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فــارغ از اینکه آیا زمــان کنونی، مقطع 
مناســبی برای اجرای طرح  ســهمیه 
بندی بنزین بود یا نه، اجرای شــتابزده 
آن، موجب بروز اغتشاشــاتی در کشور 
شــد. البته در مالقات مسئولین نظام با 
رهبر انقالب، ایشــان تذکر میدهند که 
زودتر یارانه مردم به حسابشــان واریز 
شود. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. هم 
چنین یکی از وزرا سابق )آقای ربیعی( 
در تلویزیون گفتند قرار نیســت قیمت 
بنزین افزایش پیدا کند که دقیقا درهمان 
هفته گران شــد! این هــم از صداقت با 
مردم...! آشــوب طلبان نیز که  به دنبال 
فرصت بودند از روز شــنبه وارد معرکه 
شدند. حاال سوالی که پیش می آید؛ چرا 
رهبری آنقدر سریع از این طرح پر آشوب 

حمایت کردند؟! 
با ادامه یافتن آشــوب ها، ۱۵۰ نماینده 
مجلس الیحه دو فوریتی راجع به کاهش 
قیمت بنزین به مجلــس دادند و قصد 
داشتند نامه اعتراضی بنویسند که قیمت 
بنزین کاهش پیدا کند، که اگر چنین می 
شد دولت قبول نمی کرد، چون طرحی 
است که به مجلس داده شده و مجلس 
هم تصویب کرده و باید اجرا شــود. در 
این صورت محبوبیــت دولت به قدری 
کم میشــد که مجلس رای می گذاشت 
تا دولت کنار برود؛ کــه به احتمال زیاد 
دولت با همان رای حداکثری نمایندگان 

مجلس کنار می رفت. 
دو قطبی و شــکاف 
عمیقــی بین مجلس 
و دولت بــه وجود می 
آمد. به دنبالش ســه 
قطبی و حتــی چهار 
قطبی ایجاد میشــد 
بین مجلس و دولت و 

حتی مردم عادی. 
از یک ســو طرفداران 
ســهمیه بنــدی،  از 
سوی دیگر مخالفان 
و  بنــدی  ســهمیه 
همچنین مخالفان و 
موافقان دولت. کشور 
را هــرج و مرجی می 

گرفت، آن سرش نا پیدا!...
سخنرانی چند دقیقه ای و در عین حال 
حکیمانه رهبری در صبح روز یکشنبه 

۲۶ آبان، مثل آبی شد بر آتش بنزین... .
این موضع رهبر انقالب موجب واکنش 
های مختلفی شد. برخی آن را ستودند 
و برخی دیگر آن را عجیب دانســتند  و 

انتظارش را نداشتند.
باید بدانیم حمایت رهبر از طرح دولت که 
به تایید سران قوا رسیده، الزاما حمایت 
از آن ســهمیه و قیمت نیست، چه رسد 
به آنکه حمایت از نحوه اجرای پر اشکال 
آن باشد. اقدام رهبری صرفا حمایت از 
یک فرایند است، فرایندی مشورتی به 
پشتوانه بدنه کارشناسی کشور. همانند 
حمایت همیشگی ایشان 
از همه رؤســای جمهور 
کشور که برآمده  ازفرایند 
انتخابــات و آرای عموم 
مردم است. رهبر انقالب 
با حمایت خــود از این 
فراینــد ضمــن آنکه از 
دامنه اعتراضات کاست،  
صف مــردم و نیروهای 
انقالب را از آشوب گران 
جدا نمود و اقدام شبهه 
ناک دولــت را مدیریت 
نمود تا مبــادا از موج نا 
امنی و فشــار مضاعف 
اقتصادی بر مردم، میوه 

مســموم مذاکره ی مجدد برای حراج 
امنیت ملی چیده شود.

ضمن اینکه از این آشــوب ها بوی فتنه 
به مشام میرسد. »آشوب« مقدمه فتنه 
است و فتنه بســتری برای نا امن کردن 
جامعه. ورود به هنگام رهبری نیز برای 
خنثی کردن این فتنــه اقتصادی بود؛ 
و البته ملت بصیر و بــا تجربه ایران نیز 
بــا راهپیمایی های اخیــر از رهبر خود 

حمایت کردند.
آشــوب های اخیر گرچــه تقریبا تمام 
شده است، اما این به معنای پایان فتنه 

نیست...
که امیرالمومنین)ع( میفرمایند:» هرکه 
از دشمن آسوده بخوابد دشمن  نسبت به 

او نخواهد خفت.«
جی

هر
یف

عل
م 

خان

راز حمایت رهبری

اول امســال که سال ۹۷ 
اســت اعالم کردند که ایران 
تابستان داغی خواهد داشت... 
به کوری چشــم آنها تابستان 
امسال یکی از بهترین تابستان 
های این سالها بود... اینکه آنها 
گفتند در سال ۹۷ چنین میکنیم، 
چنان میکنیم... این ممکن است 
فریب باشد؛  ممکن است جنجال 
را برای سال ۹۷ بکنند، نقشه را 
برای سال ۹۸ بکشند«.۹۷/۹/۲۱
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3 اغتشاشات که نه؛ ولی راه اعتراضات کجاست؟ 

براســاس دین ما که کامــل ترین دین 
است، امر به معروف و نهی از منکر واجب 
اســت اما این دو در صورتی باید انجام 
گیرد که افراد،  معروف و منکر را به خوبی 
بشناســند به عالوه از آن جا که انسان، 
گرفتار نسیان است و همواره در معرض 
غفلت قرار دارد، شدیداً نیازمند تذکر و 
یادآوری است. شاید به همین مالحظه 
اســت که قرآن مجید، عالوه بر این که 
خود را به عنوان تذکری برای پرهیزکاران 
و مایه ذکــر و بیداری بــرای جهانیان 
معرفی می کند، پیامبر اکرم)ص( را نیز 
مذکِّرخوانده و به آن حضرت می فرماید: 
» تذکر بده! زیرا تذکر بــه نفع مومنان 

است.«)ذاریات/۵۵(
با توجه به نقد پذیر بــودن حکومت در 
نگاه دین، شاید این لفظ که »اعتراض، 
حقی برای ما مردم است« حتی تبدیل 
شود به »تکلیفی بر گردن ما«؛ تکلیفی 
مهم و اساسی که آینده ما را رقم میزند. 
به عــالوه آزادی اجتماعات و تظاهرات 
یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم 

