
  نخستین نشریه سراسری دانشجویان

درد و دل های 
یک پزشک دست به مالیات

و  عمومی  پزشکان  به ویژه  کشور  پزشکی  علوم  جامعه 
متخصص و دندان پزشکان نیز در باور عمومی ایجادشده در 
دسته دریافت کنندگان حقوق و درآمدهای سنگین هستند. 
البته اظهارنظرهای شاذ مانند این نمونه که: »اگر  جراحی 
قلب را ادامه بدهم با همین تعرفه ها ماهیانه 500 تا 600 میلیون تومان درآمد کسب می کنم.ـ  
از سوی مسعود پزشکیان که دورانی مسئولیت وزارت بهداشت را بر دوش داشته و اکنون نیابت 
صدر مجلس، در این باورسازی عمومی بی تأثیر نیست. مشخصاً قیاس درآمد یک پزشک که 
سال ها سختی درس خواندن و کشیک و ... را به جان خریده است با یک کارگر قیاس مع الفارغ 
است گرچه باید همان کارگر آن قدر از بسته های حمایتی برخوردار باشد تا در زندگی اش خللی 
وارد نشود. ولی مرحله ثانویه اعتراض به پزشکان مولتی میلیارد نحوه پرداخت مالیات آن ها 
است. طی دو سال اخیر طرح بحث های متفاوت از جمله کارت خوان و جلوگیری از فرار مالیات و 
انتشار ویزیت یک یا چند فوق تخصص در فضای مجازی دلیلی شده تا پزشکان به عنوان غارتگران 
بیت المال در صدر لیست سیاه فرار مالیاتی قرار بگیرند. علت اهمیت این آمار و ارقام به این 
دلیل است که نهادهای نظارتی مانند نمایندگان مجلس و سازمان مالیاتی کشور صرفاً به تعداد 
پزشکان نگاه می کنند و یک پایه حقوق میانگینی را در آن ضرب و درصد مالیاتی را حساب و 
در بلندگوهای رسمی از مجلس تا صداوسیما اعالم می کنند که پزشکان در صدر فرار مالیاتی 
هستند. حتی کارشناس مالیاتی که در برنامه های زنده صداوسیما دعوت می شوند کمترین 
اطالع از نحوه پرداختی به پزشکان را ندارند... عقب افتادگی در پرداخت ها از سوی شبکه های 
مختلف بهداشتی و درمانی در سراسر کشور به حدی است که خیل کثیری از پزشکان عطای ادامه 
کار در این سیستم را به لقایش می بخشند. پزشکان هم مانند مردم عادی خرج و خورد و خوراک و 
رفت و آمد دارند، گرچه نمی توان ادعا کرد فشاری که در دوران بد و سخت اقتصادی امروز به یک 
کارگر مستضعف تحمیل می شود به یک پزشک تحمیل نشود ولی مطمئناً هیچ نهادی پاسخگوی 
ضرر و زیآن های تعویق های چندین ماهه و بعضاً سالیانه پزشکان نیستند. جمع کثیری از پزشکان 
متخصص طرحی همچنان از سال 96 معوقات سنگینی از بیمارستان ها و شبکه های بهداشتی و 
درمانی دارند حال آنکه بر اساس واقعیت ها و نه ضرب و تقسیم های غیرواقعی ارزش همان پول 
به یک سوم تقلیل پیداکرده است. در خصوص پزشکان متخصص طرحی که در بیمارستان های 
و شبکه های بهداشت نقاط محروم فعالیت می کنند وضعیت اسف بار تر است. چراکه عالوه بر 
تمام معوقات که برای پزشکان عمومی شاغل در طرح تحول وجود دارد براساس مالیات پلکانی 
در صورت اینکه کارانه از ده میلیون تومان بیشتر شود به صورت پلکانی مالیات کسر می شود؛ 
یعنی اگر کارانه متخصص طرحی 15 میلیون تومان باشد برای 10 میلیون نخست یک میلیون 
تومان مالیات و برای 5 میلیون باقی نیز به جای 500 هزار تومان یک میلیون تومان مالیات 
کسر می شود. واقعیت این است که 2 عامل عمده از شفافیت های مالیاتی جلوگیری می کند. 
متخصصان قدیمی که در حال حاضر از دوره ثروت اندوزی شان گذشته و به دنبال منافع و قدرت 
نفوذ و اثرگذاری هستند که نمونه های آن در دو طیف سیاسی موجود در کشور وجود دارند و اتفاقًا 
نابسامانی های موجود دست پخت این آقایان و خانم های دکتر است که نمونه عینی دست گل به 
آب دادن هایشان آخرین انتخابات نظام پزشکی و دفاع های کورکورانه از طرح تحولی بود که این 
روزها به چاه ویل اقتصاد کشور تبدیل شده است. دیگر آنکه مسئوالن نظارتی کشور که به جای 
گرفتن و افشای مالیات خوارها به دنبال فشار بر اقشار جوان و تحصیل کرده کشور هستند که 
نتیجه ای بهتر از این ندارد که 15 هزار پزشک دارای شماره نظام پزشکی در مشاغل دیگر فعالیت 
می کنند و بنابر گفته علیرضا زالی  رئیس اسبق سازمان نظام پزشکی کشور در سال های اخیر 
11 هزار فارغ التحصیل پزشکی هنوز برای دریافت شماره نظام پزشکی مراجعه نکرده اند و آمار 

مهاجرات پزشکان از سال 92 به بعد 38 برابر شده است.

موج رسانه ای غلط 
کودک همسری 

طرح افزایش حداقل سنی ازدواج در سال 1395 
مطرح شد. این طرح توسط فراکسیون زنان مجلس 
و معاونت زنان ریاست جمهوری طرح شد. موافقان 
طرح عمدتاً برای اثبات حرف های خود به قوانین و 
اسناد بین المللی مانند سند 2030 و کنوانسیون حقوق کودک، ارجاع می دهند. در سال 1395 
طرح افزایش حداقل سنی ازدواج جوانان توسط فراکسیون زنان مجلس با همکاری معاونت 
زنان ریاست جمهوری مطرح شد. این طرح که در مهر سال جاری به تصویب مجلس رسید با نظر 
کمیسیون قضایی مجلس در دی ماه رد شد. موافقان این طرح، با ارائه آمار و ارقام بی پایه و اساس 
و همچنین با بکار بردن واژگان تحریک آمیزی مانند کودک همسری سعی در تشویش و منحرف 
کردن اذهان عمومی دارند. موافقان استدالل های متعددی برای نشان دادن درستی این طرح به 
کار می برند. از جمله استدالل هایی که موافقان برای طرح به کار برده اند می توان به؛ مرگ مادران 
جوان، سقط جنین و نرسیدن به بلوغ فکری و عقلی اشاره کرد. موافقان آمار درست و دقیقی از 
وضعیت داخلی کشور و شرایط بین المللی برای ادعاهای خود ارائه نداده اند. در مورد ادعای اول 
مبنی برافزایش مرگ مادران زیر 18 سال به راحتی می توان، بر اساس آمار سازمان بهداشت 
جهانی )WHO( و آمار های داخلی ادعای آن ها را باطل کرد. طبق آمار داخلی که طی 10 سال 
اخیر به ثبت رسیده است، مرگ مادران زیر 18 سال کمتر از 2 درصد کل مرگ و میرها را شامل 
می شود. در حالی که مرگ مادران باالی 30 و 35 سال بیشتر از 22 یا 27 درصد بوده است. بر 
اساس گزارش های علمی میزان سقط جنین و ناباروری با افزایش سن مادر افزایش می یابد. طبق 
آمار سازمان بهداشت جهانی نیز هر چه سن مادر افزایش پیدا کند احتمال خطر سقط جنین و 
مرگ مادر نیز افزایش پیدا می کند. از دیگر دالیلی که موافقان طرح مذکور مطرح کرده اند، لزوم 
بلوغ فکری و عقلی قبل از ازدواج است. موافقان معتقدند که در زیر سن 18 سال افراد به بلوغ 
عقلی و فکری نرسیده اند. در مورد بلوغ فکری و عقلی باید توجه داشت، لزوماً سن بلوغ جنسی 
با سن بلوغ فکری همراه نیست. در ضمن تمام افراد در یک سن مشخص به بلوغ فکری و عقلی 
نمی ترسند. این دلیل موجهی برای منع جوانان از مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی نیست، 
بلکه با سپردن این قسم از مسئولیت ها و وظایف اجتماعی به رشد و تکمیل بلوغ فکری آن ها کمک 
می شود. موافقان این طرح عمدتاً به اسناد و قوانین بین المللی ارجاع می دهند، از جمله  مهم ترین 
سندی که به آن ارجاع داده می شود، سند توسعه پایدار 2030 است. ایران عضو کمیته سیاسی 
سطح اول توسعه پایدار محسوب می شود. آرمان پنجم این سند به موضوع ازدواج اجباری و مضر 
و لزوم منع آنان تأکید کرده است. موالوردی، معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان، مسئولیت 
اجرای این آرمان را از اهداف معاونت زنان دانسته است. کنوانسیون حقوق کودک در 1989 به 
تصویب رسید و 193 کشور به آن پیوستند. ماده یک این کنوانسیون که به هر انسان زیر 18 سال 
را کودک اطالق می کند، مورد ارجاع موافقان این طرح برای معیار سن کودک است. قوانین دیگر 
کشورها نیز مورد استناد واقع می شود. در تمام موارد ذکر شده باید به تفاوت فرهنگی در ایران توجه 
شود. تفاوت اساسی میان رضایت جنسی و ازدواج وجود دارد؛ به عبارت دیگر در کشورهای غربی 
رضایت جنسی به ازدواج مربوط نمی شود. برای مثال در کشور انگلیس در حالی که ازدواج زیر 
18 سال ممنوع است، سن رضایت جنسی 15 سالگی است. همین امر مغایرت جدی با فرهنگ 
و سنت ایرانی و اسالمی کشور ما دارد. در فرهنگ ما این دو مقوله کاماًل به یکدیگر مربوط هستند 
و تا ازدواجی نباشد، رضایت جنسی اتفاق نمی افتد. نکته دیگر این است که در قوانین بین المللی 
افراد زیر 18 سال کودک اطالق می شود و ازدواج آن ها ممنوع است؛ اما این نظریه با ماده 10 
قانون اساسی و بند 2 و 4 سیاست های کلی جمعیت کشور ایران مغایرت دارد. هم چنین باید توجه 
داشت که با توجه به فقه اسالم پسران در 15 سالگی و دختران در 9 سالگی به بلوغ می رسند. افراد 
در زیر سن بلوغ کودک محسوب می شوند و این کاماًل برخالف تعاریف این اسناد و قوانین است.

