
 هديه مردم 
 *مهدي بلوكات

جريان اصالح طلب كه شايد به يـك     

معنا محور داخلي عملكرد جنبـش بـه     

اصطالح سبز باشد، يـك اسـتـراتـژي       

بهمن داشت و    22حداكثري براي روز 

اسـتـراتـژي    . يك استراتژي حـداقـلـي   

حداكثري اين بود كه بـا تـوجـه بـه         

تبليغات گسترده اي كـه از روزهـاي       

قبل، انجام مي دادند در رسانـه هـاي     

مختلفي كه در اختيار داشتند، اعم از شبكه هاي راديو، تلويزيوني بيگانه و يـا      

روزنامه ها و سايت هاي داخلي، با يك جمعيت قابل توجه و با شمارگان حداقل 

هزار نفر، در روز راهپيمايي با نمادهاي سبزشان حضور پيدا كنند و    100باالي 

ايـن  .  زنده بودن بدنه اجتماعي جريان جنبش سبز را با پيام جمعيت نشان دهند

استراتژي حداقلي اين بود كه ولو با تـعـداد     . استراتژي حداكثري اين جريان بود

اندك در حاشيه راهپيمايي حضور پيدا كنند و حضور ميليوني مردم را مخـدوش  

كرده و با توجه به برخوردهاي احتمالي كه ممكن بود بين نيروهاي مردمـي و    

نمايندگان راديكال جريان جنبش به اصطالح سبز رخ دهد، متن را نسبـت بـه     

بهمن اخبار هم  22در روز .  حاشيه تحت الشعاع قرار داده و حاشيه را غلبه دهند

بهمن خوني هم ريخـتـه    22حاكي از اين بود كه اينها بدشان نمي آمد در روز 

آنچه كه در روز   . شود و بتوانند درگيري صورت دهند و دوباره كشته اي بگيرند

بهمن اتفاق افتاد، در واقع كامالً خالف تمام برآوردها و حالت هاي ممكني  22

كه به حق ما به عنوان جريـان  -بود كه رهبران و تصميم گيرندگان اين جريان 

تصور مي كردند و آنچه كه در عمل اتـفـاق افـتـاد         -فتنه از آنها ياد مي كنيم

طوري بود كه شايد در بدبينانه ترين حالت هم آنها فكرش را نمي كردند كـه    

يك جمعيت بسيار بسيار زياد كه برآورد هاي ما در تهران پنـج مـيـلـيـون و          

ميليون نفر است، به حمايت از نظـام و انـقـالب         50برآوردها در سطح كشور 

دوربين ها اين تصويرها را گرفته و دوست و دشمن هم به آن معتـرف  .  برخيزند

يك جمعيت اينچنيني در حمايت از انقالب، اسالم و مـقـام مـعـظـم        .  هستند

رهبري و تماميت ارضي و استقالل كشور بيايد و حضور پيدا كند و در عـوض    

حتي يك نفر هم حاضر نباشد به حمايت   از سران فتنه در راهپيمايي حـاضـر   

نشانه ها و داليل مختلفي هم نسبت به اين موضوع داريم كه مهم ترينش .شود

نداشتن حتي يك تصوير از حضور اينهاست، آن قدر اين وضعيت براي جـريـان   

فتنه بغرنج است كه اين جريان ترفندهاي تبليغاتي خنده داري مثل اينكـه مـا     

را بيان مي كنند و از !  حضور داشتيم ولي نمادهاي سبز خودمان را نشان نداديم

طرف ديگر علي رغم تالش بسيار زيادي كه آقايان موسوي، كروبي و خاتمـي  

داشتند براي اينكه در جمع حضور پيداكنند، به خاطر اينكه هوادارانشان در روز   

بهمن در خيابان ها نبودند، حتي نتوانستند حضور نمادين هم در جمع داشته  22

مجموع اينها نشان مي دهد كه جريان فتنه با يك شكست بسيار عميـق  . باشند

بهمن روبه رو شد و اين شكست، شكستي است كه اگر جريان فتنه  22در روز 

نتواند تمام توان خود را در روزهاي آتي به كار بگيرد و نتواند پيچيدگـي هـاي     

خود را اعمال كند و از ترفندهاي تبليغاتي و رسانه اي استفاده كند، مـي شـود     

جريان فتنه يا به قـول خـود       . اطمينان پيدا كرد كه روز مرگ اين جريان است

آقايان جنبش به اصطالح سبز، االن مانند يك بدني است كه چيزي از آن باقي 

نمانده و رو به مرگ است و در واقع دارد ثانيه هاي پاياني عمر خود را سـپـري   

اين جريان با توجه به سنگين بودن شكسـت  .  مي كند و نياز به يك شوك دارد

نمي تواند يك حركت جدي را در روزهاي آتي انجام دهند، منتهي نيازمند ايـن  

هستند كه اين بدن را حداقل در همين وضعيت نگه دارند و از يأس عمـلـي و     

سرخوردگي ايجاد شده در اندك بدنه اجتماعي باقي مانده در رابطه با جنـبـش   

سبز كه عموماً و تحقيقاً همه شان جريان برانداز و ضد انقالب هستند، را بتوانند 

مجمع روحانيون مبارز در يك اقدام خيلي خنده دار با وجود ايـنـكـه    . حفظ كنند

بهمن در خيابان حضور داشتند و تصاوير تلويزيونـي بـه      22همه مردم در روز 

صورت مستقيم پخش مي شد، مدعي شدند كه بخش قابل مالحـظـه اي از       

كساني كه حضور پيدا كردند، جرياني است كه در واقع منتسب به آنها هستـنـد   

كه اصالً جايي ندارد كه ما نسبت به اين حرف بي مبنا و خنده دار كـه ايـن         

اما موضعي كه بيشتر جاي تأمل اسـت، مـوضـع      . جريانات گفتند، پاسخ بدهيم

آقايان كروبي و موسوي است كه در مصاحبه با رسانه هاي بيگانه گفته اند كـه  

مواضع و استراتژي جديد به قول خودشان جريان سبز، و به قول ما جريان فتنه 

همين كه اينها مي آيند استـراتـژي جـديـد       . را در روزهاي آتي اعالم مي كنند

اعالم مي كنند، يك مهر تأييد بسيار قوي است كه اينها اعتراف مي كنند بـه    

شكست استراژي هاي قبلي و اينكه آن طرح ها ديگر كارايي و كارآمدي ندارد 

و موجب ريزش بدنه اجتماعي و در واقع نشان از عدم امكان ادامه روند قبلي در 

موضع جديد يكي از ابعاد اهميتش اين است كه اعتراف علني .  ذهن آقايان دارد

عليرغم اينكه ما اخباري داريم مبني بر اينكه اينهـا  . سران فتنه به شكست است

تمام توان مشورتي شان را حتي با بزرگان و آقاياني كه بزرگ تر از اين آقايـان  

هم هستند در جريان فتنه، به كار گرفته اند و هنوز نتوانستند هيچ دليل و توجيه 
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شايد اگر رسانه هاي جريان موسوم به سبز مي دانستند مجبورند   

