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درباره مدیریت 
بحران سیل

این 5 نفر ماندند
گزارشی از فعالیت ۵۰ روزه قرارگاه جهادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(

دوراهی ترس و اقتدار
مهره  های دست نخورده ایران در بازی تحریم های نفتی چه می تواند باشد؟

پیشنهادات یک تیم دانشجویی خالق را بخوانید

صفحه2

هستند؟ هزینه زا  افغانستانی  دانشجویان 
اظهارات معاون سیاسی وزیر امور خارجه

درباره اتباع افغانستانی به درون دانشگاه ها کشیده شده است

نزدیک به 50 روز از حادثه سیل گذشته است، حادثه ای که هنوز میزان دقیق خسارت و تعداد افراد بی خانمان 
اعالم نشده است، اما حضور گروه های مختلف برای کمک به مردم آسیب دیده قابل توجه بوده است

یکی از معضالت اصلی اقتصاد کشور وابستگی 
بودجه دولت به درآمدهای حاصل از خام فروشی 
نفت است. در واقع خام فروشی نفت باعث شده 
که آمریکا در راستای اهداف سیاسی خود در 
ایران، تحریم های گوناگونی را بر صنعت نفت 
کشور وارد کرده تا مانع فروش نفت شده و 
بدین ترتیب بر اقتصاد ایران ضربات مهلکی را 
وارد کند. بعد از گذشت 6 ماه از آغاز مجدد 
تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران آمارها حاکی 
از کاهش متوسط صادرات نفت کشور از 2.5 
میلیون بشکه در روز به 1الی1.2 میلیون بشکه 
در روز است. به نظر میرسد با توجه به نزدیک 
شدن به موعد اجرای فاز دوم تحریم های نفتی 
مقدار صادرات نفت کشور دوباره دچار نوسان 
شود.  در آستانه اجرای فاز دوم تحریم های 
نفتی؛ مایکل پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
خبر از عدم تمدید معافیت خریداران نفت ایران 
داد و از تالش آمریکا برای به صفر رسیدن 
صادرات نفت ایران سخن به میان آورد. هر 
چند با توجه به وضعیت بازار جهانی نفت و 
کاهش تولید کشورهای ونزوئال و لیبی عمال 
به صفر رساندن صادرات نفت ایران در حد یک 
ادعا باقی خواهد ماند؛ اما شرایط پیش رو زنگ 
خطر بزرگی را برای ایران به صدا درآورده تا 
فکری به حال خواب آشفته این روزهای صنعت 
نفت کشور شود. پس از خروج امریکا از برجام 
و بازگشت مجدد تحریم های نفتی ضرورت 
تنوع سازی روش های فروش نفت کشور بیش 
از گذشته اهمیت یافته است. در این راستا سعی 
شد از تمامی راهکارهای فروش نفت کشور 
استفاده شود که از جمله میتوان به عرضه نفت 
در بورس برای جذب و استفاده از توانمندی 
بخش خصوصی داخلی و خارجی اشاره کرد. 
در این راستا برخی راهکارهای دیگر از جمله 
ایجاد اتاق تاریک در وزارت نفت برای فروش 

نفت کشور دور از چشمان آمریکا و متحدانش 
نیز توانست به فروش نفت کشور کمک کند. هر 
چند راهکارهای ذکر شده به عنوان راهکارهای 
کوتاه مدت و میان مدت میتواند کشور را از 
برخی تنگناها عبور دهد اما باید توجه داشت 
راه حل اساسی برای مقابله با تحریم های نفتی 
خالصی از خام فروشی نفت بوده فلذا باید در 
استراتژی های موجود در صنعت نفت کشور 
بازنگری کرد. در ادامه به بررسی کارشناسی 
پیرامون دو راهکار جدی کشور برای مقابله 

با تحریم های نفتی آمریکا پرداخته می شود.

عبور از گردنه تحریم ها با عرضه نفت 
در بورس

به طور کلی تحریم های نفتی به سه بخش 
تحریم های ساخت و تولید، تحریم فروش و 
تحریم دریافت پول نفت تقسیم می شود. دلیل 
موثر واقع شدن این تحریم ها، مدل سنتی 
فروش نفت کشور است بدین صورت که نفت 
توسط مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت و 
در قالب محموله های بسیار بزرگ به مشتریان 
مشخصی فروخته می شود که رهگیری آن برای 
آمریکا بسیار ساده است. یکی از راهکارهای 
اساسی برای بی اثر کردن تحریم های نفتی، 
فروش ریالی نفت در بورس است زیرا زمینه ای 
فراهم می کند که نفت در قالب محموله های 
کوچک و متوسط و به بخش خصوصی به فروش 
برسد و ریسک تحریم پذیری را نسبت به روش 
سنتی به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

فروش نفت ایران از طریق بورس تقریبا با شروع 
تحریم های نفتی ایاالت متحده آمریکا در آبان 
ماه 97 آغاز شد. گذشته از بحث پر فراز نشیب 
استقبال مشتریان از نفت عرضه شده در بورس 
که دالیل متعددی می تواند داشته باشد. منظم 
شدن عرضه نفت در بورس در حال حاضر خود 
نوید بخش آینده ای روشن برای بورس نفت ایران 
است. استمرار در عرضه نفت در بورس میتواند 
خریداران را به جای خرید نفت به صورت مستقیم 

از شرکت ملی نفت ترغیب به حضور و خرید از 
طریق بورس کند. تا کنون در برخی از عرضه 
های نفت از جمله عرضه اول و دوم و پنجم نفت با 
استقبال خریداران مواجه شده است. اما در عرضه 
های سوم و چهارم نفت بدون مشتری باقی ماند 
و از عرضه ششم به بعد هم تاکنون استقبالی 
از نفت عرضه شده در بورس صورت نپذیرفته 
است. نکته مهم در مورد بورس نفت ایران این 
است که، استقبال نشدن از نفت عرضه شده در 
بورس نباید به معنای شکست این راهکار ضد 
تحریمی تلقی شود. زیرا بورس نفت ایران در 
حال حاضر در ابتدای مسیر قرار دارد تا خود را 
همچون بورس های دنیا مثل برنت انگلستان، 
شانگهای چین و دبی امارات در دنیا مطرح کند. 
بورس نفت ایران در حال آزمون خطایی است تا 
بتواند مشکالت پیش روی خود را حل کند. برای 
مثال یکی از مواردی که باید اصالح شود حجم 
محموله های تحویلی در خشکی است. مسلما 
مقدار نفتی که باید در خشکی به تانکرهای نفتی 
تحویل داده شود. باید با نفت تحویلی ای که در 
دریا به نفتکش ها تحویل داده می شود تفاوت 
داشته باشد. مقدار 35 هزار بشکه که حداقل 
حجم تحویلی نفت به نفتکش ها در دریا است 
باید تبدیل به 100 بشکه نفت در خشکی برای 

تحویل به تانکر ها شود.

قیمت مناسب نفت عرضه شده در بورس 
و ایجاد حاشیه سود برای سرمایه گذاران

نفت عرضه شده در بورس ایران با قیمتی به 
مراتب ارزان تر از قیمت جهانی برنت در در حال 
عرضه شدن است. این خود فرصت استثنایی 
را برای سرمایه گذارن ایرانی و خارجی فراهم 
می کند. هرچند در شرایط تحریم فروش نفت 
ایران با هزینه هایی روبرو است. اما باز هم این 
مقدار تخفیف برای خریداران نفت ایران موجب 
ایجاد حاشیه سود مناسبی خواهد شد. برای 
مثال در پنجمین عرضه نفت در بورس، نفت 
خام با تخفیفی 14 دالری نسبت به قیمت 
جهانی نفت برنت معامله شد. با خرید هر 
محموله 35 هزار بشکهای، حدودا 500 هزار 

دالر سود به خریدار می رسید.

محرمانه بودن اطالعات خریداران نفت 
در بورس

 روند خرید نفت در بورس با توجه به شرایط 
حساس تحریمی کشور به گونه ای است که 
اطالعات خریداران جز برای تعداد معدودی 
از مسئولین ذی صالح و عالی رتبه برای دیگر 
اشخاص به هیچ عنوان مشخص نیست. در واقع 
هر سرمایه گذار و خریدار از طریق مسئولین 
مربوطه کدهای محرمانه ای را دریافت می کنند. 
حتی کارگزاری های مستقر در بورس هم از 
هویت این کدها اطالعی ندارند. با این روند 
هیچگونه راهی برای شناسایی خریدارن نفت 
ایران وجود ندارد و موضوع افشا شدن اطالعات 

خریدارن شبهه ای کامال بی اساس است.

