ــامی دانش ــن اس انجم

ــی ــه طباطبائ عام
مدیر مسئول:
علیرضا بهرامی

سردبیر  و ویراستار:
سید محمدمهدی سیدی

هیئت تحریریه:
زینــب الجبــوری، محمــد امیــن برغمــدی، زهــرا پلوئــی، 
ــادات  ــی، بهار س ــس جان ــی، نرگ ــدی تکلوی ــد مه محم
شیخ االســامی، محمدصادق عباســی، زینب عشــوریان، 

ــوریان فاطمه عش
صفحه آرا:

سید مجتبی هاشمی

 بــرای عضویــت و یــا مشــاهده صفحــه ی
ــه، روی ــام رســان بل ــا در اینســتاگرام و پی  م

ــد ــک کنی ــدام کلی ــوی هرک لوگ

جدال پرتمنای ایران و غرب دلبسته غرب
سلسله یادداشت نقد عملکرد

کلید کمشدۀ مشکالت کالب هاوِس گفتمان ساز؟!

مصاحبه
نقش اساتید در انتخابات

هنر انقالبی

ــان  ــۀ پای ــط، گلول ــازی غل  الگوس
ــواده ــات خان حی

می خواهم دیده شوم!

محتوای بی پایان مجازی
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محمد مهدی تکلویی )دبیر انجمن در دانشکده حقوق(

دلبستۀ غرب
سلسله یادداشت نقد عملکرد دولت و بایدهای دولت آینده

بازگشت به فهرست

از ســال 1390 تحریم هــای ظالمانــۀ آمریکا 
علیــه ایــران تشــدید شــده اســت. قاعدتــًا 
سیاســت فشــار حداکثــری و تحریم هــای 
ظالمانــه بــر اقتصــاد ایــران تاثیرگــذار 
ــدن  ــک ش ــب کوچ ــرم موج ــوده و الج ب
ــکات  ــت. مش ــده اس ــور ش ــاد کش اقتص
اقتصــادی مختلــف اعــم از فشــار بــر قشــر 
شــکاف  شــدن  عمیق تــر  مســتضعف، 
طبقاتــی، گســترش فســادهای مالــی و... 
در نتیجــه کوچــک شــدن اقتصــاد کشــور 

بوجــود می آیــد. بــا ایــن اوصــاف 
ــا  ــان تنه ــۀ اقتصاددان ــه گفت ب

ایــن  درصــد   40 تــا   30
بــه  مربــوط  مشــکات 
تــا   60 و  تحریم هاســت 
70 در صــد این مشــکات 
مدیریــت  ضعــف  بــه 
ــود. ــوط می ش ــت مرب دول

گره خود تحریمی
ــن  ــوری حس ــت جمه در دورۀ ریاس

روحانــی، دولــت عمــًا خــود را دچــار یــک 
ــارت  ــه عب ــت؛ ب ــرده اس ــی ک خودتحریم
دیگــر بــا خوش بینــی بیــش از انــدازه 
بــه غــرب، بیشــتر راه هــای مقابلــه بــا 
تحریم هــا را  نادیــده گرفتــه اســت. بــا 
ــرب،  ــا غ ــره ب ــدۀ مذاک ــه آین ــدواری ب امی
راه هــای دور زدن  تقریبــًا همــه  دولــت 
وخنثــی ســازی تحریمهــا را نادیــده گرفت؛ 
ــه  ــرد ک ــاد ک ــه وعده هــای کشــوری اعتم ب
بــه حســب تجربــۀ تاریخــی، هیــچ گاه بــر 
ــود و  ــده ب ــی نمان ــود باق ــرار خ ــده و ق وع

ــل پیش بینــی  ــل قاب نتیجــۀ مذاکــره از قب
ــاب  ــر انق ــه رهب ــود ک ــن وج ــا ای ــود. ب ب
ــه  ــد داشــتند ک ــورد تأکی ــن م ــر ای بارهــا ب
ــاد نیســتند  ــل اعتم ــی قاب ــای غرب طرف ه
ــرد  ــد صــورت بگی ــی بای ــره در جای و مذاک
کــه اســتقال کشــور در معــرض خطــر قرار 
نگیــرد، دولــت بــا ایــن تفکــر کــه بایــد بــا 
کدخــدا ســاخت، ســال ها در پــی مذاکــره 
در موضوعــات مختلــف بــود. ایــن رویکــرد 
تــا جایــی ادامــه پیــدا می کنــد کــه دولــت 
و  داخــل  ظرفیت هــای  از  حتــی 
ــر  ــه حاض ــورهایی ک ــر کش دیگ
بــه تجــارت بــا ایــران هســتند 
اســتفاده نمی کنــد و همواره 
طرف هــای  انتظــار  در 

غربــی می مانــد.

تفکر نمی توانیم
دولــت در ایــن هفــت ســال با 
القــای ایــن تفکــر کــه خودمــان 
بــرای  بایــد  نمی توانیــم و دیگــران 
ــل  ــردم را معط ــت م ــازند، معیش ــا بس م
برجــام نگــه  داشــته و ظرفیت هــای درون 
ــه  ــی ب ــای غرب ــار طرف ه کشــور را در انتظ
ــا گذاشــته اســت. بخــش  حــال خــود ره
بــه عنــوان موتــور محــرک  خصوصــی 
ــت  ــد و دول ــت می ش ــد تقوی ــاد بای اقتص
بــه عنــوان پشــتیبان و هــادی اصلــی، 
ــر  ــن تفک ــی ای ــرد؛ ول ــت می ک از آن حمای
کــه خودمــان نمی توانیــم آنچنــان در ذهــن 
دولــت رســوخ پیــدا کــرده بــود کــه می توان 
گفــت دولــت بــا بخــش خصوصــی بیگانــه 

ــری 80  ــی تصدی گ ــور تقریب ــه ط ــد. ب ش
درصــد شــرکت ها در دســت دولــت اســت 
ــد  ــه تولی ــادی ب ــه اعتق ــم ک ــی ه و دولت
داخــل و تــوان رقابتــی آن نــدارد بــه جــای 
ــد،  ــاد کن ــهیل ایج ــد کار تس ــه در رون آن ک
ــی  ــد مجوزده ــد. رون ــاد می کن ــع ایج مان
ــی در  ــه صورت ــدی ب ــای تولی ــرای واحده ب
ســخت  و  شــده  پیشــبینی  دســتگاه ها 
گرفتــه می شــود کــه گرفتــن مجــوز تقریبــًا 
غیــر ممکــن اســت. مــا در جایــی کــه 
ــش  ــه بخ ــبت ب ــتی را نس ــت درس مدیری
خصوصــی داشــتیم شــاهد دســتاوردهای 
خوبــی بودیــم. بــه عنــوان مثــال مــا 
ســال ها در بحــث خودروســازی منتظــر 
ــد و  ــا بیاین ــم ت شــرکت های خارجــی بودی
بــرای مــا بســازند. حــال بعد از ســی ســال 
کــه دیگــران قدمــی بــرای مــا بــر نداشــتند 
مــا خودمــان توانســتیم بــه جایــی برســیم 
کــه 80 درصــد قطعــات خــودرو را درداخــل 

ــم. ــد کنی کشــور تولی
 

به امید خام فروشی نفت
یکــی از مســائل راهبــردی کــه در ایــن 
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــورد غفل ــاله م ــت س هف
ــت  ــت اس ــی نف ــام فروش ــری از خ جلوگی
کــه همــواره یکــی از نقــاط ضعــف مــا 
ــوده اســت. مشــخص اســت کــه میــزان  ب
ــر  ــال های اخی ــور در س ــت کش ــروش نف ف
بــه دلیــل تحریم هــا کاهــش یافتــه اســت. 
پیشــین  در ســال های  کشــورهایی کــه 
ــد  ــزان خری ــد می ــا بودن ــت م ــتری نف مش

خــود را کــم کردند. در نتیجــه، میزان 
ــن  ــه پایین تری ــت ب ــروش نف ف

میــزان خــود از ســال 1361 
رســیده اســت. درســت اســت 
ــن  ــده ای از ای ــه بخــش عم ک
ــت  ــل تحریم هاس ــاق بدلی اتف
و  تصمیم گیــری  عــدم  امــا 
سیاســت گذاری دولــت نیــز 

بی تاثیــر نبــوده اســت. در دولــت 
ــای  ــۀ راه ه ــًا هم ــی تقریب ــای روحان آق

ــم  ــد لغــو تحری ــه امی دور زدن تحریم هــا ب
از بیــن رفــت. ایــن درحالــی اســت کــه مــا 
سیاســت گذاری های  بــا  می توانســتیم 
درســت مانند تقویت زنجیــرۀ ارزش افزوده 
ــت و احــداث پتروپاالیشــگاه ها  بخــش نف
و پتروشــیمی ها، میــزان تولیــد خــود را در 
حــد مطلوبــی نگــه داریــم. از آنجایــی کــه 
ــر  ــی تحریم ناپذی ــای پتروپاالیش فرآورده ه
و حتــی  و کشــورهای همســایه  اســت 
ــرای ایــن  ــازار مناســبی ب دیگــر کشــورها ب
ــت  ــت می توانس ــتند، دول ــوالت هس محص
تهدیــد تحریــم نفــت را بــه فرصتــی بــرای 
صــادرات کاالهــای فــرآوری شــده از نفــت 

ــد. ــدل کن ب
حــال بعــد از پایــان ریاســت جمهــوری 
حســن روحانــی تنهــا ایــن شــرمندگی 
ــه تنهــا  بــرای دولــت باقــی می مانــد کــه ن
بــرای افزایــش تولیــد و تــوان داخــل کمک 
ــتن  ــا بس ــه ب ــد بلک ــام ندادن ــایانی انج ش
راه هــای دور زدن تحریــم خســارت های 
وارد کردنــد.  بــه کشــور  هــم  بســیاری 
ــز  ــون نی ــت اکن ــه دول ــرد غرب گرایان رویک
ــان  ــده و همچن ــر نگردی دســت خوش تغیی
ــت.  ــره اس ــرای مذاک ــی ب ــال راه ــه دنب ب
مســیری کــه به طــور حتــم بایــد در دولــت 
بعــدی اصــاح گــردد تــا از تکرار اشــتباهات 

ــردد. ــری گ ــته جلوگی ــان گذش پرزی

دولت 
همــه  تقریبــاً 

زدن  دور  راه هــای 
ســازی  وخنثــی 

تحریم هــا را نادیده 
گرفــت
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جدال پرتمنای ایران و غرب
سند همکاری ایران و چین و اسناد خود تحریمی اف ای تی اف