خود خـبر دهنـد هيـچ       ”  باخت بزرگ“بهمن امسال از  22بعد از 

وقت به بزرگ كردن سي و يكمين سالگرد انقالب اسالمي نمي    

 .پرداختند

پارسـي يكـي از رسـانه         بگذاريد از اول شروع كنيم، مجله فارين

هاي معروف امريكايي در واكنش به رويدادهاي سالگرد انقـالب   

بهمـن    22حباب جنبـش سـبز در        “:  اسالمي ايران نوشته است  

 ”.تركيد

اين روزنامه همان نشريه اي اسـت كـه زهـرا رهنـورد، همـسر           

ميرحسين موسوي را به عنوان سومين متفكر بزرگ سال باالتر از 

بيـل  “ي شـشم،      در رتبـه  ”  افرادي مانند بيل و هيالري كلينتون

ي سـيزدهم،     در رتبـه  ”  ديك چني “ي دوازدهم،   در رتبه”  گيتس

جمهور   رئيس(”  هاول“ي هفده،   در رتبه”  پاپ بنديكت شانزدهم“

در ”  كوفي عنـان  “ي بيست و سه،   در رتبه)  سابق جمهوري چك

در رتبـه  )  رئيس انستيتو جامعه باز(”  جورج سوروس“ي سي،  رتبه

ي چهـل و پنـج،        در رتبـه  ”  عبدالكريم سـروش  “سي و هشت،    

هـنري  “در رتبه چهـل و نـه،        )  روشنفكر ديني(”  طارق رمضان“

در رتبه شصت و    ”  فرانسيس فوكوياما“، 55ي  در رتبه”  كيسينجر

 .ي هشتاد و نه معرفي كرده بود در رتبه” آدام ميچنيك“پنج و 

خوب است كه بدانيد اين روزنامه امريكايي با رعايت مبادي آداب 

انتقادهاي شديدي به برخي سران جريان اعتراضي درون ايـران       

گرچـه  “كرده است و مانند روزنامه نيويورك تـايمز كـه نوشـته         

وجـود  )  موسـوي و كروبـي    (اي    رهبران اپوزيسيون شناخته شده  

دارند، اثبات شده كه توانشان براي سازماندهي اعتراضات محدود  

بوده، و اعتبار آنها در ميان معترضان جوان تندروتر از بيـن رفتـه     

روي نام چهره هاي اصالح طلـب    ” باطل شد“رسما مهر ” .است

 .زده است

بود كه فضاي سـايت هـا و          88بهمن  22به هر صورت از ظهر 

وبالگ هاي سبزها بيكباره تغيير زيادي كـرد و اختـالف هـاي           

دروني به بهانه پـرداختن بـه داليـل چرايـي شكـست بـزرگ                 

 .سربرآورد

نوشته هاي كوتاه سبزها در صفحات شخصي خود در شبكه هاي 

اجتماعي شايد كاملترين گزارش وضعصيت نامناسب سبزها باشد؛ 

صبح   7:00امروز ساعت “:  براي نمونه يكي از سبزها نوشته است

ما بـي   .  جاده چالوس و اتوبان كرج از ميدان آزادي شلوغ تر بود  

كنايه وي در حالي بيان مي شـود كـه        ”  شماريم يا بي شماليم ؟

فضاي مهترين سايت هاي سبز مانند باالترين اساسا فضاي غـم   

 .است

كاربران اين سايت كه درواقع با مطالب خود سايت را مي گردانند 

به شدت از دست دوستان خودشان عصباني بودند يكـي از ايـن        

: افراد در جمله اي كه لينك داده شده از تويتر است نوشته اسـت  

دوستاني كه مسافرت رو بر مقاومـت تـرجيح دادنـد حالـشون            “

برخـي ديگـر از     ”چطوره سواحل زيباي شمال خوش مي گـذره؟  

: سبزها باور ندارند كه مشكلشان سفر به شمال است و مي نويسد

. 12تا حدود     10ميدان صادقيه بوديم از قبل از  . ام خانه برگشته“

همان اوايل همديگر را پيدا كرديم و كمـي شـعار داديـم و يـار          

 ”مان كردند متفرق. شديم شايد صد نفر مي. دبستاني خوانديم

براي اينكه اين مطلب بلند نشود مجبوريم كه به اين چند نمونـه  

بسنده كنيم ولي نكته ي مهم اين است كه جريان هاي اصـالح   

طلب باد ديدن اين وضعيت دست به كار شدند و سعي كردند تـا    

از ظرفيت هاي خود براي معتدل كردن انتقادها به همـديگر در        

سبزها استفاده كنند هرچند در مـيزان موفقيـت ايـن كـار هـم               

 .ترديدهاي جدي وجود دارد

مجمع روحانيون مبارز مهمترين تشكل روحـاني اصـالح طلـب         

بيانيه ي بامزه اي صادر كرد و از مردم به خاطر حضور گـسترده     

در راهپيمايي تشكر كرد ولي هيچ اشاره اي به اين نكـرد كـه از     

كدام شعار مردم تشكر مي كند چرا كه خبرگزاري هاي داخلي و    

خارجي در خبرهاي خود مخابره كردند كه مردم به شـدت عليـه    

 .ميرحسين موسوي، خاتمي و كروبي شعار مي دانند

بهمن را نشان مي داد كـه    22صبح روز  11ساعت حدود ساعت 

خبرهايي درباره فرار كروبي از محلي در غرب تهران بـه سـمت      

نامعلومي به علت شعارهاي تند مردم عليه وي منتشر شـد، ايـن     

درحالي است كه سايت هاي حامي كروبي به شدت از اين ماجرا    

ناراحت بودند و اين خبر را به صورتي منتـشر كردنـد كـه گويـا          

 .كروبي باالخره وي نتوانسته است به راهپيمايي آسيبي وارد كند

در همين حال سيد محمد خاتمي هم حال و روز بهتري از كروبي 

نداشت چرا كه وي هم با ديدن مردم خشمگين از محل فرار كرد 

ولي بدترين وضعيت مربوط به ميرحسين موسوي بود چرا كه وي 

كه درصدد ورود به ميان جمع راهپيمايان بود با مـشاهده حجـم     

انبوه جمعيت و ترس از مواجهه آنان، با انداختن پوشش بـر روي   

 . سر و هيئتي ناشناس از صحنه گريخت

امروز به قصد شركت در راهپيمايي  11ميرحسين موسوي ساعت 

بهمن از خيابان رودكي عـازم راهپيمـايي بـود كـه پـس از              22

هـاي ايـن      مشاهده حضور ميليوني مردم به سمت يكي از كوچه  

بست مصطفي رفته و در يكي از كوچه هاي اين  خيابان به نام بن

برپايه اين گزارش وي تا سـاعت دو   .  خيابان متواري و پنهان شد

تيـم  .  و نيم بعد از ظهر امروز خود را در اين مـنزل پنهـان كـرد        

ها و عدم حضور مردم  حفاظتي وي پس از مشاهده خلوتي خيابان

او را تحت مراقبت شديد با پوشش پارچه اي از كوچه خارج كرده 

 . و سوار برخودروها به سرعت منطقه را ترك كردند

خـرداد از سـوي موسـوي         22به نظر مي رسد تقلب بزرگي در    

طراحي شده بود چون حتي امروز طرفداران موسـوي در كوچـه         

. ان“  شايد براي همين است كـه شـبكه        .هاي تهران هم نبودند

آمريكا در گزارشي از حضور بي سابقه مـردم ايـران در        ” سي.بي

راهپيمايي سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران ضمن اعتراف به 

باشكوه بودن اين راهپيمايي به نقل از طرفـداران ضـدانقالب و         

 .ما باختيم و آنها پيروز شدند: حاميان سبزها نوشت

سي و يكمين سالگرد پيروزي انقالب   :  در اين گزارش آمده است

اسالمي ايران فرصتي شد تا نظام ايران در برابر مخالفانش قدرت 

شمار معترضان براساس اعالم سايتهاي مخالف دولت . نمايي كند

صدها تن بود اين در حالي است كه در تظاهرات هاي قبلي شمار 

 .معترضان هزاران نفر اعالم شده بود

رسانه هـاي خـارجي از جملـه          :خبرنگاران ان بي سي ادامه داد

بهمـن در ميـان       22سي اجازه يافتند مراسم روز    .بي.  ان   شبكه

آزادي را پوشش بدهند؛ جايي كه صدها هزار نفر از مردم ايـران     

براي گرامي داشت سي و يكمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي 

 .ايران گردهم آمده بودند

خبرنگار ان بي سي نيز مانند ديگر خبرنگاران غربي در تهران، با   

وجود حضور ميليوني مردم، امروز به دنبال سبزها و معترضان مي 

گشت و به اين موضوع بيـشتز از اصـل مراسـم اهميـت داد و                

حضور گسترده نيروهاي امنيتي از جمله پليس ضـد   :  گزارش كرد

شورش و نيروهاي موتور سوار در تظاهرات روز پنج شنبه بـراي       

متفرق كردن معترضان ضد دولتي كه قصد داشـتند در سـالگرد        

 .پيروزي انقالب ايران تظاهرات كنند، مشهود بود

يكي از معترضان نيز كه خواست نامش فاش نشود در گفتگو بـا     

خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت كه وي تالش كرد تا به تظاهرات 

