
القای فرهنگ، هنِر هنر هفتم
زهرا پیالن نژاد

 کارشناسی مهندسی هوافضا

در جهان امروز سینما یکی از رایج ترین 
ابزار های انتقال محتوا است، ابزاری که 
از  پس  و  است  معروف  هفتم  هنر  به 
گذشت حدود 140 سال، اکنون جایگاه 
است. کرده  پیدا  مردم  بین  را  خود 

تخیالت  به  که  است  جایگاهی  سینما 
این  میبخشد،  حقیقت  رنگ  انسان 
معروف  های  سینما  در  بارها  مسئله 
ویژگی  این  که  البته  است.  شده  دیده 
منحصر به سینما نیست و عماًل تمامی 
ابزار های هنر از آن بهره مندد و شاید 
خیلی قبل تر از سینما بتوان به کتاب 
ما  همگی  که  کرد  اشاره  ژولورن  های 
اما  ایم.  شنیده  ها  آن  درباره  حداقل 
تفاوت سینما با دیگر ابزار هنر، شاید در 
پذیر  باور  و  دادن  میزان حقیقی جلوه 
هرصورت  در  باشد.  موضوعات  کردن 
سینما همان قدر که در پیشرفت علم 
فرهنگ  و  رفتار  بر  باشد  داشته  تاثیر 
است. اثرگذار  نیز  خود  مخاطبان 

عرصه  در  سینما  تاثیرگذاری  اگر 
صحیح  بیان  به  یا  علمی  پیشرفت 
تخیالت  کشیدن  تصویر  به  در  تر، 
پیشرفت  به  وابسته  صرفا  انسان 
و  افکار  بر  آن  تاثیر  باشد،  تکنولوژی 

چیز  هر  از  بیشتر  مخاطبانش  فرهنگ 
سینماست. خود  ماهیت  به  وابسته 

اکثر ما از پدر و یا پدربزرگان خود درباره 
را  خود  های  پول  هفته  تمام  اینکه  ی 
جمع می کردند تا به سینما بروند شنیده 
ایم. سینمایی که با پیشرفته ترین ابزار 
ها از غرب به ایران آمده و ایرانی ها را 
مجذوب خود کرده است. در این برهه 
تاریخی یعنی اوایل ورود صنعت سینما 
به ایران، نو و بدیع بودن آن شاید عمده 
جذب  و  تاثیرگذاری  در  علت  ترین 
مخاطب بوده است. نکته قابل تامل این 
است که با گذشت سالیان دراز از ورود 
نگاهی  هم  هنوز  مردم  ایران  به  سینما 
آن  علت  شاید  دارند.  آن  به  ماورائی 
پیشرفت چشمگیر و هرچه تمام تر این 
صنعت در به نمایش گذاشتن داستان و 
درواقع همان پیشرفت تکنولوژی باشد، 
اما هرچه که هست تاثیر بسیار فراوانی 
مخاطبان  و  دارد  مخاطب  ذهن  بر 
سینما هرچه را که روی پرده نقره ای 
میان  این  در  باور می کنند.  بینند  می 
صنعت  این  صاحبان  پیشرفت  از  نباید 
در شناخت صنعت خودشان غافل ماند. 
اند  دریافته  این صنعت  اصلی  صاحبان 
که می توان در ال به الی یک داستان 
فرهنگی  سبک  خانوادگی،  یا  تخیلی 
به خورد مخاطب بدهند و چه  را  خود 

پیشرفت ها که در این راستا نکرده اند!
امروزه شما به سینما می روید تا یک فیلم 
طنز همراه خانواده خود تماشا کنید، اما 
در کمال تعجب با سکانس هایی مواجه 
تا همین 10 سال  می شوید که شاید 
دیدن  به  حتی  خانواده  درکنار  پیش 
آن ها فکر هم نمی کردید در حالی که 

امروز در سالن های سینمایی که مملو 
از اشخاص مختلف است، همگی به آن 
صحنه ها می خندند و این خود یعنی در 
طی این 10 سال سینما و در نگاه کالن 
تر رسانه توانسته است ذائقه مخاطبانش 
ذائقه  تنها در  تغییر  این  تغییر دهد.  را 
مخطابان برای انتخاب فیلم نیست بلکه 
سبک  در  تر  عمیق  بسیار  شکلی  به 
است. صنعت  این  مخاطبان  زندگی 

ابزار  از  استفاده  با  مفاهیم  القای  البته 
خود  خودی  به  است  ممکن  سینما 

این  مسئله  اما  نباشد  بد  و  منحوس 
است که مفاهیمی که القا می شوند چه 
بوده و در چه راستایی اثرگذارند. برای 
جامعه  یک  در  هنجاری  گاهی  مثال 
را در  وجود دارد که آسیب های خود 
طوالنی مدت به جامعه می رساند. در 
درصورتی  رسانه  و  سینما  اهالی  اینجا 
به  را  آن  جایگزین  و  هنجار  این  که 
اصالح  راستای  در  و  بشناسند  خوبی 
آن از تاثیرگذاری سینما استفاده کنند 
اما  اند،  نموده  ای  شایسته  بسیار  کار 
ایران رخ  امروز در سینمای  اتفاقی که 
داده است چیز دیگری است که نشان 
از غرب زدگی هرچه تمام تر سیاست-

دارد.  رسانه  و  سینما  اهالی  و  گذاران 
به فرهنگ  ایرانی  اصیل  تغییر فرهنگ 
شکست خورده غرب دستاورد این رو ها 
یا شاید بهتر باشد بگوییم این چندساله 
متقابل؛  تاثیری  است.  ایران  سینمای 
به این معنی که هرچه سینما غرق در 
و  بیشتر  هم  جامعه  غربی شد  فرهنگ 
بیشتر غرب زده شد و سینما برای آنکه 
تر  غربی  هم  باز  نماند  عقب  جامعه  از 
دارد. ادامه  همچنان  چرخه  این  و  شد 

شاید بهتر باشد سینما موجی خالف موج 
جامعه به راه اندازد و عاملی شود برای 
اسالمی. ایرانی  اصیل  فرهنگ  اعتالی 

ارشا نامدار ایوبی
کارشناسی مکانیک

قوه قضائیه جمهوری اسالمی اصلی ترین 
اسالمی  جامعه  در  قسط  بسط  مجری 
است و از این رو، مسئول تحقق اصلی ترین 
عدالت  یعنی  اسالمی،  انقالب  آرمان  
به  آن  عملکرد  لذا  و  است  اجتماعی، 
شدت حائز اهمیت بوده و از سوی دوست 
قرار  ذره بین  زیر  باال  دقتی  با  دشمن  و 
دارد. در این بین رفتار و مدیریت رئیس 
این دستگاه که از منصوبان رهبر انقالب 
است اهمیتی دوچندان دارد. لذا انتصاب 
ریاست  به  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت ا... 
این قوه، ما را بر آن داشت تا انتظاراتمان 
در  را  ریاستشان  تحت  قوه  و  ایشان  از 
قالب این مقاله به صورت خالصه مطرح 
انتظارات به شرح زیر است:       نمائیم. این 

تبیین  و  پاسخگویی  شفافیت،   )1
مردمی:

از  یکی  عنوان  به  دینی  مردم ساالری   
اسالمی  جمهوری  خدشه ناپذیر  اصول 
ممکن  که  آنجا  تا  مردم  می کند  ایجاب 
است در جریان اتفاقات گوناگون سیاسی 
و اجتماعی کشور از جمله اخبار مربوط 
با قوه قضائیه باشند، تا هم دستگاه های 
حاکمیتی خود را زیر نظارت افکار عمومی 
از  مقتضی  زمان  در  مردم  هم  و  بدانند 
اقدامات دستگاه قضائی در برابر مفسدین 
در  کنند.  حمایت  قضائی  دستگاه  از 
اسالمی  انقالب  رهبر  سخنان  این باره 
است: توجه  جالب  شفافیت  زمینه  در 

]امیرالمومنین[ میگوید حّق شما بر من 
دارید-  من  پیش  شما  که  حّقی  -یعنی 
]این است که[ هیچ رازی را از شما پنهان 
ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، 
مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی 
که با دشمن طرف هستیم، اینجا نمیشود 
در  امنّیتی،  مسائل  در   ... زد  را  حرفها 
نظامی، در مسائل گوناگونی که  مسائل 

جنگ داریم با دشمن، مقابله ی با دشمن 
نیست،  افشاگری  جای  اینجا  بله  داریم، 
اینها،  غیر  در  اّما  نیست،  شّفافّیت  جای 
اَحَتِجَبنَّ  اَل  اَن  در مسائل عمومِی مردم، 
موارد  در  جز  مسئوالن  ِسّراً«...  ُدونَُکم 
دشمن  با  که  اموری  و  امنیتی  نظامی، 
هیچ  و  باشند  شفاف  باید  داریم،  مقابله 
رازی را از مردم پنهان نکنند. )97/7/30(

زمانی که در مورد عملکرد و سازوکارهای 
درونی قوه قضائیه شفافیتی وجود ندارد 
،یا کم است، احتمال فساد در مسئولین 
مردم  سو  دگر  از  و  می رود  باال  مربوطه 
کارهای قوه قضائیه در برخورد با فساد را 
ندانسته و احساس ناامیدی در جامعه باال 
شاید  مطلب  این  بررسی  جهت  می رود. 
جالب باشد بدانید که میزان اسناد منتشر 
شده در »سامانه انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات« از سوی قوه قضائیه صفر است.

تحول  سند  درست  تبیین  همچنین 
علی الخصوص  و  مردم  برای  قضائیه  قوه 
تغییرات  روند  با  نخبگان جهت همراهی 
انقالب  رهبر  و  رئیسی  آقای  نظر  مورد 
امری ضروری به نظر می رسد. در نظام ما 
طبق فرمایشات رهبر انقالب هیچ کاری 
سرانجام  به  ملت  آمدن  میدان  به  بدون 
مطلوب خود نمی رسد و تغییرات در قوه 
نیست. مستثنا  قائده  این  از  نیز  قضائیه 

قوه  بر  نظارت  به  اهتمام  لزوم   )2
قضائیه: 

بر  نظارت  کارشناسان،  گفته  به   
مناسبی  در حد  قضائیه  قوه  ساختارهای 
نبوده و در بسیاری از موارد دچار تعارض 
شونده  نظارت  و  ناظر  یعنی  است  منافع 
ذیل یک مدیر تعریف شده اند که انتظار 
برخورد با مفسدین از جمله قضات مفسد 
است؛  ذهن  از  دور  امری  ساختار  این  از 
تدوین  با  ایشان  تا  می رود  انتظار  لذا 
مناسب  ساختارهایی  مربوط،  قوانین 
خصوص  به  قوه  این  بر  نظارت  برای 
این  در  دهند.  تشکیل  قضات  عملکرد 

روند هرچه بیشتر دخیل کردن و کمک 
که  است  ضروری  امری  مردم  از  گرفتن 
نظارت  نظارت،  غایت  اسالمی  در جامعه 
مردم بر مسئولین حکومت اسالمی است. 
قاطع  برخورد  زمینه  این  در  همچنین 
کردن  رسانه ای  و  فاسد  قضات  برخی  با 
دارد. اهمیت  کارها  دیگر  از  بیش  آن ها 

3( لزوم کار رسانه ای قوی: 
انقالبی  و  خوب  عملکردهای  از  بسیاری 
پوشش  در  ضعف  دلیل  به  قضائیه  قوه 
نداشته  را در جامعه  تاثیر الزم  رسانه ای 
و گاه حتی به ضد خود تبدیل می شود. 
بارها شده است که دستگاه قضائیه کشور 
اقدامی کرده و مردم اخبار مربوط به آن 
را بیش از رسانه های داخلی از رسانه های 
معاند دریافت کرده اند و به همین دلیل 
با  مردم  تنها  نه  پرونده ها  از  بسیاری  در 
دستگاه قضائی همراهی نکرده، بلکه نگاه 
غالب در جامعه، نگاهی منفی است. این 
رویه باعث ناامیدی مردم از عملکرد نظام 
مسئولین  خستگی  فساد،  با  مبارزه  در 
سر  هفت  اژدهای  با  مبارزه  از  مربوطه 
فاسدین  روزافزون  گستاخی  و  فساد 
رهبر  تاکید  مورد  مهم  این  می شود. 
انقالب در دیدار امسال مسئولین قضائی 

نیز بوده است:
امروز قّوه زیر شدیدترین فشارهای تبلیغی 
و رسانه ای است! هم از ناحیه ی دشمنانی 
ناحیه ی  از  هم  هستند،  خارج  در  که 
غافلینی که در داخل هستند؛ حاال تعبیر 
غافل بکنیم که با ُحسن ظن همراه باشد. 
... خب، این را چه جوری میخواهید حل 
الزم  تبلیغی  کار  این،  مقابل  در  کنید؟ 
است. تبلیغ بایستی به معنای رساندن آن 
حقیقت به دل مخاطب باشد، نه به گوش 
مخاطب؛ باید دل مخاطب تحت تأثیر قرار 
بگیرد. ... خب، این کار، کار مهّمی است؛ 
گرفته ایم.  دست کم  خیلی  را  کار  این  ما 
به همین  ما مبتال  از دستگاه های  خیلی 
قضّیه هستند؛ فقط دستگاه قضائی نیست 

اّما دستگاه قضائی خیلی احتیاج دارد به 
و خوش بینی  مردم  اعتماد  بتواند  اینکه 
مردم را جلب کند. یکی از دو کاری که 
برای جلب اعتماد مردم الزم است تبلیغ 
درست فّنِی هنری است که این کار یک 
مجموعه ی کارآمد اهل تبلیغ و وارد در فّن 
باید  ارتباط گیری تبلیغی است؛ این کار 
)97/4/6( است.  این  یکی  بگیرد.  انجام 

در  قضائیه  قوه  زمینه  این  در  گرچه 
داده  انجام  را  اقداماتی  اخیر  سالیان 
است اما این مهم نیازمند عمل جدی تر 
است. رسانه  روز  علم  از  استفاده  با  و 

4( دوری از سیاسی بازی: 
اسالمی  قضائیه جمهوری  قوه  مسئولین 
و  جناح بندی  هرگونه  از  دور  به  باید 
مالحظات سیاسی تنها به تحقق عدالت 
برخی  آنکه  حال  بیاندیشند  اجتماعی 
مواضع مسئوالن قضائی در گذشته بیش 
از هر چیز رنگ و بوی دعواهای سیاسی 
جدید  دوره  در  است.  داشته  جناحی  و 
مدیرت این قوه انتظار می رود به دور از 
امتیازگیری ها، نزاع ها و مالحظه سیاسی 
در  تنها  و  تنها  قضائیه  قوه  مسئوالن 
اندیشه گسترش قسط در جامعه اسالمی 

باشند.