می تواننــد از طریق آن حرف 
خود را بدون واسطه به گوش 

زمامداران حکومت برسانند.
در نتیجــه در برابــر حقی که 
مســئولین در اجرای قوانین 
دارند و عمل به آن که تکلیف 
ماست، ما نیز حق انتقاد، تذکرو 
اعتــراض داریم و مســئولین 
حداقل تکلیف بررســی و در 
مرحله بعد عمل بــه آن را بر 

عهده دارند.
اصل نهم قانون اساســی تصریح دارد، 
»در جمهوری اســالمی ایــران، آزادی 
و اســتقالل و وحدت و تمامیت اراضی 
کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ 
آنهــا وظیفه دولت و آحاد ملت اســت. 
هیچ فرد یا گروه یا مقامــی حق ندارد 
به نام اســتفاده از آزادی، به اســتقالل 
سیاســی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و 
تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای 
وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام 
حفظ اســتقالل و تمامیت ارضی کشور 
آزادیهای مشــروع را، هر چند با وضع 

قوانین و مقررات، سلب کند.«
این یعنی که اعتــراض و انتقاد باید در 
چارچوب صحیح خود قرار گیرد یعنی 
در جهت ایجاد اصالح مملکت باشد؛ به 
عبارتی دقیق تر در حکومت باشد نه با 

حکومت.
اما امروزه هر انتقــاد و اعتراضی به علت 
وجود افرادی به آشوب کشیده می شود، 
افرادی که اصال معترض نیســتند بلکه 

خائن هستند؛ هم به نظام و هم به مردم و 
چون آشوب را نه ما مردم می پسندیم  و 
نه مسئولین، در نتیجه سرکوب می شود. 
طبق قانون، اعتراض باید مجوز داشته 
باشد ولی مجوز دار بودن آن در شرایط 
کنونی برای این دولت بسیار خطرناک 
است چون بهره کمی از سرمایه اجتماعی 
دارد و هر تصمیمی از سوی آن با بدبینی 
مردم روبرو می شود و اینکه اعتراضات 
را با مجوز خود برگذار کند تا حد زیادی 
فلج شدنش را موجب می شود. ولی در 
هر حال نباید قانون اساسی که مهمترین 
میثاق مردم با حکومت اســت را نادیده 
گرفت و از این حق طبیعی مردم طبق 
این میثاق گذشت. شــاید اگر اتفاقات 
اخیر از همان اول بــا مجوز و به صورت 
کنترل شده در مکان های مشخص بود، 
هم  حرف مردم به شــکل صحیح تر به 
گوش مسئوالن می رسید و هم خسارات 

کمتر می شد.
اما به هر حال وقتی یک راه مهم اعتراض 
مردم به مســئوالن وجود نــدارد، باید 
جایگزینی بــرای آن پیدا کــرد و چه 
جایگزینی برای اعتراضی مسالمت آمیز 
بهتر از فضا دادن به صدا و سیما که باید 
عالوه بر تریبون مسئولین، تریبون حرف 

مردم هم باشد.
در هر حال مردم با راهپیمایی های بعد 
از این اغتشاشــات به حمایــت از نظام 
و رهبری برخاســتند و حــاال نوبت به 
مســئوالن می رســد که این حرکت را 

پاس بدارند و جبران نمایند.

دی
حم

د م
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م

اما امروزه هر انتقــاد و اعتراضی به علت 
وجود افرادی به آشــوب کشــیده می شود 
و آشــوب را نه خود مردم می پسندند و نه 
مسئولین، در نتیجه سرکوب می شود. افرادی 
که اصال معترض نیســتند بلکه خائن هستند؛ 

هم به نظام و هم به مردم.
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راز آنچه به نام ما نوشته اند

 همه  ی مــا ۱۶ آذر را به نام روز دانشــجو 
می شناســیم، اما اکثراً از علت نامگذاری 
این روز به نام روز دانشجو مطلع نیستیم. 
درواقع این روز، به یاد 3 دانشجویی است 
که در اعتراض به دیدار نیکســون معاون  
رئیس جمهور وقت آمریکا با محمدرضا  شاه 
توسط رژیم ستمشاهی به شهادت رسیدند.  
اما ریشــه ی این اعتراض به کودتای ۲8 

مرداد برمی گردد؛ پــس از کودتا دولت به 
تهدید آزادی ها و سرکوب فعاالن سیاسی 
پرداخت و کشور را عماًل به سمت وابستگی 
به غرب ســوق داد. به همین دلیل پس از 
بازگشایی دانشــگاه در مهر ۱33۲ جنب 
و جــوش زیــادی در میان دانشــجویان 
برای فعالیت هــای سیاســی و برگزاری 
راهپیمایی ها و تجمعــات اعتراضی پدید 
آمد. در ۲۴ آبان همان ســال اعالم شد که 
نیکســون از طرف آیزنهاور رییس جمهور 
آمریکا و به دعوت رســمی دولت ایران به 
تهران می  آید. نیکســون در واقع به ایران 
می  آمد تا نتایج تحوالت اخیــر را ببیند. 
همزمان با بروز این نا آرامی ها بود که روز 
۱۷ آذر برای ورود نیکسون معاون رییس 
جمهور آمریکا به تهران تعیین و اعالم شد. 
برای همین در ۱۶ آذر دانشجویان که هنوز 

خاطره  ی تلخ کودتای ۲8 مرداد را در دل 
داشتند، از این حضور به جوشش افتادند و 
علیه این حرکت قیام کردند. عوامل رژیم 
ستمشاهی نیز در حمایت از معاون رئیس 
جمهور آمریکا و مســکوت کردن صدای 
اعتراض دانشجویان دست به اسلحه بردند 
و 3 تن از دانشجویان را به شهادت رساندند. 
در این میان و با آشکار شدن نقش مداخله  

جویانه ی ایاالت متحــده آمریکا در ایجاد 
مقدمات سرنگونی دولت مصدق)که البته 
نتیجه اعتماد خود مصدق به دولت آمریکا 
بود(، دولت آمریکا نزد افــکار عمومی به 
عنوان یک نیروی مداخله گر منفور درآمد 
و اینجا اولین تولد شعار »مرگ بر آمریکا« 

بود. 
در روز ۱۷ آذر همزمان با ورود نیکســون 
برای دریافت دکترای افتخاری حقوق در 
دانشگاه تهران، تمام دانشگاه های پایتخت 

در اعتصاب کامل به سر می بردند. 
رهبر معظم انقالب می فرمایند: »جنبش 
دانشجویی خصلت و خاصیتش در کشور 
ما الاقل اینجور اســت - شــاید در خیلی 
از کشــورهای دیگر هم باشــد - که ضد 
استکباری، ضد ســلطه، ضد دیکتاتوری و 
طرفدار عدالت است.شروع این حرکت یا 