صادرات فرآورده های نفتی از طریق شبکه 
مویرگی

همانطور که اشاره شد هر چند عرضه نفت 
و  نمندی  توا ز  ا استفاده  برای  بورس  در 
انعطاف پذیری بخش خصوصی در صادرات 
نفت یکی از اقدامات ضدتحریمی ایران برای 
جلوگیری از افت میزان صادرات نفت خام 
کشور بود که در صورت تداوم عرضه چشم انداز 
مناسبی برای آینده خواهد داشت اما راهکار 
اساسی عدم خام فروشی نفت و جایگزین کردن 
صادرات فرآورده های نفتی است. به طور کلی 2 
تفاوت کلی نفت خام و فرآورده های نفتی در 
تجارت باعث شده که تحریم خرید فرآورده های 
نفتی از ایران به نسبت خرید نفت خام بسیار 

سخت تر باشد:
1- حجم محموله ها و شیوه صادرات: صادرات 
نفت خام در محموله های بسیار بزرگ 2-1 
میلیون بشکه توسط نفتکش های بزرگ به 
مقاصد مشخص صورت می گیرد. بزرگی حجم 
محموله های نفتی، امکان شناسایی و رهگیری 
آنها را برای آمریکا از طریق فناوری GPS را 
فراهم کرده و بدین صورت راه های فروش 
نفت خام ایران مسدود میشود؛ اما با فرآورش 
نفت خام و تبدیل آن به زنجیره متنوعی از 
فرآورده های پاالیشی و پتروشیمیایی میتوان 
فرآورده های متنوع نفتی را در احجام کوچک 
به مناطق گوناگون صادر کرد و برخالف فروش 
نفت الزام فروش در احجام بزرگ به دلیل 
اقتصاد مقیاس وجود ندارد. باید توجه داشت 
که صادرات بخش زیادی از فرآورده ها از طریق 
خودرو های سنگین، خط لوله و نهایتا کشتی 
انجام شود. در نتیجه با کوچک شده احجام 
صادراتی و صادرات فرآورده از طریق شبکه 
مویرگی احتمال رهگیری آن برای آمریکا 

بسیار کم است.
2- تعداد خریداران و عرضه کنندگان: به 
طور کلی 42 پاالیشگاه در دنیا وجود دارد 
که میتوانند نفت ایران را در پاالیشگاه های 
خود تزریق کنند که این 42 پاالیشگاه نیز در 
کشور های معدودی مانند هند، چین، کره و 
چند کشور دیگر واقع شده اند. عمده کشورهای 
اصلی خریدار نفت ایران مانند هند، چین، 
کره جنوبی و ... در شرق آسیا و مابقی خریداران 

در اروپای جنوبی واقع شده اند که فاصله ی 
آنها از بعد مسافت و زمان از ایران زیاد است. 
همچنین تنها عرضه کننده ی نفت ایران در 
بازارهای جهانی مدیریت امور بین الملل شرکت 
ملی نفت است. در نتیجه انحصار در طرف 
عرضه کننده و معدود بودن تعداد خریداران 
باعث میشود که تحریم خرید نفت ایران به 
راحتی قابل اجرا باشد یعنی آمریکا مستقیما 
به سراغ خریداران نفت ایران برود و در صورت 

تداوم خرید نفت ایران آنها را تحریم کند.
توسعه صنایع پاالیشی و تبدیل نفت خام 
کشور به صدها محصول شیمیایی بازار فروش 
ایران را افزایش داده و تعداد مشتریان را از 
42 به هزاران مشتری در اقصی نقاط جهان 
میرساند. همچنین با توجه به نیاز کشورهای 
همسایه ایران به فرآورده های نفتی در صورت 
تبدیل نفت به فرآورده میتوان آنها را در قالب 
محموله های کوچک عمدتا به کشورهای 
همسایه و در مسافت های نزدیک صادر کرد؛ 
در نتیجه تحریم پذیری آنها بسیار سخت تر از 

نفت خام است.

جمع بندی
 علیرغم جو رسانه ای حاکم که سعی دارد 
اینگونه القا کند که کشور به بن بست رسیده 
است، باید توجه داشت که ایران راهکارهای 
کوتاه مدت و بلند مدت فراوانی برای مقابله 
با تحریم های نفتی آمریکا دارد که تنها به دو 
نمونه از آنها در این مقاله اشاره شد. احداث 
واحدهای پتروشیمیایی PDH برای مقابله با 
تحریم LPG، ساخت سریع السیر فاز چهارم 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس برای مقابله 
اصولی و بلندمدت با تحریم میعانات گازی، 
احداث مخازن استراتژیک میعانات گازی و 
نفت خام برای مقابله کوتاه مدت با تحریم 
این محصوالت، رایزنی و دیپلماسی فعاالنه 
برای اتحاد بیشتر با روسیه، عراق و کویت 
برای کاهش عرضه نفت در صورت تحریم 
نفت ایران و ایجاد نوسانات شدید در بازار 
نفت و بنزین در جهان و خصوصا امریکا که 
مقاومت ها را با تحریم ایران بیشتر کند و... 
هر کدام مواردی است که میتوان به تفضیل 

درباره آنها بحث کرد. 

»نه« نسل دانشجو
به رمان های عاشقانه!

با پایان یافتن سی و دومین دوره نمایشگاه کتاب فرصت خوبی است 
نگاهی به کتاب های مورد عالقه دانشجویان در این نمایشگاه شود
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سید احسان حسینی
دانشجوی دانشگاه تهران
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  نخستین نشریه سراسری دانشجویان

گرانی کاغذ؛ حیات نشریات دانشجوییی را به خطر انداخت
دانشجویان در گفتگو با سه نماینده نشریات دانشجویی اثرگذاری گرانی کاغذ را بر این نشریات بررسی کرده است

کاغــذ؛ شــاید هیچــگاه کســی تصــورش را نمی کــرد کــه ایــن قلــم هــم جــزو کاالهــای لوکــس 
محســوب شــود و روزی بیایــد کــه بــرای خریــد آن نیــاز بــه هزینــه کــرد نســبتا گزافــی بــود، 
امــا حــاال کــه قیمــت کاغــذ پــرواز کــرده و ظاهــرا دســت کســی هــم بــه آن نمی رســد، حــوزه 
ــه  ــه ن ــی ک ــش قیمت ــت. افزای ــده اس ــرر ش ــه متض ــش از هم ــده و بی ــی دی ــن گران ــر را از ای ــترین اث ــر بیش نش
تنهــا صــدای ناشــر کتــاب را در آورده، بلکــه وضعیــت را بــرای ادامــه حیــات روزنامه هــا و نشــریات بــه مرحلــه 
هشــدار رســانده اســت. در این میان اما شــاید دانشــجویانی که در حوزه نشــریات فعال هســتند، بیشــترین 

آســیب را از آشــفته بــازار کاغــذ دیده انــد، قشــری کــه بــه دلیــل نداشــتن قــدرت مالــی بــاال نمی تواننــد پــا بــه 
پــای گرانــی کاغــذ حرکــت کننــد و در مقابــل هــم دانشــگاه ها چنــدان تمایلــی بــه حمایــت از آنهــا ندارنــد، 
ــد  ــور کل قی ــه ط ــا ب ــد و ی ــر کنن ــر منتش ــراژ کمت ــان را در تی ــا نشریه ش ــرده ی ــور ک ــا را مجب ــم آنه ــن مه همی
چــاپ نشــریه را بزننــد؛ همیــن مســئله باعــث شــد تــا بــه ســراغ 3 تــن از فعالیــن ایــن حــوزه برویــم و از آنهــا 
دربــاره مشــکالت ایــن روزهــای چــاپ نشــریه بپرســیم؛ مشــکالتی کــه البتــه تنهــا بــه گرانــی کاغــذ و چــاپ 

هــم خالصــه نمی شــود. 

امین خلیق
خبرنگار

 دانشگاه

سجاد باقری
روزنامه نگار

دانشجویان افغانستانی هزینه زا هستند؟
اظهارات معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره اتباع افغانستانی به درون دانشگاه ها کشیده شده است

اظهارات کوتاه بود اما حواشی آن شاید حاال حاالها ادامه داشته باشد، 
نوزدهم اردیبهشت ماه، سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه با حضور در گفت و گوی ویژه خبری به بهانه اقدام تازه دولت 
در ماجرای پرونده برجام گریزی به مسئله اتباع غیرایرانی حاضر در ایران دارد، او می گوید: »وقتی 
تحریم های آمریکا اثر کند منابع مالی ما محدود شود و فروش نفت ایران به صفر برسد که البته این 
اتفاق نمی افتد ما مجبور هستیم که سیاست های ویژه ای برای اقتصاد خود اعمال کنیم و ممکن 
است در یک جا به یک نقطه ای برسیم که نتوانیم این هزینه ها را ادامه دهیم و در آن صورت 
ممکن است از خواهران و برادران افغانستانی خود بخواهیم ایران را ترک کنند«. اینکه معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه بر چه الزام یا برنامه ای این اظهارات را در یک برنامه زنده تلویزیونی 
داشته است قطعا می تواند با تحلیل های متفاوتی همراه باشد، اما ابعاد این اظهارات طی روزهای 
گذشته محلی برای گفتگوها در روزهای گرم و بارانی ماه رمضان است. اما نکته ای که می تواند 
در این اظهارات ابهام آمیز باشد قشر خطاب کننده عراقچی است، و این سوال ایجاد می شود که 
این اظهارات تمام اتباع افغانستانی از جمله دانشجویان و افراد متخصص در برمی گیرد یا خیر؟ 
آیا تمامی اتباع افغانستانی برای کشور »هزینه زا« هستند و دولت در واقع یک یارانه پنهان نیز به 

آنها اختصاص می دهد؟ 

آمارهایی از مهاجرین اتباع افغانستانی در دانشگاه ها
یکی از معیارهای ارزیابی توسعه یافتگی آموزش عالی میزان دانشجویان مهاجر به آن کشور 
است، به این معنی که باال بودن حضور دانشجویان خارجی در یک کشور می تواند ضمن ارزآوری 
و تبادل علمی دانشجویان داخلی و خارجی در انتقال بدون سانسور فرهنگ آن کشور نیز موثر 