5( اصالح ساختار اداری و مالی قوه 
قضائیه:

و  اختیارات  از  بسیاری  امروز   
مسئولیت هایی که قوه قضائیه دارد قابل 
حکومتی  ساختارهای  دیگر  به  واسپاری 
منبع  این مسئولیت ها گاهاً  است. گرچه 
نظر  به  اما  است  قضائیه  قوه  درآمدی 
انتظار  است.  اضافی  مشغولیت  گونه ای 
می رود با تعامل مناسب با قوای مجریه و 
مقننه برخی از مسئولیت ها کاهش یافته 
پیش  از  بیش  قوه  این  مدیریت  تمرکز 

روی الویت های اصلی آن باشد.

شماره 110
صفحه 4

صاحب امتیاز:
بسیج دانشجویی 

مدیر مسئول:
مهدی ایرانپوری

سردبیر:
محمد عنایتی نجف آبادی

هیات تحریریه :
هادی ابوالحسنی /ارشا نامدار ایوبی 

یونس علیپور / مصطفی کریمی/ 
رضا رضایی 

گرافیک و صفحه آرایی :
حمیدرضا حدادی

Basij.aut.ac.ir               :وبسایت

BasijAUT  :کانال بله، سروش و ایتا

BasijAUT_Media@  :راه ارتباطی

ما و قاضی القضات
انتضاراتی که آیت ا... رئیسی به عنوان قاضی القضات حکومت اسالمی باید به آن ها پاسخ دهد

هموطن سیل زده در پل دختر

ــای  ــتگاه ه ــالش دس ــه ت ــه  ب ــا توج ب
ــپاه  ــش و س ــر، ارت ــالل احم ــی، ه دولت
خــدارو شــکر وضعیــت در پــل دختــر رو به 
بهبــود اســت امــا ایــن روز هــا تمــام تــرس 
مــردم از بارندگــی هــای آینــده و احتمــال 
ســیآلب هــای مجــدد اســت. ای کاش 
مســئوالن شــرایطی را فراهــم مــی کردنــد 
تــا پــل دختــر در مقابــل ســیل بیمه شــود.

هموطن سیل زده در 
روستاهای شهرستان باوی

در روســتاهای ســیل زده نبــوِد ســرویس 
بهداشــتی ســیار ، نبــوِد بــرق و آب آشــامیدنی 
ــه  ــئولین توج ــد مس ــه بای ــه ک ــده میش دی
ویــژه داشــته باشــند بــه ایــن نیازهــا ؛ 
ــای  ــن آب ه ــا همی ــق ب ــن مناط ــردم ای م
ســیل حمــام مــی کننــد و حتــی در مناطقــی  
از ایــن آب بــرای خــوردن اســتفاده مــی 
ــد  ــاری خواه ــروز بیم ــث ب ــه باع ــد ک کنن
ــتی  ــص بهداش ــای متخص ــور نیروه ــد؛ حض ش
) پزشــکان عمومــی و روانشــناس و دکتــر 
ــرو  ــار نی ــد در کن ــین کار بل ــان ( و مهندس زن
هــای جهــادی بــه شــدت  الزم هســت.

صدای مردم

در  سینما  تاثیرگذاری  اگر 
بیان  به  یا  علمی  پیشرفت  عرصه 
کشیدن  تصویر  به  در  تر،  صحیح 
وابسته  صرفا  انسان  تخیالت 
باشد،  تکنولوژی  پیشرفت  به 
فرهنگ  و  افکار  بر  آن  تاثیر 
چیز  هر  از  بیشتر  مخاطبانش 
وابسته به ماهیت خود سینماست.



کبری بدرلو
کارشناسی ریاضی

سالم هموطن!
جور  و  شست  باید  را  چشمها  گاهی 
است  انگارانه  ساده  دید؛  باید  دیگری 
که ارتباط خویشاوندی عمیق که میان 
انبوه سیل زدگان و سیل بنی آدم که به 
سمت این مناطق جاری است را، در حد 
ارتباط میان دو »هم وطن« نزول دهیم. 
»هم دلی« ست، آن گوهر بی همتایی 
که بدون کالم تا عمق جان جاری می 
شود و می جوشد و قالب تن بنی آدم 
تا غرب  از شرق  از یک گوهرند،  را که 
در  شرکت  برای  جنوب  تا  شمال  از  و 
گسیل  رسانی  خدمت  مسابقات  لیگ 
می دارد؛ اینجاست که می گویند:»هم 
دلی از هم زبانی بهتر است.« چرا که در 
مسابقه خدمت دیگر زبان کارگر نیست 
کند  می  آفرینی  نقش  که  است  دل  و 
شود.  می  عملی  و  اقدام  هر  محرک  و 
چرا که دیگر اکنون زمان حّرافی نیست 
زمان آستین همت باال زدن و شناگری 
که  دارد  جا  است؛  سراسری  سیل  در 
آب؛  همه  این  مسئول!  آقایان  بگویم 
اما کو شناگِر ماهر؟! با ُکت وشلوار که 
نمی شود شنا کرد! با اَبا و عمامه شاید! 
با  شاید!  ها  تروریست  خاکی  لباس  با 
ِدشداشه  با  شاید!  ارتشی  پلنگی  لباس 
و شال دور کمر شاید بشود شناگر این 
جای  که  البته  شد!  آسا  سیل  دریای 
است.  مدیریت  میز  پشت  وشلوار،  کت 
خصوصا که اگر قبل از حادثه مدیریت 
بحرانی صورت نگرفته باشد. حتی قدری 
اضافه کاری هم می طلبد که باز به نظرم 
پشت  اکنون  نمی شود؛  وشلوار  با کت 
میز مدیریت هم که باشی باید آستین 
هایت را باال بزنی و مثل سیل که برای 

از روز نشناخت و  را  جاری شدن شب 
در خواب و بیداری، زندگی ها را با خود 
برد، شب و روز از هم نشناسی و سیاهی 
شب را به سپیده صبح گره بزنی. البته 
ناگفته نماند؛ هم دلی چیزی نیست که 

از پشت میز مدیریت  پرتوهای خود را 
گسیل نکند؛ از پشت میز هم می توان 
هم دل بود؛ اما به شرطها و شروطها و 

»مدیریِت جهادی« ِمن شروطها.
اما به راستی این هم دلی از کجا ناشی 
می شود؟ این احساِس بسیار باهوش و 
زیرک و وقت شناس؛ این جریان درونی 
َسّیاس و موقعیت سنج و گوش به زنگ 
از کجا نشأت می گیرد؟ به راستی چه 
کسی این همه وجدان را برمی انگیزد و 
بیدار می کند؟ گاهی سیل حادثه ها، 
اما  کند،  بیدار  تواند  نمی  را  ها  چشم 

وجدان ها را می تواند!
عین  در  قلوب  اتحاِد  این  رمز  اما 
رسوم  و  زبانی  و  گستردگی جغرافیایی 
و... چیست؟  من می گویم رمز آن، نگاه 
انسانی حقیقی به زندگی است؛ نگاهی 
که به اندازه صدوهشتاد درجه متضاد با 
نگاه کاریکاتوری و خیانت بار به حقوق 
بشر است که عالوه بر غرب، در بسیاری 
دیگر از سرزمین ها به طور پراکنده شایع 
است. نگاه انسانی یعنی جوان حزب اهلل 