مقطع شناخته شده ی این حرکت، همین 
۱۶ آذر اســت. چرا؟ چون نیکسون که آن 
وقت معــاون رئیس جمهــور آمریکا بود، 
آمد ایــران. به عنوان اعتــراض به آمریکا، 
به عنــوان اعتراض به نیکســون که عامل 
کودتای ۲8 مرداد بودند، این دانشــجوها 
در محیط دانشــگاه اعتصاب و تظاهرات 
میکنند، که البته با سرکوب مواجه میشوند 
و سه نفرشان هم کشــته میشوند. 
حاال ۱۶ آذر در همه ی سالها، با این 
مختصات باید شــناخته شود. ۱۶ 
آذر مال دانشــجوی ضد نیکسون 
است، دانشــجوی ضد آمریکاست، 

دانشجوی ضد سلطه است.« 
با توجه به رسالت اصلی دانشجویان 
در ۱۶ آذر و همچنیــن ســخنان 
رهبر انقالب متاســفانه در دانشگاه 
ها میبینیــم که فضــا و همچنین 
دغدغــه ی دانشــگاه ها در این روز 
برگزاری جشــن روز دانشجوست 
تا آنجا که هیچ یــادی از این واقعه 
نمی شــود. در صورتی که باید جو 
دانشگاه در راستای وظیفه ی دانشجو 
و فضای آگاهی و توجه به مســائل 
سیاسی باشــد و برگزاری جشن در 
دانشــگاه در بلند مــدت باعث غفلت 
دانشجو و دانشگاه از مســائل جامعه می 

شود. جی
گر

م 
خان
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با توجه به رسالت اصلی 
دانشجویان در ۱۶ آذر و 
همچنین سخنان رهبر انقالب 
متاسفانه در دانشگاه ها میبینیم 
که فضــا و همچنین دغدغه ی 
دانشگاه ها در این روز برگزاری 
جشــن روز دانشجوســت تا 
آنجا کــه از ایــن واقعه هیچ 

نمی شــود. یــادی 
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5 مسئولین پاسخ میدهند

مســئولین همیشه پاسخگو 
بوده اند. از مســئولین سطح 
پایین کشــور تا دانه درشت 
ها. همگی به نوعی پاسخگو 
هستند. مثال جناب استاندار 
در جواب اعتراض دانشجویان 
به حضور پرزیدنت محبوب، 
پاسخگو است. نه تنها به دلیل 
حضور ناشیخ دیپلماسی، بلکه 
در مقابل سخنان نافذ، توهین 
آمیز و تفرقه افکنانه جنابشان 

نیز پاسخگو است.
یا مثــال وزرا هم پاســخگو 
هســتند. ما هم در دانشگاه 
پاسخگویی ایشان به سواالت 
را از نزدیــک دیدیــم. اگــر 
بخواهیــم صادقانه صحبت 
کنیم جناب وزیــر جوان به 
تمام سواالت پاسخگو بودند، 
ولی ایشــان هم مثل رئیس 
دولت به حواشــی بیشتر بها 

میدهند تا اصل مطلب.
تقرییا این به یک اصل تبدیل 
شده اســت. مثال زمانی که 
بحث رجیستری تلفن های 
همراه مطرح میشود، جناب 
وزیر توئیتر باز به جای اینکه 
روشنگری کنند و بگویند که 
دلیل این کار چیست؟ پولی 
که از مردم بابت رجیستری 
گرفته میشود برای چیست؟ 
این پول کجا استفاده میشود؟ 
و سوال های فراوان دیگر، تنها 
به ارائــه گزارشــی در مورد 
ســبک جدیــدی از قاچاق 
تلفن همراه اشــاره میکنند. 
کال پاسخگویی این جماعت 
به همین شــکل است. همه 
مسئولین پاســخگو هستند 
ولی پاسخشــان تنها به درد 
خودشــان و کنار دســتی 
هایشان میخورد. این پاسخ 
ها، پاسخ دانشجویی که دولت 

مدعی تدبیر و امید، بهترین 
دوران زندگی اش را به سخت 
ترین دورانــش تبدیل کرده 

اند نیست.
در پاسخگویی مسئولین چند 
اصل دیده میشود. اول اینکه 
هر مسئول خودش را منزه از 
هرگونه اشتباه میداند. پس 
هرجا اشــتباهی رخ داد، به 
خاطر بقیه بوده. به طور واضح 
در سخنان آقای وزیر نسبتا 
جوان دیده میشد. هرچه کم 
کاری و اشــتباه بود، زیر سر 
صــدا و ســیما و اپراتورهای 
تلفن همراه بــود. آقای وزیر 
حتی به روی خود نیاورد که 
به خاطر اپراتورهــا هم باید 
پاســخ بدهد. از ما گفته ایم 
ها و عمل نکردن ها میگوید. 
جناب وزیر! شــما برای این 
هم بایــد پاســخ بدهید که 
چرا اپراتورهــا از گفته های 
شــما به عمل نمیرســند!؟ 
ولــی جنابعالی بــه گونه ای 
پاسخ میدهید که انگار هیچ 
مســئولیتی در قبال آن ها 
ندارید. اصل دیگر پاسخگویی 
مســئولین ما همین است. 
اینکه اصــوال کاری را وظیفه 
خود نمیدانند که بخواهند در 
برابرش پاسخگو باشند. اینکه 
جنــاب وزیر آه و نالــه به راه 
می اندازند به خاطر تبلیغات 

نامناسب اینترنتی، دقیقا به 
دلیل همین اصل است. گویا، 
آه و ناله ی وزیر به خاطر اینکه 
به دلیل تبلیغات نتوانسته یک 
آلبوم موســیقی در اینترنت 
پیدا کنند اوج کاری است که 
در مقابل این تبلیغات انجام 
داده است. مگر جز این است 
که جلوگیری از این ســبک 
تبلیغات بی رویه وظیفه خود 

شخص اوست؟
البتــه، اشــتباه نشــود که 
این دســته از مســئولینی 
که بــه این شــدت و حدت 
پاسخگو هستند، این سبک 
پاسخگویی را از بزرگان خود 
یاد گرفته اند. از ناشیخ صغیر 

دیپلماسی ذلت.
البته آقای روحانی ســبک 
خاص خود در پاســخگویی 
بــه صــدای جوانــان را 
داراســت. و آن هــم توهین 
و کوبیــدن مخالفان اســت. 
ببخشید,،مخالفان نه، صحیح 
تر این است که بگوییم دیگر 
ارگان ها. آن هایی که وظیفه 
خود را میشناســند و به آن 
دارند به خوبی عمل میکنند.