هفت چالش انقالب اسالمی
 در چهل سالگی

در عرف عامه، متون ادبی پیشینیان و همچنین 
و روایات سن چهل سالگی سن  آیات  برخی 
به  که  است  شده  ذکر  عقلی  بلوغ  و  پختگی 
نظر نگارنده به نوعی این مفهوم قابل تعمیم به 
مسائل اجتماعی نیز می باشد. از این منظر پاسداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند 
اسالمی سن پختگی بیشتر برای این پدیده با شکوه اجتماعی، سیاسی و مردمی نیز به حساب می آید. 
در این وجیزه بر آن شدم تا به همین بهانه به چند چالشی که انقالب اسالمی در رسیدن به اهداف 
متعالی پیش رو به نظر میرسد با آن ها مواجه است اشاره ای گذرا نمایم. ذکر این نکته مفید است که 
منظور از چالش نه به معنی مشکالت انقالب بل به مفهوم موانع انقالب اسالمی در رسیدن به قله های 

تعالی آن در یک نگاه پیشتازانه و پیشرونده می باشد:
1- رشد ناهمگون انقالب اسالمی در خارج و داخل باعث گردیده تا نمای انقالب در خارج از مرزهای 
ایران اسالمی بسیار شفاف تر و رو به جلوتر از داخل کشور به نظر برسد. تقویت جریان حمایت از 
مستضعفان عالم، مبارزه با ظلم و استکبار، مقاومت در مقابل زورگویان عالم و ایجاد خط اسالمی 
موحد و توانا در عرصه دنیای زورگویی این روزهای روزگار از نمودهای رشد خارجی انقالب اسالمی 
است. در داخل اما آنگونه که این انقالب ایدئولوژیک به سمت اهداف حرکت نموده است؛ نتوانسته 
قطار انقالب به پیش برود که اگر این گونه شده بود امروزه شاهد بسیاری از گرفتاری های اقتصادی، 

اخالقی و اجتماعی نامتناسب با شأن انقالب در داخل کشور نبودیم.
2- محافظه کار شدن بسیاری از انقالبیون سابق و دمیدن ایشان در باور غلط ناکارآمدی گفتمان 
انقالبی در رفع مشکالت کشور که ریشه در دنیاطلبی، خستگی، اشرافیت طلبی و دوری از نگاه 
جهادی و آرمانی ایشان دارد از دیگر نکاتی است که بریدن این بخش از انقالبیون سابق به پای نهال 

بارور انقالب نوشته شده است و مانع از حرکت در بخشی از ابعاد گردیده است.
3- عدم تطبیق قوه اجرایی کشور -که البته بیشتر در دولت ها نمود پیدا می نماید- با روند اهداف 
انقالب باعث گردیده تا شعارها و آرمان های اصیل انقالب به کناری نهاده شده و نسخه های نامعتبر و 
ناکارآمد غربی در دستور کار دولت ها قرار گیرد و شاهد وضعیتی باشیم که در دولت های تشکیل شده 
بعد از انقالب به راحتی نتوان دولتی را در مسیر اصلی انقالب اسالمی مثال زد.طبیعتاً این گونه است 

که نمی توان عملکرد این دولت های نامأنوس با آرمان های انقالب را به پای نظام اسالمی نوشت.
4- تقلیل مفهوم »انقالب اسالمی« در بسیاری از عرصه ها توسط مجذوبین غرب، ملی گرا و یا 
دگراندیش به »جمهوری اسالمی« باعث بروز یک نگاه داخلی سطح پایین بجای یک نگاه بلند نظرانه 

جهانی گردیده و مانع از جهش اساسی در رفع معضالت و مشکالت داخلی شده است
5- اگرچه سرعت حرکت انقالب و رشد و پیشرفت کشور مناسب به نظر میرسد ولی از دیگر 
چالش های پیش روی انقالب کاهش سرعت روند حرکت انقالب به نسبت آرمان های بلند آن است 
که این نرخ رشد برازنده روح حرکت انقالبی و پیشروانه دمیده شده به کشور توسط جریان انقالب 
اسالمی نیست. بی شک با وجود همه مشکالت موجود، عملکرد مثال زدنی نظام اسالمی در چهل 
سال گذشته در مقایسه با ده ها سال حاکمیت طاغوت، قابل غیاث نمی باشد ولی توقع از این انقالب 

با مؤلفه های برجسته اسالمی، مردمی و ملی آن بیش از این ها می باشد.
6- از ویژگی های مهم انقالب اسالمی که در تعابیر امامین انقالب از آن به عنوان »فتح الفتوح« یاد 
گردیده است تربیت و پرورش نسل انقالبی، متدین و کارآمد است که عدم به کارگیری این رویش های 
نو رسته در روند رشد و ارتقاء کشور و سپردن امورات مردم و انقالب به نااهالن و نامحرمان قطعًا 

چالشی است که مسیر حرکت را کند می نماید
7- نهایتاً و عرض آخر اینکه تأکید بر پیشرفت های ایران اسالمی در چهل سالگی انقالب نباید جریان 
انقالبی را در عارضه یابی و آسیب شناسی روند حرکت انقالب با نظر به شاخص های آرمانی آن بازدارد 

که اگر این گونه شود دچار خطای استراتژیک در تعیین مسیر روبه جلو خواهیم شد
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همکاری مشترک »دانشجویان« با
 مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر شد

منصوری: اگر حکومت شاه تداوم پیدا می کرد توسعه در ایران
 با شتاب بیشتری ادامه پیدا می کرد؛ اما...

جشنواره مکانی
 مناسب برای 

انتقال تجربیات افراد
 به یکدیگر است

جشنواره فیلم فجر فرصتی که 
از دانشجویان هنر دریغ شد

دانشجویان در گفتگویی با دوکارگردان و یک بازیگر جریان ساز جشنواره 
37ام به جایگاه دانشگاه در سینما پرداخته است برای 4 دهه انقالب جوان

رضا میر کریمی

انسیه شاه حسینی

فرشته صدر عرفایی

دانشجویان در کنار 
حضور جشنواره فیلم فجر 
نباید استعدادهای خود 

را فراموش کنند

در شرایط اقتصادی فعلی
 باید شرایط تماشای 

تئاتر و فیلم برای 
دانشجویان فراهم شود

بررسی اردوهای چهار اتحادیه دانشجویی
 طی روزهای اخیر نشان می دهد که بیشترین محور نشست ها

 در موضوع چهل سالگی انقالب اسالمی بوده است

نگاهی متفاوت به تربیت نیروی انسانی متخصص
 در دو دوره تاریخی ایران

محمدعلی ابطحی: جمهوری اسالمی را باید
 با خودش مقایسه کرد

چالش ارزیابی چهار دهه انقالب
محمدعلی ابطحی و جواد منصوری در گفتگویی تفصیلی با »دانشجویان«

 از نقاط ضعف و قدرت انقالب اسالمی در طی چهار دهه گفتند

اینفوگرافیک



   شماره ۷3  هفته سوم بهمن ماه 2۹۷
  نخستین نشریه سراسری دانشجویان

بهاور: نمی توان عدالت خواه بود اما 
دموکراسی خواه نبود 

منصــوری کســی اســت کــه بیشــتر از 10 
ســال از بهتریــن ســال های جوانــی اش را 
پــس  او  گذرانــد.  پهلوانــی  زندان هــای  در 
از انقــالب به عنــوان اولیــن فرمانــده ســپاه 
منصــوب شــد. منصــوری در گفت وگــو بــا 
ــوی و  ــه دوران پهل ــه مقایس ــجویان« ب »دانش
دورآنچهل ســاله جمهــوری اســالمی پرداختــه 
و می گویــد در زمــان حکومــت پهلــوی، تمــام 
ــر  ــعه زی ــای توس ــت گیری ه ــا و جه برنامه ه
نظــر آمریــکا و هدایــت اروپایی هــا انجــام 
ســؤاالت  از  »یکــی  می گویــد:  او  می شــد. 
بســیار جــدی کــه در چهــار دهــه گذشــته 
جریــان داشــته و بــه ویــژه در دهــه اخیر بیشــتر 
مــورد ســؤال بــوده ایــن اســت کــه اگــر رژیــم 
ــی داد  ــه م ــود ادام ــت خ ــه موجودی ــوی ب پهل
آیــا توســعه ایران بیشــتر نبــود؟ آیــا ایــران 
بــرای توســعه، تولیــد، ســرمایه گذاری تــالش 
جدی تــر و گســترده تری انجــام نمــی داد؟ 
ــای  ــک دولت ه ــدون کم ــی ب ــا به تنهای ــا م آی
ــه توســعه ای کــه شــاه در  بــزرگ می توانیــم ب

ــیم؟« ــود برس ــکل دادن آن ب ــال ش ح
مســئله  »یــک  می دهــد:  ادامــه  منصــوری 
اساســی وجــود دارد کــه متأســفانه خیلــی 
ــه آن پرداختــه می شــود؛ مــن فــرض را  کــم ب
بــر ایــن می گــذارم اگــر حکومــت شــاه تــداوم 
پیــدا می کــرد توســعه در ایــران بــا شــتاب 
بیشــتری ادامــه پیــدا می کــرد. حــاال مــا بایــد 
ببینیــم کــه ایــن توســعه چگونــه مســیر خــود را 
طــی می کــرد. اواًل نکتــه مهــم ایــن اســت کــه 
آن زمــان تمــام برنامه هــا و جهــت گیری هــای 
هدایــت  و  آمریکایی هــا  نظــر  زیــر  توســعه 
اروپایی هــا در حــال انجــام بــود؛ بنابرایــن ایــن 
موضــوع کــه آن هــا تمــام امکانــات خــود را بــه 
نفــع ملــت ایــران بــه کار بگیرنــد و هیچ گونــه 
ســوءنظر و اهــداف خاصــی و ضدیتــی بــا 
ــی از  ــند یک ــته باش ــران نداش ــت ای ــع مل مناف