به دلیل شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و علمی که قرار دارد، جمعیت  ایران  باشد؛ کشور 
دانشجویان مهاجر از کشورهای مختلف به داخل قابل توجه است، مسئله ای که می تواند بر 
بسیاری از تحلیل ها اثرگذار باشد. بر اساس آمارهای اعالم شده جهانی تا سال 2014، ایران از 10 
کشور باالی 100 دانشجو در دانشگاه های داخل میزبانی کرده است، پاکستان با 146 دانشجو، 
لبنان با 221، سوریه با 360، عراق با 971 نفر و افغانستان با 9033 نفر صدر جدول دانشجویان 
مهاجر به ایران هستند. امارهایی قابل تامل که حضور چند برابری دانشجویان افغانستانی در صدر 
آن است، البته این آمارها در سال 2019 از افزایش تعداد دانشجویان افغانستانی خبر می دهد،  
بر اساس آمارهای اخیر مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری تا پایان سال 1397، 38 هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی کشور در مقاطع رشته های مختلف تحصیل می کنند که از مجموع این دانشجویان،27 هزار 
نفر در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هشت هزار نفر در دانشگاه آزاد 
اسالمی و بقیه هم در دانشگاه های زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال 
تحصیل هستند. از نکات قابل توجه این آمار سهم دانشجویان افغانستانی است که بر اساس 
همین آمار بیش از 17 هزار دانشجو از این اتباع در ایران مشغول تحصیل هستند، موضوعی که 
قطعا نمی توان به راحتی از اخراج آنها از کشور حرف زد. به عالوه اینکه این تعداد دانشجو منبع 
درآمد مناسبی برای دانشگاه ها در روزهایی که روسای مراکز آموزش عالی کشور از کسری بودجه 

گله دارند، باشد.

یک حساب و کتاب ساده
با یک حساب و کتاب ساده می توان میزان ارز آوری دانشجویان تبعه افغانستانی برای دانشگاه های 

کشور محاسبه کرد، بر اساس گفته برخی از دانشجویان این کشور، آنها ملزم هستند که شهریه 
خود را به صورت دالر پرداخت کنند، شهریه ای که بر اساس اطالعات موجود برای یک دانشجوی 
کارشناسی در هر ترم نزدیک به هزار دالر و برای دانشجویان کارشناسی ارشد 2100 دالر خواهد 
بود  که با یک جمع و تفریق ساده می تواند از درآمدزایی چندصد میلیاردی دانشگاه ها تنها برای 

یک نیمسال خبر داد.  البته وزارت علوم اخذ شهریه به دالر را تابع شرایط خاصی کرده است. 

دانشجوی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است، اما می گوید اگر اسمم را بگویم 
حتما در دانشگاه با مشکل روبه رو می شوم، به همین دلیل ترجیح می دهد به گمنام باشد و از 
مشکالت این روزهای دانشجویان افغانستانی بگوید.  به گفته او مشکل شهریه اصلی ترین دغدغه 
دانشجویان افغانی اســت، به ویژه اینکه با باال رفتن نرخ ارز مشکالت چند برابر هم شده است. 
آنطور که او می گوید: ما قادر به تامین شهریه با نرخ ارز 15 هزار تومانی نیستیم، در حال حاضر 
شــهریه برای دندانپزشکی 105 و برای پزشکی 150 میلیون تومان و قطعا تامین این مبلغ آن 
هم برای اتباع کار بســیار سختی است، چرا که اکثر ما مهاجر هستیم و پدرمان در ایران کارگر 
هستند و توانایی تامین این مبلغ را ندارند. این دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید 
بر اینکه بسیاری از دانشجویان افغانستانی در حال انصراف از تحصیل هستند، ادامه می هد: این 
ترم حتی پنل دسترســی بسیاری از دانشجویان نیز از سوی دانشگاه باز نشده است و مسئوالن 

دانشگاه می گویند باید شهریه سال گذشته تسویه شود تا اجازه دسترسی به پنل داده شود، به 
همین دلیل مجبوریم شهریه را به صورت قسطی بپردازیم و هر بار 500 تا 700 دالر را به دانشگاه 
پرداخت می کنیم تا شهریه ترم قبل تسویه شود.عدم دسترسی به بازار کار از دیگر مشکالت این 
دانشجویان است، موضوعی که این دانشجو درباره اش اینطور توضیح می دهد: ما در ایران پناهنده 
هستیم و حتی اگر دوران تحصیل مان نیز تمام شود، بر اساس قوانین وزارت کار ایران نمی توانیم 

شغلی در ایران داشته باشیم و مجبور هستیم به کشور خودمان بازگردیم. 
هر چند که مسئوالن وزارت بهداشت آیین نامه ای را برای پرداخت شهریه با نرخ ارز دولتی برای 
برخی از اتباع خارجی در نظر گرفته اند، اما گویی این آیین نامه تنها خاک می خورد و دانشــگاه 
خود را موظف به اجرای آن نمی داد. این دانشــجو در این باره می گوید: وزارت بهداشت در سال 
جاری آیین نامه ای رابه دانشگاه ابالغ کرد که بر اساس آن اتباعی که شرایط خاصی دارند، بتوانند 

از شهریه  با نرخ ارز 4200 تومانی استفاده کنند، به طور مثال اگر مادر اتباع خارجی ایرانی 
باشد و یا بخشی از تحصیل پیش از دانشگاهش در ایران بوده باشد، می تواند از این آیین نامه 
اســتفاده کرده و حتی شهریه را به ریال بپردازند، اما  این آیین نامه حداقل در دانشگاه علوم 

پزشکی تهران اجرایی نمی شود.
او می گوید: این دانشگاه به ما می گوید حتما باید شهریه را به دالر پرداخت کنیم و ما نیز مجبوریم 
ریال را در مناطقی مانند چهارراه استانبول به دالر تبدیل کرده و آن را به دانشگاه تحویل دهیم 
و قطعا این باعث افزایش هزینه ها می شود، این در حالی است که ما مهاجر هستیم و درآمدمان 
از کشور ایران است و مانند سایرد دانشجویان خارجی نیستیم که با خودمان دالر به ایران آورده 
باشیم. این دانشجو می گوید: شهریه ما ساالنه و بر اساس رشته مان است، یعنی برای دندانپزشکی 
در ســال باید 7 هزار و برای پزشکی 10 هزار دالر بپردزایم، هر چند مشکالت زیاد است، اما از 
آنجایی که خودم وبسیاری از دوستانم در ایران به دنیا آمده ایم این جا را وطن خودمان می دانیم 
و دوست داریم در ایران بمانیم، قطعا هیچ کس دوست ندارد وطن خود را ترک کند اما شرایط 

امروز به گونه ای است که ادامه تحصیل مان بسیار سخت شده است. 

گفتگوی »دانشجویان« با دانشجوی تبعه افغانستانی؛

دانشگاه ها از ما شهریه به صورت دالر می خواهند

رشد پشتیبانی مالی از نشریات
با شرایط روز  تناسبی ندارد

محمدی، عضو هیات نظارت
بر نشریات دانشجویی وزارت علوم

یکـی از مشـکالتی کـه بسـیاری از دانشـگاه ها  بـا آن روبـه رو 
هسـتند، مسـائل مالی اسـت و در اکثر دانشـگاه ها پشـتیبانی 
مالـی از نشـریات را شـاهد نیسـتیم. البته تصوری ایجاد شـده 
مبنـی بـر اینکه امـروزه دیگر نیازی به نشـریات نیسـت و باید 
مطالـب در فضـای مجـازی منتشـر شـود و همین مسـئله هم 
دلیلـی بـرای عـدم حمایـت از نشـریات شـده اسـت،  البته در 
دیـدار دانشـجویی 2 سـال پیش رهبری به این مسـئله اشـاره 
کردنـد و گفتنـد نشـریه مصداقـش از فضای مجازی جداسـت 
و بایـد بـه آن حـوزه بـه صـورت ویـژه اهمیـت داده شـود. بـا 
ایـن حـال امـروزه نشـریات مـا در حـوزه چـاپ بـا مشـکالت 
زیـادی روبـه رو هسـتند و برخی از دانشـگاه ها اعـالم می کنند 
کـه بودجـه ای بـرای ایـن کار ندارنـد و مابقـی نیـز علی رغـم 
داشـتند بودجـه اهمیتـی بـه این مسـئله نمی دهنـد و همین 
مسـائل باعـث شـده تـا مقـداری رونـق نشـریات کاهـش پیدا 
کند.بـا توجـه بـه اینکه فضـای نشـریات از 6 ماه گذشـته گرم 
شـده اسـت، پیش بینی می کنیم  که کار نشـریات از در آینده 
نسـبت بـه وضعیت امروزشـان رونق بیشـتری داشـته باشـند،  
بـا ایـن حـال مشـکل اصلی این اسـت  کـه حمایت هـای مالی 
نمی توانـد خـودش را همـراه بـا پیشـرفت نشـریات بـه جلـو 
بیـاورد و هیچـگاه افزایـش حمایت هـای مالی در ایـن زمینه را 
شـاهد نبوده ایـم،  امـا طبیعتـا نمی تواند جلوی رونق نشـریات 

را هـم گرفت.  