بازگشت به فهرست

زهرا پلویی )دبیر سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی(

تضمینــی نفــت از ایــران، انتقــال تکنولوژی 
ــذاری  ــرمایه گ ــف، س ــای مختل در حوزه ه
ــه  ــور و... از جمل ــعه کش ــتای توس در راس
ــران  ــه ای ــد ب ــه می توان ــت ک ــواردی اس م
تحریم هــای  خنثی ســازی  راســتای  در 
آمریــکا کمــک کنــد. درنتیجــه از ایــن  
بــرگ  بــه عنــوان  معاهــده می توانیــم 
برنــدۀ ایــران در مقابــل غــرب یــاد کنیــم. 
ــری  ــاب خب ــن بازت ــران و چی ــدۀ ای معاه
در  اخبــار  ســرتیتر  و  داشــت  وســیعی 
سراســر جهــان از ایــن معاهــده بــه عنــوان 
یــک "توافــق و اتحــاد بــزرگ" یــاد کردنــد 
ــکا  ــرای آمری ــدی" ب ــی ج و آن را "چالش
ــا  ــن چالش ه ــی از ای ــد. یک ــداد کردن قلم
کــه شــورای ملــی اطاعــات آمریــکا بــه آن 
اشــاره کــرده، اتحــاد چیــن بــا ۱۱ کشــوری 
ــال  ــا س ــده ت ــی ش ــه پیش بین ــت ک اس
اقتصــادی  برتــر  قدرت هــای  بــه   ۲۰۵۰
یکــی  نیــز  ایــران  و  تبدیــل می شــوند 
ــاس  ــر اس ــت. ب ــور اس ــازده کش ــن ی از ای
ایــن اتحــاد قــدرت و هژمونــی اقتصــادی 
جــدی  چالــش  بــا  می توانــد  آمریــکا 

مواجــه شــود.
  

خنثی ســازی  مانــع    FATF وقتــی 
می شــود... تحریم هــا 

در حالــی کــه تفاهم نامــه ایــران و چیــن به 
ــازی  ــت خنثی س ــکاری در جه ــوان راه عن
  FATF،تحریم هــا مطــرح شــده اســت
فضــای کنترلــی  ایجــاد  بــا  می توانــد 
ــی  ــادالت مال ــام مب ــر تم ــکا ب ــرای آمری ب
ایــران، تمــام راه هــای ایــران بــرای دورزدن 
تحریم هــا را ببنــدد. در ماه هــای اخیــر 

زهرا پلوئی )دبیر سیاسی انجمن در دانشکده حقوق(

در هفته هــای اخیــر دو مســئله تفاهم نامــه 
همچنیــن  و  چیــن  و  ایــران  ســاله   ۲۵
تشــخیص  مجمــع  در   FATF وضعیــت 
نظــام بحث برانگیــز شــدند و  مصلحــت 
ــه بررســی  ــا ب ــه ای شــد ت همیــن امــر بهان

ــم. ــائل بپردازی ــن مس ای

“اتحادی شرقی، علیه تحریم غربی”
چنــدی پیــش، ســندی بــا عنــوان "برنامــۀ 
چیــن"  و  ایــران  جامــع  همکاری هــای 
ــن  ــران و چی ــه ای ــط وزرای امور خارج توس
امضــا شــد. ایــن ســند کــه ابعــاد مختلــف 
سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی 
و... را دربــر می گیــرد  بــه “اتحــادی شــرقی 
علیــه تحریــم غربــی” معــروف شــده اســت 
و یــک برنامــه کاری گســترده بــرای آینــده 
ــل  ــرای تبدی ــد ب ــد. هرچن ــمار می آی ــه ش ب
ایــن ســند به یــک خروجــی عملیاتــی، نیاز 
ــا  ــرات گســترده تر و امضــای دهه ــه مذاک ب
توافق نامــه دیگــر وجــود خواهــد داشــت اما 
امضــای ایــن تفاهــم نامــه گامــی مهــم در 
مســیر خنثــی ســازی تحریم هــای آمریــکا 
و غــرب و راهــی جدیــد بــرای ارتبــاط دوباره 
بــا اقتصــاد جهانــی اســت. چیــن بــه عنوان 
ــواره  ــان هم ــدرت اقتصــادی جه ــن ق دومی
ــته و در  ــکا داش ــا آمری ــی ب ــط حساس رواب
ــب اقتصــادی  ــن رقی حــال حاضــر بزرگتری
ــوح  ــه وض ــود و ب ــوب می ش ــکا محس آمری
ــران  ــد. ای ــد می کن ــکا را تهدی ــع آمری مناف
ــن  ــا چی ــاط ب ــق ارتب ــد از طری ــز می  توان نی
و اســتفاده از زیرســاخت های مالــی اش 
بــرای دور زدن تحریم هــا اســتفاده کنــد. 
ســطح بــاالی تجــارت ایــران و چیــن، خرید 

تعــداد زیــادی از اعضــای مجمع تشــخیص 
ــود  ــت خ ــًا مخالف ــام صراحت ــت نظ مصلح
را بــا FATF  اعــام کــرده بودنــد امــا گویــا 
فضــای انتخاباتــی کشــور باعــث شــده کــه 
ــد و  ــل کنن ــن اعضــا در تصمیم شــان تعل ای
بــه نظــر می رســد قــرار نیســت تکلیــف ایــن 
اســناد تــا خــرداد 1400 مشــخص شــود! در 
ــام  ــف اع ــر ظری ــز دکت ــر نی ــای اخی روزه
کــرده اســت کــه مهم تریــن نیــاز بــرای 
اجــرای ســند بیــن ایــران و چیــن، اجــرای 
ایــن  بــدون  و  اســت   FATF و  برجــام 
ــد.  ــی نمی رس ــه جای ــه ب ــوارد، تفاهم نام م
بــا وجــود ایــن ادعــا، طبــق آمارهــای غیــر 
رســمی، چیــن روزانــه از ایــران حــدود ۸۵۰ 
هــزار بشــکه نفــت خریــداری می کنــد و اگر

ــادی  ــط اقتص ــی در رواب ــع اصل FATF مان
ــن ســال ها  ــد در تمــام ای ــن بای باشــد، چی
ــر  ــورهای پرخط ــت کش ــران در لیس ــه ای ک
ایــن ســازمان قــرار داشــت روابطــش را بــا 

ــرد. ــع می ک ــا قط م

راه برون رفت از مشکالت 
باتوجــه بــه وضعیــت فعلــی کشــور، اگــر راه 
خنثی ســازی  را  مشــکات  از  برون رفــت 
تحریم هــا بدانیــم، در کنــار توجــه بــه عوامل 
داخلــی از جملــه اقتصــاد مقاومتــی، مبارزه 

ــد  ــای عرصــه تولی ــا قاچــاق، مانع زدایی ه ب
و... بایــد در عرصــه سیاســت خارجــی نیــز 
به کشــورهای همســایه و کشــورهای شرقی 
بــه عنــوان شــرکای راهبــردی و اســتراژیک 
ایــران، توجــه بیشــتری کنیــم. بعــد از 
ــت پاچگی   ــن، دس ــران و چی ــه ای تفاهم نام
آمریــکا و کشــورهای غربــی بــه وضــوح 
دیــده شــد و حاال بــرای اینکه امتیــازی را از 
دســت ندهنــد بــه مذاکــره مجــدد در ویــن 
روی آورده انــد. باتوجــه بــه این کــه آمریــکا 
ــد علیــه جمهــوری  ــور تهدی و اســرائیل، موت
اســامی ایــران هســتند، دســتگاه سیاســت 
ــی  ــع مل ــتای مناف ــران در راس ــی ای  خارج
بایــد بــه فکــر تهدیدزدایــی باشــد و در مقام 
مثــال بــا دو کنوانســیون پالرمــو و CFT کــه 
در بطــن FATF قــرار دارنــد و منافع مــان را 

ــد.  ــت کن ــد مخالف ــد می کنن تهدی
و  ایــران  جامــع  همکاری هــای  “برنامــه 
می تواننــد  هرکــدام   ”FATF" و  چیــن” 
سیاســت خارجه  سرنوشــت  نوعــی  بــه 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــامی را تح ــوری اس جمه
دهنــد و بایــد دیــد کــه دولت مــردان در 
دوراهــی انتخــاب خنثــی ســازی تحریــم و 
ــی  ــای پایان ــن روزه ــم، در ای ــد تحری تمدی

دولــت کــدام را انتخــاب می کننــد.
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کالب هاوِس گفتمان ساز؟!
آیا این رسانه می تواند زمین  بازی نامزدهای انتخاباتی باشد؟

زهرا پلویی )دبیر سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی(

بــه بعــد، فضــای مجــازی و پیامرســان های 
فعــاالن  و  جریان ســازان  جــزو  جهانــی 

ــی شــدند. مایشــاء انتخابات
ــر و فیســبوک کــه  ــد تویت بســترهایی مانن
غالبــًا هم بــه مانند امــروز، جامعــة نخبگان 
ــه و  ــر می گرفت ــوری را در ب ــات کش و مقام
ــن جامعــه  بیشــترین فعالیــت از طــرف ای
باعــث نشــده  ایــن  امــا  بــوده اســت؛ 
ــا  ــات درون آنه ــردم از اتفاق ــوم م ــه عم ک
بی خبــر و مصــون باشــند. مثالــی کــه بایــد 
ــا توجــه بــه اتفاقــات  زد ایــن اســت کــه: ب
اخیــر و حضــور مقامــات 
کاب  بســتر  در  دولتــی 
هــاؤس و گفت وگوهایــی 
کــه شــکل گرفتــه، عــده ای 
می کننــد  پیش بینــی 
زیــاد  احتمــال  بــه  کــه 
ایــن بســتر قــرار اســت 
و  نامزدهــا  زمین بــازی 
ــه  ــا توج ــد و  ب ــزاب باش اح
ناخواســتة  یــا  خواســته  بــه کــم کاری 
ــال  ــن احتم ــن راســتا، ای صداوســیما در ای

ضریــب بیشــتری بــه خــود می گیــرد.
از نــکات جالبــی کــه در مــورد ایــن شــبکه 
اجتماعــی می توانــد مــورد توجــه قــرار 
بگیــرد ایــن اســت کــه تــا قبــل از ورود ایــن 
ــا 700 هــزار عضــو  ــران تنه ــه ای اپلیکشــن ب
داشــته و فقــط بــر روی پلتفــرم ios قابــل 
دسترســی بــود، امــا بــا داغ شــدن فضــای 
ــمی  ــر رس ــخه غی ــران نس ــات در ای انتخاب
ــود  ــر می ش ــزار منتش ــن نرم اف ــد ای اندروی
و در مــدت کوتاهــی بخــش زیــادی از 
مســئولین و سیاســیون کشــور عضــو ایــن 