ســؤاالت و ابهامــات جــدی اســت.«
ایــن فعــال سیاســی می گویــد: »مــا در طــول 
اروپایی هــا  از  هیــچ گاه  گذشــته  قــرن  دو 
صداقــت، عدالــت، قانــون و انصــاف ندیدیــم. 
آنچــه کــه در مجمــوع شــاهد بودیــم ایــن 
بــود کــه آمریکایی هــا نیــز بعــد از جنــگ 
عمــل  اروپایی هــا  از  بهتــر  دوم،  جهانــی 
نکردنــد؛ بنابرایــن ایــن تصــور کــه فکــر کنیــم 
ــت  ــرای مل ــاه ب ــم ش ــد رژی ــای متح دولت ه
برنامه هایــی  و  توســعه  برنامه هــای  ایــران 
ــی و  ــطح زندگ ــای س ــه ارتق ــت ب ــه در نهای ک

ــاوری ایــران  موقعیــت فرهنگــی، علمــی و فّن
بــی انجامــد داشــته اند اشــتباه اســت. آن هــا 
نــه تنهــا ایــن برنامه هــا را بــه طــور جــدی 
ــز  ــرای آن را نی ــد اج ــه قص ــد بلک ــرا نکردن اج

نداشــتند.«

منصــوری: شــاه روزانــه 5 تــا 6 میلیــون 
می فروخــت نفــت  بشــکه 

و  پرداختــه  نکتــه ای  بیــان  بــه  منصــوری 
ــه، جمعیــت  تأکیــد می کنــد: »به عنــوان نمون
ایــران آن زمــان حــدود یک ســوم جمعیــت 
ــت  ــاده ای داش ــد فوق الع ــود و درآم ــی ب کنون
تــا جایــی کــه روزانــه 5 تــا 6 میلیــون بشــکه 
پهلــوی  دوره  در  ولــی  می فروخــت  نفــت 
در  صنعتــی  و  علمــی  عمیــق  پیشــرفت 
زمینه هــای مختلــف را شــاهد نیســتیم. در 
ــران  ــیار وی ــتاهای بس ــالب روس ــدای انق ابت
و  مانــده  و کامــاًل عقــب  شــده کشــاورزی 
ــگاه هایمان  ــتیم. دانش ــی داش ــع ابتدای صنای
نیــز هیچ گونــه نقشــی در تولیــد، نــوآوری، 
توســعه نیــروی انســانی، علمــی و فّنــاوری در 
کشــور نداشــتند. معمــواًل کارخانه هــا توســط 
و  می شــد  راه انــدازی  و  نصــب  خارجی هــا 
ــا  ــد و ایرانی ه ــز اداره می ش ــا نی ــط آن ه توس
توســعه  در  تعیین کننــده ای  نقــش  عمــاًل 

ــتند.« ــور نداش ــی کش صنعت
 او می گویــد: »نکتــه دیگــر ایــن کــه رژیــم 
شــاه هــم بــه دلیــل وابســتگی بی چــون و 
ــه قدرت هــای بــزرگ  چــرا و صــد درصــدی ب
نمی توانســت از آن هــا ایــن انتظــار را داشــته 
ــران  ــعه ای ای ــای توس ــه در برنامه ه ــد ک باش
ــند؛  ــته باش ــی را داش ــر و عمیق ــات مؤث اقدام
ــزرگ  ــای ب ــه دولت ه ــر هرچ ــارت دیگ ــه عب ب
می خواســتند انجــام می گرفــت نــه آنچــه بــه 
نفــع ملــت ایــران بــود. مــا در زمینــه صنعــت 
ــاجی،  ــاورزی و نس ــل کش ــی مث ــت صنایع نف
امکانــات و ســطح پیشــرفت علمــی کمــی 

ــتیم.« داش
ایــن فعــال سیاســی بابیــان ایــن کــه در حــوزه 
غم انگیــزی  بســیار  داســتان  نیــز  نظامــی 
وجــود دارد ادامــه می دهــد: »ایــران حــق 
ایــن کــه قطعــه ای را ســاخته و یــا تعمیــر 
کنــد و یــا ســاخت یــک هواپیمــا را بــه عهــده 
ــد  ــا بودن ــن آمریکایی ه ــت و ای ــد نداش بگیرن
کــه در به عنــوان تکنســین، مدیــر و مستشــار 
گرداننــده تمــام کاالهــای نظامــی خریــداری 
شــده از غــرب بودنــد؛ بنابراین پــس از پیروزی 

انقــالب اســالمی، یکــی از امیدواری هــای 
غــرب ایــن بــود کــه ارتــش ایــران نمی توانــد 
هیچ گونــه اســتفاده ای از امکانــات نظامــی 
داشــته باشــد امــا امــروز شــاهد ایــن هســتیم 
و  هوایــی  نیــروی  کادر  و  مهندســان  کــه 
همچنیــن نیــروی دریــای و زمینــی در حــال 
ســاخت قطعــات و جنگنده هایــی هســتند کــه 
شــاید بــرای دنیــا باورکردنــی نباشــد. البتــه 
ایــن نکتــه را متذکــر شــوم کــه در ده ســال اول 
انقــالب طبعــاً پیشــرفت چشــمگیری در حوزه 
ــا  ــگ کار م ــس از جن ــا پ ــتیم ام ــی نداش نظام
ــه جایــی رســیدیم کــه امــروز  شــروع شــد و ب
ــد.« ــا را می دانن ــد م ــدرت تولی ــا ق ــه دنی هم

ــت آزاد  ــف فعالی ــوی مخال ــوری: پهل  منص
ــود ــاب ب ــترش آزاد کت ــانه ها گس رس

ــر  ــه دیگ ــد: »نکت ــح می ده ــوری توضی منص
ایــن کــه در زمــان پهلوی در بخــش اجتماعی 
و  سیاســی  پیشــرفت  هیچ گونــه  عمــاًل 
ــیم  ــته باش ــتیم داش ــی را نمی توانس اجتماع
ــت  ــف فعالی ــدت مخال ــه ش ــاه ب ــه ش ــرا ک چ
ــترش  ــانه ها، گس ــت آزاد رس ــزاب، فعالی اح
ــن  ــه همی ــود و ب ــازی ب ــاب و فیلم س آزاد کت
ــر  ــا براب ــاهد ده ه ــالب ش ــد از انق ــل بع دلی
شــدن عناویــن کتــاب و تولیــدات فرهنگــی 
دســتاورد  یــک  کــه  هســتیم  سیاســی  و 
زمینــه  ایــن  در  شــاید  اســت.  بی نظیــر 
اطالعــات به صــورت منســجم کمتــر منتشــر 
شــده اســت. در بخــش رســانه های مکتــوب 
دیــداری و شــنیداری و همچنیــن در بخــش 
علــوم  و  پژوهشــی  فعالیت هــای  و  هنــر 
انســانی نیــز پیشــرفت داشــتیم و امــروز 
تنهــا در بخش هــای  نــه  مــا  دانشــمندان 
صنعتــی، فنــی و فّناورانــه بــه دســتاوردهای 
بزرگــی رســیدند بلکــه حتــی در بخــش علــوم 
به عنــوان  دنیــا  محافــل  در  نیــز  انســانی 
جایــی  تــا  هســتیم  مطــرح  قــدرت  یــک 
ایــن  نیــز  دنیــا  بــزرگ  رســانه های  کــه 
موضــوع را بارهــا مطــرح کرده انــد. البتــه 
ــان در  ــی همچن ــه دالیل ــی ب ــور طبیع ــه ط ب
فشــار و تحــت شــرایط ویــژه ای در ســطح 
بین المللــی قــرار داریــم؛ ایــن مســئله از 
ــان  ــه خودم ــکا ب ــوده و ات ــت ب ــی مثب جهات
ــد  ــث ش ــز باع ــی نی ــا از جهات ــرد ام ــاال ب را ب
دسترســی مــا بــه امکانــات جهانــی محــدود 
شــده و ایــن محدودیــت قطعــًا ســرعت رشــد 

علمی مــان را کــم کــرد.«

آغــاز بهمن مــاه هرســال فضــای عمومــی کشــور را 
بــه سمت وســوی جشــن های دهــه فجــر انقــاب 
اســامی می بــرد؛ از بلندگوهــای مــدارس ســرود 
»ایــران ایــران ایــران رگبــار مسلســل ها« شــنیده می شــود، رادیــو 
ــش  ــد« پخ ــاک بردمی ــد گل از خ ــر ش ــوا دلپذی ــی »ه ــل تاکس داخ
می کنــد و رســانه های تصویــری ســرود »دیــو چــو بیــرون رود فرشــته 
درآیــد« را بــرای چهره ســازی دوران قبــل و بعــد انقــاب اســامی 
انتخــاب می کننــد. امــا امســال جشــن های دهــه فجــر حــول محــور 
دیگری در حال برگزاری اســت، دیگر آن ســرودهای کمتر شــنیده 
ــاب  ــه« انق ــه »چل ــی 1397 و 1357 را ک ــل زمان ــود و تفاض می ش
نام گــذاری شــده قالــب عمومــی گفتگوهــا در بیــن قشــرهای 
مختلــف مــردم از عــوام گرفتــه تــا جریانــات فکــری و روشــنفکری 
اســت. ارزیابــی و عملکــرد انقــاب اســامی ایــران حلقــه اصلــی این 
گفتگوهــا اســت، و هــر قشــری عملکــرد انقــاب را غالبــاً بــا توجــه 
بــه حــوزه شــغلی و دغدغه هــای شــخصی خــود می ســنجد. در 
محیط هــای دانشــگاهی کمــی ایــن ســنجش تفاوت هــای فکــری و 
عملــی پیــدا می کنــد. عــده ای معتقــد هســتند کــه بایــد قبــل و بعــد 
از انقــاب را بــا مســائل دینــی، مذهبــی و ایدئولوژیــک مــدل کــرد، 