: وي گفـت .  معرضان بپيوندد اما با نااميدي تظاهرات را ترك كرد

نفـر    500فكر كنم حداكثر    .  نفر از معترضان را ديدم  300حدودا 

اين بدان . اما هزاران نفر از حاميان نظام در اطراف ما بودند. بودند

. آنها ما را شكست دادند. معناست كه ما باختيم و آنها برنده شدند

مـا شكـست    .  آنها مي توانند افراد بيشتري را هم گردهم بياورند   

 .خورديم

البته برخي هم بودند كه تقصير را بر گردن عدم اطالع رساني و      

شايد اوج رؤيـاپردازي هـا      !  انداختند...  زمين و زمان و كائنات و   

تلويزيون ايران يه صـحنه كوتـاه از        “نوشته اي بود كه با عنوان 

در .  منتشر شـد  ”  !خيابون آزادي نشون مي ده، اونم با فيلتر رنگي

تلويزيون صحنه خيابون انقالب رو بـا يـه         ”:اين مطلب آمده بود

فيلتر رنگي سبز نشون مي ده كه پارچه هاي سبز مردم به چشم    

 ”!نياد

شما را به خون شهداي سـبزمان    ”در مطلب ديگري هم با عنوان

دوستان بـه خـدا     ”:آمده بود ”  ...قسم مي دهم انقدر نااميد نباشيد

اينها .  گول رسانه هاي رژيم رو نخوريد (!)  قسم ايران قيامت بوده

(!) من از ايران خبر موثق دارم كه ايران غوغا بـوده   .  جنگ روانيه

صداي اين ملت سبز مظلـوم رو بـه دنيـا            (!)  سبزها غوغا كردند

 ”.انقدر نااميد نباشيد. برسونيد

نكته ي جالب بيانيه حزب مشاركت بـود، ايـن حـزب شكـست           

حضور چشمگير اعـضاء  “:  خورده در انتخابات در بيانيه اعالم كرد

بهمن كه بر اسـاس درك    22جنبش سبز در راهپيمايي سراسري 

ها و امكانات و در پاسخ به دعوت احزاب حـامي جنبـش          فرصت

سبز و در همراهي با رهبران ايـن جنبـش انجـام شـد، موجـب            

 ”.ستايش و قدر داني است

زاده كارمند موسـاد انگـشت        اين در حالي است كه عليرضا نوري

اتهام را به جانب سبزها گرفت و از اينكه در ميـان آزادي ابـراز          

تروآ   زاده طي سخناني طرح اسب  نوري.اند، انتقاد كرد  حضور نكرده

بحـثي كـه    ”:او گفت. را از نظر منطقي بدون اشكال توصيف كرد

بروند . سبزها بروند در درون جمعيت از نظر منطقي چيز بدي نبود

تروا طرحي بود كه طي    ”.و شعار بدهند و احمدي نژاد را هو كنند

آن عطاهللا مهاجراني لندن نشين در نسخه اش براي سبزها آنهـا   

را به حضور در ميان مردم با نمادهاي انقالبي و روكردن ناگهاني 

 .نمادهاي سبز ترغيب كرد

او همچنين ضمن اشتباه خواندن سكوت سبزهايي كه گفته مـي    

وقتي شـما در   “:  شد در ميدان آزادي حاضر شده اند، تصريح كرد

هزار نفر باشيد و دستتان  10يك جمع بزرگ قرار داريد، اگر واقعا 

را ببريد باال چه كار مي توانند بكنند؟ اگر در ميدان بوديـد، بايـد     

زاده همچنين از اينكه سبزها حـرف    نوري”!ابراز حضور مي كرديد

ايـن  “:  كننـد، انتقـاد كـرد       را هم گـوش نمـي   !  ميرحسين بيچاره

اش اعالم كرد طرفداران جنبش سـبز    موسوي بيچاره در مصاحبه

ايـن رو   .  با هويت خود حاضر شوند، يعني بنر سبز را داشته باشند 

 ”.ما گوش نمي كنيم. اين بيچاره گفت

گوگل ارث هم به نفع سبزها گزارش نداد تا ادعاي برخي سـايت  

بهمن انقالب اسـالمي     22ها براي اينكه شبهه اي به بزرگترين 

وارد كنند تكذيب شود، جريان از اين قرار است كه عكس هـاي     

منتشر شده توسط اين سايت هم نشان مي دهد كه خيابان هاي   

 .تهران ميزبان ميليون تهراني بود

شايد بهترين توصيف از شكست جريان معارض و پيروزي مـردم  

پالـسي بـود كـه در           بهمن امسال مربوط به مجله فارين  22در 

حاميان جنبش سبز همچون حبابـي    :  گزارش خود اينگونه نوشت

اكنون   بهمن اين حباب تركيد و هم  22بودند و در روز راهپيمايي 

بسياري از حاميان جنبش سبز در حال تجربه شكـست شـديدي     

 .هستند

 88بهمن  22گزارش خبرنگار خبرنامه دانشجويان ايران از 

 اسب ترواي انگليسي، خر از آب درآمد

 كشف شوكرها از سبز ها توسط نيروهاي امنيتي   

هاي گوشي تلفن همراه  نوعي شوكر كوچك كه شباهت زيادي به يكي از مدل

 . نوكيا دارد اخيراً به صورت قاچاق وارد كشور شد

هـاي   عبدالكريم سروش در گفتگويي تفصيلي با يكي از سايت

فارسي زبان خارج كشور، ضمن تبيين ساختار طيفي جنـبـش   

سبز به صورت ويژه اي بر حضور اعضاي انجمن حجتيـه در    

واقعيت اين است كه در درون “ : اين جنبش تاكيد كرد و گفت

هـا و       جنبش سبز هم دينداران و هم غيردينداران، هم چـپ 

سكوالرهاي فلسفي و حتي افرادي از انجمن حجتيـه وجـود     

توان مخفي نگـاه   توان انكار كرد و نه مي دارند و اين را نه مي

 “ . داشت

اي به مسئوالن ارشد نظـام، از      پور كه اخيرا در نامه محتشمي

رفتارهاي افراطي فرقه سبز اعالم برائت و پشيمـانـي كـرده      

تـوانـم از      من به طور مشخص مي:  است، ديروز به ايلنا گفت

هايي كه  جريان انجمن حجتيه نام ببرم كه پشت سر تمام فتنه

 . بينم رخ داده اين انجمن را مي

ها بـا     اين تفكر در دوره فعلي، در قالب برخي بنيادها و تشكل

عناوين و اسامي ديگر فعال است و در بسياري مراكز نفوذ دارد 

هايي كه در زمان امـام     ها و شخصيت و از طريق برخي چهره

اجازه مطرح شدن نيافتند و افكارشان دقيقا مخالف امام اسـت  

 .كنند عمل مي

با توجه به اين كه سطح طيف بندي مطرح شـده از سـوي        

به نـظـر   )  دين داران و غير دينداران( دكتر سروش كالن است

در جنبش سبز “  انجمن حجتيه “ مي رسد تاكيد وي بر حضور 

دليل ويژه اي دارد، وگرنه به طور طبيعي انجمن حجتـيـه در     

طيف بندي كالن، در زمره دينداران محسوب مي شـونـد و       

 . علت خاصي براي متمايز ساختن آن ها وجود ندارد

گفتني است دكتر عبدالكريم سروش كه پدر معنوي جـريـان     

شود، درگذشته با انجمن حـجـتـيـه      اصالح طلب محسوب مي

مرتبط بوده و در زمان درگذشت شيخ حلبي مـوسـس ايـن        

انجمن ، از او تـمـجـيـد       

تـز  .  زيادي به عمل آورد  

فكري انجمن حجتـيـه ،     

باطل بودن هر پـرچـمـي    

قبل از ظـهـور   )  حكومتي( 

حضرت مهـدي و جـدا       

بودن دين از سـيـاسـت      

جانمايه تـفـكـرات    .  است

است كـه    )  جدايي دين از سياست( دكتر سروش نيز همين تز 

به بـعـد درصـدد         70جريان موسوم به اصالحات نيز از دهه 

 . اجرايي كردن همين ايده هستند

 انجمن حجتيه هم با ميرحسين همراه شد: عبدالكريم سروش
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اصوال جنبش دانشجويي در تمام جهان و حتي در كشورهايي كه              