محمدامین برغمدی )دبیر نشریه انجمن در دانشکده علوم اجتماعی(

بــا  هــاوس  کاب  اجتماعــی  شــبکه 
شــعاری مضمــون بــه »مرکــز مشــاوره 
صوتــی« کار خــود را در ســال2020 آغاز کرد؛ 
دقیقــًا زمانی کــه اپیدمــی کرونــا به طــور 
می کــرد  پیــدا  شــیوع  افســارگریخته ای 
و  بــه چهــره کم تــر  ارتباطــات چهــره  و 
دورکاری هــا بیشــتر می شــد، ایــن رادیــوی 

ــد. ــیس ش ــی تاس تعامل
بــه زعــم بعضــی، کاب هــاوس بــا همیــن 
ــر  ــه دارد، توانســته احیاگ ــرم ســاده ای ک ف
ســطوح  تمــام  در  مباحثــه  و  گفتمــان 

باشــد و بــه زعــم دیگــری، 
ــه  ــازمان یافت ــبکه ای س ش
ــرال اســت کــه  ــا روح لیب ب
ــاد شــکاف  ــال ایج ــه دنب ب
و برانــدازی خامــوش بیــن 

ــام اســت. ــردم و نظ م

نشســت های انتخاباتــی 
ــی کالب هاؤس

در هــر دورة انتخاباتــی همین آش و همین 
ــور  ــی به ط ــوده اســت. یعن ــرار ب کاســه برق
کلــی مــردم جامعــه نســبت بــه انتخابــات 
ــگان  ــه دو دســتة نخب ریاســت جمهــوری ب
ــه  ــرادی ک ــه تقســیم می شــده اند؛ اف و عام
ــی  ــات یعن ــب انتخاب ــن ت ــل از باال گرفت قب
ــود را  ــای خ ــاه رصده ــفند م ــن و اس بهم
شــروع می کننــد و ســعی در ارزشــیابی 
ــتة  ــد و دس ــل دارن ــراد محتم ــرایط و اف ش
دوم کــه تــوده مــردم هســتند، بعــد از 
اعــام شــدن رســمی نامزدهــا پیگیــر اخبــار 

مربوطــه می شــوند.
از ســال 88 و اتفاقــات رنگارنــگ آن دوره 

بازگشت به فهرست

شــبکه اجتماعــی می شــوند. از جملــه ایــن 
ــی  ــای احتمال ــه کاندیداه ــوان ب ــراد میت اف
ــای  ــون آق ــرادی چ ــوری، اف ــت جمه ریاس
ــه و  ــر وزارت خارج ــا و وزی ــی، اعض صالح

ــرد. ــام ب ــات )!!!( ن ــر ارتباط خــود وزی

رقم واقعی
امــا نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه 
ــه  ــازی ب ــًا نی ــه لزوم ــت ک ــن اس ــود ای ش
حضــور مســتقیم همــة افــراد در اتاق هــای 
ــده،  ــق قاع ــه برطب ــت بلک ــی نیس اینچنین
افــرادی در ایــن گفت وگوهــای تــازه شــکل 
گرفتــه شــرکت می کننــد کــه اکثــرًا از یــک 
ــد و  ــی برخوردارن ــی خوب ــرمایه اجتماع س
سرشــبکه محســوب می شــوند. یعنــی اگــر 
فرضــًا اتاقــی 7هــزار نفــر شــرکت کننده 
می تــوان  اغمــاض  بــا  باشــد،  داشــته 
گفــت بــا توجــه بــه حساســیت موضوعــات 
اینچنینــی ایــن تعــداد حداقــل دو الــی 
ســه برابر می شــود یعنــی بطــور مســتقیم و 
غیــر مســتقیم 21هــزار نفــر درگیــر آن اتفاق 
می شــوند. حتــی بازتاب هــای خبــری را 
ــه  ــم ک ــم، می بینی ــاب کنی ــر حس ــم اگ ه
تعــداد قابــل توجــه ای تحــت تأثیــر آن قــرار 

می گیرنــد.
ــت  ــوان گف ــا می ت ــه آی ــن هم ــا ای ــا ب ام
ــل  ــابقة بی تجم ــم س ــگارد ک ــن آوان ــه ای ک
اصلــی  جریان ســازان  جــزو  می توانــد 
ــر  ــه بنظ ــی ک ــد؟ محل ــات 1400 باش انتخاب
می آیــد مــورد توافــق دولتــی هاســت و 
ــد  ــه آن رســمیت داده ان ــا حضــور خــود ب ب
ــته  ــای نانوش ــدودی دعوت نامه ه ــا  ح و ت
طبــق  و  ارســال کرده انــد؛  دیگــران  بــه 
ــان آزاد  ــای گفتم ــود »در فض ــای خ گفته ه
شــرکت کــرده و پاســخگوی تمــام ســواالت 

ــتند”. هس

وزیر، فیلترینگ، انتخابات
گفتــه می شــود شــبیه ایــن پلتفــرم قبلتــر 

در ایــران ســاخته شــده ولــی اســتقبالی از 
ــی  ــوال اصل ــا س ــکا(، ام ــده )روبی آن نش
کــه به وجــود می آیــد ایــن اســت کــه چــه 
ــای  ــام گفت وگوه ــبه تم ــک ش ــه ی ــد ک ش
چنیــن  خارجــی  نســخه  از  سیاســیون 
بســتری ســر درآورد؟ یعنــی مــا اگــر ایــن 
پلتفــرم را بــا غربالگــری بپذیریــم و یــا 
بومی ســازی  و  زده  معکــوس  مهندســی 
ــاخت آن  ــت از س ــت حمای ــم و در جه کنی
اقــدام کنیــم؛ می شــویم جهان ســومی و 

ــاده؟ ــب افت عق
اگــر غیــر ایــن اســت چــرا به جــای وقــت 
ــورت  ــط بص ــه، فق ــن زمین ــتن در ای گذاش
کلیشــه ای شــعار نــه بــه فیلترینــگ راه 
می اندازیــم و در اتاق هــای کاب هــاوس 
وقت گذرانــی کــرده و در صفحــات خــود 

تبلیــغ عایــق می کنیــم.
ــری  ــود مج ــه خ ــات ک ــر ارتباط ــرا وزی چ
قانــون اســت از اولیــن نفراتــی اســت که در 
ایــن شــبکه اجتماعــی بــدون مجــوز حضور 
پیــدا میکنــد و ســاعت های طوالنــی وقــت 
صــرف می کنــد و بعــد از فیلتــر شــدن ایــن 
شــبکه در قامــت مدافــع تمــام و کمــال آن 

قــرار میگیــرد.
بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه ایــن مــوارد 
کاب هــاؤس قــرار اســت یکــی از بازیگــران 
جــدی در عرصــه انتخابــات 1400 باشــد و در 
ــی از  ــای فراوان ــده صحبت ه ــای آین روزه

ایــن بســتر بــه گــوش خواهــد رســید.

مجــازی  فضــای 
جــزو جریان ســازان 
و فعــاالن مایشــاء 

ــی انتخابات
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کلید کمشدۀ مشکالت
تبیین شعار سال 1400 -  تولید،  پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

بهار سادات شیخ االسالمی )عضو فعال انجمن در دانشکده اقتصاد(

رهبــر معظــم انقــاب ســال جدیــد را ســال 
مانع زدایی هــا«  پشــتیبانی ها،  »تولیــد؛ 
نامگــذاری کردنــد. حــال ایــن ســوال پیــش 
مــی آیــد چــرا ایــن شــعار؟! مصــداق ایــن 
و  شــعار چیســت؟! پشــتیبانی های الزم 

ــع تولیــد چیســتند؟! موان

اهمیت مسئله تولید 
در ابتــدا بایــد بگوییــم شــنیدن ایــن شــعار 

ــده  ــان ش ــق بی ــیار دقی ــه بس ک
قابــل توجهــی  اهمیــت  از  و 

زبــان  از  اســت،  برخــوردار 
رهبــری ایــن موضــوع را 

روشــن کــرد کــه ایشــان 
ــی و  ــائل اساس ــه مس ب
اصلــی کشــور، حســاس 

هســتند  دغدغه منــد  و 
و بــا ســوق دادن دوبــاره ی 

مســئولین نســبت به مســئله ی 
جزئی تــر  و  تولیــد  و  اقتصــاد 

ــال  ــعار س ــال )ش ــر س ــعار در ه ــردن ش ک
گذشــته رونــق تولیــد و امســال روش ایجاد 
رونــق در تولیــد بــه عنــوان شــعار( ســعی بر 
متوجــه کــردن مســئولین بــه ایــن مســئله 
حیاتــی و حتــی ارائــه راهــکار به آن هــا دارند 
ــارج  ــن شــرایط خ ــوان کشــور را از ای ــا بت ت

ــرد. ک
ایــن شــعار  از  نکتــه ای کــه  نخســتین 
ــوع  ــه موض ــت ب ــود اهمی ــت می ش برداش
تولیــد در چنــد ســال اخیــر اســت. در 
ســال های گذشــته بــرای بعضــی افــراد 
ســوال پیــش می آمــد کــه چــرا تولیــد؟! آن 

هــم بــه عنــوان شــعار ســال! هــر اقتصــادی 
به صــرف داشــتن درآمدهــای ارزی فــراوان 
از طریــق خــام فروشــی یــا اســتفاده از 
ثــروت ملــی )ماننــد کشــورهای نفتــی حوزه 
ــوه  ــا واردات انب ــد ب ــارس( می توان ــج ف خلی
کاالهــا تــورم را کنتــرل کنــد. موضوعــی کــه 
قطعــًا نشــان دهنــده اقتــدار، پیشــرفت یــا 
ســامت آن سیســتم اقتصــادی نبــوده بلکه 
ــی و گســترش  ــع مل ــا حــراج مناب ــا ب صرف
خــام فروشــی و بــدون توجــه بــه 
اســتقال اقتصــادی بــا افزایش 
واردات یــک وفــور تصنعی در 
جامعــه ایجــاد می شــود 
ــارز آن را  ــداق ب ــه مص ک
کشــورهای  می تــوان 
در  عربــی  کوچــک 
ــارات و  ــد ام ــه مانن منطق
قطــر دانســت کــه بــدون 
داشــتن تولیــدات خــاص از 
در ظاهــر از نظــر اقتصــادی در 
ــل  ــد. در مقاب ــاعدی برخوردارن ــرایط مس ش
بــرای یــک اقتصــاد شــکوفا تولیــد، راه 
ــت از  ــرای برون رف ــی ب ــل و آدرس قطع ح

ــت.  ــادی اس ــات اقتص معض
تولیــد بــه عنــوان زیرشــاخه ای از علــم 
ــور و  ــروت کش ــش ث ــث افزای ــاد باع اقتص
ــکاری،  ــش بی ــدار و کاه ــرانۀ پای ــد س درآم
نقــش پررنگــی در رفــاه و بهبــود معشــیت 
خواهــد داشــت و اقتصــاد یــران را تــا حــد 
نفــت نجــات  بــه  از وابســتگی  زیــادی 
ــور در  ــد کش ــرخ تولی ــر چ ــد داد. اگ خواه
تمــام مــوارد مــورد نیــاز، بــه چرخــش درآید 
ــی  ــار خارج ــم فش ــد، ه ــت برس ــه تثبی و ب

ــر می شــود و هــم  ــم، بی اث ناشــی از تحری
اشــتغال و درآمــد عمومــی افــراد دخیل در 
ــه ماحصــل  ــد ک ــق می یاب ــد، رون ــر تولی ام
ــاد  ــورم و ایج ــود و ت ــروج از رک ــه خ آن ب
رونــق اقتصــادی منجــر خواهــد شــد؛ 
ــم  ــل ک ــروزه بدلی ــه ام ــه ی آن ک ــه اضاف ب
کاری در ایــن حــوزه و ســوء تدبیر هــای 
دولــت دهــم در ایــن زیــر شــاخه ی مهــم از 
اقتصــاد، شــاهد تاثیرات و مشــکات عمیق 

روی معیشــت مــردم هســتیم.