لبنان آماده حضور در میدان های سیل 
چه؟  برای  است؛  ایران  شهرهای  زده 
های  فعالیت  قبیل  همین  انجام  برای 
وطنی  های  تروریست  که  تروریستی 
به  و  زدن  بیل  هستند.  آن  به  مشغول 
های  خانه  از  ِگلروبی  انتحاری  صورت 
مردم. اما نگاه به اصطالح حقوق بشری  
فارغ از این که با همین نوع نگاه، سال ها 
همین ملت را تحت سلطه حقوق بشرِی 
)!( خود گرفته و نهایتا تک تک-شان را 
بر تمام  تروریست خوانده است- عالوه 
ایام در این سال ها که تحریم مفتضحانه 
نمایش  به  جانبه  همه  طور  به  را  خود 
گذاشته است، اکنون با تحریم محموله 
سیل  مناطق  به  انسانی  های  کمک 
نیز نیش  ایران، در شرایط بحرانی  زده 
ما  نشان می دهد. هرچند که  ناخن  و 
نیز به مدد حق علیه باطل، با خودکفایی 
فناوری  و  و خط شکنی در مسیر علم 
و... به عنوان برنامه میان مدت و اکنون 
نیز با بیل و مدیریت جهادی و گرفتن 
ابتکارعمل سیل به دست دریادالن صف 
شکن، دهن کجی های دندان شکنی به 
این خباثت های مستکبِر منزوی شده، 

کرده ایم و می کنیم.
و  کند  نمی  خبر  که  حادثه  دوستان! 
ناگهانی سرازیر می شود  به طور  سیل 
همین ناگهانی آمدنش گاها بهانه ای می 
شود برای توجیه سهل انگاری ها!- اما 
برای برخی خطرهای قابل پیش بینی، 
جا دارد که آژیر ممتد بکشیم و گوش 
به زنگ باشیم. نگاه جزیره ای خطرناک 
را  ها  زندگی  سیل  از  زودتر  و  است 
تعصب  از  ابتدا  ای  نگاه جزیره  میبلعد! 
شروع  وطن«  »هم  نظیر  کلماتی  روی 
مانند  کلماتی  به  ادامه  در  و  شود  می 
»همشهری«، »هم-قبیله ای« و... ختم 

می شود.

اکنون  نگاه،  این  درصورت حاکم شدن 
می  دیوار  شهرها  میان  بایست  می 
کشیدند تا سیل حادثه ها که از شهری 
به شهری عبور می کند و خود را بی-

خوزستان  و  دختر  پل  سِر  روی  امان 
خراب می کند و زندگی ها را نیز؛ به این 
شکل پشت دیوار هر شهر بماند و مردم 
همان منطقه را ببلعد و کاری با زندگی 
آرام شهرهای پشت دیوار نداشته باشد!!!

های  مرزبندی  روی  قدری  به  گاهی 
که  شود  می  اصرار  کشورها  میان 
سطحی  نگاه  این  با  شود  می  فراموش 
در واقع خود اسیر زندان مرزها هستیم 
و جلوی تعامالت انسانی میان کشورها 
را گرفته ایم. نگاه انسانی و آن احساِس 
بسیار  است  بلد  مذکور،  زیرِک  درونِی 
هوشمندانه، مدل هایی مثل پیاده روی 
رویدادها  و  اتفاقات  سایر  در  را  اربعین 
عالقه  کند.  سازی  مدل  و  دهد  تعمیم 
درونی به مرکِز واحِد حسینی این اتحاِد 
قلوب و نهایتا جمعیت متراکِم هم دوش 
دقیقا  است؛  کرده  فراهم  را  راه  هم  و 
شبیه به همان ایام پیاده روی که حتی 
جامانده ها نیز »دل« در این مسیر نهاده 
من  برای  بخواهید  را  راستش  بودند. 
معروف  های  موکب  دوباره  بندی  صف 
و هجمه های  ها  تخریب  و در معرض 
از  تا  اربعین بهانه خوبی است  اماِن  بی 
با  رابطه  انسانی که قدری در  نگاه  این 
آن صحبت شد، پل بزنم به سرچشمه 
است:»ُحبُّ  این  شعارش  که  نگاه  این 

الُحسین یَجمُعنا«.

تروریست، در لباس خاکی خدمت!

آسیاِب خشت، خاِک بر سر می شود
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امین نژاد مقدم
کارشناسی مهندسی شیمی

تقریبا از سال 90 تا 98، هر ساله شعاراول  
کشور، مبحثی در باب اقتصاد بوده است 
و این برداشت می شود که در اوایل، هر 
در  انگار ضعف  بود،  تر  مباحث کلی  چه 
اجرای آن ها،  باعث شده است که هر سال 
تر  تر و محدود  نقاط اصلی  مطالبات در 
مطرح شوند تا آنکه پارسال مبحث حمایت 
از کاالی ایرانی و اکنون نیز در فروردین ماه 
امسال بحث رونق تولید به صورت مشخص 
مطرح شده است و باید خیلی عمیق تر به 

این حرکت جزئی شدن شعارها  نگریست.
مخاطب و محور اصلی این شعار ها دو قشر 
کلی هستند؛ دستگاه های دولتی و آحاد 

مردم و به طور خاص جوانان.
کارشناسی  با  سال  هر  منطقی،  نظر  از 
های مختلف،  محور و چارچوبی مشخص           
می شود و مخاطبین و نیروهای پیشران 
باید آن ها را به سرانجام برسانند؛ اما اتفاقی 
که هر ساله در کشورمان رخ می دهد چیز 
دیگری است. دید دستگاه های اجرایی به 
شعارها صرفا مانند جمالت ادبی و فانتزی 
است که باید یا در اداره ها قاب گرفته شوند 
و یا در بیلبورد ها به ما چشمک بزنند و 
تِِرند  فعالین دانشجویی در  نهایت تالش 
کردن این نام ها در شبکه های مجازی و 
تا سرجمالت  سر  از  متنوع  های  تحلیل 

است ! 
مخاطبین  از  دیدی  چنین  که  زمانی  تا 
)بخوانید موتورهای حرکت( وجود داشته 
باشد، نباید انتظار داشت که در سال بعد 
بار  این  و  شوند  تشریح  بعدی  های  گام 
شاید آنقدر موضوعات قبلی ریز شوند که 
مثال شاهد شعارهایی مانند تولید در فالن 
صنعت خاص یا حل مشکل فالن بانک، 

محور اصلی شود و این یعنی درجا زدن !  
درجا زدنی که حواسمان نیست، خودمان 
به عنوان قسمتی از این مجموعه کلی در 

آن سهم بسیار زیادی داریم.
یک خودرو زمانی می تواند خوب حرکت 
کند که هم از نظر ساختمانی از استحکام 
باالیی برخوردار باشد وهم سوخت خوب و 
با کیفیتی به آن تزریق شود. ضعف یا نبود 
هر کدام از این دو عامل باعث میشود که 

خروجی آن مطلوب نباشد .
طبیعتا همه ی ما در یک جامعه و حاال با 
این مثال در یک خودرو زندگی می کنیم 
که برای رسیدن به اهداف خود و گذشت از 
نامالیمات نیاز داریم که هم چارچوب های 
کلی این نظام را تقویت کنیم و با مطالبه 
کردن امور مانع از ضعف ساختاری شویم و 
هم بایستی به فکر نوع حرکت و به شکل 
دقیق تر کیفیت حرکت به سوی اهداف 
باشیم اما دور از ذهن نیست، بعد از آن که به 
این جمع بندی رسیدیم که به عنوان یکی 
از آحاد این جامعه وظایفی داریم ؛ این سوال 
پیش آید که نقش ونقطه ی اثرگذاری ما در 