این خــود دو اصــل دیگر از 
پاسخگویی مسئولین است. 
یک، توهین که دیگر برای ما 
عادی شده و انتطاری از جوان 
۷۱ ســاله نداریم,،هرچنــد 

صدای آمریکا از آن حلقومی 
بلند اســت که تفرقه افکنی 
میکند نه دانشجویی که درد 
مردم را به جناب بی دردتان 
یادآوری میکنــد. اصل دو، 
تخریــب بقیه بــرای اینکه 
خودت را نشان دهی. این هم 
یک چیز عادی اســت. کسی 
که کاری نکرده اســت برای 
اینکه خودش را نشــان دهد 
کارنامــه ای خالی دارد؛ پس 
بهتریــن کار این اســت که، 
آن کارنامه ای که پر است را 
زیر سوال ببری. که البته هر 
شــخصی با این کار خودش 
را دارد زیــر ســوال میبرد. 
زمانی که ما کــودک بودیم 
به ایــن عمل کــه چون من 
ندارم، بقیه هم نباید داشــته 
باشــند، میگفتند حسادت. 
االن را نمیدانم!!! ولی میدانم 
کــه رئیس جمهور حســود 

نداریم!!!
مسئولین گرامی کشور، 
شما اگر اینجا پاسخگوی 
دانشجویان و دیگر مردم 
نیســتید؛ روزی میرسد 
که مجبور به پاسخگویی 

میشوید.  یوم الحساب 
و بترسید که آن روز یوم 

الجزا  نیز هست.
کاش آنقدر عاقل بودید 
که حسابرسی امروز را به 

فردا نمی سپردید.

وی
ضا

ن ق
سی

 ح
مد

مح
سال هفدهم آذر ماه ۱398 شماره ۱3۵

البته, اشتباه نشــود که این دسته 
از مســئولینی که به این شــدت و 
حدت پاسخگو هســتند, این سبک 
پاسخگویی را از بزرگان خود یاد گرفته 

اند. از ناشیخ صغیر دیپلماسی ذلت
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آیــت اهلل مــدرس فعالیت خــود را 
با عضویــت در انجمــن مقدس ملی 
اصفهان شروع کرده است که مصادف 
بود با تشکیل دوره دوم مجلس شورای 
ملی که پس از استبداد صغیر به پا شده 
بود. آقای نور اهلل نجفی اصفهانی، آیت 
اهلل مدرس را به عنوان مجتهد طراز اول 
به مجلس شورای ملی معرفی کرد و 
آیت اهلل مدرس از طرف مردم تهران به 
نمایندگی دوره ی دوم و سوم مجلس 

شورای ملی انتخاب شد. در سال 
۱۲93 که جنگ جهانی اول شــروع 
شــد ایران اعالم بی طرفی کرد ولی 
کشور های روســیه و انگلیس بدون 
توجه به بی طرفی ایران وارد کشور و با 
یکدیگر درگیر شدند. در سال ۱۲9۵ 
بیست و هفت نفر از نمایندگان مجلس 
شورای ملی به همراه تعدادی از رجال 
سیاسی به منظور مقابله با حمله روس 
و انگلیس به ایران، به طرف قم حرکت 
کردند. در آن شهر یک هیئت ۴ نفره را 
به عنوان کمیته ی دفاع ملی برای اداره 
امور کشور تشکیل دادند که آیت اهلل 
مدرس هم عضوی از این هئیت بود. 

پــس از تصرف قم 
به دست نیرو های 
متجاوز روسیه، این 
کمیته به کرمانشاه 
رفــت و آنجا به کار 

خود ادامه داد.
-مخالفت با رضا 
شــاه و شهادت 
از  بعــد  مدرس: 
ســوم  کودتــای 
اسفند سال ۱۲99 
که توسط رضاخان 
وسید ضیاء الدین 
طباطبایی صورت 
گرفــت آیــت اهلل 
مدرس بــه قزوین 
تبعید شد و به مدت 
ســه مــاه در آنجا 
زندانی بود و پس از 
عزل سید ضیاء الدین طباطبایی آزاد 
شــد. پس از آزادی، آیت اهلل مدرس 

به نمایندگی مردم تهران 
در مجلــس چهــارم به 
عنوان نائب رئیس مجلس 
انتخاب شــد. دوره پنجم 
مجلس در ســال ۱3۰۲ 
تشکیل شد و در این دوره 
آیت اهلل مــدرس رهبری 
اقلیــت محافظــه کار و 
مذهبی مجلــس را عهده 

داشت. 
با شــروع مدرن شــدن 
ایــران و  در نهایت تبدیل 
ســلطنت بــه جمهوری، 

مــدرس ایــن را بــه عنــوان حمله 
به شــریعت دانســت و به مخالفت با 
رضاخان پرداخت،  بعد از آن رضاخان 
از ترس نا آرامی ها درخواست کرد تا 
الیحه ی جمهوری به تصویب نرسد 
و ســرانجام آیت اهلل مدرس توســط 
توطئه  رضاخان به خواف تبعید شد.  
در نهایت رضاخان آیــت اهلل مدرس 

را به شــهر کاشــمر تبعید کرد و در 
۱۰ آذرماه ســال ۱3۱۶ ایشان را در 
همان جا مسموم کردند و به شهادت 
رســاندند و آرامگاه ایشــان در شهر 

کاشمر، میعادگاه عاشقان است.
آیت اهلل مدرس با شــعار »دیانت ما 
عین سیاســت ماســت و سیاست ما 
عین دیانت ماست«  همیشه سنگربان 
شریعت تشیع در امر سیاست بودند و 
شجاعت و ساده زیســتی ایشان باید 
الگوی مناســبی برای مســئولین و 

نمایندگان مجلس باشد. 
ایشــان حتی تا آخرین لحظه ی عمر 
خویش خدمت به خلق را وظیفه خود 
می دانستند و همین حس مسئولیت 
پذیری ایشــان حتی در زمان تبعید 
شان باعث شد دســتگاه ظلم حضور 
پرفیض ایشــان را تحمل نکند و آیت 

اهلل مدرس را به قتل برساند. 
امید اســت که نماینــدگان مجلس 
و مسئوالن کشور هر ســاله تنها یاد 
ایشــان را گرامــی 

ندارند بلکه  مرام و 
زندگــی  روش 
سیاسی و اجتماعی 
و پایبندی به تعهد 
را نیــز الگوی خود 