ــه،  ــاز جمع ــه نم ــی از جمل ــای مذهب ــردم در رویداده ــارکت م مش
نمازهــای جماعــات، ایــام مــاه رمضــان و ایــن معیارهــا از مصادیــق 
ایــن نــگاه هســتند. عــده ای نیــز انقــاب اســامی ایــران را بــا 
انقاب هــای بــزرگ دنیــا از جملــه روســیه و فرانســه در حوزه هــای 
سیاســی و فرهنگــی و اجتماعــی مقایســه می کننــد، عــده ای دیگــر 
کــه ایــن روزهــا بیــش از بقیــه برجســته اســت، مقایســه معیارهــای 
توســعه ای در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، به طــور مثــال حــوزه 
حمل ونقــل، هــوا و فضــا، مســکن، راه ســازی و... کــه اساســاً مبتنــی 
ــل  ــت تحلی ــد و در نهای ــر می گیرن ــت را در نظ ــام اس ــار و ارق ــر آم ب
ــر  ــوی را ب ــا پهل ــامی ب ــاب اس ــاس انق ــانی قی ــوم انس ــران عل گ
ــد.  ــته بندی می کنن ــت دس ــت و امنی ــم آزادی، عدال ــاس مفاهی اس
همــه ایــن مــوارد باعــث شــد بــه ســراغ دو تــن از افــراد سرشــناس 
سیاســی و دانشــگاهی برویم و از شــاخص ارزیابی انقاب اســامی 
ایــران و دوره پهلــوی بــه گفتگــو بنشــینیم، محمدعلــی ابطحــی، 
عضــو مجمــع روحانيــون مبــارز و رئیــس دفتــر ســیدمحمد خاتمــي 
در زمــان رياســت جمهوري او و جــواد منصــوری از زندانیــان دوران 
پهلــوی و از مورخیــن صاحب نــام کشــور مــا را در ایــن گفتگــو 

همراهــی کردنــد.

منصوری: اگر حکومت شاه تداوم �پیدا می کرد 
توسعه در ایران با شتاب بیشتری ادامه �پیدا می کرد؛ اما...

تعطیــات مــا بیــن نیــم ســال اول و دوم دانشــگاه ها، 
ــرای تشــکل های دانشــجویی اســت  ــی ب فرصــت خوب
کــه بدنــه تشــکیاتی خــود را بازســازی کننــد، 
ــی  ــی از برنامه های ــی یک ــای آموزش ــزاری اردوه برگ
اســت کــه اکثــر اتحادیه هــای دانشــجویی طــی 
روزهــای اخیــر در شــهرهای مختلــف کشــور بــا 
ــاس  ــر اس ــد. ب ــزار کرده ان ــود برگ ــای خ ــور اعض حض
دانشــجویی،  تشــکل  چهــار  موجــود  داده هــای 
ــه انجمن هــای اســامی دانشــجویان مســتقل،  اتحادی
اتحادیــه جامعــه اســامی دانشــجویان، دفتــر تحکیــم 
ــه  ــواه دانشــجویی ازجمل ــش عدالت خ وحــدت و جنب
تشــکل هایی بودنــد کــه طــی روزهــای گذشــته 
ــن  ــد. در ای ــزار کردن ــای آموزشــی خــود را برگ اردوه
میــان حضــور چهره هــای سیاســی و فرهنگــی در 
ــی باشــد  ــد قابل بررســی و ارزیاب ــا می توان ــن اردوه ای
کــه مســئله چهــل ســالگی انقــاب اســامی محــور 
اظهــارات ایــن چهره هــا بــوده اســت. در ادامــه 
ــن  ــخنرانان ای ــارات س ــم اظه ــه اه ــورت خاص به ص
ــده اســت. ــاب آم ــه انق ــورد چهارده مراســم ها در م

ــام  ــت االس ــدت: 1- حج ــم وح ــر تحکی  دفت
رســتمی، رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 
رهبــری در دانشــگاه ها: در یــک مقطعــی آمریــکا بــه 
ایــن نتیجــه رســید کــه شــاه توانایــی اداره کشــور را 
ــد  ــرد غرب گــرا مانن ــه همیــن دلیــل یــک ف ــدارد ب ن
بختیــار را روی کار آوردنــد و دیدنــد کــه او نیــز 
ــن  ــاد ای ــروزی انقــاب اســامی افت ــا پی ــد. ب نمی توان
بــود کــه نه تنهــا کشــور ایــران از دســت آمریــکا نجات 
پیــدا کــرد؛ بلکــه حــوزه منافــع آمریــکا در منطقــه نیز 
تحــت شــعاع و نفــوذ انقــاب اســامی درآمــد و منافع 

ــه خطــر افتــاد. ــکا ب آمری
ــال  ــل س ــس از چه ــروز پ ــی: ام ــا زاکان  2- علیرض
ــزرگ در جهــت ســاختن  ــک نوســازی ب ــه ی ــاز ب نی
ــه اصــل  ــد ب ــن بای ــه اســامی هســتیم بنابرای جامع
ــن  ــاب ای ــام انق ــاس پی ــم و براس ــاب برگردی انق
ــر  ــه رهب ــم البت ــازی را انجــام دهی ــازی و نوس بازس
ــه  ــه ب ــت ک ــالی اس ــد س ــز چن ــاب نی ــم انق معظ
دنبــال زمینه ســازی ایــن بازســازی و نوســازی 
هســتند، چــون نظامــات و اجــزای موجــود کشــش 

ایــن تحــول را ندارنــد از ایــن رو معظــم لــه گفتنــد 
ــد. ــار عمــل کنی ــه اختی ــش ب آت

 3- حجــت االســام محمدیــان، رئیــس ســابق نهــاد 
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها: 
ــد  ــه کنن ــان هزین ــا توم ــد میلیارد ه ــا حاضرن خیلی ه
تــا ایــن شــفافیت اتفــاق نیفتــد. در جمهوری اســامی 
شــفافیت  جــز  راهــی  نظــام  سالم ســازی  بــرای 
نیســت، چــون فســاد در فضا هــای غیرشــفاف شــکل 
ــی کــه از فســاد  ــن وجــود جریان های ــا ای ــرد. ب می گی
ــن هســتند  ــال ای ــه دنب ــه شــدت ب ــد ب ــود می برن س

ــع شــفافیت شــوند.  کــه مان
ــه  ــاد شــنیدید و مطالع ــی: زی 4- عباســعلی کدخدای
کردیــد کــه انقــاب اســامی را اگــر بخواهیــم 
عوامــل پیــروزی را نــام ببریــم، اولیــن مؤلفــه بحــث 
ــا  ــود؛ م ــام ب ــرت ام ــای حض ــا و راهبری ه هدایت ه
در آن موقــع از دور هدایت هــای حضــرت امــام را 
می دیدیــم، می شــنیدیم و لمــس می کردیــم کــه 
اگــر ایــن هدایت هــا و راهبری هــا نبــود، قطعــا 

ــد. ــت نمی آم ــه دس ــاب را ب ــروزی انق پی

ــجویان: 1-  ــامی دانش ــه اس ــه جامع  اتحادی
حجــت االســام رســتمی: در آغــاز دهــه پنجــم انقاب 
ــن  ــه ای ــد توجــه داشــته باشــیم ک ــم و بای ــرار داری ق
ــراً ســند پیشــرفت  انقــاب اهــداف بلنــدی دارد. اخی
ــانی  ــری اطاع رس ــم رهب ــام معظ ــط مق ــور توس کش
ــن ســند  ــورد ای شــده و از دانشــگاه خواســته اند در م
مطالعــه و ارزیابــی کننــد. حتمــاً مطالعــه ایــن ســند 
ــامی  ــه اس ــکل جامع ــتور کار تش ــاله در دس 50 س

ــرد. ــرار گی دانشــجویان ق
انقــاب  پیــروزی  از  بعــد  فیــاض:  ابراهیــم   -2  
ــیده  ــراف کش ــه انح ــوارد ب ــی از م ــامی در خیل اس
ــزء  ــه ج ــی ک ــیله انقابیون ــاب به وس ــدیم و انق ش
ــت در  ــن حرک ــد و ای ــرف ش ــد منح ــواص بودن خ
شــاگردان ایــن خــواص نیــز درحــال ادامــه اســت و 
ــاس  ــه اس ــود ک ــراد ب ــن اف ــل ای ــی از جه ــن ناش ای

ــناختند. ــوب نش ــاب را خ انق

ــجویان  ــامی دانش ــای اس ــه انجمن ه  اتحادی
مســتقل: 1- دختــر رهبــر شــیعیان نیجریــه: حرکت 

انقاب اسامی سرآغاز رشد علمی کشور در همه حوزه ها بوده است، 
این رشد در اوایل نهضت امام خمینی هم دارای اهمیت بود تا جایی 
که ایشان می فرمایند:»باید طبقه جوان روحانی و دانشگاهی با کمال 
و  راه  بهترین  دهند،  ادامه  محیطشان  در  علم  تحصیل  به  جدیت 
مؤثرترین راه برای مبارزه با اجنبی مجهز شدن به ساح علم دین و 
دنیاست«. به همین بهانه و در آستانه چهل سالگی انقاب اسامی، 
ویژه نامه »دانشجویان« با همکاری مرکز اسناد انقاب اسامی نگاهی 

به دستاوردهای علمی طی این مدت داشته است.