این پازل بزرگ رونق تولید کجا قرار دارد؟
نقش محیطی که در آن تحصیل و فعالیت 

میکنیم چیست ؟
 آیا می توان صرفا برای اعالم موجودیت بی 
هدف به خط زد و آن هم بدون هیچ برنامه 

یا دورنمایی؟
مورد  در  تر  مشخص  کمی  باید  حال 
این شعار   ، دانشگاه  و  دانشجویی  فضای 
سخنرانی  در  رهبری  کنیم.  بررسی  را 
فروردین ماه در مشهد مقدس به 4 موضوع 
اشاره داشتند که در همه ی آنها از فضای 
دانشگاه ها و نقش دانشجویان و صاحبان 
مطالباتشان  مخاطبین  عنوان  به  اندیشه 
نام بردند و حتی در بخش آخر، مشخصا 
جوان ها را مخاطب خود قرار دادند و یک                   

وظیفه ی خطیر را نیز تعیین کردند و آن 
تولید  بحث  در  بازدارندگی  قدرت  ایجاد 
و اقتصاد بوده است و این یعنی مدیریت 
بحران فعلی نقطه ی انتهایی کار نیست. اما 
چه کسی باید این بازدارندگی را ایجاد کند 

و با چه سازوکاری؟

یا  و  به غرب  اعتماد  کانال  از  آیا میتوان 
واردات بی رویه به این نقطه ی امن رسید؟

البته الحمداهلل این گزاره که تا چند سال 
اندیشه  خیلی  بین  اختالف  محل  پیش 
ورزان بود و حتی بهبود وضعیت محیط 
ها  غربی  با  توافقات  به  منوط  را  زیست 
میدانستند، االن متفق القول هستند که 
راه رسیدن به ثبات مدنظر از کانال داخلی 
میگذرد و در واقع یک قدم باید برداشته 
شود و آن اراده ی ملت است و تمام توان 
دشمن تا قبل از شکل گیری این اراده است 

چرا که :
ایرانی اگر اراده کند ، قطعا به آن می رسد.

اما چرا با این همه کارهای گوناگون به این 
نقطه ی مطلوب اقتصادی نمی رسیم ؟

رسیدن به این نقطه ی مطلوب یک نوع 
طیف کار خاص را می طلبد و باید دید 
چقدر توانسته ایم با این ادبیات، کارهایمان 
را تعریف کنیم؛ و آن کارمجاهدانه و عالمانه 

است. با کمی مطالعه ی تاریخ معاصر کشور 
خودمان به این نکته می رسیم که هر چه 
در کشورمان وجود دارد که مظهر اقتدار و 
افتخار شده است دقیقا از این قبیل کارها 
و افرادی با چنین روحیاتی بوده است. هر 
کجا هم مدیریت یک بخش از این روحیه 
را  اش  سیلی  صنعت  آن  گرفت،  فاصله 
خورده و تبدیل به نماد فکاهی و ضعف در 

کشورمان شده است.
کلیات سخنان رهبری هم تاکید بر این 
نکته بود که روشی را در بزنگاه هایی امتحان 
کردیم و جواب هم از آن گرفته ایم، یعنی 
راه مشخص است . این که می بینید در 
بحث های اقتصادی و تولید ) به معنای 
جامع آن ( ضعف داریم یعنی در این حوزه 
نیستند  یا  کنند  کار  که جهادی  افرادی 
یا کم هستند وغیر متمرکز . این موضوع 
ضربه  باعث  بیشتر  دیگری  زمان  هر  از 
خوردن کشور است . البته کمبود نیروهای 
متخصِص متعهد فقط در این حوزه نیست 
که          تولید  و  اقتصاد  ماهیت  به علت  ولی 
بی واسطه با زندگی مردم در ارتباط است، 
ضعف ها خیلی سریع و با شتاب، زندگی 

مردم را تحت تاثیر قرار می دهند.
این  سازی  آماده  بستر  که  دانشگاه  پس 
نیروی کار جوان است باید بتواند مدیران 
و کارشناسانی تربیت کند که جهان بینی 
آن ها منحصر به چیزهای بی ارزش نباشد 
باید برخی  و شاید اصال برای شروع کار 

ساختار های غلط این محیط را تغییر داد!
اما علی ای حال چیزی که مشهود است ، 
قشر دانشجو باید در این بسترهم با مطالبه 
گری خود از نهادها ی مختلف، مانع کج 
روی ها شود و هم باید با یک جهان بینی 
درست از نقش خود در این پازل ، شروع به 
فعالیت مجاهدانه و عالمانه کند و این کلید 

پیروزی و سعادت است. 

مبین لطفی زاده
کارشناسی کامپیوتر

تا  شد  باعث  هشت،  و  نود  بهار  اتفاقات 
تداعی کنندۀ  پس  این  از  سال  این  اسم 
یک واژه باشد: »سیل«. یک واژۀ به ظاهر 
پیچیده.  و  سخت  باطن  در  اما  ساده 
به  تا  بود  گلستان  آق قالی  از  شروعش 
لرستان دچار  پلدختر در  و  شیراز رسید 
. ... بحران شد و حاال هم که خوزستان 

پیچیده بودنش را باید از نزدیک ببینی. 
از  ماه  یک  از  بیشتر  االن  که  آق قالیی 
در  حاال  است،  گذشته  شدنش  سیل زده 
چه وضعی است؟ یکی از اهالی آق قال می 
گفت: »کاش سیل همین جوری می آمد و 
همه چیز را با خود می بُرد اما ...« جمله اش 
را با نگاهی به اوضاع خانه اش تمام کرد. 
یک  را  وسایلش  همۀ  است  شده  مجبور 
گوشه جمع کند تا بتواند داخل خانه اش 
را نظافت کند و بدتر از همه حیاط بزرگی 
که کف آن، نزدیک بیست سانتی متر ِگل 
و لجن جمع شده است. می گفت:» باز هم 
دم این کمک رسانی ها گرم! اگر کمک این ها 
نبود، هنوز هم تا یک متر توی خانه مان آب 
بود.« راست می گفت؛ رد ارتفاع آب روی 
در خانه ها مشخص بود. معلوم بود حدود 
بوده. آمده  باال  آب  متر  نیم  و  یک  یک، 

دو نیمۀ لیوان را از نزدیک، بهتر می توان 
زیرساخت ها  اینکه  خالیش  نیمۀ  دید؛ 
نبوده، کمک رسانی ها مدیریت  مستحکم 
کافی  اندازۀ  به  کمک ها  نداشته،  را  الزم 
نیست  معلوم  و  ...؛  و  نیست  و  نبوده 
سیل  خسارات  درگیر  کی  تا  مردم  این 
اصرار،  با  خانمی  اینکه  بود.  خواهند 

و  می دهد  را  پدربزرگش  خانۀ  آدرس 
برای  کمک رسانی  هیچ  هنوز  اینکه  از 
نیمۀ  دارد،  گالیه  نشده  انجام  آنها 
نیست. این  تنها  اما  است.  لیوان  خالی 