دانشگاه چاپ نشریات علمی
را محدود کرده است

فرزانه تشتری، عضو اصلی کمیته ناظر
بر نشریات دانشگاه قم

مـا در دانشـگاه مان پیـش از گـران شـدن کاغـذ هـم مشـکل چـاپ داشـتیم و دانشـگاه آنطور کـه بایـد از چاپ 
نشـریات حمایـت مالـی نمی کـرد و بـه همیـن دلیل تیراژ نشـریات ما بسـیار پایین بـود. به طوری کـه برای یک 
نشـریه علمـی کـه حـدود 500 مخاطـب دارد و بایـد حداقـل 100 نسـخه از یک شـماره را چـاپ و توزیع کنیم، 
دانشـگاه ایـن مسـئله را قبـول نمی کنـد و تنهـا 50 نسـخه را می پذیـرد و همیـن مسـئله کار را برایمان سـخت 
کـرده اسـت، محدودیت هایـی از ایـن دسـت بسـیا زیـاد اسـت و حتی پـول طراحی نیز بـه ما نمی دهنـد و چاپ 
رنگـی اصـال بـه مـا تعلـق نمی گیـرد. از سـوی دیگر دانشـگاه موظف اسـت که هر تـرم برای مـا کارگاه آموزشـی 
مرتبـط بـا موضـوع چاپ نشـریه را برگزار کند که اصـال چنین اتفاقی نمی افتد، همچنین دانشـگاه مـا به مدیران 
مسـئول مجـوز کتبـی نمی دهـد و حتـی صـورت جلسـه ای از کمیته ناظر بر نشـریات کـه باید به صـورت منظم 
برگـزار شـود کـه البتـه هیچـگاه اینطور نبـوده هم تهیه نمی شـود. یکـی دیگر از مشـکالت ما عدم اطالع رسـانی 
دربـاره موافقـت و یـا عـدم موافقت با درخواسـت مدیران نشـریات برای صدور مجوز اسـت، به طوری که شـخصا 
در مهـر مـاه درخواسـت مجـوز داده بـودم و در آبـان مـاه نیز مجوزم صادر شـده بـود، اما زمانی که شـخصا دنبال 
نتیجـه درخواسـتم رفتـم اعـالم کردنـد کـه یـک مـاه پیـش ایـن مجـوز صدر شـده ولـی حتـی تلفنی نیـز این 
موضـوع را بـه مـن ابـالغ نکردنـد و همیـن مسـئله باعث شـد تا  نتوانـم یکی و دو شـماره از نشـریه ام را منتشـر 
کنم. متاسـفانه نشـریات سیاسـی در در دانشـگاه مان بسـیار محدود هسـتند و قبل از چاپ این نشـریات بر آنها 
نظـارت محتوایـی صـورت می گیرد، به طوری که حراسـت دانشـگاه به صورت مسـتقیم در این زمینه وارد شـود، 
در حالـی کـه اگـر شـکایتی دارد بایـد از طریق شـورای نظـارت بر نشـریات این موضـوع را دنبال کنـد.  هر چند 
کـه اگـر شـروط تعیین شـده دانشـگاه مبنـی بر تعـداد تیـراژ، طراحـی و ... را قبول کنیـم، دانشـگاه 100 درصد 
هزینه هـای چـاپ نشـریه را می دهد و طبیعتا در شـرایط فعلی دانشـجویان مجبور هسـتند تمام شـروط را قبول 
کننـد، امـا بـرای نشـریات علمـی که مجبور هسـتیم عکس ها را به صـورت رنگی منتشـر کـرده و از 2 رنگ برای 
چـاپ اسـتفاده کنیـم، هزینه هـا افزایش پیـدا می کند و یا دانشـجو محجبور اسـت از جیب خود هزینـه کند و یا 
کال قیـد انتشـار نشـریه را بزنـد کـه برخی از دانشـجویان فعـال در این حوزه اعـالم کرده اند که دیگر نشریه شـان 

را منتشـر نمی کنند. 

سرنوشت روزنامه های کشور
در انتظار نشریات دانشجویی

محمدی، مدیرمسئول نشریه دانشجویی
دانشگاه عالمه طباطبایی

دانشگاه ها حمایت خاصی از چاپ نشریه نمی کنند، حتی دانشگاه هایی داریم که اصال کمیته ناظر بر نشریات 
دانشجویی ندارند و تشکل ها مجبور هستند از بودجه و یا هزینه کرد شخصی خود دست به این کار بزنند. در مقابل 
برخی دانشگاه ها که وضعیت بهتری داشته و به طور مثال کمیته ناظر را دارند، اما در عمل حمایتی از نشریات 
انجام نمی دهند. عمال تعداد دانشگاه هایی که قوانین مربوط به نشریات را بهتر رعایت کرده و تا حدودی از نشریات 
نیز حمایت می کنند، بسیار محدود است.  دانشگاه ها معموال اعالم می کنند که تا میزان مشخصی از هزینه تیراژ 
نشریه را متقبل می شوند و یا رقم خاصی را مشخص می کنند و می گویند اگر چاپ نشریه بیشتر از رقم تعیین 
شده باشد، خود دانشجویان باید آن را پرداخت کنند.  در دانشگاه ها برای چاپ نشریات همیشه بهانه بودجه نداریم،  
وجود دارد و این مسئله بیشتر نیز مختص دانشگاه های وزارت علوم است؛ چرا که از نظر قانونی دانشگاه ها ملزم 
نیستند که بودجه ای را به این مسئله اختصاص دهند، در حالی که وزارت بهداشت به خاطر تاکیدی که بر حمایت 
از نشریات دارد، این مسئله کمتر اتفاق می افتد. همه این اتفاقات در حالی است که چاپ یک نشریه معمولی 7 
صفحه ای که بخواهد در 2 رنگ چاپ متنشر شود و در تعداد معمولی نیز توزیع شود، حدود 400 هزار تومان برای 
هر نوبت چاپ هزینه نیاز دارد.  البته مسائل مالی تنها بخشی از مشکالت چاپ نشریه محسوب می شود؛ چرا که 
برخی از دانشگاه ها نظارت پیش از چاپ دارند، هر چند که با رایزنی های صورت گرفته نوع نظارت پیش از چاپ 
در دانشگاه ها تغییر کرده و دیگر به شکل سابق دنبال نمی شود، اما هنوز این وضعیت وجود دارد و تا زمانی که 
دانشگاهی از فایل نشریه مطلع نشود، اجازه چاپ آن را نمی دهد.  در حقیقت دانشگاه هایی که می خواهند حمایت 
مالی پیش از چاپ داشته باشند، معموال نظارت محتوای پیش از چاپ نیز دارند و این مسئله را نیز به شکل های 
مختلف دنبال می کنند. به طور مثال به دانشجو می گویند دانشگاه با یکی از چاپخانه ها قرارداد دارد و باید نشریه در 
این چاپخانه منتشر شود، اما زمانی که دانشجو فایل را در اختیار این چاپخانه قرار می دهد، در ابتدا چاپخانه فایل 
را با دانشگاه نهایی کرده و بعد اقدام به چاپ آن می کند.  معتقدم با توجه به افزایش هزینه های مربوط به چاپ 
نشریات، چشم انداز آنها نیز همانند روزنامه ها می شود و ممکن است  تیراژها پایین بیاد و در مقابل دانشجویان 
نیز کمتر قلم زده و کنش سیاسی داشته باشند، البته در مقابل نیز نشریات الکترونیک افزایش پیدا می کند و قطعا 

این وجه مثبت مسئله خواهد بود. 
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  نخستین نشریه سراسری دانشجویان

اجتماعی  

زهرا رمضانی
روزنامه نگار

خبرهای درگوشی از دانشگاه

»نه« نسل دانشجو به رمان های عاشقانه!
با پایان یافتن سی و دومین دوره نمایشگاه کتاب فرصت خوبی است نگاهی به کتاب های مورد عالقه دانشجویان در این نمایشگاه شود

 دانشجو یکی از قشرهایی است که بیشترین ارتباط 
را با کتاب دارد، حال می خواهد کتاب درسی باشد  
یا غیردرسی. همین مسئله هم باعث می شود تا 
دانشجویان همیشه یکی از پایه های ثابت نمایشگاه کتاب تهران باشند؛ نمایشگاهی 
که هر ساله با رسیدن دومین ماه از فصل بهار ناشران کشور چه آنهایی که در 
حوزه تخصصی کار می کنند و چه آنهایی که جزو ناشران عمومی محسوب می 
شوند را گردهم جمع کند تا نه تنها آثار منتخب و منتشر شده در طول سال، بلکه 
تازه های نشرشان را هم در معرض نمایش و فروش بگذارند و به تبع دانشجویان 
هم در کنار دیگر مردم بازدیدکننده از مصلی تهران حتما بعد از بازدید غرفه های 
مربوط به ناشران دانشگاهی که به اعتراف بسیاری شان به اجبار و به خاطر تهیه 
کتب درسی به آنجا می روند، سری هم به شبستان مصلی که به خاطر حضور 
ناشران عمومی یکی از جذاب ترین بخش های نمایشگاه به شمار می رود، می 
زنند و این بار از روی عالقه و نه اجبار هزینه خرید کتاب ها را پرداخت می کنند. 