قرار دهند .
ان

سلی
تو

م م
خان

یگانه دشمن استبداد

سال هفدهم آذر ماه ۱398 شماره ۱3۵

آیــت اهلل مدرس 
بــا شــعار: دیانت ما 
عین سیاســت ماست 
و سیاســت مــا عین 
دیانت ماست، همیشه 
شریعت  ســنگربان 
تشیع در امر سیاست 
بودند و شجاعت و ساده 
زیستی ایشــان باید 
الگوی مناســبی برای 
مسئولین و نمایندگان 

مجلس باشد. 
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»حفظ امنیت ، مســئولیت حســاس 
نیروهای مسلح است؛ نیروهای مسلح 
باید آمادگی الزم جهت مقابله با فتنه 
را داشــته باشند« این ســخنان رهبر 
انقالب در هفدهمین مراســم دانش 
آموختگــی و تحلیــف دانشــجویان 
دانشگاه های افسری ارتش در تاریخ 8 
آبان ماه ۱398 خبر از پروژه فتنه انگیز 
دیگری در چارچوب نافرمانی مدنی از 
جنس دوره های ده ســاله ۷8 ، 88  و 
سرانجام 98 را متبادر میساخت. پروژه 
3۰ساله ای با عنوان پروژه ۲۰۲۰ نتیجه 
تحقیقات گسترده تیم زبده ای متشکل 
از پاتریــک کالوســون، فرانســیس 
فوکویاما، ساموئل هانتینگتون و... بود. 
اپیزود اول پــروژه : بــا تصویب 
اصالحیه قانــون مطبوعات توســط 
کمیســیون فرهنگــی مجلس پنجم  
در تیرماه ۷8، بــا همکاری همه جانبه 
جناح اصــالح طلب با عوامــل بیگانه 
کلید زده شــد. به گونه ای که نشریه 
آمریکایی »میدل ایســت اکونومیک 
دایجست« در هفتم تیر ۷8، تابستان 
سیاسی داغی را  برای از میان برداشتن 
جناح محافظه کار توسط اصالح طلبان 
متصور شده بود.  همچنین روزلهتین 
عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان 
آمریکا در مراسم راهپیمایی منافقین 
در3۱ خرداد ۷8، حرکت آشــوبگرانه 
جناح اصالح طلب برمبنای زیر سوال 
بردن مصوبه مجلــس و زمینه چینی 
لشکرکشــی خیابانی را هدفی درست 
برای براندازی حکومت مذهبی ایران 

خواند . 
اپیزود دوم پروژه : در دهمین دوره 
ریاســت جمهوری ایران کد تقلب در 
قالب پــروژه تشــکیک در آذرماه 8۷ 
توسط مرحوم هاشــمی کلید خورد. 
پروژه ای که سالمت انتخابات ایران را 
هدف قرار داده بود. مطبوعات اصالح 
طلب در بازه زمانــی آذر8۷  تا خرداد 
همان ســال، بارها مراتب نگرانی خود 
را  از سالمت انتخابات ایران ابراز کردند 

به نحوی که رســانه های معاند نظیر 
BBC  فارســی هم صدا بــا آنها  بر 
این شــایعه بی پایه  دامن می زدند. در 
روز ۲۲ خــرداد 88  در حالیکه هنوز 
رای گیری ادامه داشــت میرحسین 

موســوی از تلویزیون بی بی سی برد 
قاطع خود در انتخابات را اعالم نمود و 
سپس ادعای تقلب نموده و اغتشاشات 
پس از انتخابات رقم خــورد. هدف از 
این اغتشاشات  تغییر ســاختار نظام  
و حذف والیت فقیه بود. میرحســین 
موســوی در مصاحبه با نشــریه تایم  
در روز ۲۱ خرداد 88  ابراز داشــت که 
تجمعات خیابانی چشمگیر هفته های 
گذشته احتماال ماهیت ساختار قدرت 

را دگرگون خواهد ساخت.
اپیزود ســوم پروژه : رهبر انقالب 
اســالمی در آذر مــاه 9۷، بــا تبیین 
جنجال هــای دروغیــن و فریبکارانه 
آمریــکا در ســال 9۷، خبر از نقشــه 
اصلی آنها در ســال 98 دادنــد. و این 
بیانات بیش از پیــش ملت بصیر ایران 
را بــرای رویارویــی با آخرین نقشــه 
دشــمنانی که نفس های آخرشان را 
میکشند آماده کرد. فتنه 98 شبیه به 
فتنه های گذشــته با هدف به  خیابان 
کشــاندن مردم و پروژه سوریه سازی 
از طریق کشته ســازی های گسترده، 

آغاز شــد. گروهای آموزش 
دیده ای که بــا آتش زدن اموال 

عمومی ســعی در تحریف خواسته 
های مردم داشــتند. اغتشاشگران با 
به شهادت رساندن شــماری از مردم 

و آتش کشیدن قرآن، ذات پلید خود 
را نشــان دادند.  ملت بزرگ ایران بار 
دیگر با عملکرد هوشــمندانه خود راه 
نفوذ دشــمن از طریق ایجاد ناامنی و 

اغتشاش را برای همیشه بستند.

ق
حق

م م
خان

اپیزود سه گانه فتنه
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رهبر انقالب اسالمی در آذرماه ۹۷ با تبیین 
جنجال های دروغین و فریبکارانه آمریکا، 
خبر از نقشه اصلی آنها در سال ۹۸ دادند و 
این بیانات بیش از پیش ملت بصیر ایران را 
برای رویارویی با آخرین نقشه دشمنانی که 
نفس های آخرشان را میکشند آماده کرد.
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تهیه و تدوین سیاست  ها و 
طرح  های راهبردی کشور 
در زمینــه  هــای مختلف 
فرهنگی از جمله در حوزه 
 های زنان، تبلیغات، برقراری 
روابط علمی و پژوهشــی و 
فرهنگی با ســایر کشور ها، 
همکاری حوزه و دانشــگاه، 
فعالیت  های دینی و معنوی، 
تهاجم فرهنگی و سایر حوزه 
 های فرهنگــی مربوطه از 
جملــه وظایف سیاســت 
 گذاری آن محســوب می  
شــود. همچنیــن تعیین 
ضوابط تأسیس مراکز علمی 
و آموزشــی و نیــز ضوابط 
گزینش مدیران و استادان و 

دانشجویان از جمله وظایف آن می  باشد.  بررسی و تحلیل شرایط 
فرهنگی ایران و جهان، بررســی الگو های توســعه و پیامد های 
فرهنگی آن، بررسی وضع فرهنگ و آموزش کشور و نیز نظارت بر 
اجرای مصوبات شورا  از جمله وظایف نظارتی آن به حساب می آید.