نیمۀ پر لیوان این بار از همیشه دیدنی تر 
است. این بار مردم سیل به راه انداختند تا 
با سیل مقابله کنند. از همان روزهای اول، 
در کنار عزم جهادی نهادهای کمک رسان، 
مردم عادی هم پای درد آمدند. به راستی 
مگر می شود هم وطنت را در این شرایط 
از  قافله ای  قافله،  آرام بنشینی؟  ببینی و 
قافلۀ  قافله،  است.  دغدغه  و  درد  جنس 
عشق است. طعم واقعی حیات، این جاست 
که  این جاست  می شود.  چشیده  که 
می فهمی اگر به درد نیایی، جز از حیات 
که  این جاست  نبرده ای.  بهره ای  حیوانی 
چه. یعنی  خدا«  برای  »کار  می فهمی 

حرکت  که  آق قال  کوچه های  میان  در 
می کنی، در بعضی خانه ها چهره هایی را 
می بینی که با غیرت مشغول خدمت به 
قالب  در  اغلب  که  همان هایی  مردمند. 
تا  آمده اند؛  منطقه  به  جهادی  گروه های 
بتوانند از یک طرف، مرهمی بر زخم اهالی 
باشند و از طرفی، برای سینۀ ماالمال درد 
ماالمال  )سینه  کنند  پیدا  مرهمی  خود، 
همه  از  محرمی(.  دریغا  ای  است  درد 

قشری هستند؛ از طلبه و دانشجو گرفته 
تا فارغ التحصیل و اهالی شهرهای اطراف. 
یکی شان از اهالی همان جا بود. می گفت: 
»همان اوایل سیل، یک راه برای رفت وآمد 
جلوی خانۀ خودم درست کردم و بعد از 
آن به کمک خانه های دیگر رفتم.« حاال 
بعد از چند هفته به خانۀ خودش برگشته 
درست درمانی  اوضاع  اصاًل  خانه اش  بود. 
بود  داده  ترجیح  حال  این  با  اما  نداشت 
هم شهری هایش  بقیۀ  کمک  به  اول 
برود.  داشتند،  سخت تری  شرایط  که 
این هاست. پر  نیمۀ  این جاست.  پر  نیمۀ 

در میان بیل زن ها از پانزده ساله می دیدی 
تا شصت ساله. دردمندی و انسانیت، سن و 
سال نمی شناسد؛ پست و مقام نمی شناسد، 
و  نمی شناسد؛  هم  بوم  و  مرز  حتی 
میان،  این  در  که  است  همین  برای 
می بینی. نیجریه ای  می بینی،  پاکستانی 

از این دو نیمه را  آن هایی که تنها یکی 
می بینند، باید عینک »واقع بینی« بزنند. 
می توان  را  مشکالت  و  کاستی ها  آن  نه 
انسانی- روحیۀ  این  نه  و  گرفت  نادیده 

)بخوانید:  که  کسانی  هم  را.  مردم  الهی 
مسئولینی که( به دنبال سرپوش گذاشتن 
دادن  نشان  طبیعی  و  مشکالت  روی  بر 
می روند  بی راهه  را  راه  هستند،  اوضاع 
از  اوضاع  با سیاه نمایی  و هم کسانی که 
عملکردی بدون نقاط مثبت دم می زنند. 
مسیر  این  ویژگی  منفی  و  مثبت  نقاط 
است؛ مهم این است که نتیجۀ این مسیر 
باشد؛ که هست. رضایت بخش و سازنده 

یکی  مردم،  بسیج شوندگی  روحیۀ 
این  است.  اجتماعی  بلوغ  مصادیق  از 
شاخصه ای از هم بستگی میان جامعه است 

و اندازه گیری آن در میان چنین اتفاقاتی 
میسر است. اینکه ملت ایران در ماجرای 
سیل، چنین روحیه ای را در حد اعال به 
نمایش می گذارند، به این معنی است که 
دیگر  اجتماعی  صحنه های  در  می توانند 
هم، پشت هم بایستند و اتفاقات بزرگی را 
رقم بزنند. این همان روحیه ای است که 
در هشت سال دفاع مقدس، چنان دلیرانه 
نهایت،  در  که  کرد  مقاومت  غیورانه  و 
این نبرد نابرابر را به سود خود تمام کرد و 
سالطین عالم در برابرش سر تعظیم فرود 
آوردند. این همان روحیه ای است که فقر 
و استضعاف را برنمی تابد و برای رساندن 
زمین به وارثان اصلیش، در برابر ظلم و 
استکبار تا پای جان می ایستد . خمینی 
کبیر)ره( با استمداد از همین روحیه است 
که میگوید : »ما تصمیم داریم پرچم ال اله 
ااّل اهلل را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به 
اهتزاز درآوریم.« و این ملت در این چهل 
حقانیت  گوناگون،  صحنه های  در  سال، 
و عزم راسخ خود را به اثبات رسانده است. 
این به معنای نبود مشکالت در میان مردم 
نیست ]که البته نقش مسئوالن نیز در دامن 
زدن به مشکالت نباید نادیده گرفته شود[ 
اما برآیند عملکرد این ملت، به سمت قله 
ایران  اسالمی  انقالب  است.  امیدوارانه  و 
از  پرده برداری  با  تا  است  گرفته  تصمیم 
برای  الگویی  ایرانی-اسالمی،  تمدنی 
عالمیان باشد و ملت پشتیبان آن و این 
الهی  انبیای  امانِت  این  تا رساندن  نسل، 
سرافرازی،  و  موفقیت  قله های  اوج  به 
اهلل. شاء  ان  نشست.  نخواهند  پای  از 

محمد عنایتی نجف آبادی
کارشناسی معدن و عمران

هلل  الحمد   : )ع(  الصادق  االمام  قال   
الحمقی... من  أعدائنا  جعل  الذی 

شکر  را  خدا  السالم:  علیه  صادق  امام 
آفرید. ها  احمق  از  را  ما  دشمنان  که 

ضد  طرح  یک  گذشته  هفته  چند  در 
شده  مطرح  آمریکایی  محافل  در  ایرانی 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  که  است 
این  چارچوب  در  می دهد.  قرار  هدف  را 
سپاه  نام  آمریکا  متحده  ایاالت  طرح 
پاسداران انقالب اسالمی که طبق قانون 
دفاعی  و  نظامی  ارکان  از  یکی  اساسی 
گروه های  لیست  در  را  است  کشور 
تروریستی دولت آمریکا وارد خواهد کرد.

بسیاری  عقیده  به  که  حالیست  در  این 
که  بوده  واشنگتن  این  اندیشمندان  از 
در  و  تاریخ  از  متعددی  برهه های  در 
از  حمایت  به  جهان  از  مختلفی  مناطق 
است،  پرداخته  تروریستی  سازمان های 
ویلیام اُِدم رئیس وقت آژانس امنیت ملی 
رونالد  آمریکا در زمان ریاست جمهوری 
از  واشنگتن  استفاده  به  اذعان  با  ریگان 
که  »آنطور  می نویسد:  دولتی،  تروریسم 
خیلی از منتقدان اشاره کردند، تروریسم 
تاکتیک  یک  بلکه  نیست.  دشمن  یک 

است. به دلیل اینکه خود ایاالت متحده 
سابقه طوالنی در حمایت از تروریست  و 
دارد. تروریستی  تاکتیک های  از  استفاده 

توسط  سپاه  خواندن  تروریستی  بحث 
در  بار  اولین  آمریکا  متحده  ایاالت 
آن  در  که  شد  مطرح   1396 شهریور 
مقطع زمانی با تصویب قانون ضد ایران، 
کاتسا،  به  موسوم  شمالی  کره  و  روسیه 
خود  زمان  در  و  شد،  گذاشته  مسکوت 
گشت. بسیاری  های  واکنش  موجب 

این اقدام بیشرمانه از سوی شیطان بزرگ، 
بیش از این که اقدامی برآمده از سیاست 
های خصمانه داخلی باشد، عشق کشنده 
های  صهیونیست  برای  رقصی  خوش  و 
کودک کش است و در ادمه اقداماتی نظیر 
انتقال پایتخت به قدس اشغالی، تعرض به 
خاک سوریه و موضوع بلندی های جوالن 
تعریف می شود،اما استکبار باید بداند اگر 
خشت را به آسیاب بسپارد جز خاکی که 
باید به سر کند، چیزی بدست نخواهد آورد.