نظام هاي اومانيستي حاكم بر آنها هيچ اعتقادي به برخي اصول               

چارچوب اصلي شكل مي      4اساسي فطري انسان ندارد، نيز بر اساس   

ويژگي شاخصه    4گيرد و شايد بتوان ادعا كرد كه به طور قطع اين              

استقالل طلبي، عدالت   .اصلي جنبش هاي دانشجويي در جهان است      

شاخصه جنبش هاي        4خواهي، آزادي خواهي و آرمانگرايي           

دانشجويي است كه از اين جنبش ها نيروهاي عظيمي مي سازد كه             

 .هر كاري مي توانند انجام دهند؛ اگر بخواهند: به جرأت بتوان گفت

و صدالبته جنبش دانشجويي در ايران به واسطه نظام حاكم ديني بر             

شاخصه ياد شده جزو اصول اساسي آن است، نقش           4كشور كه اين    

با اين مقدمه كه احتماال از نظر خواننده،         .برجسته تري پيدا مي كند    

كليشه اي به نظر بيايد، به سراغ مصداق ها مي رويم تا اثبات شود                

كه جنبش دانشجويي هر كاري مي تواند انجام دهد؛ صدالبته اگر              

صادقانه و بي پرده با خوانندگان عزيز از همين ابتدا اعالم              !بخواهد

كنيم كه هدف از نوشتن اين مقوله آن است كه قصد جدي جنبش               

دانشجويي براي بازگردان مهدي هاشمي فرزند اكبر هاشمي                

رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به كشور براي              

شركت در يك دادگاه صالحه اعالم و همچنين نمونه هايي از                 

اقدامات پيشين جنبش دانشجويي در كشور ذكر شود و در آخر هم              

البته قضاوت نهايي با قاضي دادگاه محاكمه مهدي        .   قضاوت با شما  

 !هاشمي است

 آغاز شگفت انگيز؛ انقالب دوم

، قسمت به   ”پايان شگفت انگيز  “مي گويند در سبك گزارش نويسي       

اصطالح هيجان انگيز يك روايت يا گزارش را در انتهاي آن ذكر               

كنيد اما چه كنيم كه تقصير ما نيست كه دانشجويان ايراني هنوز                

يك سال از بزرگترين انقالب مردمي در تاريخ نگذشته به ناگاه                

را رقم زدند كه رهبر كبير انقالب اسالمي، اين              ”  انقالب دوم “

 .انقالب را انقالبي بزرگتر از حتي انقالب اول توصيف كردند

آري دانشجوياني كه نسبتشان به كل جمعيت ايران شايد عددي              

صفر بود،    15و مخرج همان يك و حداقل            1كسري با صورت     

انقالبي را رقم زدند كه شگفتي ساز شد و نه تنها ابهت دست                    

نيافتني آمريكا را به طور كامل شكست و نه تنها براي انتخابات                 

رياست جمهوري آمريكا تعيين تكليف كرد بلكه به تبع آن انتخابات            

 .ها و نظام هاي اكثر كشورهاي دنيا را تحت الشعاع قرار داد

كشور آمريكا حداقل در آن دوران        )  معادله بسيار ساده است؛ الف      

درصد كشورهاي دنيا تعيين تكليف و نتيجه انتخابات              90براي  

جنبش دانشجويي ايران با    )  ب.تعيين مي كرد  !  هايشان را پيشاپيش  

فتح النه جاسوسي آمريكا، ابهت اين كشور را شكست و انتخاباتش             

نتيجه گيري  .را تحت الشعاع قرار داد و برايش تعيين تكليف كرد             

دانشجويان پيرو خط امام براي دنيا تعيين تكليف        )  واضح از الف و ب    

 .قابل توجه آقاي مهدي هاشمي.كردند

 فرماندهان جنگ

براي پرهيز از تطويل اين مطلب تنها به اختصار به اين نكته اشاره               

مي شود كه همچنانكه بر همگان مشخص است، دانشجويان                

دانشگاه هاي كشور و بخصوص اعضاي انجمن هاي اسالمي در              

دانشگاه ها جزو فرماندهان اصلي دفاع مقدس بودند كه شرح                 

رشادت هاي آنان اوال تا حدودي بر همگان مشخص است و ثانياً در             

نام هاي فرماندهاني همچون خرازي،     !  اين مقال كوچك نمي گنجد    

باكري، زين الدين، حسن باقري، علم الهدي، عباس وراميني و ده              

. ها نام ديگر كافي است تا نيازي به شرح بيشتر اين موضوع نباشد              

 انشاءاهللا

 تعيين نتايج انتخابات ها

هر چند دفتر تحكيم وحدت        70اما پس از پايان جنگ و در دهه           

در .  فقط ما نمي گوئيم، خودشان مي گويند      (دچار نوعي انحراف شد     

اين مورد مي توانيد به سخنان رضا حجتي عضو سابق دفتر تحكيم             

وحدت و عضو فعلي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي و دوستان وي            

از جمله  .  اما باز هم تأثيرگذاري خود را حفظ كرد          .)   مراجعه كنيد 

تأثيرگذاري واضح دفتر تحكيم در آن دوران مي توان  به ورود                  

و كمك    76تاثيرگذار اين تشكل در انتخابات رياست جمهوري سال         

البته بحث  .  شاياني كه به پيروزي محمد خاتمي كردند، اشاره كرد          

ورود دفتر تحكيم وحدت به قدرت و استفاده اي كه دوستان اصالح             

رنگ رخساره خبر مي    . (طلب از آنها كردند، بماند براي فرصت بعدي       

 !)دهد از حال نهانش

اما پس از هشت سال رياست جمهوري محمد خاتمي، نقش                  

دانشجويان در پيروزي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري در          

و بر روي كار آمدن گفتمان عدالتخواهي نيز كامالً                 84سال  

(مشخص بود كه از شرح اين نيز مي گذريم           خاطر آقاي مهدي   . 