موانع موجود و پشتیبانی های الزم 
ــوارد  ــل و م ــران عوام ــروز ای ــۀ ام در جامع
زیــادی بــه عنــوان مانــع، بــر ســر راه 
تولیــد قــرار دارد کــه اجــازۀ شــکوفا شــدن 
بــه اســتعدادهای نــاب متخصصــان و 

ــد.  ــی را نمی ده ــدگان ایران تولیدکنن
پشــتیبانی ها  و  موانــع 

آمیخته انــد.  در  باهــم 
ــد و  ــش تولی ــرای جه ب
شــکوفایی اقتصــاد بایــد 
موانع را شــناخت و آن را 
از ســر راه برداشــت و بــا 
پشــتیبانی بــه حرکت در 
ایــن مســیر کمــک کــرد.

از موانعــی کــه بایــد در ســال 
ــوند  ــته ش ــان برداش ــاری از می ج

می تــوان بــه مســیرهای پــر پیــچ و خــم 
اداری بــرای دسترســی بــه مجوزهــای 
قانونــی؛ عــدم رعایــت اصــول آمایــش 
ــات و  ــی کارخانج ــکان یاب ــرزمین در م س
ــاس  ــلیقه ای براس ــای س ــم گیری ه تصمی
و...  سیاســی  قومیتــی،  رویکردهــای 
ــا واردات و قاچــاق  عــدم برخــورد قاطــع ب
کاالهایــی کــه مشــابه داخلــی دارند؛ فســاد 
مالــی و اداری و عــدم شــفافیت و فقــدان 
ــت و  ــی؛ تاخ ــای طای ــر امضاه ــارت ب نظ
ــاز دالل هــا و واســطه ها کــه ثمــری جــز  ت
ــده  ــده و مصرف کنن ــرای تولیدکنن ــرر ب ض
ندارنــد. عــدم ثبــات در نــرخ ارز، طــا، 

خــودرو و مســکن کــه ســبب می شــود 
بــه جــای تولیــد، ســرمایه ها بــه ایــن 
ــاح  ــدم اص ــوند؛ ع ــرازیر ش ــا س بخش ه
نظــام بانکــی ای کــه قــرار بــود کمــک حــال 
تولیــد باشــد امــا خــود بــه یکــی از عوامــل 
اصلــی کارخانجــات بــدل گردیــده و برخــی 
مــوارد دیگــر را، بایــد از موانــع جــدی بــرای 
ــر  ــه اگ ــد دانســت ک ــق و جهــش تولی رون
برطــرف نشــوند، تولیــد نیــز احیــا نخواهــد 
ــه شــعار  ــد ک ــق تولی شــد و جهــش و رون
ــه  ــاز ب ــم ب ســال های پیشــین هســتند ه

ــد رســید. ــق نخواهن تحق
درجهــت رفــع موانــع نیــاز اســت قوانینــی 
آئین نامه هــای  و  کننــد  پیــدا  تغییــر 
پــر شــمار دولتــی اصــاح شــوند و یــا 
در  شــود.  وضــع  جدیــدی  قانون هــای 
کنــار رفــع موانــع بایــد پشــتیبانی 
هایــی مثــل حرکــت بــه ســمت 
تولیــدات بــا ارزش افــزودۀ 
بــاال و جلوگیــری از خام 
خصوصــی  فروشــی، 
معنــای  بــه  ســازی 
واقعــی مبتنــی بــر حفظ 
نیــروی کار و بازســازی 
و نوســازی واحدهــای 
بــه کارگیــری  و  تولیــدی 
تکنولــوژی و نــوآوری، بکارگیــری 
سیســتم بانکــی در راســتای حمایــت از 
تولیــد و فنــاوری، راهبــرد صــادرات محــور 
در بدنــه حاکمیــت بــا بکارگیری تمــام توان 
دیپلماســی و شناسایی و تســخیر بازارهای 
صادراتــی و... از جملــه پشــتیبانی هایی 
اســت کــه بایــد بــرای رونــق تولیــد انجــام 
بگیــرد تــا اقتصــاد بــه شــکوفایی برســد و 
مشــکات معیشــتی مــردم کاهــش پیــدا 
کنــد. امیــد اســت شــاهد ایــن باشــیم کــه 
شــعار ســال های اخیــر بــه تحقــق برســد و 
مــردم بتواننــد نتایــج آن را در زندگــی خــود 

ــد.  ــاس کنن احس

سال  شعار 
ــق  ــته رون گذش

تولید و  شــعار امسال 
ــاد رونق  روش ایج

تولید در 

بازگشت به فهرست
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محتوای بی پایان مجازی
 فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی

زینب الجبوری )عضو فعال انجمن در دانشکده ادبیات(

ــه روز در  ــا، روز ب ــا آدم ه ــروزه م ــای ام دنی
حــال تغییــر اســت. فضــای مجــازی جــزء 
ــده و  ــا ش ــی م ــبک زندگ ــر س جدایی ناپذی
ــن  ــا عجی ــا م ــت ب ــی می شــود گف ــه نوع ب
ــدا  ــی پی ــر کس ــر کمت ــت؛ دیگ ــده اس ش
ــنا  ــازی آش ــای مج ــا دنی ــه ب ــود ک می ش
نباشــد . حتــی پدربــزرگ و مادربزرگ هــای 
ــداد  ــازی تع ــا مج ــروز در دنی ــم ام ــا ه م
زیــادی دنبال کننــده و مخاطــب دارنــد. 
اکثــر مــا بســیاری از کارهــای روزمــره خــود 

انجــام  از همیــن طریــق  را 
میلیون هــا  می دهیــم. 
ــن فضــا  ــرد در ای ــون ف میلی
ــک  ــر ی ــتند و ه ــال هس فع
ــه خــود جایگاهــی را  ــه نوب ب
بــرای خــود در آن ترســیم 

کرده انــد.
مقــام معظــم رهبــری در این 

بــاره می فرماینــد: »فضــای مجــازی ابــزاری 
ــق آن  ــوان از طری ــه می ت ــت ک ــد اس کارآم
حرف هــای خــود را بــه تمــام جهــان رســاند. 
یــک دنیــای رو  بــه رشــد، غیــر قابــل توقــف 
اســت کــه آخــر نــدارد؛ همــان اول بــا آخــر 

است«.

اهمیت محتوا در فضای مجازی 
حــال یکــی از موضوعــات مهمــی کــه در 
ایــن فضــا حائــز اهمیــت اســت محتــوا 

و تولیــد آن اســت.
محتــوا و مطلبــی کــه شــما در ایــن 
منتشــر  وســیع  و  فضــای گســترده 
می کنیــد بایــد بــه قــدر کافــی جذابیــت 
داشــته باشــد؛ کــه توجــه تعــداد زیــادی 
از کاربــران را بــه خــود جلــب کنــد. بایــد 
بــه نوعــی باشــد کــه ارزش زنــده ماندن 

در ایــن فضــا را داشــته باشــد و اگــر غیــر 
ــًا وقــت خــود را  ــن باشــد شــما صرف از ای

بــرای آن تولیــد محتــوا هــدر داده ایــد.
می تــوان فضــای مجــازی را بــه یــک شــهر 
بزرگــی تشــبیه کــرد کــه افــراد زیــادی بــا 
تفکــرات، عقایــد و فرهنگ هــای مختلفــی 
وارد آن می شــوند؛ مــا در ایــن فضــا بــا این 
افــراد در ارتبــاط هســتیم و همیــن فضــا و 
افــراد می تواننــد بــر عقایــد و تفکــرات مــا 

تاثیــر بگــذارد. 
بــه  بــه حــال  تــا  اصــا 
ایــن فکــر کرده ایــد کــه 
محتــوای مختلفــی کــه 
شــما بــه طــور اتفاقــی 
آن هــا را در فضــای مجازی 
ــاهده  ــا مش ــد ی می خوانی
ــت  ــن اس ــد، ممک می کنی
بــا هــدف تأثیــر بــر عقایــد 
و تفکــرات و حتــی فرهنــگ شــما در ایــن 
ــن  ــواه ای ــد؟ خ ــده باش ــر ش ــا منتش فض
تأثیــر ممکــن اســت جنبــه مثبــت داشــته 
ــی  ــچ محتوای ــی. هی ــواه منف ــد و خ باش

نمی شــود.  تولیــد  بی هــدف 

ــی  ــچ محتوای هی
بی هــدف تولیــد 

د نمی شــو

بازگشت به فهرست

جنگ هنوز هم ادامه دارد
در دنیــای امــروز کــه جنگ هــای رو در 
رو، جــای خــود را بــه جنگ هــای نــرم 
ــاص  ــرایط خ ــد و در ش ــانه ای داده  ان و رس
ــازی،  ــای مج ــروز، آموزش ه ــی ام کرونای
و...  کودکانــه  ظاهــر  بــه  بازی هــای 
ــه  ــه ب ــده اند ک ــی ش ــرگرمی های جذاب س
راحتــی کــودکان و جوانــان مــا را بــه خــود 
ــه  ــد و فضــای مجــازی را ب جــذب می کنن
ابــزاری اصلــی حتــی بــرای کــودکان بــدل 