** تغییر ذائقه دانشجو
در این میان اما غرفه برخی از ناشران عمومی شلوغ تر از ناشران دیگر است؛ 
ناشرانی که حتی اگر در راهروهای انتهای شبستان جای داده شوند هم باز برای 
طرفداران آثار آنها فرقی نمی کند و هر از درب شبستان که وارد شوند، خودشان 
را به غرفه مورد نظرشان می رسانند تا بتوانند بعد از اطالع از جدیدترین آثار این 
ناشران، لیستی که از قبل برای خرید تهیه کرده بودند را یکی یکی خط بزنند با 

دست پر از نمایشگاه کتاب خارج شوند. 
تا همین چند سال پیش وقتی اسم غرفه های شلوغ بخش ناشران عمومی به 
میان می آید، ناخودآگاه اسم برخی ناشران در ذهن ها نقش می بست، اما گویی 
ذائقه نسل دانشجو در این چند سال کمی تغییر کرده و بیشتر از اینکه برایشان 
ناشر مهم باشد، به فکر خرید کتاب های رمان جذاب هستند و برایشان هم 
چندان فرقی نمی کند که این کتاب از سوی کدام ناشر راهی بازار نشر می شود؛ 
شاید پیش تر بیشتر رمان های عاشقانه از سوی قشر دانشجو  انتخاب می شد، اما 
گویی دانشجویان که نسل جوان این مرز و بوم را تشکیل می دهند، دیگر همانند 
گذشته رغبتی به کتاب های عاشقانه که صرفا به عشق زمینی میان دو جنس 

مخالف می پرداختند، ندارند و ترجیح می دهند ژانرهای دیگر را تجربه کنند. 
سهیال ساداتی، دانشجوی دانشگاه اراک درباره ذائقه این روزهای نسل جوان 
در حوزه کتابخوانی می گوید: شخصا کتاب های علمی و تخیلی را خیلی دوست 
دارم و نام چند کتاب تازه منتشر شده در این دو حوزه را نوشته ام تا از نمایشگاه 
کتاب امسال خریداری کنم؛ البته بیشتر عالقه مندی ام کتاب های تخیلی است 
و هنوز هم کتاب »هری پاتر« جزو محبوب ترین کتاب هایم به شمار می رود و 
هر گاه چشمم به کتاب های تازه منتشر شده در این حوزه می افتد حتما باید 

آنها را خریداری کنم.
او با بیان اینکه در حال حاضر هم 2 کتاب تخیلی دارم که حتی وقت نکرده ام آنها 
را بخوانم، ادامه می دهد: شخصا کتاب های زیادی ندیدم که در قالب داستان و 

رمان مسائل علمی را بازگو کرده باشد، اما این کتاب ها همیشه برایم جذابیت و 
تازگی دارند و باعث می شود تا احساس کنم در جریان دنیای اطرافم قرار بگیرد؛ 
چرا که امروز علم یکی از رکن های جداناپذیر از دنیای ما شده و نمی توانیم نسبت 

به مسائل علمی بی تفاوت باشیم. 
مریم افشانی، دانشجویی که از استان قزوین به نمایشگاه کتاب آمده بود، اما 
نظر متفاوتی داشت. او کتاب شعر را جزو عالقه هایشان می داند و می گوید: آثار 
برخی از شاعران مانند فاضل نظری و محمدمهدی سیار را همیشه دنبال کرده 
و می کنم و در کنار آن کتاب به اشعار شاعران بزرگی چون محمدعلی بهمنی و 
علی محمد مودب هم عالقه زیادی دارم. او ادامه می دهد: شعر دنیای عجیبی را 
پیش روی آدمی می گذارد و با خواندن بیت به بیت یک شعر می توان حس های 
مختلف را تجربه کرد؛ به گونه ای که شاید ابیات مختلف یک شعر همانطور که 
شما را می گریاند، باعث ایجاد حس شادی در شما شود و به نظرم تنها شعر چنین 

ویژگی دارد که عواطف انسانی را به معنای واقعی کلمه تحریک کند. 
علیرضا سبحی، دانشجویی که از تبریز خودش را به سی و دومین نمایشگاه 
کتاب رسانده، خرید آثار حماسی را دلیل حضورش در مصلی تهران می داند و 
می گوید: اینکه در جریان حماسه های مردمی قرار بگیرم، همیشه برایم جذاب 
بوده است و برای همین کتاب های زیادی در این حوزه خوانده ام، کتاب هایی که 
هر کدامشان حرف های تازه ای داشته و با اطمینان می گویم علی رغم اینکه ژانر 
همه این کتاب ها یکی بوده، اما حتی یک حماسه تکراری در آثاری که خوانده ام، 

وجود نداشته و همین برایم جذاب است. 
او ادامه می دهد:  کتاب های حماسی خودمان را که بیشترشان در قالب کتاب های 

دفاع مقدسی تعریف می شوند را هم زیاد می خوانم و واقعا برخی از این کتاب ها به 
حدی جذاب و شوک آور هستند که آدمی باورش نمی شود چنین صحنه هایی 
توسط همین آدم هایی که شاید در اطراف هر کدام از ما  حضور داشته باشند، 

خلق شده است.
این دانشجوی تبریزی تصریح می کند: کتاب های ژانر حماسی نه تنها به حماسه 
مردمان دوره های مختلف می پردازد، بلکه به نوعی تاریخ را نیز روایت می کند؛ 
تاریخی که شاید اکثر مردم ما حتی درباره کشور خودمان نیز اطالعات کمی از آن 
دارند و این مسئله آزاردهنده ای است؛ از سوی دیگر با خواندن کتاب های حماسی 

مربوط به کشورهای دیگر تا حدودی با آداب و فرهنگ آنها هم آشنا می شوم. 
سبحی معتقد است: ژانر حماسی جزو معدود ژانرهای کتاب است که مخاطب 
هنگام خواندن آن به هیچ وجه نمی تواند پایان قصه را حدس بزند و از سوی دیگر 
اگر قهرمان چنین کتاب هایی به خاطر خلق حماسه شان از دنیا بروند، از مرگ 
آنها احساس غرور می کنی و این موضوعی است که شاید در کتاب های دیگر 
کمتر آن را شاد باشیم.  زهرا، دانشجوی دانشگاه تهران اما کتاب های فانتزی 
را جزو عالقه مندی هایش می داند و می گوید: به نظرم این ژانر کتاب ها دنیای 
متفاوتی را روبه روی آدم می گذارد؛ دنیایی که شاید در واقعیت نتوان آن را پیدا 
کرد و همین مسئله باعث شده تا به آنها عالقه زیادی داشته باشم و هر ساله تا 

آنجایی که بتوانم جدیدترین آثار منتشر شده در این ژانر را خریداری می کنم.
او با گالیه به افزایش قیمت کتاب تصریح می کند: امسال هم 4 کتاب در این ژانر را 
خریداری کرده ام، اما بیشتر کتاب هایی که در این زمینه متنشر می شود، مربوط 
به آثار ترجمه ای هستند و نمی دانم چرا نویسندگان خودمان رغبت چندانی 

برای انتشار این نوع آثار ندارند. 
محمد عقیلی، دانشجوی دانشگاه آزاد خواندن کتاب هایی با تم اجتماعی را 
جزو بزرگ ترین سرگرمی هایش معرفی می کند و می گوید: نه تنها خودم بلکه 
اکثر دوستانم نیز به کتاب های اجتماعی عالقه زیادی دارند؛ چرا که به نظرم این 
کتاب ها با واقعیت های دنیای که ما در آن زندگی می کنم، سنخیت زیادی دارد و 

همین مسئله باعث می شود تا باورپذیری این کتاب ها بیشتر شود. 
او ادامه می دهد: قطعا داستان کتاب هایی که ژانر اجتماعی دارد برای تک تک ما 
قابل لمس بوده و چه بسا اتفاق افتاده باشد، موضوعی که وقتی آن را در قالب کتاب 
می خوانی به خاطر چاشنی هایی که نویسندگان به آن اضافه می کنند، جذاب تر 
شده و همچنین باعث می شود تا نگاه متفاوت تری به مسائل اجتماعی پیدا کنیم. 
این دانشجو تصریح می کند: یکی دیگر از دالیلی که به سمت خواندن این کتاب ها 
می روم، این است که با خواندن هر کتاب جدید نه تنها با مسئله تازه در حوزه 
اجتماعی آشنا می شوی، بلکه راه حل های مقابله با این موضوعات را هم پیدا 
می کنی، درست است که نویسنده از نگاه خودش راه حل ارائه می دهد، اما به 
تدریج و با خواندن آثار متفاوت خود به دیدگاه جامعی درباره مسائل اجتماعی 

می رسی که موضوع بسیار مهمی است. 
سجاد نجفی، دانشجوی دانشگاه زنجان هم عالقه اش را خواندن رمان های خارجی 
می داند و می گوید: در گذشته رمان های ایرانی که بیشتر هم فضای عاشقانه را 
برای مخاطب ترسیم می کردند، می خواندم؛ اما به نظرم تم بسیاری از کتاب های 
این حوزه تکراری شده و به همین خاطر ترجیح می دهم رمان های خارجی را 
بخوانم؛ البته طبیعتا این رمان ها هم فضای عاشقانه دارند اما شاید چون برای 
من که در آن فرهنگ بزرگ نشده ام، خواندن این رمان ها جذابیت بیشتری دارد.

او ادامه می دهد: قطعا این آثار خود موضوعات مختلفی دارد ولی اگر شناخت 
چندانی نسبت به نویسنده آن نداشته باشی، حتما نمی توانی موضوع داستان 
را حدس بزنی و همین مسئله جذابیت بیشتری به کتاب می دهد، در حالی که 
درباره کتاب های ایرانی این مسئله چندان صدق نمی کند و نویسندگان معموال 
خطی ثابت را در آثارشان دنبال می کنند، موضوعی که شاید درباره نویسندگان 
خارجی چندان صدق نکند.  مجید سبحانی، دانشجوی دیگری است که در غرفه 
ناشران عمومی به دنبال نشر مورد نظرش می گردد. او می گوید: به نظرم برای 
شناخت فرهنگ کشورهای دیگر بهتر است به سراغ کتاب های خارجی برویم، چرا 
که قطعا نویسندگان خارجی بهتر می توانند درباره آداب و رسوم کشور خودشان 
صحبت کنند، البته ما آثار ایرانی زیادی هم داریم که درباره کشورهای دیگر نوشته 
شده اند، اما هیچ کدام به اندازه آثار ترجمه ای نمی تواند واقعیت های آن جامعه را 

به مخاطب منتقل کند، به همین دلیل شخصا آثارخارجی زیادی را می خوانم.
او ادامه می دهد: قطعا یکی از جذابیت های کتابخوانی همین است که بدانیم در 
دنیای پیرامون چه می گذرد و خواندن رمان های خارجی یکی از راه حل های 
این مسئله است، تا به امروز رمان های خارجی زیادی خواندم و معتقدم به دلیل 

تازگی، همیشه این رمان ها جزو اولویت هایم برای خواندن خواهند بود.