چهره ای که تشکل های دانشجویپی
 از چهار دهه انقالب برای

 بدنه خود ساختند
بررسی اردوهای چهار اتحادیه دانشجویی طی روزهای اخیر نشان می دهد 

که بیشترین محور نشست ها در موضوع چهل سالگی انقالب اسالمی بوده است

چهل سال صعود
همکاری مشترک »دانشجویان« با مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر شد

امین خلیق
روزنامه  نگار

چالش ارزیابی 4 دهه انقالب
محمدعلی ابطحی و جواد منصوری در گفتگویی تفصیلی با »دانشجویان«

 از نقاط ضعف و قدرت انقالب اسالمی در طی چهار دهه گفتند

     فجر انقالب



3    شماره ۷3  هفته سوم بهمن ماه ۹۷
  نخستین نشریه سراسری دانشجویان

     فجر انقالب

محمدعلـي ابطحـي روحانـي سياسـتمداري اسـت كـه در دوران اصالحـات رئیس 
دفتـر سـید محمـد خاتمـی، معـاون پارلمانـی و بعـد از آن مشـاور او بـود. او این روزها 
بـه مـوازات دغدغه هـای سیاسـی اش دغدغه فرهنگ نیـز دارد. ابطحی در گفت وگو 
با »دانشـجویان« از سـه مقوله آزادی، امنیت و عدالت در جمهوری اسـالمی سـخن 
گفتـه و تأکیـد می کنـد جمهـوری اسـالمی را نبایـد بـا دوران پهلـوی بلکـه بایـد بـا 
خـودش مقایسـه کـرد. ایـن روحانـی اصالح طلـب می گویـد از انقالبـی کـه در آن 
حضـور داشـته نـه پشـیمان و نـه خجالـت زده  اسـت زیـرا آرمان هایـی کـه در زمـان 
انقـالب مطـرح شـد آرمان هایـی اسـت کـه یـک انسـان همـواره بـه آن نیـاز دارد. هر 
چنـد او معتقـد اسـت جمهـوری اسـالمی در دو حـوزه آزادی و عدالـت چندان موفق 
نبـوده تـا جایـی کـه ایـن روزهـا خیمه مدیریت انقالب محدود شـده اسـت و اکثریت 
دلسـوزانی کـه جزئـی از ایـن نظـام بـوده و اندیشـه نو برای آن داشـتند خـارج از گود 
مانده و حتی اندیشـه های آنان مورد اسـتفاده قرار نمی گیرد. ابطحی البته معتقد 
اسـت جمهوری اسـالمی در حوزه آزادی و عدالت چند قدم جلوتر از دوران پهلوی 
عمـل کـرده اسـت. او بـر ایـن باور اسـت که دلیل بی بدیل انقالب کـردن مردم، نبود 
آزادی هـا و برخوردهـای خشـن کم نظیـر در آن دوران بـود. برخوردهای خشـنی که 

در سـطح جهانـی موردنقـد قدرت هـای جهانی قـرار گرفت.

معیار مقایسـه و ارزیابی عملکرد جمهوری اسـامی را در چهل سـالگی آن با 
دوران پهلـوی در چـه می دانید؟

معیـار ارزیابـی را نمی تـوان منحصـر در یـک موضـوع مشـخص کرد؛ با توجـه به بازه 
زمانـی 40 سـاله کـه یک زمـان بسـیار طوالنـی اسـت نمی تـوان و البتـه نبایـد تمـام 
اتفاقات را با پیش از انقالب بررسـی کرد. گویی که 40 سـال زمان متوقف شـده و 
این اتفاقات افتاده اسـت. شـاید باید معیار را، با امکانات، نیروهای مختلف کشـور، 
منابع مالی، نسل جدید و فرصت های جدیدی که در حوزه اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسـی بـه وجـود آمـده بررسـی کـرده تا ببینیم ما چهل سـال خوب عمـل کرده ایم 
یـا نـه. بنابرایـن ایـن مقایسـه را بعـد از چهـل سـال مقایسـه خوبـی نمی دانـم. شـاید 
می توانسـتیم سـال های اولیـه انقـالب را بـا زمـان پهلـوی مقایسـه کـرد اما معتقدم 
هیـچ دلیلـی نـدارد کـه الزامـاً همه چیـز را با دوران قبل از انقالب مقایسـه کنیم چرا 
که از زمان پیروزی انقالب تاکنون یک دوران بسـیار طوالنی اسـت. در 4 دهه چند 
نسـل تغییر کرده اسـت و امکانات زیاد، مشـکالت زیاد و موفقیت ها و کامیابی های 
زیادی داشـتیم؛ بنابراین باید این چهل سـال را با کارهای که کردیم در معیارهای 

مختلـف و چارچوب هـای مختلـف مورد بررسـی قرار دهیم.

جمهوری اسامی را باید با چه دوران و چه چیزی مقایسه کنیم؟
مقایسـه کار درسـتی نیسـت و دسـتاوردهای 40 سـاله انقـالب را بایـد به صـورت 
اسـتقاللی بررسـی کـرد. معتقـدم بایـد چهـل سـال جمهـوری اسـالمی را بـا تمـام 
فعالیت هـای کـه در ایـن مدت انجام داده اسـت بررسـی کنیـم. به عبارتی جمهوری 
اسـالمی را باید با خودش مقایسـه کنیم و ببینیم در این چهل سـال چه موفقیت ها 
و چه نوع موفقیت هایی داشـته ایم. مثاًل فرض کنید سـن شـروع تا رشـد دوره های 
کشـاورزی و علمـی بیـن 10 تـا 12 سـال بیشـتر نیسـت. در هـر سـالی بایـد ببینیـم 
سیاسـت های خـود را توانسـته ایم بـه خوبـی اعمـال کنیـم یـا خیـر. مقایسـه جامعه 
را آسـیب پذیر می کنـد. حتـی سـلطنت طلبانی کـه فکـر می کننـد می تـوان ایـن دو 
دوران را بـا هـم مقایسـه کـرد آن هـا هـم فقـط بخش هـای بعـد از انقـالب را بـا دوران 
پهلـوی مقایسـه می کننـد. آن هـا هـم اشـتباه می کننـد. ایـن بـازه زمانـی 40 سـاله 
را نبایـد در بررسـی ابعـاد پیشـرفت نادیـده بگیریـم چـرا کـه امکانـات، زمـان، منابع 
و .. همگـی تعییـن کننـده اسـت. به طـور مثـال در تولیـد علـم بـه دلیـل انگیزه هـا و 
هوشـمندی ایران قطعاً موفق بوده ام. البته من علم را به معنی علومی که در ایران 

تولیـد شـده اسـت نمی بینم. 

 اگـر بخواهیـم جمهـوری اسـامی را بـا خـودش مقایسـه کنیـم شـما عدالـت، 
امنیـت و آزادی را در ایـن چهـل سـال چطـور می بینیـد؟

مـن از انقالبـی کـه خـودم در آن بـودم نـه پشـیمانم و نـه خجالـت زده ام چـرا کـه 
آرمان هـای کـه آن زمـان مطـرح کردیـم آرمان هایـی اسـت که یک انسـان همواره به 
آن نیاز دارد. عمده ترین این آرمان ها بحث آزادی فردی، استقالل ملی و اعتقادات 
دینی بوده اسـت. جمهوری اسـالمی در بخشـی از این آرمان ها موفقیت آمیز عمل 
کـرده اسـت. به طـور مثـال در حـوزه اسـتقالل موفق تر از همیشـه بوده ایـم. در حوزه 
اسـتقالل معتقـدم بایـد تصمیماتـی کـه بـه نفع ماسـت خودمـان بگیریم کـه در این 
قسـمت موفق بودیم. البته اسـتقالل الزاماً به معنی لجبازی با دنیا نیسـت؛ شـاید 
یکـی از جدی تریـن معنـای اسـتقالل ایـن باشـد کـه اگـر خودمـان بـه ایـن نتیجـه 
برسـیم کـه همکاری هـای مـا در بعضـی جاهـا بـا دنیا یـا کم کردن دشـمنی هایمان 
بـا برخـی از کشـورها بـه نفـع یـک ملـت اسـت آنجـا هـم شـجاعت تصمیـم گرفتن و 

اسـتقالل خواهی داشـته باشیم.

 بین مقوله عدالت، امنیت و آزادی کدام را موفق تر می دانید؟
طبیعتـاً امنیـت را موفق تـر از عدالـت و آزادی می دانـم. در حـوزه آزادی و در حـوزه 
عدالـت نظـام جمهـوری اسـالمی را ناموفـق می دانم امـا در حوزه امنیت به خصوص 
در دهه اخیر که کشـورهای منطقه اطراف، تجربه سـخت ناامنی را داشـتند حوزه 
امنیـت عمومـی حـوزه موفقـی نسـبت به دو حـوزه دیگر بوده اسـت. در حوزه عدالت 
متأسـفانه نمادهای عدالت را در جامعه کمرنگ اسـت؛ با کلمه عدالت بازی زیادی 
شده است. در دوره ای امیدها را به عدالت زنده کردند اما انقدر به این امید خیانت 
شد که عدالت هم بسیار کمرنگ شده است. نمادهای خارجی آن را هم در جامعه 
می بینیـم؛ به طـور مثـال تبعیـض بزرگـی کـه از نظـر اقتصادی و همچنیـن اختالف 
طبقاتـی وحشـتناکی کـه در کشـور وجـود دارد کـه در جوامـع دیگر کمتر شـاهد آن 
هسـتیم نشـانه عـدم موفقیـت در حـوزه عدالـت اسـت. در یـک دهـه گذشـته فضای 
امنیتـی در جامعـه رشـد بسـیاری کـرد، قانـون کمرنگ شـد تا جایی کـه ازا دی های 
اجتماعـی را متأثـر کـرد. معتقـدم نسـبت بـه ازا دی هـای اجتماعـی ، آرمان هـای و 

خواسـته های خودمان بسـیار ضعیف عمل کردیم.