سؤالی که وجود دارد این است که دولت 
ایاالت متحده آمریکا از طرح مجدد این 
موضوع چه اهدافی را دنبال می کند و این 
اقدام چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟

نخست باید دانست که وزارت خزانه داری 
آمریکا قباًل مجموعه کاملی از تحریم ها را 
سپاه  زیرمجموعه  نهادهای  و  اعضا  علیه 
 SDN به  معروف  لیست  چارچوب  در 

اعمال کرده است و درج نام سپاه در لیست 
سازمان های تروریستی که وزارت خارجه 
 FTOs آمریکا تهیه می کند و تحت عنوان
شناخته می شود، تأثیر عملیاتی چندانی 
نخواهد داشت. همچنین آمریکا در گذشته 
با اقداماتی نظیر تحریم قرارگاه خاتم االنبیا 
توسط  مخرب  ای  رسانه  فضای  ایجاد  و 
فعالیت های  عوامل سینه چاک داخلی، 
غیر نظامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
را هدف قرار داده و به اذن خداوند، شکست 

های مفتضحانه ای را متحمل شده بود.
 با توجه به عدم تأثیر عملیاتی، مشخص 
دنبال  به  بیشتر  آمریکایی ها  که  است 
رسانه ای  و  روانی  ابعاد  از  بهره برداری 
مجموعه  اوالً  تا  هستند  خود  اقدام 
را  ایران  علیه  ورزی های  خصومت 
متحدان  صف  ثانیاً  و  کنند  کامل 
کنند. منسجم تر  را  خود  ایرانی  ضد 

آمریکایی ها  اعتبار سیاست  اقدام،  این  با 
تروریسم  موضوع  با  برخورد  در 
افکار  و  کشورها  دیگر  نزد  بیش ازپیش 
منطقه  به ویژه  بین المللی  عمومی 
که  چرا  می شود.  خدشه دار  آسیا  غرب 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  نقش 
گروه  به ویژه  تروریسم  علیه  مبارزه  در 
است. انکار  غیرقابل  داعش  تکفیری 

اعتقاد این است که خداوند مکرشان را به 
خودشان برمیگرداند و این اقدام دشمن به 
خواست خداوند توانست، موافق و مخالف 
را در ایران متحد کرده و حتی منافقان را 
مجبور به پوشیدن لباس مقدس سپاه کند.

بزنیم  زمینی،  های  بهشت  بر  قدمی  اگر 
خواهیم  پاسدار  نام  تقدس  متوجه 
شهدای  از  بسیاری  مزار  سر  بر  شد، 
بسته  نقش  پاسدار  ی  کلمه  اسالم، 
آمریکا احمقانه  اقدام  این  اگر چه  است، 

هیچ اهمیتی برای ما ندارد اما اقدام متقابل، 
برای  توان  می  که  است  کاری  کمترین 
شود. انجام  پاسداران  سپاه  از  پاسداری 

شیعیان  که  رسیده  آن  زمان  حال 
تفسیر  رهبرشان  فرمان  به  علی  موال 
بَیَنُهم  ُرَحماُء  الُکّفاِر  َعلَی  أَِشّداُء  ی  آیه 
درجه  احمق  رسیده  وقتش  باشند، 
دارد. هزینه  هم  حماقت  بداند  یک 

آقایان  بگویم  که  دارد  جا 
کو  اما  آب؛  همه  این  مسئول! 
شناگِر ماهر؟! با ُکت وشلوار که 
نمی شود شنا کرد! با اَبا و عمامه 
شاید! با لباس خاکی تروریست 
ها شاید! با لباس پلنگی ارتشی 
دور  شال  و  ِدشداشه  با  شاید! 
این  شناگر  بشود  شاید  کمر 

دریای سیل آسا شد! 

تفاوت دو نگاه »انسانی« و »جزیزه ای« در یک قاب

تحلیل اهداف و پیامد های اقدام آمریکا مبنی بر تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی

بررسی وظیفه و نقش دانشجویان و دانشگاه در تحقق شعار امسال

سبک زندگی
 موثرتر از ایمان

رونق تولید، فراتر از یک شعار

همــه مــا همــه روزه از صبــح تــا شــب انــواع 
انجــام               را  هــا  فعالیــت  و  کارهــا  اقســام  و 
ــفه آن  ــا فلس ــل ی ــه دلی ــدون اینک ــم، ب ــی دهی  م
هــا را بدانیــم یــا بخواهیــم بدانیــم. بــه بیــان 
ــک  ــم و ی ــی داری ــی های ــری آگاه ــک س ــر ی دیگ
ســری عمــل کــه انجــام مــی دهیــم، بــدون 
ــم کاری  ــه ه ــن دو ب ــط ای ــا و رب ــه معن ــه ب اینک
داشــته باشــیم. یــک ســوال اینجــا مطــرح اســت 
و آن اینکــه مــا اول بایــد درون مــان را درســت 
ــد  ــا اول بای ــود ی ــت ش ــان درس ــا رفتارم ــم ت کنی
رفتارمــان را درســت کنیــم تــا درون مــان درســت 
ــاد  ــه آن اعتق ــه ب ــاید هم ــه ش ــزی ک ــود؟ چی ش
ــوه  ــل را می ــل عم ــه در اص ــت ک ــن اس ــم ای داری
ایمــان و آگاهــی مــی دانیــم و ایــن تلقــی، اشــتباه 
ــا  ــان م ــن ایم ــا ای ــر هســتیم ت اســت.یعنی منتظ
ــل  ــوه عم ــد،آن گاه می ــد کن ــرد و رش ــان بگی ج
ــدری  ــه ق ــا ب ــه م ــم ک ــد بدانی ــی بای را بدهد.ول
ــا  ــک دنی ــدازه ی ــه ان ــم و ب ــاز داری ــی نی ــم آگاه ک
ــم و  ــن اســت کــه عل ــاز داریم.دلیلــش ای عمــل نی
ــر رفتــار  ــی اث آگاهــی تاثیــرش قطعــی نیســت ول
ــاد  ــده زی ــی فای و عمــل قطعــی ســت.ما آگاهــی ب
ــم. ــا نداری ــده تقریب ــی فای ــل ب ــی عم ــم ول داری