هاشمي آنقدر عزيز است كه از همه چيز مي گذريم تا به او به                   

 !) برسيم

 ...غزه؛ باغ قلهك و 

اما از جمله اقدامات و تحركات جنبش دانشجويي در ساليان اخير،             

خيزش دانشجويان در اعتراض به حمله وحشيانه رژيم صهيونيستي         

به مردم بي دفاع غزه بود كه موجب شد بسياري از كارشناسان از               

آن به عنوان نقطه عطف ديگري در جنبش دانشجويي و بزرگترين            

تجمعات و  .خيزش دانشجويان پس از فتح النه جاسوسي ياد كنند          

تحصن هاي گسترده دانشجويان در مقابل سفارت خانه هاي دولت          

هاي حامي رژيم صهيونيستي، تحصن در فرودگاه مهرآباد و اعالم           

هفته آنهم    2كه به مدت بيش از       ...  امادگي براي اعزام به غزه و        

درايام نزديك به امتحانات پايان ترم دانشجويان جريان داشت،             

موجب بركات بسيار و خيزش ملت هاي جهان و تحسين مقامات             

البته دانشجويان در همين اثنا      .عاليرتبه نظام و كارشناسان امر شد      

نيز نشان دادند كه به واسطه قدرت دروني خود قادر به انجام                  

كارهايي هستند كه در توان هيچ نيروي نظامي و هيچ دستگاه                

پس از مدت ها كركري خواني دستگاه ديپلماسي         .ديپلماتيكي نيست 

ايران و انگليس بر سر باغ قلهك، سرانجام دانشجويان در جريان              

مسائل مربوط به غزه و در يك چشم به هم زدن و در مدت زمان                  

دقيقه باغ قلهك كه انگليسي ها براي آن بسيار رگ گردن                  10

كلفت كرده و ايران را از هر گونه اقدام درباره آن بازميداشتند را فتح               

 .هر كاري مي توانند انجام دهند؛ اگر بخواهند: كرده و ثابت كردند

 قانونمند كردن دانشگاه آزاد 

دانشگاه آزاد هم متاسفانه يا خوشبختانه به دليل انسان هاي پشت             

داستان امروز ما يعني اكبر       !  پرده و علي الخصوص پدر قهرمان        

هاشمي، از آن سيستم هايي است كه شايد كمتر دولتي بتواند با آن              

از همين رو بود كه احمدي نژاد كه خودش دنيا را            .دست به يقه شود   

مبهوت خود كرده، مبهوت اين سيستم پيچيده شده بود كه به هيچ              

به .  چون داد خيلي ها باال مي رفت         .  جايش نمي شد دست زد      

و به همين خاطر بود كه        !اصطالح جيغ هاي بنفش بلند مي شد         

احمدي نژادي كه شايد برخي ها از او به عنوان آدمي يك دنده نام                

ببرند، براي اولين بار در موضوع دانشگاه آزاد دنده معكوس كشيد و             

دكتر الهام به عنوان سخنگوي دولت وي اعالم كرد كه دولت از هر              

گونه اقدام انقالبي و غيرانقالبي درباره دانشگاه آزاد دست كشيده             

 5اما دانشجويان دست بردار نبودند و باالخره پس از نزديك به            .است

توانستند مديريت دانشگاه آزاد    ...  سال ميزگرد و تجمع و مصاحبه و         

را با آن همه يال و كوپال تسليم كرده و نه تنها اساسنامه اش را                   

هم مدت زمان تعيين    !  اصالح كنند، بلكه براي اعليحضرت جاسبي      

سال آخر رياست وي را كه داشت به مادام العمر بودن                4كنند تا   

 .نزديك مي شد، شاهد باشيم

سرانجام به قسمت آخر اين داستان و بخش جالب      مهدي هاشمي 

پس از آنكه آقاي مهدي هاشمي رفسنجاني فرزند اكبر           .آن رسيديم 

هاشمي ري رئيس رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام         

بعد از وقوع حوادث پس از انتخابات و مطرح شدن نام وي به عنوان              

! يكي از متهمان اصلي اغتشاشات خيابان ها، ترجيح داد به يك سفر            

طوالني مدت برود، پروژه ديگري از سوي دانشجويان آغاز شد كه             

 !خدا اخر و عاقبت آن را براي قهرمان داستان ما به خير كند

مهدي هاشمي وقتي هوا را پس ديد، به گفته دفتر هيئت امناي                 

دانشگاه آزاد كه اتفاقا خودش رياست آن را بر عهده دارد، به يك                 

ماه است كه اين       5رفت و االن هم بيش از         ”  مأموريت سازماني “

مأموريت سنگين و طوالني مدت او به طول انجاميده است و                  

احتماال فكر مي كند كسي حتي اين شائبه را نيز مطرح نمي كند كه              

البته ماجرا آنجا جالب تر مي       .باشد”  فرار“شايد اين سفر، نام ديگر       

شود كه كريم زارع عضو برجسته هيئت امناي دانشگاه آزاد و نفر                

دوم اين دانشگاه آزاد بعد از عبداهللا جاسبي، در تماس هايي كه                 

خبرنگاران با وي برقرار مي كنند، مدام تأكيد ميكند كه ازجزئيات              

اين مأموريت مهم خبر ندارد و بايد تحقيق كند تا بتواند اطالع                  

شايد هم تقصير از مهدي هاشمي است كه از بس براي           !  رساني كند 

اين مأموريت بسيار مهم عجله داشته كه حتي آن را با مديران باالتر             

 !!!خود در دانشگاه آزاد هم هماهنگ نكرده است

البته مهدي هاشمي متأسفانه پدر خود را هم به طور كامل توجيه                

نكرده تا در غياب وي به اصطالح سوتي ندهد؛ چرا كه آقاي اكبر                

هاشمي رفسنجاني در ديداري كه با دانشجويان در مشهد مقدس             

داشت، از يك طرف بر بيگناهي پسرش تأكيد كرده و مي گويد                 

و از طرف ديگر    ”   مهدي بابت پرونده ها خيالش راحت راحت است       “

به نقش او در كميته غيرقانوني صيانت از آرا اشاره كرد كه خود جرم              

كميته به اصطالح صيانت از آرا همان كميته اي است            .بزرگي است 

كه از ماه ها پيش از رأي گيري همانند بي بي سي فارسي بر طبل                 

مدام مي كوبيد و نقش اساسي در شكل           ”  تقلب“بزرگ و دروغ     

البته مهدي هاشمي اخيرا     .گيري اغتشاشات پس از انتخابات داشت      

در مورد سفر خود اعالم كرده كه هم ماموريت رفته ام و هم دارم                 

در  همين راستا، دانشجويان نيز اخيرا در مصاحبه ها           .دكتري ميگيرم 

و بيانيه هاي خود كه آغازگر مطالبه و پروژه اي مهم است، اعالم                

بر بخيل لعنت، ما كه بخيل نيستيم؛ آقاي مهدي             “كرده اند كه     

روز به تهران      2هاشمي دكترايش را بگيرد، اما بي زحمت فقط             

بازگشته و بيگناهي اش را ثابت كند و سپس به لندن بازگشته و                 

 ”.مأموريت سنگين خود و تحصيل دكترايش را پيگيري كند

دانشجويان همچنين اعالم كرده اند كه حتي اگر نيروهاي امنيتي و            

دستگاه قضايي كشور از سر مهدي هاشمي دست بردارد، به دليل              

اتهام مهدي هاشمي در دست داشتن اغتشاشات كه منجر به صدمه            

ديدن بسياري از اموال عمومي و ريخته شدن خون تعدادي از                 

هموطنانمان شد، هرگز از مطالبه بازگرداندن وي دست برنخواهند            

داشت و اين مطالبه خود را تا نشاندن مهدي هاشمي در مقابل                  

 .قاضي يك دادگاه صالحه از پاي نمي نشينند

براي اثبات اين نكته به مصاحبه هاي فعاالن دانشجويي و بيانيه               

هاي تشكل هاي دانشجويي كه در خبرگزاري ها و سايت ها و                 

 .روزنامه ها منتشر شده است، مراجعه كنيد

 پس از ضعف و ناتواني قوه قضاييه در بررسي پرونده مهدي هاشمي

 اينك نوبت جنبش دانشجويي است

پرونده ويژه

 