ــت. ــرده اس ک
اثــار  جلــوی  می تــوان  چگونــه  حــال 
مخــرب ایــن مــوارد را گرفــت؟ قطعــًا یکــی 
ــا  ــۀ م ــم در جامع ــر و مه ــرهای مؤث از قش
دانشــجویی  تشــکل های  و  دانشــجویان 
اســت. دانشــجویان بایــد وارد ایــن میــدان 
جنــگ شــوند. بایــد یادبگیــرم کــه در ایــن 
فضــا قــرار نیســت فقــط یــک مصرف کننده 
باشــیم و خودمــان را بســپاریم بــه دســت 
چنیــن  اگــر  رســانه ای، کــه  جریانــات 
بازی هــای  عروســِک  می شــویم  باشــد 
ــا خبــر در گذشــت یــک  رســانه ها؛ روزی ب
ســلبریتی ســرگرم مان می کننــد و روزی 
ــاال و پاییــن قیمت هــای ســکه،  ــا نــرخ ب ب

و... دالر 
اگــر مــا در فضــای مجــازی حرفــی بــرای 
گفتــن نداشــته باشــیم؛ کســانی بــرای 
بــه دســت می گیرنــد  مــا میکروفــون 
دانــای  کــه  تحلیل گــری  می شــوند  و 

اســت کــه؛ کــم  آن زمــان  اســت.  کل 
عــوض می شــود، حــد  نگاهمــان  کــم 
بــه جــا می شــوند،  و مرزهایمــان جــا 
ــد  ــر می کن ــد و خــط فکری مــان تغیی عقای
و می شــویم همــان چیــزی کــه آن هــا 

. هنــد ا می خو

امید و برنامه ریزی 
فضــای مجــازی امــروزه بــه قــدری مملــوء 
ــده  ــت ش ــطحی و بی کیفی ــوای س از محت
ــه  ــر کســی اســت ب ــه دیگــر کمت اســت ک
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــق باش ــم عمی ــال مفاهی دنب
ــان  ــا و بی ــر زیب ــه، ظاه ــات ماهران ــا ادبی ب
ــب  ــی مخاط ــه راحت ــد ب ــه دارن ــی ک رنگین
ــه  ــت ک ــا اس ــد. در اینج ــذب می کنن را ج
نقــش تشــکل های دانشــجویی، اســاتید و 

ــود. ــرح می ش ــوری مط ــگان کش نخب
مقــام معظــم رهبــری می فرماینــد: »یکــی 
ــز  ــا پرهی ــه ی م ــف هم ــن وظای از مهم تری
از ناامیدســازی مــردم اســت. گاهــی یــک 
ــد؛ چــه  ــک  جــوری حــرف می زن کســی ی
در ســخنرانی، چــه در صحبتــی ماننــد آن،  
ــر  ــه دیگ ــازی ک ــاال در فضــای مج ــه ح چ
ــب و  ــرز و عجی ــد و م ــی  ح ــزِ ب ــک چی ی
ــب  ــنونده و مخاط ــه ش ــده؛ ک ــی ش غریب
ناامیــد می شــود؛ مــا نبایــد اجــازه بدهیــم 
ــد  ــر امی ــود. اگ ــدان بش ــدی وارد می ناامی
نباشــد هیــچ کــدام از ایــن کارهــای بــزرگ 
ــدوار  ــد امی ــردم را بای ــرد. م انجــام نمی گی
امیــدواری،  ایــن  و  کنیــم 
امیــدواری کاذب هم نیســت؛ 
بلکــه واقعّیــت قضّیــه همین 
اســت؛ یعنــی واقعــًا بایــد 
ــده ،  امیــد داشــت، چــون آین
اســت،  خوبــی  آینــده ی 

ــت«. ــنی اس ــده ی روش آین
تــاش  بایــد  همــواره  مــا 
کنیــم تــا تولیــد محتــوای 
فضــای مجــازی را در دســت 
بگیــرم. راه طوالنــی در پیــش 
و  تــاش  بــا  امــا  اســت 
بــه  می تــوان  برنامه ریــزی 

ــید.  ــدف رس ــن ه ای
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ــات  ــان حی ــۀ پای ــط، گلول ــازی غل  الگوس
ــواده خان

نرگس جانی )دبیر سیاسی شورای انجمن در دانشکده الهیات(

ســازندۀ  و  خانــواده  نهــاد  مهم تریــن   
ــیما  ــدا و س ــه، ص ــی جامع ــگ عموم فرهن
ــال  ــه س ــۀ ۵۶۹ جلس ــق مصوب ــت. طب اس
۱۳۸۴ شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
ــری در  ــالت خطی ــیما ایران،رس ــدا و س ص
توســعه فرهنگــی و تحــوالت اجتماعــی 
خبــری،  آموزشــی،  وظایــف  جملــه  از 
برعهــده  تبلیغــی  و  تفریحــی  هدایتــی، 
دارد. هــر ســاله بــا هــدف فرهنــگ  ســازی 
ــادی  ــریال های زی ــا و س ــت برنامه ه درس
ــت  ــردن وق ــا پرک ــزاف وب ــای گ ــا هزینه ه ب
می شــود.  ســاخته  و  تولیــد  مخاطبــان 
ــد ایــن برنامه هــا  ــد کــه هرچن ــه نمان ناگفت
بی تاثیــر نبــوده امــا متأســفانه ضعف هایــی 
در آن بــه چشــم می آیــد  کــه نــه تنهــا 
نمایــش  بــه  را  درســت  فرهنگ ســازی 
ــگ  ــاعۀ فرهن ــث اش ــه باع ــذارد بلک نمی گ
غلــط در میــان مــردم نیــز می شــود. خیلــی 
ــی ،  ــر دورهم ــون نظی ــای تلویزی از برنامه ه
ــا،  ــاب، اعجوبه ه ــب ت ــدی، ت ــا عب ــبی ب ش
ــاش و  ــده ب ــد، ســیم آخــر، برن عصــر جدی
ــگ  ــدف فرهن ــا ه ــو ب زوجین
تولیــد  درســت  ســازی 
شــدند امــا بســیاری از 

آن هــا مســیری خــاف هــدف خــود طــی 
نمودنــد. در ادامــه بــا نمونــه از آن ها آشــنا 

ــوید. ــی ش م

فرهنگ سازی به چه قیمتی؟ 
زمینــه  در  کــه  برنامه هایــی  از  یکــی 
ــو  ــده زوجین ــاخته ش ــازی س ــگ س فرهن
ــان  ــه بنی ــه ب ــدف توج ــا ه ــه ب ــت ک اس
خانــواده و تشــویق جوانــان بــه ازدواج 
و تشــکیل خانــواده شــکل گرفتــه امــا 
ــای  ــود ج ــی را در خ ــفانه ضعف های متاس
ــام برنامــه کــه می خواهــد  داده اســت: پی
ــا  ــرف در ازدواج ب ــکات دو ط ــد مش بگوی
همــکاری یکدیگــر حــل می شــود، بــه 
خوبــی بــه مخاطــب داده نمی شــود؛ زیــرا 
ــور  ــول مح ــه، ح ــای برنام ــتر پیام ه بیش
رفتارهــای لــوس و ســبک زوجیــن اســت. 
بــا  بی تجربــه  جوان هــای  در  ازدواج 
ــه  ــری را ب ــدون واقع نگ ــردازی و ب خیال پ
مخاطبــان کــه جوانــان مجــرد باشــد، القــا 
مــی کنــد. ایــن برنامــه بنابــر تصــور تهرانی 
بــودن بــرای کل کشــور ســاخته شــده 
بــدون پرداختــن بــه ســایر قومیت هــا 
بــا کیلومترهــا  آن هــا  دشــواری های  و 
ــه ای  ــه گون ــه از پایتخــت و ب فاصل
ــه  ــا را ب ــده آل تهرانی ه ــی ای زندگ
ــی از  ــن برنامــه کپ رخ بکشــد. ای
ــه family feud  اســت  برنام
و نــه تنهــا کمــک شــایانی به 
فرهنگ ســازی نکــرده بلکــه 
اثــرات مخــرب فرهنگــی نیز 

ــراه داشــته اســت. ــه هم ب
ــا  ــن برنامه ه ــر از ای ــی دیگ  یک
در  برنامه هــا  پرمخاطب تریــن  از  کــه 

تلویزیــون نیــز اســت، خندوانــه می باشــد. 
ــه  ــن برنام ــه در ای ــی ک ــی ضعف های برخ
ــدم  ــد از ع ــورد عبارت ان ــم می خ ــه چش ب
ــه  ــن برنام ــخص؛ درای ــذاری مش ــدف گ ه
مشــخص نیســت صرفــًا مشــکات جامعه 
ــا صــرف  ــان می شــود ی ــز بی ــب طن در قال
ــکات  ــا ن ــراه ب ــده هم ــا خن ــردن ی ــاد ک ش
آموزنــده می باشــد. خنده هــای الکــی و 
گاه از روی تمســخر یــا قهقهــه زدن خندوانه 
ــرده اســت.  ــی خــارج ک ــت طبیع را از حال
ــه  ــان؛ خندوان ــی گناه ــی از برخ ــح زدای قب
برخــی از گناهــان را ماننــد ارتبــاط نزدیــک 
ــرد،  ــری م ــک مج ــک زن و ی ــتر ی و بیش

ــک  ــه ی ــب توج ــا جل ــد خانم ه ــده بلن خن
زن در میــان نامحرمــان، از بیــن بــردن حیا 
ــا زشــت  ــه تنه ــذل، ن ــا شــوخی های مبت ب
نشــان نمی دهــد کــه آن را یــک ارزش بــه 

نمایــش می گــذارد. 
بــه تعبیــر برخــی کارشناســان رســانه، 
ــم  ــه گرفتی ــواده فاصل ــاد خان ــی از نه زمان
ــه  ــر درون جامع ــای مدرن ت ــگاه ه ــه ن ک
ــز  ــریال ها نی ــه در س ــد ک ــدا کردن رواج پی
بــه چشــم می خــورد. بــرای مثــال در 
ــخصیت  ــی ش ــاالر” وقت ــدر س ــریال “پ س
آذر در آن شــورش کــرد و هــمۀ خانــواده را 
علیــه شــخصیت پــدر شــوهر شــوراند؛ کــم 
ــه  ــا ب ــن جوان ه ــورش در بی ــن ش ــم ای  ک
ــان جــذب  ــه جوان ــی ک ــد و زمان وجــود آم
تنــوع ابزارهــای مختلــف رســانه ای شــدند، 
ــیدند. در  ــه آزادی رس ــد ب ــاس کردن احس
بســیاری از ســریال ها نوعــی فردگرایــی را 
ــرد مــی  ــه ف ــد ک ــا مــی کن ــده الق ــه بینن ب
ــم  ــودش تصمی ــرای خ ــودش ب ــد خ توان
بگیــرد و خانــواده هیــچ نقشــی در زندگــی 
خانــواده  فروپاشــی  باعــث  و  نــدارد  او 

می شــود.