موضع قابل تامل نشریه انجمن دانشگاه شریف درباره سپاه

شریف  دانشگاه  دانشجویان  اسالمی  انجمن  ارگان  »خبرنامه«  نشریه 
در شماره اخیر خود به موضوع تحریم و حمایت از سپاه پرداخته و در 
و  ترامپ  »تصمیم  می نویسد:  سپاه  کدامین  حامی  عنوان  با  یادداشتی 
قراردادن نام سپاه در لیست گروه های تروریستی بیش از همه به مردم 
افرادی  از  اما خطاب به بسیاری  ایران لطمه و صدمه وارد خواهد کرد 
که اکنون به زعم خود برای مقابله با استکبار خارجی رو به حمایت از 
سپاه آورده اند، امثال همان نماینده های مجلسی که دیروز فریاد دولت با 
تفنگشان گوش فلک را کر کرده بود اما امروز با یونیفرم سپاه به مجلس 
می آیند و امثال آن فعالین دانشجویی که سرکوب های 88 را فراموش کرده 
اند و امروز هشتگ می زنند که من هم سپاهی هستم، باید گفت که گرچه 
موضع امروزتان به زعم خودتان مقابله با استکبار خارجی اما حاصلشان در 
فردا روز، تقویت گروه های تندرو و مشروعیت بخشی به استبداد داخلی 

توسط همان تندرویان خواهد بود.«

تک واکنش تشکل های اصالح طلب درباره مدیریت بحران سیل

30 تشکل دانشجویی اصالح طلب در بیانیه ای پیرامون مدیریت بحران سیل تاکید 
کردند: »مقابله با تغییرات اقلیمی به اجماع و اراده ای بین المللی نیازمند است 
و چنین اراده ای همواره با تهدید نیروهای راستگرای افراطی ای همچون دولت 
ضد محیط زیستی دونالد ترامپ در آمریکا که پیش از این با زیر سوال بردن مبانی 
علمی پدیده ی تغییر اقلیم، از توافق اقلیمی پاریس خارج شده بودند، متزلزل گشته 
است. از یاد نبریم که راست های افراطی داخلی در مورد ضرورت عقب نشینی از 
تعهدات محیط زیستی هم مواضعی یکسان با تندروهای خارجی دارند. و اکنون 
در برابر صحنه آرایی خطرناک این نیروها، وقت آن رسیده است تا دانش آموزان و 
دانشجویان صلح طلب، سبزاندیش و ترقی خواه ایرانی، با همتایان شان در بیش از 
50 کشور جهان اعالم همبستگی کنند؛ یعنی با ده ها هزار دانش آموز و دانشجویی 
که مدت هاست هر هفته در »اعتصاب جهانی مدارس و مراکز تحصیلی در دفاع 
از حفظ محیط زیست« شرکت و برای تصویب برنامه هایی چون »توافق سبز« با 

هدف تحقق توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و اقلیمی مبارزه می کنند.«

انتقاد فعاالن دانشجویی پیرامون برخورد با نشریات دانشجویی

115 فعال نشریات دانشجویی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور با بیان اینکه 
»برخوردها با نشریات دانشجویی افزایش پیدا کرده است و دانشگاه های دولتی 
حتی به نشریات حامِی شما نیز رحم نمی کنند« نوشتند: »شاخص آزادی 
بیان در کشور به شدت افت کرده است و مانع اصلی آزادی بیان در کشور، 
دولت تحت امر جنابعالی است. نشریات دانشجویی گاها پایشان به قوه قضائیه 
کشیده شده است که این امر در نوع خود بی سابقه است. شکایت های پرتکرار 
از رسانه های مختلف، چهره های شاخص منتقد و حتی موافق دولت و تعطیل 
کردن تریبون های منتقدان دولت در دانشگاه ها نیز، نمونه هایی دیگر از رفتار 
خصمانه جنابعالی و دولت تدبیر امید است که نشان می دهد دولت حتی در 
تحقق مهم ترین شعار خود نیز کارنامه خوبی به جا نگذاشته است. جنابعالی 
حتی انتقاد دیگر مسئوالن کشور را نیز برنمی تابید و اخیرا نیز در اقدامی 
غیرقانونی دونفر از اعضای شورای انقالب فرهنگی را که منتقد رفتارهایتان 

بودند، به جلسات این شورا دعوت نمی کنید.«

سوءقصد به جان عضو هیئت علمی دانشگاه

اخیـرا رئیـس دانشـکده مامایـی و پرسـتاری دانشـگاه علوم پزشـکی 
زابـل گفـت: »فرشـته نارویـی یکـی از اعضـای هیئت علمی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی زابـل دارای مدرک کارشناسـی ارشـد پرسـتاری مورد 
سـوءقصد افراد مسـلح ناشـناس قرار گرفت و جان باخت.« بر اسـاس 
اظهارات معاون امنیتی و انتظامی اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان در 
ایـن حادثه که در روسـتای تپـه آزادی زهک از توابع شهرسـتان زابل 
بـه وقـوع پیوسـت بـر اثـر تیراندازی ترک نشـین یـک دسـتگاه موتور 
سـیکلت بـه طـرف یـک خـودروی سـواری بـه رانندگـی محمدعلـی 
شـیرانی، یک نفر از سرنشـینان به شـدت زخمی و همسـر محمدعلی 
شـیرانی بـه هویت فرشـته نارویـی بر اثر شـدت جراحـات وارده فوت 
کـرد. چرایـی وقـوع ایـن قتـل و انگیـزه قاتـالن توسـط دسـتگاه های 
امنیتـی در حـال بررسـی اسـت، امـا بـه احتمـال زیـاد اختالفـات 

خانوادگـی علـت این قتل اسـت.«

اطالعات دیگر از نمایشگاه سی و دومپراکندگی موضوعات کتاب های خریداری شده توسط دانشجویانپراکندگی ناشران داخلی و خارجی
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  گروه های دامپزشکی

 زمانی که سـیل آمـد بحث کمـک هـای مردمی به سـمت 

اقـام ضـروری زندگـی مـردم رفـت؛ چـرا کـه یـک سـری از 

مـردم خانـه و زندگـی خـود را از دسـت داده بودنـد و نیاز به 

اقـام اولیه زندگـی داشـتند. بنابراین بیشـتر کمـک های 

مردمـی معطـوف بـه اقـام ضـروری شـد و مـردم بـه کمپ 

هـا منتقل شـدند. امـا موضوعی کـه شـاید در ابتـدای امر 

فراموش شـده بـود بحـث دام هـای مـردم این مناطـق بود 

چـون اکثـر مـردم ایـن مناطـق دامـدار هسـتند. بنابرایـن 

مناطـق  ایـن  بـه  را  خـود  هـم  دامپزشـکی  هـای  گـروه 

دامپزشـکی  تیـم  مسـئول  بابایـی  آغـا  علـی  رسـاندند. 

گروه جهـادی شـهید چمـران در گفـت و گـو با هفتـه نامه 

دانشـجویان دربـاره اقدامـات ایـن گـروه جهـادی سـخن 

گفـت. او توضیـح داد:» بـه ایـن مناطـق اعـزام شـدیم و به 

واسـطه اردوهـای قبلـی جهـادی دامپزشـکی رابـط های 

بیـن مـردم و مسـئوالن جهـادی داشـتیم. ایـن رابـط هـا 

امارهایی به مـا می دادنـد و طـی بازدید دیدیم نظـر دامی 

خسـارت های زیادی به مناطق وارد شـده اسـت. مهترین 

خسـارت این اسـت کـه زمیـن هـای کشـاورزی مـردم این 

مناطق زیـر آب رفته بنابراین علوفـه مورد نیاز دام هایشـان 

تامیـن نمی شـود.«او ادامـه داد:» زمینـه اکثـر بیمارهایی 

کـه وجـود داشـت سـو تغذیـه دام هـا بـود. مناطـق را در 

چنـد دسـته شناسـایی کردیـم؛ بیشـتر منطقـه دشـت 

آزادگان سـمت سوسـنگرد و حمیدیه دچار این مشـکات 

بـود. بـا همـکاری دوسـتان و بچـه هـای سـال آخـر رشـته 

دکتـری دامپزشـکی گروهی تشـکیل دادیـم.« آغـا بابایی 

گفت:»کسـانی کـه دام دارنـد بـه کمـپ هـا نمـی رونـد 

چون مـی خواهنـد دام هـا پیـش خودشـان باشـد و از این 

آن ها مراقبـت کنند بنابرایـن مجبورند در مناطـق دیگری 

سـاکن شـوند که دسترسـی بـه آن هـا سـختتر می شـود. 