ــل  ــان عم ــی و ایم ــی آگاه ــد از فراوان ــان نبای انس
کنــد. وقتــی آگاهــی زیــاد شــود،آن عمــل را 
ــه  ــا ب ــالف نظره ــیاری از اخت ــی کند.بس ــد م فاس
خاطــر اختــالف عمــل اســت.خیلی از کســانی 
کــه حجــاب شــان ضعیــف اســت یــا نمــاز 
نمــی خوانند،اینگونــه نیســت کــه ایمانشــان 
ضعیــف باشد.ایمانشــان بــه انــدازه خودشــان 
ــاری  ــر بیم ــه خاط ــا ب ــت.اینگونه کاره ــوی اس ق
ــر  ــیار قدرتمندت ــل بس ــت.یعنی عم ــاری اس رفت
ــن  ــه ای ــت ک ــد گف ــان اســت و بای ــی و ایم از آگاه
ــار  ــر رفت ــت.از ه ــداوم اس ــل م ــش عم عمل،اصل
ــر داشــته باشــیم.چون  ــد انتظــار اث ــه نبای بالفاصل
بهتریــن کارهــا،کار مــداوم اســت.به عبــارت 
ــد روی  ــر بای ــام عم ــا در تم ــژه م ــه وی ــر توج دیگ
ــه تــک رفتارهــا. مجموعــه رفتارهایمــان باشــد، ن

بایــد رفتارهــای مداومــی داشــته باشــیم کــه 
ــن  ــه ای ــود و مجموع ــی ش ــادت م ــه ع ــل ب تبدی
عــادت هــا، ســبک زندگــی ماســت و ایــن 
ــا و  ــت ه ــای ما،عقالنی ــش ه ــا روی گرای رفتاره
ــا در  ــه م ــذارد.در جامع ــی گ ــر م ــا تاثی ــان م ایم
ــگاه  ــه و دانش ــوزه علمی ــتباه ح ــات اش ــر تعلیم اث
و تبلیغــات دینــی و غیردینی،چیــزی بــه نــام 
ــه  ــبت ب ــت.همگی نس ــم نیس ــی مه ــبک زندگ س
ــده  ــه ش ــی توج ــان ب ــی م ــبک زندگ ــار و س رفت
ــا  ــه آن ه ــت ک ــی هس ــله رفتارهای ــک سلس ایم.ی
ــی  ــک ســری رفتارهای ــم و ی ــرده ای ــوش ک را فرام
ــت.  ــط اس ــتیم و غل ــال نداش ــال قب ــه اص ــم ک داری
ــام  ــه انج ــم ک ــی پذیری ــاری را م ــر رفت ــرا ه چ
ــرده  ــدا ک ــادت پی ــی ع ــه چیزهای ــه چ ــم؟ ب دهی
ــود  ــای خ ــاس ه ــوع لب ــر روی ن ــرا دیگ ــم؟ چ ای
واقعــا  آیــا  نداریــم؟  تعصبــی  و  حساســیت 
ــده  ــی دهیم،برآم ــوش م ــه گ ــی ک ــیقی های موس
از فرهنــگ و تاریــخ و متناســب بــا روحیــات 
ماســت؟ ســبک خانــه هــا و خیابــان هــا و در 
ــر              ــا تاثی ــر م ــدت ب ــه ش ــه ب ــا ک ــاری م کل معم
مــی گــذارد،دارد بــه کــدام ســمت مــی رود؟ 
ــت. ــخت اس ــیار س ــی بس ــبک زندگ ــی س طراح

ــرفته  ــیار پیش ــش بس ــک دان ــی ی ــبک زندگ س
ــب  ــم بســیار عق ــن عل ــفانه در ای ــه متاس اســت ک
ــم. ــی روی ــم م ــر ه ــب ت ــر روز عق ــتیم و ه هس

ــوان  ــم ” عن ــرآن کری ــی در ق ــت سیاس ” عدال
چهــل و پنجمیــن کتــاب گــروه سیاســت 
پژوهشــکده نظام هــای اســالمی پژوهشــگاه 
ــازمان  ــار توســط س ــن ب ــرای اولی ــه ب اســت ک
انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه 
و  االســالم  قلــم حجــت  بــه  و  اســالمی 

المســلمین دکتــر ســید کاظــم
 سید باقری منتشر شده است.

در بخشی از این اثر ارزشمند آمده است:

ــن  ــه ای ــخ ب ــتجوی پاس ــق در جس ــن تحقی ای
ــرآن  ــدگاه ق ــه از دی ــت ک ــدی اس ــوال کلی س
کریــم، ماهیــت نظریــۀ عدالــت سیاســی 
مولفه هایــی  چــه  دارای  و  اســت  کــدام 
ــی  ــن پرســش اصل ــه ای ــا توجــه ب می باشــد؟ ب
ــی  ــیـ  عرف ــد عقالی ــد ســئوال فرعــی مانن چن
و بــرون دینــی یــا درون دینــی عدالــت، مبانــی 
عدالــت سیاســی، مولفه هــا و راهبردهــای 
ــه آن هــا پاســخ  ــت سیاســی طــرح و ب آن عدال
ــن  ــه در ای ــه کار رفت ــت. روش ب ــده اس داده ش
اثــر، بــا رویکــرد تفســیر موضوعــی قــرآن 
کریــم، روش تفســیر اجتهــادی می باشــد. 
بــرای پاســخ بــه ســوال اصلــی بــر ایــن 
ــه  ــا توجــه ب فرضیــه تاکیــد شــده اســت کــه ب
ــی هســتی  ــم و مبان ــگاه هنجــاری قــرآن کری ن
ــناختی،  ــان ش ــداـ  جه ــی خ ــناختی )مبان ش
مبانــی انســان شــناختی و مبانــی جامعــه 
شــناختی( و معرفــت شــناختی آن، عدالــت 
سیاســی ارزشــی بنیادیــن اســت کــه بــا 
ــهروندان  ــان ش ــبت می ــی نس ــود آن، نوع وج
برقــرار می گــردد کــه در عرصــۀ سیاســی، 
ــه حــق خــود می رســد،  هــر صاحــب حقــی، ب
ــاق  ــون احق ــی چ ــن ارزش دارای مولفه های ای
حقــوق، قانــون محــوری، برابــری فرصــت 
ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــر اس ــت فراگی ــا و امنی ه
بــه راهبردهــای فرهنگــی و اجتماعــی آن 
ــدرت  ــا ق ــد ب ــه را در پیون ــور جامع ــوان ام می ت
ــه  ــری ب ــر ام ــه ه ــامان داد ک ــوی س ــه نح ب
تناســب در جــای شایســته و بایســتۀ خویــش، 

ــرد. ــرار گی ق

مردم برای مردم
نگاهی به عملکرد ملت ایران در سیل نود و هشت

ابوالفضل لطفی
کارشناسی مکانیک

معرفی کتاب جامعه  یک  در  ما  ی  همه  طبیعتا 
این مثال در یک خودرو  با  و حاال 
زندگی می کنیم که برای رسیدن به 
اهداف خود و گذشت از نامالیمات 
نیاز داریم که هم چارچوب های کلی 
این نظام را تقویت کنیم و با مطالبه 
کردن امور مانع از ضعف ساختاری 
نوع  فکر  به  بایستی  هم  و  شویم 
حرکت و به شکل دقیق تر کیفیت 

حرکت به سوی اهداف باشیم

سپاه  خواندن  تروریستی  بحث 
توسط ایاالت متحده آمریکا اولین 
شد  مطرح   13۹۶ شهریور  در  بار 
تصویب  با  زمانی  مقطع  آن  در  که 
کره  و  روسیه  ایران،  ضد  قانون 
شمالی موسوم به کاتسا، مسکوت 
خود  زمان  در  و  شد،  گذاشته 
موجب واکنش های بسیاری گشت.