کلید گمشده حل مسائل کجاست؟
ــی  ــای ظاهــری و بیرون ــه الیه ه در حالی ک
ســوی  بــه  حرکــت  در  ســیما  و  صــدا 
ــی و  ــای انقاب ــر ارزش ه ــتر ب ــد بیش تأکی
ــان آن  ــای پنه ــا آموزه ه ــود، ام ــی ب مذهب
ــن مســیر را پیمــوده  ــف ای مســیری مخال
اســت. شــکل گیری شــورای نظارتــی و 
سیاست گذاری آگاه و کارآمد در صداوسیما 
ــکات  ــال مش ــرای ح ــی ب ــد راه می توان
ــواده  بی محتوایــی رســانه ها  و ابتــذال خان
باشــد. تشــکیل شــورایی بــه دور از تفکــرات 
ــث  ــیما باع ــی درصداوس ــۀ فرهنگ ولنگاران
می شــود تاصداوســیما بــا برنامه ریــزی 
راهبــردی و همچنیــن رصــد و  ارائــۀ  و 
برنامه هایــی  تولیدکننــدگان  رتبه بنــدی 
بــا محتــوا را تولیــد کنــد. ایــن شــورا 
بــر  می توانــد تیم هــای پژوهشــی کــه 
روی موضوعــات مختلــف تخصــص دارنــد 
ــی  ــا معنای ــوای ب ــا محت ــرد ت ــه کار گی را ب
ســاخته شــود. مثــًا اگــر قــرار اســت دربارۀ 
کتــاب برنامه ای یا ســریالی ســاخته شــود 
ــم  مجمــع ناشــران انقــاب اســامی در تی

ــد. ــته باش ــور داش ــان حض ــری آن فک

ــرای  صــدا و ســیما دانشــگاهی عمومــی ب
تربیــت مــردم 

بــا  ســیما  و  صــدا  از  خمینــی  امــام 
عنــوان» دانشــگاه عمومــی بــرای هدایــت 
ــام برد.صــدا و ســیما  ــردم «ن ــت م و تربی
ــق و  ــزی و طراحــی دقی ــا برنامه ری ــد ب بای
مناســب آرمــان هــا و اهــداف انقــاب را در 
حوزه هــای مختلــف بــه مــردم و نهادهــای 
دیگــر عرضــه کنــد تــا هدایــت جامعــه را در 
مســیر فرهنــگ ســازی درســت بــه پیــش 
ــن  ــاهد ای ــروز  ش ــفانه ام ــا متاس ــرد ام بب
ــای  ــا برنامه ه ــیما ب ــه صداوس ــتیم ک هس
ســینماهایی  و  ســریال ها  و  تلویزیونــی 
ــواده راه  ــواده، فروپاشــی خان ــوان خان باعن

ــرار داده اســت. هــدف خــود ق
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هنر انقالبی

فاطمه عشوریان )عضو فعال انجمن در دانشکده ادبیات(

اســت  هنــری  اســامی  انقــاب  هنــر 
ایــران   ۱۳۵۷ انقــاب  بــا  مقــارن  کــه 
اندیشــه های  از  متأثــر  و  شــکل گرفــت 
ــد  ــال آل احم ــون ج ــن فکرانی همچ روش
رهبــر  رهنمودهــای  شــریعتی،  علــی  و 
تجــارت  و  امــام خمینــی)ره(،  انقــاب، 
نهضت هــای ضداســتعماری و چــپ گــرا 
بــود. ایــن هنــر طــی دهــه ۱۳۶۰ و بــا بــروز 
ــوم  ــر موس ــا هن ــراق ب ــران و ع ــگ ای جن
درآمیخــت. مقــدس  دفــاع  هنــر   بــه 

ــر و قالب هــای گوناگــون آن در عصــری  هن
ــر  ــارِ تفک ــام  عی ــی تم ــاهد صف آرای ــه ش ک
ــدی  ــی و توحی ــر اله ــل تفک ــادی در مقاب م

ــی  ــت مضاعف ــتیم اهمی هس
پیــدا کــرده و وظیفــه مهمــی 
ــه  ــق و مقابل ــن حقای در تبیی
ــن  ــمنی ها دارد. از ای ــا دش ب
ــر  ــالت هن ــه رس ــت ک رو اس
انقابی در دوره پس از انقاب 
 اســامی مطــرح می شــود.

مهم تریــن وظیفــه ی انســاِن 
هنــری و فرهنگــی، تبلیــغ و تبییــن اســت؛ 
ه و یخشــونه و  »اّلذیــن یبّلغــون رســاالت اللَّ
ــه«؛ ایــن یــک معیار  ال یخشــون احــدا االّ اللَّ
اســت؛ حقیقتــی را کــه درک میکنیــد، آن را 
تبییــن کنیــد. کســی انتظــار نــدارد برخــاف 
ــه،  ــد. ن ــرف بزنی ــد ح ــه می فهمی ــه ک آنچ
آنچــه را کــه می فهمیــد، بگوئیــد. البتــه 
ــت و  ــد درس ــه می فهمی ــه آنچ ــرای اینک ب
ــدت  ــاش و مجاه ــد ت ــد، بای ــواب باش ص
فتنه       گــون،  حــوادِث  در  چــون  کنیــد؛ 
ــناخت  ــت، ش ــوار اس ــه دش ــناخت عرص ش

اطــراف قصــه دشــوار اســت، شــناخت 
مهاجــم و مدافــع دشــوار اســت، شــناخت 
ــوم دشــوار اســت، شــناخت  ــم و مظل ظال
ــس  ــت. پ ــوار اس ــت دش ــمن و دوس دش
ــز  ــد ار آن نی ــد؛ بع ــت را فهمی ــد حقیق بای

ــرد.  ــغ ک ــد همــان حقیقــت را تبلی بای

سیاســی  شــیوه       های  بــا  نمی شــود 
و  سیاســت گران  -شــیوه       های 
فرهنــگ  عالــم  در  سیاســت مداران- 
حرکــت کــرد، ایــن خــاف شــأن فرهنــگ 
ــره         ــتی گ ــگ بایس ــم فرهن ــت. در عال اس
ــاز  ــت را ب ــتی حقیق ــرد؛ بایس ــایی ک گش
کــرد، بایســتی گره       هــای ذهنــی را بــاز کرد. 
ــن الزم دارد،  ــن تبیی و ای
ــاء.  یعنــی همــان کار انبی

ــاال،  بخشــی از ســخنان ب
ــم  ــر معظ ــات رهب از بیان
بــا  دیــدار  در  انقــاب 
 ۸۸ ســال  در  شــعرا 
ــود کــه مســیر راه یــک  ب
هنرمنــد، یــک هنرمنــد 
 انقابــی را بــرای مــا روشــن می کنــد.

قلــم  اهــل  شــهیدان   ســید 
پنجشــنبه  آخریــن  در  آوینــی  مرتضــی 
شــهریور ۱۳۲۶ در شــهر ری بــه دنیــا آمــد. 
در ســال ۱۳۴۴ در رشتۀ معماری دانشکدۀ 
هنرهــای زیبــای تهــران قبول شــد و تا فوق 
ــد. ــکده خوان ــان دانش ــانس را در هم  لیس

ســازندگی  جهــاد  وارد   ۱۳۵۸ درســال 
بــا دوســتانش  از آن هــم  بعــد  شــد. 

مهم تریــن وظیفــۀ  
انســاِن هنــری و 
ــغ و  فرهنگــی، تبلی

ــت ــن اس تبیی

بازگشت به فهرست

گــروه تلویزیونــی جهــاد را راه انداختنــد 
کــه مجموعــه روایــت فتــح، مســتندی 
رویدادهــای  بــا  رابطــه  در  کــه  اســت 
سیاســی-نظامی هشــت ســال جنــگ 
ــان  ــد و درهم ــاخته ش ــراق س ــران و ع ای
دوران تصاویــر بکــر و بــه  یادماندنــی از 
گذاشــت... یــادگار  بــه  حماســه ها   آن 

آوینــی شــهید  اندیشــه  در   هنــر 
شــهید آوینــی در تبییــن معنــای هنــر 
می نویســد: »در زبــان مــا، هرگــز هنــر بــه 
معنایــی کــه ایــن روزهــا مصطلــح اســت، 
بــه کار نمی رفتــه اســت. اربــاب هنــر، 
اربــاب کمــال بوده انــد...؛ حــال آن کــه هنــر 
ــوم  ــه مفه ــه ب ــای اصطاحــی آن، ن در معن
کمــال و فضیلــت، بلکــه بــه مجموعــه 
ــه  ــردد ک ــاق می گ ــی اط ــائلیی خاص مس
ــزع از  ــدان و منت ــت هنرمن ــط جماع توس
ــی  ــات بن ــت در حی ــر حقیق ــایر مظاه س
ــه  ــر را ب ــا هن ــود... قدم ــام می ش آدم انج
ــر  ــد و اگ ــه کار می بردن ــوم ب ــن مفه همی
می گفتنــد »عیــب مبیــن تــا هنــر آری بــه 
دســت« هنــر را مفهومــی در مقابــل عیــب 
و بــه معنــای کمــال و فضیلــت اعتبــار 
هنــر،  اصطاحــی  مفهــوم  می کردنــد. 
ــاب شــده  اســت«. ــر ب ــرن اخی ــن ق  در ای

شــهید آوینــی می گفــت: »از نظــر مــا، هنــر 
انقــاب ماهیتــًا متمایــز از آن مفهومــی 

غــرب  و  غــرب  دنیــای  در  اســت کــه 
نــام هنرخوانــده می شــود«. بــه   زدگان 

شــهید خاطــرات  بــر   مــروری 
کامــران آوینــی کــه در ســال های قبــل 
ســید  بــا  شــباهتی  چنــدان  انقــاب 
ــت،  ــاب نداش ــام انق ــد از ای ــی بع مرتض
ــام  ــرد تم ــدا ک ــه پی ــام را ک ــه ام ــی ک زمان
ــم از تراوشــات  فلســفی ،  نوشــته هایش اع
را درون  و...  داســتان های  کوتــاه، شــعر 
چنــد  گونــی ریخــت و آتــش زد. او در ایــن 
بــار می گویــد: »هنــر امــروز حدیــث نفــس 
اســت و هنرمنــدان، گرفتــار خودشــان. بــه 
فرمــوده حافــظ تــو خــود حجــاب خــودی 
حافــظ از میــان برخیــز. ســعی کــردم 
ــا هرچــه  ــردارم، ت ــان ب کــه خــودم را از می
هســت خــدا باشــد. البتــه آنچــه که انســان 
درونــی  تراوشــات  می نویســد  همیشــه 
ــود را  ــان خ ــر انس ــا اگ ــت، ام ــود اوس خ
ــگاه ایــن خداســت  در خــدا فانــی کنــد، ان
کــه در آثــار مــا جلــوه  گرمی شــود...« .