اما تا جایی که توانسـتیم و ظرفیت داشـتیم اقدامـات الزم 

را انجـام دادیم.مسـئول تیـم دامپزشـکی گـروه جهـادی 

شـهید چمـران ادامـه داد:»بعـد از یـک هفتـه کار درمانی 

مجـددا از مناطـق بازدیـد کردیم کـه خـدا رو شـکر دیدیم 

نتیجـه خوب بـوده اسـت.«

  گروه های درمانی هم پای کار آمدند

ایـن موضـوع را نادیـده گرفـت کـه خطـر  نمی تـوان 

شـیوع برخـی از بیماری هـا پـس از حـوادث طبیعـی 

رعایـت  بیـن،  ایـن  در  و  می شـود  برابـر  چندیـن 

و  آسـیب دیده  مـردم  سـوی  از  بهداشـتی  نـکات 

سـوی  از  پیشـگیرانه  اقدامـات  و  امدادرسـانی ها 

هـای  تیـم  و  اسـت  ضـروری  مسـئول  سـازمان های 

پزشـکی باید در کنار مردم باشـند. بنابرایـن گروه های 

بهداشـتی و درمانـی هـم پـای کار آمدنـد. گـروه هایی 

کـه البتـه تنهـا شـامل تیـم هـای درمانـی نبـود بلکـه 

روانشناسـان هـم به مناطـق سـیل زده آمدنـد تا کمک 

رسـان باشـند تا بـا رعایت نـکات بهداشـتی خطـر ابتا 

بـه بیماری های ناشـی از سـیل را بـه حداقل برسـانند. 

مناطـق  ایـن  در  کـه  درمانـی  هـای  گـروه  از  یکـی 

حضـور مـدام داشـتند گـروه جهـادی امـام رضـا بـود.

سـید محمـد علـی سـبحانی در گفـت و گـو بـا هفتـه 

نامـه دانشـجویان دربـاره اقدامـات ایـن تیـم درمانـی 

مـی گویـد:» قـرارگاه جهـادی امـام رضـا چنـد سـالی 

اسـت کـه در زمینـه هـای مختلـف از جملـه درمانـی 

فعالیـت دارد. گـروه درمانـی ایـن قـرارگاه از سـال ۹۴ 

در زمینـه پزشـکی، دامپزشـکی، دندانپزشـکی، علـوم 

آزمایشـگاهی، بهداشـتی و درمانـی کار خود را شـروع 

کرد. مسـئول گـروه درمانـی قـرارگاه جهادی امـام رضا 

)ع( گفـت: نیروهـای ایـن گـروه متشـکل از اسـاتید 

بعضـا  و  متخصصـان  التحصیـان،  فـارغ  دانشـگاه، 

برخـی از دانشـجویان هسـتند. در حـوزه بهداشـت و 

درمان تیـم هایـی اعـزام شـدند تـا وضعیت بهداشـتی 

و درمانـی مناطـق را بررسـی کننـد. ایـن تیـم هـا هـم 

در قالـب تیـم هـای کوچـک و تخصصـی هـم در حـوزه 

پزشـکی و درمانـی و هـم هـم حـوزه روانپزشـکی تیـم 

بودنـد. بـه گفتـه سـبحانی طـی ثبـت نامـی کـه انجام 

شـد بیـش از 80 نفـر در حـوزه پزشـکی، روانشناسـی، 

پرسـتاری و فوریـت هـای پزشـکی ثبـت نـام کردنـد که 

ایـن تعـداد در قالـب تیـم هـای 5 و 6 تفـره بـه مناطـق 

سـیل زده اعـزام شـدند.

  تکاپوی گروه های عراقی

 عاوه بـر مـردم ایـران، کشـورهای دیگر هـم در کمک 

رسـانی و هبسـتگی بـا مـردم سـیل زده ایـران، سـنگ 

تمـام گذاشـتند. کمـک هایـی کـه دوسـت و دشـمن 

مـردم ایـران را عمـا نشـان داد. لبنـان ، فلسـطین ، 

پاکسـتان و .. آمدنـد امـا در ایـن میـان سـهم عـراق 

چـه  عـراق،  مـردم  بـود.  دیگـر  کشـورهای  از  بیشـتر 

شـیعه و چـه سـنی، همگـی بسـیج شـدند و در ابتـدا 

تعـدادی از موکب هـای مردمـی و خودجـوش عراقـی 

از برخـی از شـهرهای عـراق از جملـه بصـره در قالـب 

کاروان هایـی در شـهرهای لرسـتان وخوزسـتان جهت 

کمـک بـه سـیل زدگان مسـتقر شـدند. پـس از آن بـا 

ابتـکار جنبـش نجبـاء؛ تکاپـوی عراقی ها بـرای کمک 

بـه سـیل زدگان ایـران ادامه پیـدا کـرد. جنبـش نجباء 

کمپیتـی تشـکیل داد بـا عنـوان »زیـر آتـش بودیـم و  

مـا را یـاری کردیـد، حـاال شـما زیـر آب هسـتید و نوبت 

یاری ما رسـیده اسـت«. این جنیـش دفاتـر نمایندگی 

بغـداد، بصـره، نجـف، کربـا،  اسـتان های  خـود در 

و  ذی قـار  مثنـی،  میسـان،  بابـل،  دیالـه،  دیوانیـه، 

صـاح الدیـن را بـه عنـوان مراکـز دریافـت مسـاعدات 

اعـام کـرد. در فراخـوان ایـن جنبـش آمـده بـود:»از 

کـم بـودن مبلـغ مسـاعده خجالـت نکشـید، هـر چند 

کـم باشـد. حتـى هـزار دینـار یـا یـک وسـیله کوچـک 

یـا پیـام یـاری هـم قابـل قبـول اسـت. ایـن فرصتـى 

ایـران  مسـلمان  ملـت  نیکـى  بـه  دادن  پاسـخ  بـراى 

اسـت.« همزمـان بـا ورود النجبـاء بـه ایـران، سـازمان 

الحشـد الشـعبی عـراق نیـز اعـام کـرد کـه نیروهـا و 

تجهیـزات ایـن سـازمان بـرای کمک بـه اهالـی منطقه 

جهـت مهـار سـیاب ها عـازم مناطـق مـرزی ایـران و 

عـراق شـده اند. فراکسـیون بـدر هـم بـا حمایت هـای 

برخـی خیریـن اقـدام بـه جمـع آوری کمک های بشـر 

دوسـتانه بـرای سـیل زدگان ایران کـرد. اقدامـی که به 

عنـوان پاسـخی از سـوی عراقی هـا بـرای حمایت های 

ملـت و دولـت ایـران بـود کـه در جنـگ بـا داعـش در 

کنـار عراقـی هـا ایسـتادند. 

  افرود سوارانی که دیده نشدند

 درسـت اسـت کـه حضـور مسـئوالن در میـان سـیل 

زدگان باعـث دلگرمـی اسـت امـا شـاید حضـور گـروه 

هـای مردمـی  ایـن بـار بیـش از هـر زمانـی احسـاس 

شـد. سـیل زدگان بایـد بـا تمـام وجودشـان حـس مـی 

کردنـد کـه از سـوی همنوعانشـان فراموش نشـده اند. 

در حالی که همـه  دسـتگاه و سـازمان ها  بـرای کمک و 

کاهش آالم سـیل زدگان  حاضـر بودند مردم نیز دسـت 

"خلـق  "تماشـایی  هـای  صحنـه  یکدیگـر  دسـت  در 

کردنـد. صحنـه هـای بـی نظیـری از همدلـی مـردم. 

جوانانی که بـا تن شـان جلـوی ورود آب را مـي گيرند از 

همین صحنه هاسـت. گـروه هـای مردمی چند دسـته 

بودند که  آفـرود سـواران را هم مـی توان در دسـته گروه 

های مردمـی آورد. آفـرود سـبکی از رانندگی مخصوص 

شـرایط سـخت و خـارج از جـاده اسـت بـه نحـوی کـه 

نیازمنـد ماشـین هـای دو دیفرانسـیل و یـا وسـایلی از 

قبیـل موتورهـای مخصـوص مـی شـود. پیـش از ایـن  

کمتر به خاطـر داریـم که در یـک حادثـه چه زلزلـه و چه 

سـیل، آفرودسـوار ها بـه صـورت تیمـی بـه منطقـه ای 

برونـد و کمک رسـانی کننـد. امـا این بـار آن ها ماشـین 

هـای بلنـد باالیشـان دل بـه سـیاب زدنـد و سـوار بـر 

سـیل زده  مناطـق  عـازم  پرقدرت شـان  ماشـین های 

شـدند. 

احسـان موقوفه ای رهبر گـروه آفـرود »پاترول سـواران« 

گفتـه بود کـه گـروه »پاتـرول سـواران« یـک گـروه آفرود 

متشـکل از 70 ماشین شاسـی بلند اسـت که سال ۹5 

تشـکیل شـده و با توجه به امکاناتـی که در اختیـار دارد 

می توانـد بـه خوبـی در شـرایط بحرانـی همچون سـیل 

بـه امدادرسـانی بپـردازد. ایـن گروه بـا امکانـات خوبی 

همچـون ماشـین های پرقـدرت شاسـی بلنـد، دو عـدد 

پاتـرول آمبوالنسـی، بیسـیم جهـت برقـراری ارتبـاط 

آسـان، تمـام لـوازم امـدادی همچـون برانـکارد، آتـل 

شکسـتگی و... که در اختیار داشـت توانسـت در بحث 

امـداد رسـانی بویـژه در مناطـق صعب العبـور بسـیار 

موفـق عمـل کند.