موارد ذکر شده در باال وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی است؛ 
شورایی که در تاریخ ۶3/9/۱9  به فرمان امام خمینی )ره( تشکیل 

گردید.
به وظایف باال  که نگاه  می کنیم از اهمیت وجود این شورا باخبر 
می شــویم.  مثال در حوزه زنان که از حساسیت و اهمیت باالیی 
برخوردار است و طی این سال ها به گونه ای بوده  که هنوز جای کار 

بسیار دارد.
وحدت حوزه و دانشگاه نیز 
وظیفه مهم دیگری اســت 
که این روز ها چیز خاصی از 
آن نمی بینیم.  وحدت حوزه 
و دانشگاه، یعنی وحدت در 
هدف. هدف این اســت که 
همه به ســمت ایجاد یک 
جامعه اســالمی پیشرفته 
مستقل و جامعه الگو حرکت 
نماینــد. هیچ دانشــگاهی 
اسالمی نمی شــود مگر با 
وحدت عمیق و عملی حوزه 
و دانشگاه. امید است که این 
شورا عزم راسخی در جهت 
عملی کردن ایــن موضوع 

داشته باشد.

بحث مهم دیگر تهاجم فرهنگی و مقابله با آن است که در برابر آن 
می توانست خیلی بهتر مقابله کرد. موضوعی که تاثیر بسزایی بر 
جوانان  و به خصوص دانشجویان دارد و نباید در مقابل آن کم کاری 
کرد. همانطور که رهبری می گوید اگر ما در ســنگر خوابمان برد 
دلیل نمی شود که دشمن هم در سنگر مقابل خوابش برده باشد. 

همه این ها از مهم بودن شــورایی خبر می دهد که طی این سال 
ها نتوانسته آنطور که باید و شــاید به وظایفش عمل کند. حتی 
نتوانسته بطور مرتب جلسات خود را برگزار کند. از زمان روی کار 
آمدن حسن روحانی بر منصب ریاست جمهوری که رییس شورا 
به حساب می آید، معموال صدای جر و بحث وی با سایر اعضا و قهر 

کردن ها به گوش می رسد.
واجب است که این شورا به رسالت خود پایبند باشد و از هیچ گونه 

تالشی برای عمل به وظایف مهم خود دریغ نکند.

در آخر هم این بیانات ارزشمند از مقام معظم رهبری:
خصوصّیت جمهوری اسالمی این است که دستگاه انسان  سازی 
 اش بایستی صحیح حرکت بکند و انسان باب هدف های جمهوری 
اسالمی بســازد؛ وااّل  اگر ما بخواهیم انســاِن فقط عالم بسازیم - 
منهای آرزوهای مقّدسی که یک ملّت و به  خصوص مسلمین دارند 
- بهتر همین است که دانشجویانمان را گروه  گروه به کشور هایی 
که دستگاه  های علمی شــان مجّهز تر و مدرن  تر از ماست، روانه 
کنیم؛ آنجا بروند یاد بگیرند و بیایند! هدف این نیست. هدف این 
است که کشور به دست انسان  های صالح از لحاظ علمی و فکری، 
در جهت هدف  های خودش حرکت کند؛ و این نخواهد شد، مگر 
آن  وقتی  که این انسان  ها خودشان، آن هدف  ها را شناخته و قبول 

داشته باشند.

شورای ضعیف انقالب فرهنگی

می
هرا

ضا ب
د ر

حم
م

خصوصّیت 
جمهوری اسالمی این 

است که دستگاه انسان 
 سازی اش بایستی صحیح 

حرکت بکند و انسان 
باب هدف های جمهوری 

اسالمی بسازد؛ هدف 
این است که کشور به 
دست انسان  های صالح 

از لحاظ علمی و فکری، در 
جهت هدف  های خودش 

حرکت کند.

سال هفدهم آذر ماه ۱398 شماره ۱3۵
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9 سالروز وحدت حوزه و دانشگاه
_ تفکــر _ #
یســم   ر ال سکو

حوزوی_ممنوع

۲۷ آذرمــاه، یــادآور 
عروج عالمــی ربانی، 
آیت اهلل مفتح اســت 
که از پیشروان اندیشه 
وحدت حوزه و دانشگاه 
بود. و اما وحدت چگونه 

امکان پذیراست ؟!
دانشــگاه ها به عنوان 
هســته مرکــزی علم 
و دانــش نقش مهمی 
در پیشــرفت علمــی  

جامعه دارند کما اینکه، نقش حوزه ها  در 
حرکت اسالمی و تربیت جامعه،  حساس 
و سرنوشت ساز است. با پیروزی انقالب 
و تشکیل حکومت اســالمی، مسئولیت 
ســنگین تری بر عهده حوزویــان  قرار 
گرفته است. اَلُعلَماُء َوَرثَُة االَنبیاء: علمای 
دین، ورثه ی انبیا اند. اینجا مراد از علما، 
علمای دین هســتند و اینها ورثه ی انبیا 
اند. انبیا چه کاره بودند؟ آیا انبیا آمدند تا 
معارف دین را فقط بیان کنند یا نه، معارف 
دین را در جامعه محّقق کنند؟ حتماً این 
دّومی است: لََقد اَرَسلنا ُرُسلَنا بِالَبیِّناِت َو 
اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن لَِیقوَم الّناُس 
بِالِقســط. این »لَِیقوَم الّناُس بِالِقسط« 
نشان میدهد که حضور انبیا برای »قیام 
به قسط« الزم است، یعنی رابطه هست 
بین حرکت انبیا و »قیام به قســط« در 
جامعه؛ َوااّل اگر نبی نمیخواست اقامه  ی 
قسط بکند، توحید را نمیخواست عملی 
بکند، جهاد الزم نبود.  ما اَرَسلنا ِمن َرسوٍل 
ااِّل لُِیطاَع بِاِذِن اهلل؛ معنای »لُِیطاَع« فقط 
این نیست که اگر گفت نماز بخوانید، نماز 
بخوانید؛ نه،   معنایش اطاعت در همه ی 
امور زندگی است یعنی بخشی از اسالم 
عبارت اســت از معارف اسالمی که این 
معارف شامل عقلّیات و نقلّیات و ارزشهای 
اخالقی و بیان ســبک زندگی و شیوه ی 
حکومت است؛ و همه  ی اینها جزو معارف 
اسالمی است که دانستن اینها الزم است. 
این بخشی از اسالم است؛  بخشی از اسالم 