بیســتم فروردیــن مــاه  یــادآور عــروج 
ملکوتــی هنرمنــد فرزانــه نویســنده ی توانا و 
راوی باصفــای  فتــح، شــهید ســید مرتضــی 
آوینــی اســت کــه روز هنــر انقاب اســامی 
ــر انقــاب  ــا همــگان هن نامگــذاری شــد ت
ــد. ــه خاطــر بیاورن ــام او ب ــا ن  اســامی را ب
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محمد صادق عباسی )عضو فعال انجمن در دانشکده ادبیات(

معرفی حسین شمقدری )کارگردان(
ــتند  ــد مس ــرح  نق ــه ش ــه ب ــل از اینک قب
ــدرکاران  ــت ان ــا دس ــتی ب ــم بایس بپردازی
ســاخت این مســتند آشــنا شــویم. حســین 

ــجویان   ــه از دانش ــمقدری او ک ش
دانشــگاه شــریف بــوده با ســابقه مهندســی 
بــه عرصه مســتند ســازی وارد شــده اســت 
ــه  ــده اســت ک ــر موجــب گردی ــن ام و همی
بــا ذهنــی ریاضیاتــی موضوعــات و مســائل 
او  بحــث کنــد.  و  تحلیــل  را  اجتماعــی 
همچنیــن ســعی در رســیدن بــه جــواب یــا 
حداقــل بیــان برخــی از مســائل در جامعــه 
ــی( دارد  ــر قیمت ــه ه ــور )ب ــدون سانس را ب

اخیــر  ســال های  در  و 
مســتندهای  ســاخت  بــا 
انقــاب جنســی و میــراث 
آلبرتــا ایــن را بــه مخاطبــان 
ــت. ــرده اس ــات ک ــود اثب خ

فقه ریاضیاتی
حــال  مســتند  فیلــم 

ممنوعــه بــه بررســی حــال یــا حــرام بــودن 
موســیقی زنــان در ایــران مــی پــردازد. 
ــه  ــه ترکی ــفر ب ــا س ــمقدری ب ــین ش حس

دختــران  بــا  مصاحبــه ای 
ــرای ادامــۀ  ایرانــی کــه ســال های پیــش ب
ــه مهاجــرت  ــور ب فعالیــت خوانندگــی، مجب
اینجــا  ترتیــب مــی دهــد. در  شــده اند 
کارگــردان بــا رجــوع بــه شــرع و یــک خــط 
از حکمــی دینــی ســعی در یافتــن جــواب 
ــه راســتی  ــه ب ــن ســوال اســت ک ــرای ای ب
حکــم خوانندگــی زنــان از نظــر شــرعی چــه 
می باشــد و اینکــه حــد و مــرز حــرام بــودن 

ــان چیســت؟ صــدای زن
ــع  ــیر موان ــی در مس ــر ایران ــه دخت فاطم
دیــده نشــدن بــه ســر می بــرد امــا در 
ــه می شــود  ــه آن پرداخت ــن ســطح ب همی
نقــش مؤثــری در مســتند نــدارد؛ ســواالت 
ــز  ــتند نی ــراد در مس ــده از اف ــیده ش پرس
ســطحی و ناظــر بــه برخــی موانــع موجــود 
ــری  ــر دیگ ــداز دخت ــت. آی ــور اس در کش
ــرای رســیدن  اســت کــه ســال ها پیــش ب
آزاد بــه هــدف خوانندگــی راهــی اروپــا و در 
نهایــت مقیــم کشــور ترکیــه شــده اســت. 
ــود  ــت خ ــا و غرب ــختی ها، بغض ه او از س

می گویــد.
مستند ســعی در موشکافی و 
بررســی ابعاد پنهان و آســیب 
شناســی حــوزه موســیقی 
نــدارد صرفــًا بــا نشســتن 
پــای درد و دل خواننــدگان بــا 
ــان  ــی از بی ــی احساس فضای
دقیــق مســائل چشم پوشــی 

می کنــد.
ــن  ــو گرفت ــه الگ ــه ب در ادام
برخــی قاریــان بیــن المللــی قــرآن کریــم 
ــای  ــجریان از آهنگ ه ــای ش ــی ربن و حت
ــا  ــد ت ــاره می کن ــری اش ــدۀ زن مص خوانن
ــک ســؤال  ــه ی ــه ب ــد ک ــده بقبوالن ــه بینن ب
ــت  ــزان راح ــه می ــا چ ــی ت فقهی-فرهنگ

می تــوان پاســخی عرفــی داد!

همین قدر سطحی!
از جملــه نقدهایــی که بــر این مســتند وارد 
اســت  ایــن اســت کــه اواًل فضا و ســاختار 
ــا حاصــل جمــع شــدن  ــی مســتند تنه کل

بازگشت به فهرست

چنــد مصاحبــه اســت؛ بــه عنــوان مثــال آن 
ــاهده  ــم مش ــن فیل ــا در ای ــه م ــزی ک چی
می کنیــم چیــزی غیــر از مصاحبــه بــا 
و...   مذهبــی  روحانــی  آیــداز،  فاطمــه، 

ــت . نیس
برداشــت  و  پرســش  کیفیــت  دومــًا 
کارگــردان نــه تنهــا عرفــی و ســطحی، 
ــه مســئله  ــا نگاهــی تــک بعــدی ب بلکــه ب
ــعی  ــم س ــای فیل ــا انته ــت. او از اول ت اس
دارد هــدف و مقصــودش را کــه موســیقی 
ــوع شــده را  ــه ممن ــی اســت ک ــان حال زن

صحیح جلوه دهد.
ضعــف فیلنامــه و بــه نوعی 
متــن ضعیــف و در مــواردی 
انتهــای  تــا  غرض ورزانــه 

ــم گریبان گیــر مســتند  فیل
اســت .مســئله موســیقی 
زنــان کــه هنــوز اختــاف 
نظــری در بیــن حــوزه 
هــای علمیه وجــود دارد 
ــف و  ــت ضعی ــا روای را ب
غیــر کارشناســی بیــان و 
ســوژه را تلــف مــی کنــد.
ســطحی بــودن و ناقــص 

گذاشــتن  باقــی 
فقهــی،  بخش هــای 

اجتماعــی و فرهنگی یکــی دیگر از نقدهای 
وارده بــر مســتند اســت؛ بــه عنــوان مثــال 
در اینجــا در مســئله فقهــی موســیقی زنــان 
بــدون ریزبینــی و دقــت و بــا نگاهــی غیــر 
ــک  ــه ی ــا ب ــده و تنه ــه وارد ش متخصصان
ــوع  ــد. موض ــنده کرده ان ــی بس ــم فقه حک
اســت  نوعــی  بــه  مســتند  تخصصــی 
ــش  ــد پژوه ــه آن نیازمن ــن ب ــه پرداخت ک
گســترده در چنــد شــاخه تخصصــی از 
قبیــل علــم موســیقی، فقــه و جامعــه 
ــار در  ــن ب ــمقدری ای ــت. ش ــی اس شناس
ــود  ــی خ ــتندات قبل ــوع مس ــته موض رش
)مســئله مهاجــرت و موســیقی زنــان( 
ــه شــد  ــه گفت ــور ک ــار شــده و همانط گرفت

نمی توانــد بــه واکاوی هیــچ کــدام از

موضوعات بپردازد.
اگــر توجــه داشــته باشــید ورود فاطمــه بــه 
ــوده  ــزار شــهدا  ب ــا لوکیشــن  گل مســتند ب
ــچ  ــه مســتند هی ــه ورودش ب ــی ک درصورت
ــدارد. وی  ــی ن ــن فضای ــا چنی ــنخیتی ب س
ــی  ــای بانک ــئله رب ــردن  مس ــرح ک ــا مط ب
دارد  ســعی  قبیــل  ایــن  از  مســائلی  و 
خوانندگــی زنــان را از مســتند خــارج کنــد 
ــی  ــی ب ــای بانک ــا رب ــه ب و آن را در مقایس
اهمیــت جلــوه دهــد. او بــا ایــن ورود 
ذهــن مخاطــب را در مقابــل موضــوع آنقدر 
تلطیــف می کنــد کــه براحتــی دالیــل طــرح 
شــده در مســتند را 
ــرد و موضــوع  بپذی
ــه یــک دعــوای  را ب
بــی اهمیــت تقلیــل 

می دهــد.
در مستند روی عدم 
ــدای زن  ــاوت ص تف
ــن   ــه همی ــرد ک و م
آشــکار  نیــز  امــر 
ــد  ــور دادن ــت مان اس
کــه پاســخش همیــن 
اســت بــا رجوع بــه متن 
دیــد  می تــوان  اســتفاء 
ــا  ــه در اینج ــًا  آگاهان کام
ــرای  ــت )ب ــده اس ــتثنا ش ــدای زن اس ص
بــه متــن اســتفتاء رهبــری  مشــاهده 

مراجعــه کنیــد(.
نحــوه شــروع و پایــان مســتند هــم جالــب 
اســت. مســتند بــا مرثیــه و دلســوزی برای 
ــرای  ــه ب ــا مرثی ــده و ب ــاز ش ــران آغ دخت
نوجوانــان و خطــر خواننــدگان خارجــی 
ــه پایــان مــی رســد. فضایــی احساســی  ب
ــر  ــب را درگی ــن مخاط ــر ذه ــار دیگ ــه ب ک
ــا تمــام اشــکاالت فرمــی  ــد ت خــود می کن
ــد.  ــارج کن ــود خ ــد خ ــی را از دی و محتوای
ــازی  ــی س ــا عرف ــد ب ــه می توان ــی ک نگاه
مســائل مختلــف باعــث ایجــاد مشــکات 
آن  از  بایــد  و  فراوانــی گــردد  فرهنگــی 

ــز شــود. پرهی

می خواهم دیده شوم!
نقدی بر فیلم نه چندان مستند حالل ممنوعه 

تحلیل و بحث 
موضوعات و مسائل 
اجتماعی با  ذهنی 

ریاضیاتی
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زینب عشوریان )عضو فعال انجمن در دانشکده ارتباطات(

ــا  بنظــر شــما نقــش اســاتید دربرخــورد ب
ــه چــه نحــو بایــد باشــد؟ دانشــجویان ب