امنیت ، آزادی و عدالت را در دوران پهلوی چطور ارزیابی می کنید؟
دوران پهلـوی هـم از نظـر امنیـت عمومـی دوران بـدی نبـود امـا حوزه هـای آزادی و 
عدالـت قطعـاً خیلـی خدشـه دار بـود و نسـبت بـه پـس از انقالب وضعیت بسـیار بدتر 
بـود. شـاید بتـوان گفـت دلیـل بی بدیل انقالب کردن مردم نیز همیـن نبود آزادی ها 
و برخوردهای خشن کم نظیر در آن دوران بود. برخوردهای خشن در دوران پهلوی 
تا جایی پیش رفت که در سـطح جهانی موردنقد قدرت های مثل حتی آمریکا شـده 
بـود. عفـو بین المللـی در زمـان حکومت پهلوی هم اعتراض خـود را اعالم کرد؛ با این 
کـه معمـوالً ایـن مـدل سـازمان ها بر هم پیمانان خـود نور نمی اندازند امـا به دلیل آن 
که مسـئله آزادی ها و خشـونت علیه آزادی خواهان زیاد بود نور توسـط هم پیمانان 
خـود حکومـت پهلـوی در جامعـه انداخته شـد. اآلن شـما در جامعه جهانی می بینید 
در کشـورهای مثل عربسـتان و یمن فجایع بزرگی در حال انجام اسـت اما به دلیل 
هم پیمانی با سـازمان های عفو بین المللی کمتر نور بر آن می تابانند ولی در دوران 
حکومـت پهلـوی انقـدر وضعیـت آزادی هـا در ایـران سـخت بـود کـه هم پیمانـان نیز 
اعتـراض خـود را اعـالم می کردنـد. آزادی بخـش بیشـتری داشـت؛ اگـر بخواهـم بـه 
ترتیـب بگویـم معتقـدم آزادی و عدالـت دو عامـل اصلـی بـود کـه جامعه بـه دنبال آن 

بـود و توسـعه هـم زیرسـاختی شـد کـه فضـای جامعه را تبدیل بـه انقالب کرد
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محمدعلی ابطحی: جمهوری اسالمی را 
باید با خودش مقایسه کرد

ــجویان: 1-  ــامی دانش ــه اس ــه جامع  اتحادی
حجــت االســام رســتمی: در آغــاز دهــه پنجــم انقاب 
ــن  ــه ای ــد توجــه داشــته باشــیم ک ــم و بای ــرار داری ق
ــراً ســند پیشــرفت  انقــاب اهــداف بلنــدی دارد. اخی
ــانی  ــری اطاع رس ــم رهب ــام معظ ــط مق ــور توس کش
ــن ســند  ــورد ای شــده و از دانشــگاه خواســته اند در م
مطالعــه و ارزیابــی کننــد. حتمــاً مطالعــه ایــن ســند 
ــامی  ــه اس ــکل جامع ــتور کار تش ــاله در دس 50 س

ــرد. ــرار گی دانشــجویان ق
انقــاب  پیــروزی  از  بعــد  فیــاض:  ابراهیــم   -2  
ــیده  ــراف کش ــه انح ــوارد ب ــی از م ــامی در خیل اس
ــزء  ــه ج ــی ک ــیله انقابیون ــاب به وس ــدیم و انق ش
ــت در  ــن حرک ــد و ای ــرف ش ــد منح ــواص بودن خ
شــاگردان ایــن خــواص نیــز درحــال ادامــه اســت و 
ــاس  ــه اس ــود ک ــراد ب ــن اف ــل ای ــی از جه ــن ناش ای

ــناختند. ــوب نش ــاب را خ انق

ــجویان  ــامی دانش ــای اس ــه انجمن ه  اتحادی
مســتقل: 1- دختــر رهبــر شــیعیان نیجریــه: حرکت 

اســامی نیجریــه از قیــام اســامی ایــران الگــو گرفــت 
ــه آن  ــا ب ــادی از نیجریه ای ه ــده ی زی و روی آوردن ع
بــه دلیــل ایــن بــود کــه ایــن حرکــت یــک حرکــت 

اســامی بــود.
 2- حجــت االســام رســتمی: انقــاب اســامی 
متوقــف نمانــد و بــه ســایر کشــورها ســرایت کــرد و 
حرکت هــای ضــد امریکایــی در جهــان جــدی شــد 
ــام  ــد، اس ــربلند کن ــت س ــام توانس ــان اس و جه
ــتان  ــن و پاکس ــوریه، بحری ــراق، س ــت در ع توانس
و حجــاز و افغانســتان و شــمال افریقــا خیزشــی 

ــد ــاد نمای ایج
ــه  ــش در منطق ــال پی ــی: 40 س ــر متک  3- منوچه
خاورمیانــه نظرســنجی کردنــد در مــورد آمریــکا کــه 
ببیننــد ایــن کشــور چــه جایگاهــی در ذهن هــا دارد؛ 
ــه  ــان خاورمیان ــد جوان ــنجی ۸0 درص ــن نظرس در ای
از آمریــکا بــه عنــوان یــک الگــو و یــک ســمبل 
ــود  ــال خ ــد از 40 س ــروز بع ــا ام ــد، ام ــام می بردن ن
ــام  ــد و اع ــنجی می کنن ــاره نظرس ــا دوب آمریکایی ه
ــه بیــش از ۸0 درصــد تنفــر از  می کنــدد در خاورمیان

ــود دارد. ــکا وج آمری

ــد  ــجویی: 1- وحی ــواه دانش ــش عدالت خ  جنب
و  هــا  درس  تجربیــات،  مجموعــه  بایــد  جلیلــی: 
عبرت هــای خــود را جمع بنــدی کنیــم. یکــی از 
مهــم تریــن فلســفه های وجــودی تشــکیات همیــن 
اســت کــه مــا نبایــد از همان جایــی شــروع بــه 
کارکنیــم کــه قبلی هــا شــروع کــرده بودنــد، بایــد از 
اشــتباهات و تجربیــات آن هــا درس و عبــرت بگیریــم، 
حتــی اگــر قــرار اســت اشــتباه کنیــم بایــد اشــتباهات 
جدیــدی صــورت بگیــرد نــه اینکــه اشــتباهات قبلــی 
ــن  ــه ای ــی: اینک ــعود دی نمک ــود. 2- مس ــرار ش تک
عدالتخواهــی از ابتــدای انقــاب تــا بــه اینجــا 
ــی اســت.  ــرده بحــث مهم ــی ک ــه مســیری را ط چ
ــدای  ــه از ابت ــح داد ک ــد توضی ــه بای ــش از هم پی
انقــاب یــک نــوع ریــاکاری و مخفــی کاری در بیــن 
ــه  ــر ب ــی تظاه ــت ایجــاد شــد، نوع مســئولین ممکل
ســاده زیســتی شــکل گرفــت و رفتــه رفتــه ســبک و 

ــر داد. ــواص را تغیی ــن خ ــی در بی ــرف زندگ ع

چالش ارزیابی 4 دهه انقالب
محمدعلی ابطحی و جواد منصوری در گفتگویی تفصیلی با »دانشجویان«

 از نقاط ضعف و قدرت انقالب اسالمی در طی چهار دهه گفتند

قطعاً تربیت نیروی انسانی و تأمین نیروی متخصص در حوزه های مختلف یکی از اصلی ترین اقداماتی است که همه حکومت ها در 
به  و  و بی نیاز کشورها محسوب شود  ارکان استقال  از  ویژه ای دارند، موضوعی که می تواند یکی  اهتمام  آن  به  کشورهای مختلف 
همین دلیل از اهمیت فراوانی برای دولت ها برخوردار است، با این حال برخی از دولت ها به دلیل عدم توانایی در این حوزه و نداشتن 
سیستم آموزش عالی قوی نمی توانند آن طور که باید نیازهای خود را در این زمینه رفع کنند؛ مسئله ای که پیش از انقاب اسامی و در 
زمان پهلوی علی رغم وجود دانشگاه های مختلف در سطح کشور اما اصًا مورد توجه قرار نمی گرفت، به طوری که تا سال 1355، تنها 
310 هزار فارغ التحصیل تحصیات عالیه در کشور وجود دارد، اما این میزان تا اوایل دهه 90 به 5 میلیون و 474 هزار نفر می رسید، 
جمعیتی که در میان آن ها افرادی شاخصی دیده می شوند، افرادی که توانسته اند جایگاه ایران را در سطح جهان در حوزه های مختلف 
به صورت چشمگیری ارتقا دهند؛ مسئله ای که در دوران پهلوی نه تنها امکان آن وجود نداشت، بلکه تصور آن هم به رؤیا شبیه بود تا 

واقعیت، با این حال در ذیل 6 تن از افراد شاخصی که بعد از انقاب اسامی در عرصه های مختلف درخشیده اند را معرفی شده است.

 سعید کاظمی آشتیانی او که در اولین روز نوروز 1340 به دنیا آمد، توانست در 21 سالگی با همراهی 
دو تن از همکارانش جهاد گروه پزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی ایران و در حقیقت هسته اولیه جهاد 
دانشگاهی علوم پزشکی کشور را ایجاد کرد و تنها 9 سال بعد یعنی در سال 1370 مسئولیت بخش طرح ها 
و تحقیقات این مرکز را عهده دار شد؛ آشتیانی در اولین سال دهه هفتاد به ریاست جهاد دانشگاهی علوم 
پزشکی ایران انتخاب شد و تا پایان عمرش نیز در این مسند باقی ماند. نقطه قوت کارنامه آشتیانی که در 
طول دوران خدمت خود مراکز درمانی و گروه های مختلف پژوهشی را ایجاد کرده بود را می توان راه اندازی 
پژوهشکده رویان دانست، مرکزی که امروزه یکی از اصلی ترین مراکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری کشور 
و جهان است و پروژه های تحقیقاتی فراوانی در حوزه سلول های بنیادین در آن دنبال می شود، مرکزی که 

با اسم آشتیانی گره خورده است، فردی که چهاردهم دی ماه 84 چشم از جهان فرو بست.

حسن رحیم پور ازغدی: قطعًا او را می توان به عنوان یکی از پدیده های پرورش یافته انقالب اسالمی ایران 
نام برد، حسن رحیم پور ازغدی در سال 1359 وقتی 16 ساله بود اولین کتاب خود با نام عروج خمینیون را 
نوشت، اما از عالقه مندان دکتر علی شریعتی است و خود را یک روشنفکر مسلمان می داند. در سال 1362 
وقتی تنها 19 ساله بود در جبهه به درجه جانبازی رسیده است.  بدون شک حسن رحیم پور را باید از جمله 
متفکرانی دانست که جدای از گرایش فکری و سیاسی در بین عامه مردم از مقبولیت و البته محبوبیت 
ویژه ای برخوردار است. موضوعی که دلیل آن را باید شناخت او  از نیاز جامعه امروز، بیان بی پرده و جسورانه 
مسائل و تقید او به نقد علمی دانست. هر چند رحیم پور تا کنون ادعایی مبنی بر تحصیالت دانشگاهی 
نداشته است و اندوخته اش حاصل تحصیل در حوزه و مطالعات و تالش فردی است اما تعامل وی با قشر 

دانشجو باعث شده است که حسن رحیم پور ازغدی به عنوان یک شخصیت دانشگاهی شناخته شود.