هم عبارت است از تحّقق اینها در خارج؛ 
یعنی توحید محّقق بشود در خارج، نبّوت 
به معنای در رأس جامعــه بودن تحّقق 
پیدا کند.»اَلُعلَمــاُء َوَرثَُة االَنبیاء« را باید 
طالب مشــخص کنند و به عنوان عالم 
دین و متخّصص دین موّظفند که اسالم 
را در خارج، در تمامی ابعاد  زندگی محّقق 
کنند؛ این کاری اســت که امام بزرگوار 
کرد. حکیم فقط آن کســی نیســت که 
فلسفه بلد است، حکمت در رفتار وگفتار 
و نوشــتار او موج میزنــد. امام خامنه 
ای)مدظله العالی(:» در نظام اسالمی، 
علم و دین پا به پا باید حرکت کند.« 
وحدت حوزه و دانشگاه یعنی این.  وحدت 
حوزه و دانشگاه معنایش این نیست که 
حتما بایستی تخصص های حوزه ای در 
دانشــگاه و تخصص های دانشگاهی در 
حوزه دنبال بشــود نه، لزومی ندارد. اگر 
حوزه و دانشگاه به هم وصل و خوش بین 
باشند و به هم کمک بکنند و با یکدیگر 
همکاری نمایند،  دو شعبه از یک مؤّسسه 
علم و دین هستند. این مؤسسه دو شعبه 
دارد: یک شــعبه، حوزه هــای علمیه و 
شعبه دیگر، دانشــگاه ها هستند. طالب 
و دانشــجویان قدر یکدیگر را بدانند، با 
یکدیگر آشــنا و مرتبط باشند، احساس 
بیگانگی نکنند. احســاس خویشاوندی 
و برادری را حفظ کننــد و روحانیون در 
دانشگاه ها عماًل کوشش کنند که نمونه 
های کامل عالم دین و طلبه علوم دینی 

را به طالب و دانشجویان 
و دانشــگاهیان  ارائــه 
بدهند و نشان دهند که 
هر دو، نسبت به یکدیگر، 
با حساســیت مثبت و با 
عالقه همکاری می کنند. 
این، همــکاری و وحدت 
حوزه و دانشــگاه است. 
البته برای ایــن کار باید 
برنامه ریزی و ســازمان 

دهی بشود.

نی
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متاسفانه برخی در حوزه 
علمیه همــان حرفی را 
می زنند که تفکر سکوالریسم 
غرب می گوید! اســام را در 
همین فقه و امور فردی خاصه 
می دانند؛ در حالی که اســام 
همه ابعاد زندگی بشــر را فرا 

می گیرد.
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در  طول تاریخ اســالم که تا سال 
دهم هجری، پیامبر حکومت مسلمین 
در اختیارشان بود و بعد از آن اشخاصی 

مثل معاویه و یزید و مروان 
و ... ده ها ســال بــر مردم 
حکومــت کردنــد و بعداً 
رضا خان ها با نــام دین بر 
مردم حکومــت کردند که 
مصیبتی بزرگ و غمباری 
است که حکومت مسلمین 
در دستان چنین اشخاصی 
افتاده. دلیل این که چنین 
اتفاقی افتاده چیســت ؟؟ 
چرا مردم بــه جای پیروی 
از امیر المومنین و فرزندان 
بزرگوارشــان از دیگــران 

حمایت کردند ؟
چنین مشکالتی ترکیب دو 

چیز است ؛عوام و خواص. 
عده ای از خواص خواسته 
یا ناخواســته دنبال هوای 
نفس خود میرونــد و راه را 
کــج میکنند و بــه جامعه 
مسلمانان خیانت میکنند 
و عده ای از عوام بدون توجه 
به مسائل پیش آمده از آنها 
پیروی میکنند و دنبالشان 
حرکت میکنند. این چیزی 
است که همیشــه ممکن 

است پیش بیاید . 
جنگ صفیــن نمونه ای از 

حمایت های عوام از خواص، بی بصیرتی 
جامعه را نشان میدهد. وقتی مالک اشتر 
در چند قدمی خیمه ی فتنه بود،  از طرف 
امیرالمومنین دستور رسید که برگرد چرا 
که در اردوگاه امام، عده ای امام را تهدید 
به مرگ کردند که اگر مالک برنگردد امام 

را به معاویه تحویل 
دهند و بعد از آن 
گوش بــه حرف 
امــام زمانشــان 
نکردند و ماجرای 
تلخ حکمیت اتفاق 

افتاد؛    

که چنین اتفــاق هایی در طــول تاریخ 
کم نیســت. عوام با پیروی از خواص بی 
بصیرت ضربــه های زیادی به اســالم و 

مســلمانان وارد کردند. بعــد از انقالب 
اسالمی نیز ما از این بی بصیرتی خواص 
خود کم ضربه نخوردیــم. افرادی که به 
بهانه مدرن شــدن، آزادی،تعامل با دنیا 
و با توجیهات دینی، باعث عقب افتادگی 
ما شدند و تهدیدی برای نظام بودند که 
با لطــف و عنایت خداوند، 
دوراندیشی و بصیرت باالی 
رهبر انقالب و البته مردم 
با بصیرت ما، کشور از زهر 
انواع مار های خوش خط و 

خال حفظ شد. 
ما باید آنقدر بصیرت خود 

را افزایــش بدهیم تا در پیــروی از افراد 
اشــتباه نکنیم؛ باید بدانیم هر کسی که 
از راه امام جامعه جدا شود از راه خدا جدا 
شــده و پیروی از آن 
قطعا موجب گمراهی 

است.
اگــر دانشــجویان که 
قرار اســت پست های 
مختلفی را در کشــور 
اشغال کنند، بصیرت 
کافی و قدرت تحلیل 
و جهت گیری درستی 
نداشه باشــند ضربه 
های زیادی به کشــور 
وارد میکننند. دانشجو 
باید قــدرت تحلیل و 
جهت گیری درســت 
داشته باشد تا وقتی به 
پست و مقامی رسید به 
مراتب از مشکالتی که 
به وجود می آید کاسته 
شود و جلوی مشکالت 
به وجود آمده را بگیرد.