اختيار ما را يـاد       ها واژه نتورك ماركتينك بي  شايد براي اكثر ما ايراني

سال پيش توسط فيصل از طريـق   10اندازد كه حدود  گلدكوئيست مي

شــيراز وارد ايــران شــد و در طــي مــدت كوتــاهي در اثــر فعاليــت               

هاي نادر، مهراب و امير مقارن در تهـران    هاي اصلي آن به نام سرشاخ

  .به صورت معضل بزرگي براي كشور درآمد

هاي هرمي از آغاز ورود به ايران متاسـفانه بدرسـتي از طـرف        شركت

مسئوالن و مردم درك نشدند و به دليل شعار سوددهي در بين مـردم   

ناپـذير اقتـصادي،      به سرعت اشاعه يافتند و باعـث ضـربات جـبران            

 .فرهنگي و اجتماعي شدند

خوابگاه هاي دانشگاه ها نيز به علت اينكه در مواجهه با آسيب هـاي       

مختلف باالخص آسيب هاي اجتماعي هستند، از تير رس اين معـضل  

بزرگ اجتماعي كه به عنوان  يك باور در جامعه شكل گرفتـه خـارج      

 .نبوده است

دانشجويان به علت اينكه كمتر با فضاي بـازار و كالهـبرداري آگـاه           

هستند و نيز به علت اينكه رابطه ي عاطفي و احساسي خوبي با هـم       

كالسي هاي خود دارند، مورد سوء استفاده ي شـركت هـاي هرمـي          

قرار گرفته اند؛ چرا كـه ايـن شـركت هـا بـا نـشانه رفتـن اعتمـاد                      

دانشجويان باالخص نوع همدوستي و فداكاري كه در آنان وجود دارد    

 .زمينه را براي ورود دانشجويان به اين شركت ها فراهم كرده است

اگـر  اين روند در خوابگاه ها بسيار برجسته و قابل توجه است چرا كه      

اعتماد بين دوستان در خوابگاه از بين برود و شخص در خوابگـاه بـه        

توان بـه   نشيني روي بياورد درب هر نوع نگاه و ناهنجاري را مي گوشه

روي او گشوده ديد چون از خانواده و دوستان خود دور شـده اسـت و      

 .بايد به ديده بدبيني به اطرافيان خود در خوابگاه نگاه كند

  :هاي دانشگاه تهران هاي هرمي در خوابگاه شركت

اي اسـت     معضل شركت هاي هرمي در كوي دانشگاه تهران به گونـه 

هـاي ايـن مجتمـع        تعدادي از ساكنان كوي، در اكثر اتاق   كه به گفته

هاي مذكور و نحـوه   ها با شركت محوريت بحث  خوابگاهي دانشجويي،

كه برخي دانشجوياني كه پـول         سودآوري از اين طريق است تا جايي

هاي   رفتن زير بار قرض  كنند، با تهيه ژتون غذا را به سختي فراهم مي

هــا وارد    ســنگين بــه ايــن شــركت   

سـرخوردگي و     شوند و موجبـات  مي

 .آورند تباهي آينده خود را فراهم مي

شايد تعجب كنيد اگر بگوييم اكثـر       

ــاخه ــست،     سرشـ ــاي گلدكوئيـ هـ

... كش و     آي، پالينور، سوئيس تي اي

و )  دانـشگاه تهـران   (از اين دانشگاه 

ــن    مخصوصــاً از خوابگــاه    هــاي اي

اشخاصـي چـون    .  دانشگاه هـستند  

كه  ... و“  ا  .علي“،  “د .م“، “م .امير“

هاي مقطعي در هر يـك    از سرشاخه

ها بـوده و هـستند از         از اين شركت

 . اين دانشگاه هستند

امير مقارن اولين شخصي بـود كـه     

ص .س“را در گلدكوئست در ايران راه انداخت يـا        E.U.V در ايران

هاي گلدكوئيست بود كه بعد به پالينور رفت و هم اكنـون     از سرشاخ“  

 .نيز مشغول فعاليت است و سودهاي كالني را بدست آورده است

يكي از دانشجويان خوابگاه دانشگاه تهران درباره ي حـضور خـود در      

كه من خودم در كوي بودم،    83و  84سال “  :اين شركت ها مي گويد

كه در آن زمان ساختمان نخبگان دانـشگاه تهـران بـود            3ساختمان 

هاي اين ساختمان بعـضا بـا          ها بود و از اتاق مركز فعاليت اين شركت

وجود اطالع مسئوالن و حراست، به عنوان محلي براي پرزنت كـردن   

دانشجويان و افرادي از بـيرون       

ــي     ــتفاده م ــشگاه اس ــود  دان . ش

كه اكنون هم در يكـي   ”  ت.ف“

ــشغول        ــا م ــن شــركت ه از اي

اگـر آن   :  فعاليت است ادامه داد   

موقع مسئولين دانـشگاه اقـدام       

كردند شـايد شـاهد      مناسبي مي

آن همه افـت تحـصيلي در آن        

ها نبوديم و شـايد جلـوي          سال

شد   ها هم گرفته مي   اين شركت

چرا كه همين اشـخاص بعـد از     

آوردنـد از    اينكه پولي بدست مي

شـدند و بـا       خوابگاه خارج مـي   

اجــاره كــردن دفــتر اقــدام بــه      

 ”.كردند توسعه مجموعه خود مي

نفوذ اين شركت ها به گونه اي بوده است كه آسيب هاي زيادي را در 

امر تحصيل به براي دانشجويان به بار آورده است به طوري كه باعث  

مشروط شدن و نيز در بعضي اوقات ترك تحصيل را به همراه داشـته   

 .است

دانشجوي ديگري كه در خوابگاه دانشگاه تهـران    “  پ .م“در اين باره 

تعدادي از دانشجوياني كه در اين شـركت هـا      ”:ساكن است مي گويد

وارد شده بودند مجبور به ترك تحصيل كرده اند وي همچنين اضافه    

انـد بـا توجـه بـه          نفر مرخـصي گرفتـه    2ها نيز  كند كه در كالس مي

دانم ديگر برگشتن ايـن افـراد بـه فـضاي              اي هم كه دارم مي تجربه

 ”.درس اگر هم ممكن نباشد امري بسيار سخت است

معضالت ناشي از حضور دانشجويان در اين شركت ها بـه گونـه اي         

“ م  .م“.  است كه حتي بعضي از افراد را به سوي اعتياد كشانده اسـت    

گويـد كـه  بعـضي از           دانشجوي دامپزشكي دانشگاه تهران هـم مـي   

هـا و شكـست       دوستانش به دليل قرار گرفتن در فضاي اين شـركت      

 . .است  ناشي از آن به سمت اعتياد رفته

هايـم    خود من به قدري از طرف خانواده و همكالسي  “:  افزايد وي مي

ماه اسـت بـه خانـه         3تحت فشار هستم كه االن برخالف سال قبل   

زنند كه    هايم به قصد طعنه مدام به من طعنه مي ام يا همكالسي نرفته

 ” سود شركتت چه شد؟“

براي فرار از اين فشارها به مصرف مـواد مخـدر      “گويد كه  مي“  م .م“

ام   ميليون بدهكارم و هر وقـت بـه بـدهي      2چون االن . آورم روي مي

هايي مثـل مـن     نمونه.  دهم كنم كنترل اعصابم را از دست مي فكر مي

تا زير مجموعه داشـتم كـه      8هاي ديگر هم  من توي دانشگاه.  زيادند

 ”.االن آن ها هم بدهكارند

به نظر مي رسد موضوع شركت هاي هرمي كه به عنوان يك اولويت   

در بحث هاي معضالت اجتماعي مطرح است به گونـه اي در جامعـه      

ورود پيدا كرده كه اساسا به عنوان باور در جامعه شكل گرفتـه اسـت        

لذا اين موضوع افراد مبتال به آن را با مشكالتي فراوان مواجـه كـرده     

 .است

آنچه كه ضروري است مبارزه با اين معضل بزرگ اجتمـاعي بايـد در      

دستور كار مسئولين امر قرار گيرد تا جامعه باالخص قشر دانشجو كـه   

بيشترين آسيب را از آن ديده است، از عوارض  ناشي از آن در امـان          

 .بمانند

 : خبرنامه دانشجويان ايران گزارش مي دهد

 اختاپوس هرمي در دانشگاه ها

.شود نفر يك نفر در آزمون كارشناسي ارشد پذيرفته مي 5امسال از هر   

درصد خروجي هاي دانشگاه ها در مقاطع  20بر اساس برنامه پنجم هر ساله بايد 

 تحصيالت تكميلي پذيرفته مي شوند 

 پس از ضعف و ناتواني قوه قضاييه در بررسي پرونده مهدي هاشمي

 اينك نوبت جنبش دانشجويي است
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بـه كجـا    “مدتي است كه از پخش سريال پرمخاطب 