جهادی های همیشه در صحنه

که  هستند  گروه هایی  دسته  آن  از  جهادی  گروه های 

همیشه  داوطلبانه در حوادث و بایای طبیعی به کمک 

آسیب دیدگان شتافته اند. در سیل اخیر هم آن ها اولین 

گروهی بودند که به میدان آمدند. شاید بتوان نیروهای 

نظامی را هم در همین دسته بندی آورد. همان هایی که 

در پاسخ به منویات رهبر انقاب پای کار آمدند. جهادی ها 

همواره بی چشم داشت همه وقت و توانشان را به کار می 

گیرند بی آن که مزدی دریافت کنند. این بار هم طبق رویه 

همیشگی شان در تمام شهر هایی که درگیر سیل بودند 

امدادرسانی،  درمانی،  فوری  اقدامات  شدند.  حاضر 

اسکان و پذیرایی از سیل زدگان از فعالیت های این گروه 

در مناطق سیل زده است. نیرو های مسلح هم در کنار 

مردم سیل زده بودند؛ تصویر نیروی نظامی کشور)ارتش 

تمیز  گل والی  از  را  مردم  خانه های  و...(که  سپاهی  و 

به مردم برای  و  بند می سازد  نیرویی که سیل  می کند، 

تخلیه خانه هایشان کمک می کند را هیچ کس فراموش 

نمی کند. این تصویری است که سالیان سال در اذهان 

استانهای  در  ویرانگر  سیل  حادثه  پی  در  ماند.  خواهد 

کشور رهبر انقاب به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 

دستور دادند امکانات بیشتری برای امداد به این مناطق 

گسیل شود. پس از این دستور بود که نیروهای ارتش، 

سپاه و نیروی انتظامی به مناطق سیل زده اعزام شدند. 

بر اساس آماری که در روزهای پایانی فروردین ماه منتشر 

شد در استان مازندران ۴5۳0 نیروی جهادگر در قالب 

بیش از ۲85 گروه جهادی حضور داشتند. در گلستان هم 

بیش از 5۹۱ گروه جهادی از قشر های مختلف با ظرفیت 

از 50 گروه  و در خوزستان بیش  نفر جهادگر   ۱06۹5

جهادی با تعداد 750 جهادگر به کمک رسانی مشغول 

بودند. شیراز هم شاهد حضور نیروهای جهادگر بود. در 

شیراز بیش از ۱۴6 گروه جهادی از قشر های مختلف با 

ظرفیت ۳۴50 نفر جهادگر حاضر بودند. در لرستان اما 

۱50 گروه جهادی از قشر های مختلف با ظرفیت ۱600 

جهادگر و در کرمانشاه بیش از هفت گروه جهادی مشغول 

کمک رسانی به سیل زدگان بودند. 

 مدیر اجرایی: غالم رضا رفیعی
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دانشگاه های غیرانتفاعی

�ییام نور بین الملل

نوبت دوم)شبانه( دکتری دانشگاه آزاد

�ردیس های خودگردان

این روزها شاید به سختی در البه الی خبرها اثری از سیل دیده 
می شود، سیلی که نوروز بسیاری از مردم مناطق شمال و غرب و 
جنوب غرب کشور را خراب کرد و این روزها که نزدیک به 50 روز 
از آن حادثه می گذرد آن تب و تاب اولیه برای امدادرسانی نیز به 
نظر می رسد وجود ندارد و مردم قطعا با مشکات زیادی روبرو 
هستند. در این میان امدادرسانی ها شاید یکی از نقاط برجسته 
این حادثه بود، امدادرسانی که بر خاق زلزله کرمانشاه که با 
بینظمی »خاص« در جریان بود این واقعه از این منظر قابل توجه 
است. دولتی، سپاهی، ارتشی، آتش نشان، پزشک، هال احمری، 
جهادی، مردمی و... بودند و البته هستند و همه کاری انجام می دهند.  
در این میان حضور قرارگاه جهادی ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام خمینی)ره( که یکی از نهادهای متولی کمکرسانی در این 
نوع حوادث هست، کمی متفاوت تر از دیگر ارگان ها در تجهیز و 
کمک رسانی به سیل زدگان عمل کرده است، و با توجه به نقش 
»ستادی« و »صف« که این نهاد در هماهنگی با دیگر گروه های 
جهادی به خصوص دانشجویی دارد می توان به جزء این عملکرد را 
مورد بررسی قرار داد. استان خراسان جنوبی، مازندران، گلستان، 
لرستان و خوزستان از جمله مناطقی بوده است که عوامل ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در آن حضور فعال داشته اند، در 

ادامه گزارشی از اهم این فعالیت ها آمده است:

 استان خراسان جنوبی
۱- طبخ و توضیح ۲000پرس غذای گرم 

۲- تهیه وپخش ۱00 بسته معیشتی 
۳- تعمیر و امداد رسانی به خانه محرومین

 استان مازندران:
 ۱- تعداد جهادگر: ۳0 گروه، ۳00 نفر

۲- توزیع غذا: 7000 غذای گرم، ۳000 کنسرو، 
۳- پتو: 60 تخته

۴- آب معدنی: ۳000 شل
5- خوراک دام و علوفه: ۱0 تن

 6- ادوات: یک دستــــــگاه لودر، ۱0 دستگـــــــــاه لـــــجن کش
)اجاره ای(

7- مرمت و بازسازی: حدود ۱00 خانه

استان گلستان:
۱- تعداد اسکان: ۲000 نفر

۲- تعداد جهادگر: 7 گروه، ۱70 نفر
۳- توزیع غذا: ۱۲500 غذا

۴- پتو: ۱000تخته

5- آب معدنی: ۱000بطری
6- بسته بهداشتی: ۱000بسته

7- بادگیر: ۴00دست
8- ادوات: 7 لجن کش، 5 کف کش

۹- مرمت و بازسازی: حدود ۱000 خانه، ۲۴ مدرسه پاکسازی 
ه شد

۱0- آهک: ۱0 تن برای روستاهای بندر ترکمن بمنظور بهداشت و 
سامت و گند زدایی

 استان لرستان:
۱- تعداد اسکان: ۱۲ کمپ اسکان خرم آباد

۲- تعداد جهادگر: 50گروه در قالب ۱500نفر
۳- نان: ۱۳۱7۴۹عدد

۴- آب معدنی: ۴5۴۳0عدد
5- کنسرو لوبیا: 5507۲عدد

6- کنسرو عدسی: ۹۴۴۴ عدد
7- کنسرو ماهی: ۴6۱۲۴عدد

8- پتو: ۴۳۴5عدد
۹- بسته بهداشتی: ۴۹7بسته
۱0- شیر خشک: ۳۳۴۴عدد

استان خوزستان:
۱- راه اندازی ۱5 قرار جهادی برای بیش از ۲0 محور در مناطق 
یادمان شهدای هویزه – هویزه – سوسنگرد – حمیدیه – عین 
دو – ماشیه – کارون ۱ – کارون ۲ – االهایی - شعیبیه – آهودشت 
– شوش – امام خمینی)ره( - امام جعفرصادق )ع( – شادگان

۲- تامین و توزیع ۱۳0 هزار آب معدنی )یک و نیم لیتری(
۳- تامین و توزیع بیش از ۲50 هزار انواع کنسرو 

۴- تامین و توزیع بیش از ۱50 هزار قرص نان
5- تهیه و توزیع بیش از 5 تن گوشت قرمز

6- تهیه و توزیع بیش از ۳0 تن برنج
که در این راستا قریب به ۲00 هزار پرس غذا طبخ شده است

7- طبخ و توزیع بیش از ۲00 هزار پرس غذای گرم
8- تهیه و توزیع بیش از ده هزار قلم اقام بهداشتی

۹- تامین و توزیع قریب به ۲0 هزارعدد پتو
۱0- تهیه و توزیع بیش از ۱۲00 تخته چادر

۱۱-  تهیـه و توزیـع بیـش از یکصـد هـزار گونـی ،  چکمـه ،  بیل ،  
رول پاسـتیک،  بادگیـر 

۱۲- اهداء 8000 قلم لوازم تحریر شامل جوایز ویژه دانش آموزان 
سیل زده در اردوگاه ها

گزارشی از فعالیت 50 روزه قرارگاه جهادی ستاد اجراییی فرمان حضرت امام)ره(

نزدیک به 50 روز از حادثه سیل گذشته است، حادثه ای که هنوز 
میزان دقیق خسارت و تعداد افراد بی خانمان اعالم نشده است، 
اما حضور گروه های مختلف برای کمک به مردم آسیب دیده 

قابل توجه بوده است.
درباره سیلی که سرزمین مان را در نوردیده، سخن ها بسیار گفته 

اند اما شاید آن چه بیش از همه، ذهن همه مان را درگیر کرد حرف 
»همبستگی« میان مردم بود. نوعی از همبستگی که گرمای امید را 
به دل سیل زدگان برگرداند. اگر پای درد و دل افرادی که طی یک 
ماه اخیر درگیر سیل شدند بنشینید همگی از یک موضوع سخن 
می گویند؛ »ناامیدی« که به »امید« بدل شد. روز های نخست 

سیل، مردم آسیب دیده ، احساس تنهایی و ناامیدی می کردند، 
اما پای گروه های جهادی و مردمی که به میان آمد، ورق برگشت 
و این بار امید به آینده بود که حرف اول را میزد. این حادثه  به 
گونه ای بود که گروه های امدادی به تنهایی قادر به کمک رسانی 
به مردم آسیب دیده از این بالی طبیعی نبودند پس هر گروهی 

به سهم و بضاعت خود تالش کرد تا کمک مردم سیل زده باشد. 
اگر بخواهیم گروه هایی که در سیل اخیر در بازگشت گرمای 
امید به دل مردم سیل زده تعیین کننده بودند را تقسیم کنیم، از 
5 گروه جهادی- نظامی، عراقی، بهداشتی، مردمی و دامپزشکی 

می توان نام برد. 

این 5 نفر
مــــــــــــــاندند