سورنا ستاری: هرکجا نام نخبه و نخبگان باشد، اسم او شنیده می شود، فرزند سرلشکر منصور ستاری فرمانده 
شهید نیروی هوایی ارتش است، مدارج کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی مکانیک را در دانشگاه 
صنعتی شریف گذراند. از سال 1387 عضو هیئت علمی این دانشگاه مشغول تدریس و تحقیق در دانشکده 
مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف است. موفق 
به دریافت نشان درجه یک هنری از آیت الله خامنه ای رهبر انقالب اسالمی شده است، در خاطراتش گفته است، 
بعد از گذراندن دوره کارشناسی ام چون در دانشگاه شریف شاگرد اول دوره لیسانس شده بودم، بورس دانشگاه 
برکلی را گرفته بودم اما پدرم گفت »نرو، چون اگر بروی ممکن است برنگردی«. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
و رئیس بنیاد ملی نخبگان، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، دبیر هیات امنا صندوق نوآوری و شکوفایی، 

عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و رئیس هیات امنا پارک فناوری پردیس از سوابق کاری او است.

مجید شهریاری شهیدی که نام انرژی هسته ای کشور را بر سر زبان عامه مردم انداخت و هنوز که هنوز 
است یکی از اثرگذارترین افراد در این حوزه به شمار می رود؛ فردی که در سال 45 و در شهر زنجان به دنیا 
آمد و دوران ابتدایی و دبیرستان خود را در همین شهر گذراند و بعد از آن راهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
شد؛ اما گویی تحصیل در این دانشگاه برای او کافی نبود و بعد از آن به دانشگاه صنعتی شریف رفت دوباره 
راهی دانشگاه امیرکبیر شد تا بتواند باالترین مقطع تحصیلی را در رشته هسته ای بگذراند، بازگشتی 
موفقیت آمیز که درنتیجه آن را به یکی از دانشمندان جوان هسته ای کشور تبدیل کرد، فردی که تا لحظه 
شهادت خود اقدامات مهم و تأثیرگذاری را در فعالیت های هسته ای کشور انجام داد و توانست نام ایران 
را به عنوان یکی از کشورهای دارای انرژی هسته ای صلح آمیز در دنیا مطرح کند، او درنهایت در 8 آذر 89 

توسط رژیم صهیونیستی در یکی از خیابان های تهران به ضرب گلوله به شهادت رسید. 

حسن طهرانی مقدم: شهیدی که از آن با عنوان پدر موشکی ایران یاد می شود؛ فردی که در آبان ماه 
1338 در محله سرچشمه تهران به دنیا آمد و هم زمان با آغاز دوران دفاع مقدس راهی جبهه های نبرد 
شد، اما او در همان دوران و علی رغم وجود تحریم های شدید تسلیحاتی توانست با راه اندازی واحد توپخانه 
سپاه کشور را در حوزه دفاعی یک قدم به پیش ببرد، اما گویی صحنه مبارزه و نبرد علیه دشمنان حتی بعد 
از پایان جنگ نیز برای او تمام شد؛ چرا که شهید طهرانی مقدم 25 سال از عمر خود را در توانمندسازی 
حوزه های دفاعی کشور صرف کرد و درنهایت هم جان خود را در این راه گذاشت؛ شهیدی که باعث شده 
به خودکفایی  بلکه حتی  باشیم،  به خرید تجهیزات نظامی موشکی نداشته  نیازی  نه تنها دیگر  امروز  تا 
برسیم؛ طهرانی مقدم درنهایت در 21 آبان ماه 1390 بر اثر انفجار زاغه مهمات در یکی از پادگان های 

شهرستان مالرد به شهادت رسید.

مصطفــی احمــدی روشــن: او نیــز می توانــد یــک پدیــده در حــوزه خــود باشــد، احمــدی روشــن متولــد 
ــاون  ــریف و مع ــی ش ــگاه صنعت ــیمی دانش ــی ش ــته مهندس ــل رش ــهریور 1358 و فارغ التحصی 17 ش
بازرگانــی ســایت نطنــز اســت، او دارای چندیــن مقالــه ISI بــه زبان هــای انگلیســی و فارســی و در دوره 
ــل  ــت. در دوران تحصی ــده اس ــاب می آم ــه حس ــجویی ب ــن دانش ــی از فعالی ــزء یک ــود ج ــجویی خ دانش
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــا ک ــازی گازه ــرای جداس ــری ب ــاهای پلیم ــاخت غش ــروژه س ــگاه در پ در دانش
کشــور انجــام شــد، همــکاری داشــت و چندیــن مقالــه ISI بــه زبان هــای انگلیســی و فارســی در مجــالت 
معتبــر علمــی جهــان بــه چــاپ رســاند. او در صبــح روز چهارشــنبه 90/10/21 بــر اثــر انفجــار یــک بمــب 
مغناطیســی در خــودروی خــود در میــدان کتابــی ابتــدای خیابــان گل نبــی تهــران بــه شــهادت رســید.
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برابر بودجه کل 
دانشگاه ها

برابر هزینه تجهیز و تعویض سیستم 
سرمایشی و گرمایشی تمامی خوابگاه ها

برابر بودجه �ژوهشی 
دانشگاه تهران
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 daneshjooyannewspaper@gmail.com   پست الکرتونیک:

اگر یک  درصد بودجــــــــــــه  مدیر اجرایی: غام رضا رفیعی
شرکت هـــای دولتی دست 

دانشگاه بود؟
 1274 بودجه  از  یک درصدی  تنها  صرفه جویی  با  قطعًا 
هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی می توان اقدامات 
و  علم  و  دانشگاهی  مختلف  بخش های  در  زیادی 
قرار  گویی  که  فعالیت هایی  داد؛  انجام  کشور  فناوری 
با توجه به بودجه اختصاص یافته به  آینده  است در سال 
دانشگاه ها در حالتی از اغما فرو بروند و هزینه تحصیل را 

برای دانشجویان دولتی بیش از پیش گران کنند.
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برابر کل بودجه صندوق 
رفاه دانشجویان 

برابر هزینه ساخت سلف 
برای تمامی دانشگاه ها

برابر شهریه کل دانشجویان 
خوابگاهی در یک سال 

جشنواره فیلم فجر فرصتی که از دانشجویان هنر دریپغ شد
دانشجویان در گفتگویی با دوکارگردان و یک بازیگر جریان ساز جشنواره 3۷ام به جایگاه دانشگاه در سینما پرداخته است

زهرا رمضانی
روزنامه نگار

ماراتـن جشـنواره فیلـم فجـر سـی و هفتـم از 10 بهمن مـاه آغـاز بـه کار کـرد؛ ماراتنـی کـه همـه 
فعـاالن عرصـه سـینما بـه مـدت 10 روز دورهـم جمـع می شـوند و شـاید بتـوان این طـور ادعـا کرد 
کـه مهم تریـن فیلم هـای یـک سـال آینـده در همیـن جشـنواره بـه نمایـش در می آینـد؛ فیلم هایـی کـه برخـی از آن هـا 
در همـان ابتـدای جشـنواره بـا حواشـی مختلفـی همـراه شـده اند و نظـر منتقـدان و اهالـی رسـانه را نیـز بـه خـود 
جلـب کرده انـد، امـا شـاید بتـوان یکـی از اصلی تریـن غایبـان اصلـی ایـن دوره از جشـنواره را هماننـد سـال گذشـته، 
دانشـجویان رشـته های مختلـف هنـر دانسـت؛ دانشـجویانی کـه شـاید اصلی تریـن امیدشـان حضور در این جشـنواره 
بـرای تماشـای ژانرهـای مختلـف باشـد، امیـدی کـه طـی چنـد سـال اخیـر بـا عـدم در نظـر گرفتـن تسـهیالت ویـژه 
بـرای ایـن قشـر در عمـل امیدهـا را ناامیـده کـرده و دانشـجویان عالقه منـد بـه ژانـر سـینما مجبورنـد در صف هـای 
خریـد بلیـط در سـینماهایی کـه ویـژه اکـران مردمـی هسـتند، بایسـتند تـا بتواننـد فیلم هـای سـینمای ایـران در یـک 
سـال آینـده را ببیننـد، ایـن اتفـاق و نادیـده گرفتـن دانشـجویان هنـر در حالـی از سـوی مسـئوالن جشـنواره فیلـم 
فجـر طـی دو سـال اخیـر در پیـش گرفتـه شـده کـه قطعـًا در بیـن ایـن قشـر فیلم سـازان بزرگـی در آینـده ظهـور و بـروز 
خواهنـد کـرد و بهتـر اسـت راه بـرای ورود ایـن دانشـجویان بـه عرصه هایـی چـون جشـنواره فیلـم فجـر تسـهیل کنند، 
موضوعـی کـه مـا را وا داشـت تـا بـه سـراغ 3 تـن از فیلم سـازان و بازیگـران کشـورمان برویـم و از آن هـا دربـاره تأثیـر 

حضـور دانشـجویان در فیلـم فجـر بپرسـیم کـه در ادامـه می خوانیـد:

اوایل بهمن ماه بود که آسمان خوزستان روی دیگری از خود نشان داد و 
باران شادی را بر لبان مردم این منطقه نشاند. بارش ها در ابتدا به گونه ای 
بود که پیش بینی ها از یک درآمد خوب بابت محصوالت پربار خبر می داد. 
اما هرچه روزها می گذشت از این خنده ها کاسته می شد. رودخانه ها را به 
باالترین سطح خود رسید و دریاچه های پشت سدها نیز پر شد، مسئولین 
این منطقه نیز عالج کم کردن آب پشت سد را در باز کردن و رها کردن آب 
در نظر گرفتند و اتفاقی که نباید رخ می داد افتاد. سیل بندهای فرسوده 
نتوانستد  بودند  نشده  نیز  بازسازی  که  سال  چندین  طی  تخریب شده  و 
و  کشاورزی  زمین های  وارد  آب  و  بگیرند  را  شده  رهاسازی  آب  جلوی 
خانه ها شد و خرابی بسیاری به بار آورد. همین ماجرا باعث شد گروه های 
بپردازند؛  سیل زده  مناطق  و  مردم  به  کمک رسانی  به  جهادی  مختلف 
قرارگاه جهادی خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( یک 
از ارگان هایی بود که از همان ابتدا به کمک مردم مناطق سیل زده پرداخت 