و اين سريال برخالف سنت هاي قبلي  ” چنين شتابان

هـاي    صدا و سيما از شبكه هاي مختلف و در زمـان       

شود اين تكرارها توجه مخاطـب را    متفاوت پخش مي

تمايز شـده   ن  اي باعث اي  كند كه چه ويژگي جلب مي

 است؟

فضاي حاكم بر داستان فضايي ابهام برانگـيز و غيـر        

قابل پيش بيني اسـت؛ پيـشينه ي سـينمايي بابـك           

نـشان  ”  سـه زن  “و  ”  قـدمگاه “حميديان در فيلمهاي 

دهد القاي حس چندگانگي و ابهام از ويژگي هاي    مي

ظاهر شـده   ”  يونس“اوست، وي كه اين بار در نقش    

است، تنها يك كاراكتر نيست بلكه بازيگري است كه  

توانـد حـس ابهـام و         هايش به راحتي مـي     با توانايي

 .چندگانگي را به مخاطب القا كند

ها يـك فـرد عـادي         حميديان اصوال در ابتداي فيلم  

است و بعد از مدتي با اتفاق خاص جريـان فكـري و      

شود و روند ديگري را در پيـش    اعتقادي او عوض مي

ي درس    گيرد؛ در اينجا هم ما با يونس پسر ساده    مي

خوان و بسيار باهوش مواجه هستيم كه بعد از آشنايي 

به طور كل مسير    ! و مشاهده قدرت پول” فريدون“با 

ها   كند و در اين راه از همه ارزش   اش تغيير مي زندگي

كند؛ اين نكتـه    و حتي عشق زندگي خود نيز عبور مي

دليل اصلي جذب برخي از مخاطبان خاكستري اسـت  

انـد و     كه اصوال با روند فلسفي و سياسي داستان بيگانه 

فقط به دنبال اين موضوع كه سرانجام شخصيت اصلي   

 . كنند داستان چه خواهد شد، ماجرا را دنبال مي

اين سريال توانسته است مخاطباني را با نگـاه فلـسفي      

خاص به خود جذب كند و اين سوال را به وجـود مـي        

آورد كه چه چيزي باعث ايجاد چنين تغيير شـديدي در   

ي كنونـي     شد و چرا بايد يك جوان در جامعه   ”  يونس“

اعتقادي ضعيف باشد كـه بـه     �آنقدر از نظر بنيه فكري

 اين راحتي فريفته پول و افكار بلند پروازانه شود؟ 

از نقاط كليدي و بسيار مهـم ايـن سـريال اسـتفاده از           

نمادها و نشانه ها در فيلم است كه اصوال هر شخصيت 

و فرد در اين سريال نماد گروه خاصي از جامعه است و    

تـوان در همـان       ي اوج استفاده از نمادهـا را مـي     نقطه

سكانس اول فيلم مشاهده كرد، اين سـكانس صـحنه         

تصادف يك كاميون با يك پيكان در يك جاده فرعـي    

است كه در آن راننده پيكان بـه بـدترين شـكل زيـر             

شـود و راز ايـن حادثـه تـا             هاي كاميون لـه مـي    چرخ

شود راننده پيكان     كه مشخص مي 18�17هاي  قسمت

بوده و اين يك حادثه اتفاقي نبوده بلكه    ”  عزيز“همسر 

ماند ولي ايـن      در اصل راننده به قتل رسيده، پنهان مي 

شود كه چرا كارگردان اين نوع قتـل را    سوال مطرح مي

توانـست از كـشته       انتخاب كرده است در صورتي مـي      

 شدن با اسلحه يا چاقو استفاده كند؟

به دو دليل كـارگردان ايـن     

ــاب      ــكانس را انتخــ ســ

اين صـحنه نيـاز     -1:ميكند

هيجاني مخاطب را تاميـن      

در اين صـحنه  �2كند و  مي

تواند به راحتي  كارگردان مي

ــدف       ــب و ه ــده مطل چكي

داستان را با زبان نمادها بـه  

مخاطب بيـان نمايـد، ايـن      

شروع نمـادين و قـوي در        

اصل كل مـاجرا و چكيـده        

فيلــم را بيــان نمــود و          

ــارگردان بـــه طـــور        كـ

هوشمندانه اي توانـسته بـا      

استفاده از نمادهايي مقصود   

خود را بيان كند؛ كـارگردان  

با لـه كـردن پيكـان زيـر          

چرخهاي كـاميون، مقـصود    

خود را به طور واضح  بيـان   

كند كه نظام ليبرالي بـه     مي

راحتي به خـاطر توانمنـدي     

توانـد اقـشار كـم        خود مـي 

ــر       ــه را زيـ درآمـــد جامعـ

 .ي خود له كند چرخهاي توسعه

شـود،    اي مـي  بعد از اين فضا فيلم وارد فضايي حاشيه

گـيرد و     در اين ميان فضاهاي ديگر سريال شكل مي  

شود كه در تمام  اين مجموعه تبديل به يك مجله مي

ها مواردي را بيان نموده اسـت بـه طـور مثـال         حوزه

توان فضاي ادبـي و سـنتي داسـتان را در خانـه              مي

نـشانه يـك    ”  جـالل “جستجو كرد، خـانواده   ”  عزيز“

بـاقي مانـده    ”  جالل“خانواده مذهبي و معتقد، و خود  

جنگ و دفاع مقدس است هرچند كه در ايـن حـوزه        

” فريـدون “اندكي احمال صورت گرفت و اگر در خانه 

فضاي سرمايه داري و به زبان امروزي مـرفهين بـي     

درد را شاهد هستم، در جاي جاي اين سريال با نكات 

شـويم؛ زمـاني كـه        اخالقي اعتقادي نيز مواجه مـي      

را ” يونس“خواهد  گويد و مي از خاطراتش مي” هاتف“

منع كند و در آخـر عواقـب         ”  فريدون“از همكاري با 

شمارد و با بيان سخن امام حـسين    مال حرام را برمي

اگـر  “:  كه روز عاشورا به سپاهيان كفـر فرمودنـد     ) ع(

شـنويد بـراي آن اسـت كـه            امروز حرف حق را نمي

 ”شكمهايتان از مال حرام پر شده است

نكته ي اخالقي ديگر كه به خوبـي بـه آن پرداختـه       

شده بود بحث منع كردن ديگران اسـت زمـاني كـه         

شروع به طعنه   ”  فريدون“با ديدن پسر معتاد ”  هاتف“

نيز ”  يونس“كند و در ادامه ديديم كه عاقبت    زدن مي

نقطه اوج فيلـم در   و اما . نشد” فريدون“بهتر از فرزند 

بـه ادعـاي بـه اصـطالح        ”  مـريم “اين حوزه حملـه    

بود و باطل دانستن اين تفكر كه ” يونس“روشنفكرانه 

گروهي در جامعه برخي از آيات و دسـتورات ديـن را      

: كننـد   كنند و بيـان مـي     قبول دارند و برخي را رد مي

بـه  ”  مـريم “و  ”  دلت پاك باشه حجاب بهانه اسـت    “

ايستد كـه     عنوان يك زن مومن در قبال اين فكر مي 

نميشه روز، نماز بخوني و روزه بگـيري و شـبها در          “

ها برقـصي و اون وقـت اسـم خـودرو هـم                 مهماني

 ”مسلمان بگذاري

شـكل  ”  فريـدون “كم كم در روند فيلـم شخـصيت          

كند ابتـدا    گيرد شخصيت مبهم كه دونقش ايفا مي مي

نقش فردي خانواده دوست كـه بـه خـانواده بـسيار             

دهد براي پدر زن مرحـوم خـود مجلـس           اهميت مي

كند ولي در ادامه با قتل وحـشتناك        عزاداري برپا مي

آورد و ذهنيـت      ابهام را در افكار به وجود مي”  هاتف“

كنـد و نقـش دوم در          به وجود آمده را تخريـب مـي     

شود زماني كه رو   مشخص مي”  فريدون“ديالوگ اول 

گناه من چيه گنـاه مـن     “كند كه  بيان مي” هاتف“به 

ام رو تو قـسمت خصوصـي سـرمايه            اينه كه سرمايه

 ” گذاري كردم؟

از اين جمله كامال منش و تفكـر فريـدون مـشخص      

شود كه او فردي است سـرمايه دار و معتقـد بـه            مي

نظامي كه براي سرمايه داران هيچ حدو مرزي قائـل     

دهد كه در راه      شود و اين اجازه را به ثروتمند مي نمي

ي ارزشها و    تواند روي همه رسيدن به اهداف خود مي

عقايد پا بگذارد؛ در اين سريال ارزشهاي اخالقي زيـر   

در راه رسيدن به هدفش حتـي  ”  فريدون“شود و همانگونه كه در فيلم ديديم  پا گذاشته مي