ــت  ــوان مرجعی ــه عن ــا ب ــز م ــاتید عزی اس
ــوان کســانی  ــه عن فکــری دانشــجویان، ب
کــه مــورد اهتمــام و احتــرام دانشــجویان 
ــاب  ــه انق هســتند می بایســت نســبت ب
اســامی  انقــاب  اصــول  و  اســامی 
ــرای  ــی را ب ــک تبیین ــی و ی ــک بازخوان ی
فهیــم  و  و گرامــی  دانشــجویان عزیــز 
مــا داشــته باشــند. اســاتید محتــرم و 
عزیــز می تواننــد در رابطــه بــا اهمیــت 
ــد و  ــدا کنن ــث پی ــه بح ــات وراد ب انتخاب
در چنــد مــورد می تــوان ایــن بحــث را 
مطــرح کــرد؛ راهکارهــای ارتقــای بینــش 
ــث  ــجویان بح ــه و دانش ــی جامع سیاس
ــث  ــی بح ــح و منطق ــری صحی مطالبه گ
ــه  ــری ک ــث واقع نگ ــی و بح ــد آفرین امی
ــه  ــد ک ــی باش ــات مهم ــاید از موضوع ش
اســاتید می تواننــد در ایــن مؤلفه هــا و 
ــند. ــته باش ــدی ای داش ــش ج ــوارد نق م

و  هدایــت  در  می تواننــد  اســاتید  آیــا 
طریــق  از  دانشــجویان  روشــن گری 
راهبردهــای درســت، بــرای حضــور در پــای 
صندوق هــای اخــذ رای موثــر باشــند؟ 
ــه چــه نحــو در  ــااالن ب و ایــن موضــوع ت

دانشــگاه ها بــوده اســت؟
ــه ای کــه بســیار بســیار مهــم هســت  نکت
ــرت و  ــی از بصی ــا وقت ــه م ــت ک ــن اس ای
بینــش سیاســی صحبــت می کنیــم، اون 
ــح و شــاخص  ــت صحی ــای حرک قطب نم
اســت. مقــام معظــم رهبــری می فرماینــد 
ــورد  ــاخص م ــد ش ــه بای ــاده همیش در ج
ــد  نظــر باشــد. اگــر شــاخص را گــم کردی

زود اشــتباه می کنیــد.

اســاتید می تواننــد بــا بحث جریان شناســی 
ــت زدگی  ــای سیاس ــی و دور از فضاه منطق
بحــث  بــا  موقع شناســی،  بحــث  بــا 
آینده شناســی و بحــث مهــم مطالعــۀ تاریخ، 
توجــه دانشــجویان مــا را بــه اهمیــت 
انتخابــات و مشــارکت مــردم مــورد توجــه 
قــرار بدهنــد. البتــه ایــن را هــم بایــد دقت 
کــرد، نباید مشــارکت مــردم در انتخابات را 
فقــط در زمــان انتخابــات ســنجید و آن هــا 
ــفره  ــر س ــرای س ــاالدی ب ــد س ــه مانن را ب
ــردم  ــور م ــی از حض ــه وقت ــرد، بلک وارد ک
نقطــه  انتخابــات  می کنیــم،  صحبــت 
شــراع حضــور مــردم اســت و تاپایــان 
ــان  مســئولیت یــک دولــت بایــد آن جری
نظــارت و آن جریــان امــر به معــراف و نهی 
از منکــر مــردم در غالب هــای مختلــف 
حتــی اعتراض هــای مدنــی و قانونــی 
ــه  ــد و ب ــد خــودش را نشــان بده و... بای
نظــر می رســد ایــن بخــش ارتقــا بینــش 
سیاســی و توجــه بــه عناصــر مختلفــی که 
ــی  ــد خیل ــت بتوان ــمت هس ــن قس در ای
کمــک بکنــد بــه آن فضایــی کــه مــا در آن 
ســیر می کنیــم، واســاتید می تواننــد یــک 
نقــش پیامبــر گونــه ای داشــته باشــند. در 
ــۀ ۱۰۸  ــف آی ــوره یوس ــمت  و س ــن قس ای
ــِذِه  ــْل َه ــد: » ُق نکتــۀ جالبــی را میفرماین
ــِه  َعَلــى َبِصيــَرٍة َأَنــا  َســِبيِلي َأْدُعــو ِإَلــى اللَّ
ــه  ــن اســت ک ــن ای ــي« راه م َبَعِن ــِن اتَّ َوَم
مــن و پیروانــم بــا بصیــرت کامــل مــردم 
ــه ســوی خــدا دعــوت بکنیــم. حتمــًا  را ب
اســاتید مــا ایــن موضــوع را درنظــر دارنــد 
کــه بــا نــگاه منصفانه و بــا نــگاه عالمانه، با 
نــگاه مشــفقانه و بــا نــگاه بدیانــه بتواننــد 
دانشــجویان گرامــی را در عرصــۀ انتخابــات 
ترغیــب کننــد و بتواننــد شــاخص های 
ــرای انتخــاب درســت مطــرح  مهمــی را ب

تاثیر اساتید در انتخابات
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کننــد تــا دانشــجویان گرامــی و عزیــز 
ــا،  ــاخص ها و راهبرد ه ــا آن ش ــب ب متناس
خودشــان بتواننــد انتخــاب ثانویــه ای را 

انجــام بدهنــد.

اســاتید بــرای تاثیرگــذاری بیشــتر بــر 
دانشــجویان از چــه موضعــی بایــد وارد 
شــوند تــا نتیجــۀ بهتــر و بیشــتری بگیرند؟

بنظــر می رســد اســاتید مــا بــا روش منطق 
ــازی و اینکــه الحمــدهللا خودشــان هــم  ف
کامــا  بــه ایــن موضــوع اشــراف دارنــد که 
بتواننــد درواقــع در یــک فــاز بیــن ســیاه و 
ســفید مســائل را ببیننــد؛ نــه ســیاه ببیننــد 
نــه ســفید ببیننــد. باألخــره بایــد واقع نگــر 
ــد  ــن فرآین ــی در ای ــاط قوت ــم نق ــود ه ب
ــم  ــود داره ه ــور وج ــاله در کش ــل س چه
نقــاط ضعفــی وجــود داره و ایــن موضــوع 
آن  بــه  دوم  بیانیــۀ گام  در  بــه خوبــی 
اشــاره شــده اســت. موضــع اســاتید بــرای 
تشــویق دانشــجویان بایســتی مبتنــی بــر 
اقنــاع، مبتنــی برفهــم همدالنــه بایــد باشــد 
و ایــن اقنــاع و فهــم همدالنــه حتمــًا بایــد 
ــته  ــودش را داش ــاص خ ــتدالل های خ اس
ــن فضــا را ایجــاد  ــد ای ــًا بای باشــد و حتم
کــرد؛ یــک فضــای آزاداندیشــی یــک 
فضــای هم اندیشــی. ایــن اتفــاق بایــد 
ــه  ــه ب ــی و توج ــد آفرین ــورد. امی ــم بخ رغ
ــن  ــول ای ــه در ط ــدی ای ک ــای ج تاش ه
ــن  ــه و همچنی ــورت گرفت ــال ص ــل س چه
ــور  ــن کش ــه ای ــی ک ــه هزینه های ــه ب توج
ســاحت  در  بخصــوص 
و  جانبــازان  و  شــهدا 
مردمــان عزیــزی کــه 
زیــر فشــار فقــر قــرار 
گرفتنــد و افــرادی کــه 
ــای  ــکات و هزینه ه مش
جامعــه  در  را  زیــادی 
ــرای  ــد ب ــل کردن تحم
اســتقال،  اینکــه 
آزادی، اســامیت 
جمهوریــت  و 
بتوانــد  کشــور 
شــود،  حفــظ 

ایــن نــکات می توانــد بــه مــا توجــه بدهــد. 
مــا در یــک پیــچ تاریخــی بســیار مهمــی 
هســتیم کــه اگــر زمــان را نشناســیم و 
اگــر نتوانیــم در زمــان مناســب ایــن پیــچ 
را بفهمیــم و نگــرش الزم را انجــام دهیــم 
قطعــا کشــور مــا دچار ضــرر و زیــان خواهد 
شــد. به نظــر میرســد راه گســترده و زیادی 
را کشــور پیمــوده و االن ایــن انتخابــات 
ــد  ــردم، می توان ــری م ــور حداکث ــا حض ب
کمــک کنــد بــه رونــد ایــن پیشــرفت، بــه 
رونــد پاسداشــت از خــون شــهدا ،بــه رونــد 
پاسداشــت از کســانی کــه در هــر عرصــه، 
ــی،  ــای اجتماع ــاحتی در فضاه ــر س در ه
سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی دارنــد 
کمــک می کننــد بــه پیشــرفت کشــور. بــه 
نظــر میرســد ایــن قســمت هــم می توانــد 

ــود. ــی ش ــم تلق ــا مه ــرای م ب

ــای  ــدی از فض ــرای بهره من ــجویان ب دانش
ــواردی روی  ــه م ــه چ ــد ب ــی بای انتخابات

ــد؟  آورن
ــم نقــش  ــای بســیار مه ــی ازبحــث ه یک
خــود دانشــجویان عزیــز و گرامــی اســت. 
ــای  ــن فض ــد از ای ــز بای ــجویان عزی دانش
وبینــاری  فضــای  ایــن  از  مجــازی، 
اســتفاده بکننــد و بــه جــای اینکــه وقــت 
و زحمــات خودشــان را روی  مصادیــق قــرار 
بدهنــد، بیشــتر ورود پیــدا بکننــد بــه ذکــر 
ــاری  ــای رفت ــر الگو ه ــه ذک ــاخص ها ب ش
مناســب رأی دهندگــی، بــه ذکــر اینکــه 
در فضــای امــروز رســانه ای ودر جریــان 
انباشــت رســانه، چگونــه می تواننــد دنبــال 
یــک ســری از تحلیل هــای روش منــد 
باشــند تــا بــه نوعــی خطاهــای شــناختی 
ــمت  ــه س ــد و ب ــش بدهن ــه را کاه جامع
ــرف  ــمت برط ــه س ــت و ب ــای مثب روند ه
کــردن ایــن خطاهــا پیــش برونــد. نقــش 
دانشــجو ها در ایجــاد انگیــزۀ الزم و هیجان 
مثبــت و ارتقــای بینــش سیاســی بــه نظــر 
ــم باشــد و اســتفاده از  ــد مه ــن می توان م
فضــای مجــازی در ایــن قســمت می توانــد 

ــد. ــدی بکن ــای ج ــا کمک ه ــه م ب
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