که در ادامه تصاویر این امدادرسانی آمده است:

متمرکز سازی هدایای مقام معظم رهبری 
در مناطق سیل زده خوزستان 

توزیع روزانه دو هزار بطری آب معدنی
 در مناطق سیل زده

فعالیت 500 جهادگر 
تحت حمایت ستاد اجرایی 

اینجا یک روزی
 زمین کشاورزی بود

توزیع غذای گرم 
در مناطق سیل زده خوزستان 

پر کردن کیسه گونی جهت احداث سیل بند 
و ایجاد انحراف در مسیر سیل

این کارگردان که چند سالی می شود دست به ساخت فیلم جدید نزده، اما جزو کارگردان 

زن سرشناس کشور محسوب می شود نیز درباره این موضوع معتقد است: قطعاً دانشجوی 

هنری که می خواهد در آینده به چشم انداز مطلوب خود برسد و بتواند ایده های خود را در 

قالب فیلم نامه پیاده کرده و یا در فیلم های دلخواه خود به ایفای نقش بپردازد، باید تمام 

تالش خود را در این زمینه به کار بگیرد و گاه با حاضر شدن در سر لوکیشن ضبط فیلم ها 

کسب تجربه کرده و گاه نیز با حضور در جشنواره فیلم فجر؛ البته قطعاً حضور در این 

جشنواره و تماشای برگزیده های سینمای ایران راه حل آسان تر و در عین حال اثرگذارتری 

باشد، اما نمی توان تنها این توصیه را به دانشجویان داشت که صرفاً به این موضوع بسنده 

کرده و خودشان را در جریان ساخت آثار سینمایی قرار ندهند. از سوی دیگر نمی توان 

این طور عنوان کرد که دنبال کردن کدام بخش می تواند تأثیرگذاری بیشتری را داشته 

باشد، چرا که عده ای معتقدند این کار تأثیر چندانی ندارد و بهتر است دانشجویان وقت 

خود را به مطالعه کتاب ها و حضور در کالس های درس بگذرانند و در مقابل نیز عده ای 

معتقدند کسب تجربه بیش از درس آموزی می تواند به آن ها کمک کند، درحالی که اعتقاد 

بنده این است هر دوی این مسائل در کنار هم می تواند برای آن ها مفید باشد؛ به عبارت 

دیگر هم حضور در دانشکده ها و هم شرکت در جشنواره ها و دنبال کردن فیلم های روز 

سینمای ایران و جهان می تواند برای دانشجویانی که در رشته های مختلف هنری مرتبط 

با سینما در حال تحصیل کنند، به مثابه یک فرصت تلقی شده و دانشجویان نیز باید از 

تمام این فرصت ها نهایت استفاده را ببرند. اگر بخواهیم عبارت دقیق تری را برای دانشجو 

در تمام رشته ها به کار ببریم، باید بگوییم که دانشجو همانند یک دانه لوبیایی است که 

اگر قدرت باروری داشته باشد در هر شرایطی رشد خواهد کرد و می تواند از فرصت هایی 

که در پیش روی آن قرار می گیرد، نهایت استفاده را ببرد، در مقابل نیز اگر دانه ای به 

اصطالح پوک باشد و استعداد الزم را نداشته باشد حتی اگر همه شرایط برای آن مهیا 

شود نمی تواند رشد کند، یعنی پیشرفت و یا عدم رشد دانشجوی هنر به ذات درونی آن 

برمی گردد و آن ها باید در نظر داشته باشند که استعدادهایش را نادیده نگیرند و از فرصتی 

برای شکوفا کردن آن ها بهره ببرند.

این بازیگر که امسال با فیلم هایی چون »یلدا« و »شبی که ماه کامل شد« به جشنواره 
فیلم فجر آمده و توانست در فیلم نرگس آبیار بهترین بازی را از خود نشان دهد، درباره 
اثرگذاری حضور دانشجویان در جشنواره فیلم فجر این طور می گوید: قطعاً تماشای 
فیلم در ژانرهای مختلف برای دانشجویان رشته های هنر مفید است، حال چه این اتفاق 
در جشنواره فیلم فجر بیفتد و چه در سینما و حتی خرید آثار سینمایی که در نمایش 
خانگی عرضه می شود می تواند به دانشجوی هنر کمک کند، چرا که تجربه دیداری 
محسوب شده و افراد می توانند از این طریق بسیاری از ابهامات ذهنی خود را برطرف 
کرده و با ژانرها و تفاوت بازی ها در ژانرهای مختلف آشنا شوند، درست است که تا 
فردی وارد وادی عمل در حوزه خود نشود، نمی تواند تجربه های الزم را کسب کند و 
ساخت هر فیلم تجربه جدید چه برای فیلم ساز و چه برای بازیگران و دیگران عوامل به 
شمار می رود، از این رو نمی توان این طور عنوان کرد که صرفاً با دیدن فیلم ها می توان 
این کار می تواند برای دانشجو تأثیرگذار  تجربه های زیادی را کسب کند، اما حتماً 
باشد و حتی اگر آن ها را با ابهامات بیشتری روبه رو کند، باعث می شود که دانشجو این 
ابهامات را با در میان گذاشتن با اساتیدش برطرف کند. از سوی دیگر قطعاً باید در کشور 
شرایطی فراهم شود که دانشجویان چه آن هایی که در رشته تئاتر تحصیل می کنند و 
چه آن هایی که در رشته های مختلف هنر در حال تحصیل هستند، امکان دیدن تئاتر 
و فیلم ها فراهم شود؛ به ویژه مسئوالن حوزه تئاتر باید در این حوزه وارد شده و شرایط 
الزم را فراهم کنند چرا که با توجه به شرایط اقتصادی کشور قطعاً دانشجویان امکان 
تماشای تئاترهای روز را ندارند و این در حالی است که اگر بخش تماشای تئاتر و فیلم ها 
را از دانشجویان این حوزه بگیریم، عماًل آن ها در حوزه تئوری باقی می مانند تا زمانی که 
وارد عرصه های ساخت فیلم و بازیگری در فیلم ها و تئاترها شوند، موضوعی که باعث 
می شود تا آن ها نتوانند آن طور که باید از جزئیات و نکاتی که قطعاً با تجربه دیداری 
می توان بخشی از آن ها را کسب کرد، بهره مند شوند و این در آینده به ضرر آن ها تمام 
خواهد شد؛ چرا که قطعاً شناخت داشتن از حوزه فعالیت باعث می شود تا آن ها با دید 

متفاوتی وارد عرصه های مربوط به رشته خودشان شوند.

این کارگردان که امسال با فیلم تحسین برانگیز »قصر شیرین« که حتی توانسته نظر 

منتقدانی چون مسعود فراستی را نیز به خود جلب کرده و آن ها را وادار به تمجید از این 

فیلم کند، درباره حضور دانشجویان در جشنواره فیلم فجر معتقد است: قطعاً تماشای 

فیلم می تواند اثر مثبتی را در طرز فکر دانشجویان رشته های مختلف هنر بگذارد، 

باألخص زمانی که جشنواره ای مانند فیلم فجر برپا می شود و فیلم سازان با نگاه های 

مختلف در آن حضور پیدا می کنند و آثاری با ژانرهای مختلف به نمایش درمی آید طبیعتًا 

دانشجو می تواند در مدت 10 روز منتخبی از بهترین آثار سینمایی کشور را در این ماراتن 

ببینند، البته این تنها بخشی از ماجرا است و جشنواره فیلم فجر مکان بسیاری مناسبی 

برای انتقال تجربه و به روز شدن دانش عمومی افراد نه تنها در رشته های هنر بلکه برای 

همه افراد محسوب می شود. یکی از دیگر از محاسن حضور دانشجویان در محلی مانند 

جشنواره فیلم فجر این است که آن ها می توانند از نزدیک با فیلم سازان و بازیگران ارتباط 

بگیرند و عالوه بر اینکه امکان رفع سؤاالت و ابهامات برای آن ها وجود دارد، همین 

ارتباط گیری باعث خواهد شد تا شاید راهی برای ورود سریع تر آن ها به این عرصه باز 

شود. یکی دیگر از نکات جشنواره فیلم فجر این است که به خاطر تنوع ژانرها، بازی های 

مختلفی نیز به نمایش درمی آورد که هر کدام از آن ها می تواند درس های زیادی را به 

دانشجویان بدهد، البته نباید فراموش کرد که دانشجویان بسته به رشته ای که دارند 

به فیلم ها نگاه می کنند و جزئیات فیلم ها را مورد بررسی قرار می دهند، یعنی ژانرهای 

مختلف در حوزه های فیلم سازی، کارگردانی، بازیگری، تصویربرداری، لوکیشن، گریم 

و ... درس های متفاوتی را به دانشجویان هنر می دهد، از این رو نمی توان برای همه 

دانشجویان رشته هنر یک نسخه را در نظر گرفت، اما حتماً تماشای فیلم ها می تواند 

برای دانشجویان اثرگذار باشد، فیلمی هایی که شاید به نوعی صحنه واقعی تولید فیلم را 

برای دانشجو هنر تداعی کرده و از این طریق به نوعی تماشای فیلم یک کارگاه آموزشی 

برای دانشجویان محسوب می شود، البته نمی دانم چرا مسئوالن جشنواره فیلم فجر 

تسهیالتی را برای ورود راحت تر دانشجویان عالقه مند به این عرصه در نظر نمی گیرند و 

باید این سؤال را از خودشان بپرسید، اما جا دارد که در این زمینه اقداماتی صورت بگیرد.

 ،

جشنواره مکانی مناسب برای انتقال تجربیات افراد به یکدیگر استدر شرایط اقتصادی فعلی باید شرایط تماشای تئاتر و فیلم برای دانشجویان فراهم شوددانشجویان در کنار حضور جشنواره فیلم فجر نباید استعدادهای خود را فراموش کنند

رضا میر کریمی فرشته صدر عرفایی انسیه شاه حسینی

امدادرسانی در منطقه ای که روزی آرزوی باران داشت
گزارشی کوتاه از اقدامات قرارگاه جهادی خدمت رسانی 

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در مناطق سیل زده خوزستان