اسـتفاده  ”  كتـايون “ي    از حربـه  ”  يـونس “از ناموس فروشي هم ابايي ندارد و در مقابله با      

” يونس“توانستند    افرادي بودند كه به راحتي مي”  فريدون”كند در صورتي كه در اطراف مي

دانـد    كند، به اين دليل كه مـي   استفاده مي”  كتايون“از ”  فريدون“را ا ز سر راه بردارند ولي 

تاثيرگذاري رواني زن بر روي مرد بسيار بيشر خواهد بود و با استفاده از كتايون بدون هيـچ  

 . را زمين گير كند” يونس“تواند به راحتي  مشكلي مي

كنند كه آسيب نظام ليبرالي تنها در  هايي نقض هستند براي افرادي كه تصور مي اينها مثال

ايجاد شكاف طبقاتي است، در صورتي كه اين تفكر اثر مستقيم بر روي روان افراد خواهـد    

 .داشت

ي گرگهـاي     در حال تماشـاي صـحنه حملـه        ”  فريدون“اين نكته در سكانسي از فيلم كه 

برد و اين گوياي اين مطلب بود كه هدف نهايي    وحشي است، از ديدن اين مستند لذت مي

اين نظام نه تنها از بين بردن و له كردن مستضعفين است بلكه اين افراد به خودشون نيـز     

رحم نخواهند كرد و در صورت لزوم به هم نيز حمله خواهند كرد، در صورتي كـه از ايـن         

ضرت امام حموضوع غافل بود كه دست باالي دست بسيار است و اين صحنه بيانگر دعاي 

سرمايه دار بخش خصوصي در بخش مـسكن  ”  فريدون”.بود اللهم اشغل ظالمين بالظالمين

است و اين سريال بيانگر واقعيت تلخ جامعه كنوني ماست و مادامي كه در دست اين قـشر   

 .باشد مشكالت آن برطرف نخواهد شد

كننـد ولـي در       درست است برخي در ظاهر مشكالت و منشا اختالفات را سياسي بيان مي   

اصل تمام اختالفات منشا اقتصادي دارد زيرا گروهي در جامعه هستند كه حاضرند بـه هـر    

قيمتي شده به زندگي اشرافيگري و مرفه خود ادامه دهند و در اين راه از هيچ كـاري فـرو     

گذار نخواهند كرد از چنگ زدن به ريسمان پوسيده و پاره بيگانگان گرفته تا ايجاد فتنـه و    

 .آشوب در جامعه

 ”به كجا چنين شتابان“همه موافقان و مخالفان 

چند وقتي است كه زمزمه هايي مبني بر عوض شدن رياست جهاد 

نهاد جهـاد دانـشگاهي كـه از زيـر           .دانشگاهي به گوش مي رسد  

مجموعه هاي دولت مي باشد، همواره گرايشي به جريـان خـاص      

 .درون آن شاخص بوده است

اين نهاد علي رغم حضور پر تالش و مخلصانه و افتخاراتي چون پژوهشكده رويان همواره دچـار    

افرادي در بدنه ي اصلي خود بوده است كه گرايشات عميقي به جريان دوم خرداد دارند،كه حتـي   

 . اين گرايشات حتي با روي كار آمدن دولت جديد نيز ثابت مانده است

اين فعاليت سياسي جهاد دانشگاهي كه همواره دستاوردهاي علمي اين نهاد را تحت تاثير قرارداده 

است، باعث شده است طيف وسيعي از احزاب دوم خرداد از جملـه حـزب مـشاركت و سـازمان                

مجاهدين انقالب اسالمي كه داراي افراد موثري در اين نهاد  هـستند زيـر مجموعـه ي دولـت          

 .باشند

حضوراين افراد در ساختار و بدنه ي اصلي اين نهاد انقالبي بر مراكز وابسته به جهـاد دانـشگاهي    

و مركز افكارسنجي اين نهـاد    )  ايسنا(نيز تاثير گذار بوده ، به طوريكه خبرگزاري دانشجويان ايران

 .طي اين چند سال همواره از مدافعين جريان اصالحات بوده اند) ايسپا(

در همين راستا اگر نگاهي كوتاه به خبرگزاري دانشجويان ايران و مركز افكارسـنجي ايـن نهـاد          

 .بياندازيم با گوشه اي از فعاليت و تفكر هاي جهاد دانشگاهي آشنا مي شويم

 ):ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران 

مـدل  “خبرگزاري ايسنا با شعار رسانه ي بي طرف وارد ميدان شد و به قول ابوالفضل فاتح از موسسين ايسنا ، ايـن رسـانه بـا            

اما در طول يك دهه حضور خود ، همـواره در    .عمل مي كند”  بينابيني

به طوريكه افراد حاضر در ايـن     .حمايت از جرياني خاص اهتمام ورزيد

خبرگزاري در ايام انتخابات ، خبرنگاراني مشترك براي ايسنا و سـايت  

 .خبري يكي از كانديداهاي انتخابات بودند

 ):ايسپا(مركر افكار سنجي دانشجويان ايران

اين نهاد مانند بيشتر نهاد هاي وابسته به جهاد دانشگاهي حامي جرياني خاص در كشور بوده كه داراي 

 .نظر سنجي هاي متفاوت با اكثر نظر سنجي هاي كشور است

يعني يك سال پس از انتخابات دولت نهم ، طي آمار گيري به اين نتيجه رسيد كـه     85ايسپا در سال 

 !ريزش داشته اند%53طرفداران آقاي احمدي نژاد 

با تمام اين موضوعات اين كه جهاد دانشگاهي از يك جريان خاص حمايت مـي كنـد ، هيـچ عيبـي          

، افراد حاضر در ايـن نهـاد بـا           اما سوال اينجاست چرا حتي بعد از به روي كار آمدن دولت جديد.ندارد

درست كردن حلقه هايي به دور رئيس جديد ، از به وجود آمدن گفتماني جديدي در اين نهاد جلوگيري 

مي كردند و چرا اكثر بورس ها و فرصت هاي هاي تحصيلي تنها براي حاميان دوم خرداد در اين نهاد 

تعلق مي گيرد و نه بر اساس لياقتها و شايستگي افراد حاضر در اين نهاد انقالبي؛ به طوريكـه هزينـه      

تحصيل ابوالفضل فاتح مسئول كميته رسانه ي آقاي موسوي ، در دانشگاه آكسفورد مبلغي در حـدود        

  .براي جهاد دانشگاهي هزينه تا به امروز داشته است) حدود دوميليارد ريال(هزار پوند 135

ماه از اتمام دوره ي سـه     2با وجود چنين روندي در اين نهاد دولت،حال بايد ديد، اين روزها كه حدود 

ساله ي دكتر حميد رضا طيبي مي گذرد، آيا در جلسه ي آتي اعضاء هيئت امناء اين نهاد ،رئيسي جديد براي جهاد دانشگاهي مشخص  

 .مي شود كه توان تحول در اين نهاد انقالبي را داراست، يا براي سه سال ديگر دكتر طيبي در اين مقام ابقا خواهد شد

 عاقبت جهاد دانشگاهي چه مي شود؟