قی
اد

 ص
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مح

نقش عوام و خواص در جامعه

سال هفدهم آذر ماه ۱398 شماره ۱3۵

خــواص  از  ای  عــده 
خواســته یا ناخواسته دنبال 

هوای نفس خود میرونــد و راه را 
کج میکنند و به جامعه مسلمانان 
خیانت میکنند و عده ای از عوام 
بدون توجــه به مســائل پیش 
آمــده از آنها پیــروی میکنند و 

دنبالشان حرکت میکنند.
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محمدیاسین نوشاد

درشـماره قبل گفتیم که اسـالم ناب همان اسـالم جمعی 
اسـت کـه امـام خمینـی)ره( احیایـش کـرد و نقـش امام 
معصوم اینجاسـت که بدون رسـیدن به خواسـت و والیت 
او نمیتوانی به اسـالم ناب برسـی. یکـی از مـواردی که امام 
)عـج(  ازمـا خواسـته اینسـت کـه بـه اطرافیانمـان )فقرا، 
محرومیـن ازهرلحـاظ و...( توجـه کنیـم. رشـدخودمان را 
درگرو رشـد آنها ببینیم. نکته مهـم و اولین قـدم در کمک 
کردن اینسـت که مخاطبت را قلباً دوسـت داشـته باشـی.

مشـکل او را مشـکل خود بدانی.  به تعبیر دیگر نُصح داشته 
باشـی.  نصح یعنی دلسـوزی کـه باالتر از دوسـت داشـتن 

اسـت.
یـک نکتـه دیگـه؛  بـرای رشـد افـراد گاهـی ظـرف چنـد 
روز روی تعـداد زیـادی  مثـال ۱۰۰ نفـر کار میکنیـم،  بـا 
سـروصدای زیاد؛  امـا گاهی چند مـاه فقـط روی ۵ نفر کار 
میکنیم،  بـی سـروصدا... به نظرشـما کـدوم نتیجه بخش 
تره؟! گاهی کار فرهنگی پرسروصداسـت امـا  اثر تربیتیش 

هـم همون قـدر زیـاده؟
بگذارید یـه مثـال براتون بزنـم. یک الگـوی عملـی در کار 
تشـکیالتی، حضـرت عیسـی)ع( اسـت. قـرآن میگـه در 
زمان ایشـون جامعه جوری شده 
بـود که حضرت عیسـی قشـنگ 
احسـاس میکـرد کفـر را.  خـب 
بـرای از بیـن بـردن کفـر چـکار 

کـرد؟
اولیـن کار ایـن بود»قـال مـن 

انصاری 
اهلل«  الـی 

گفت کیا هستن 
که غیر از اینکه خودشـون 

صالح هسـتن میخـوان مصلح هم 
باشـن؟ میخـوان کمـک کنـن، دغدغـه دارن؟ دوازده نفر 
دستشـونو بردن باال، شـدند حواریـون. عیسـی)ع( اومد با 
اینها زندگی کرد- نـه اینکه فقط کالس بذاره براشـون - به 
طوریکه  در سـفر و حضـر با هـم بودنـد. ثمره ایـن زندگی 
کردن بـا حضرت عیسـی چـه بـود؟ اینکه توحید مجسـم 
را دیدند. در رفتار حضرت عیسـی)ع( تواضـع،  محبت خدا 
و  اعراض از دنیـا را دیدنـد. هرکدامشـان در مکتب تربیتی 
عیسی)ع( رشـد کردند. عیسـی اینها را فرسـتاد و هرکدام 
دوباره یار جمع کردنـد، توده متراکم توحید شـدند، تا کفر 
از اون جامعه رفـت. فکر میکنید چقدر طول کشـیده؟ کل 
نبوت حضرت عیسی)ع( سـه سـال بود، پس احتماال فقط 

چندمـاه...!
خب حاال کی میتونه یـک همچین کاری بکنه؟ کسـی که 

خودش قبال خودش رو سـاخته باشه...
  ادامه دارد...

این کتاب روایتگر داسـتان ماموریـت دختری به نام حیفا اسـت 
که از طـرف سـازمان جاسوسـی اسـرائیل مامور 
می شـود تا به یکـی از مخـوف ترین زنـدان های 
قرن در خاورمیانـه رفته و تربیت سـران داعش را 
در دسـت بگیرد. او با اسـتفاده از مهارت و زیرکی 
بی نظیر خود و با مرتکب شـدن جنایات بسیار در 
انتها موفق می شـود خـود را بر افکار سـرکردگان 
داعـش مسـلط کنـد و آن هـا را بـه خوبـی برای 
رهبـری یک گـروه تروریسـتی تمـام عیـار علیه 

مذهب تشـیع آمـاده کند.
ایـن کتـاب کـه نوشـته محمدرضـا حدادپـور 
جهرمی اسـت، بـه وسـیله دفتر نشـر معـارف به 
انتشـار رسـیده و خـود را در بین پر فـروش ترین 
کتاب هـای اخیر جـای داده اسـت. این مسـتند 

داسـتانی قبل از چاپ در کانال نویسـنده این کتاب قرار میگیرد 
و با اسـتقبال مخاطبـان زیادی مواجه می شـود. 
همانطور که در پشـت جلد این کتاب میخوانیم، 
این اسـرار از حفره های اطالعاتی موسـاد توسط 

تیم اطالعاتـی مقاومت اسـتخراج می شـود.
ایـن کتـاب کتابـی خواندنی اسـت که عـالوه بر 
تشـریح کامل نحوه شـکل گیـری داعـش برای 
مخاطب، میـزان پایبندی افراد بـه اعتقاد هایش 
و چگونگـی تغییر باور هـای آنان بیان می شـود. 
مطالعـه این کتـاب را  به همه شـما دانشـجویان 

عزیز توصیـه میکنیم.

تشکیالت تنها راه ظهور

معرفی کتاب؛ حیفا

سال هفدهم آذر ماه ۱398 شماره ۱3۵

گاهی کارفرهنگی 
پرسروصداست اما اثر 
تربیتیش هم همونقدر 

زیاده؟
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با شروع ســال تحصیلی 
98- 99 انتظــار اینکه 
قیمت ها  اعم از خوابگاه و 
غذای سلف  افزایش پیدا 
کند بود اما توقع داشتیم 
که  با این افزایش قیمت 
حداقل مقــداری هم به 
کیفیت خوابــگاه و غذا و 
ارائه خدمات  هم  اضافه 

شود.
همیشه در هر جایی وقتی 
خبر از افزایش قیمت است 

انتظار میرود که ارائه خدمات  بیشتر و کیفیت هم  بهتر شود . آیا در 
دانشگاه یزد هم با  افزایش قیمت ها تغییری در کّمیت  و کیفیت 

ایجاد  شده یا خیر؟ 
با شروع سال تحصیلی قیمت خوابگاه  و غذاها % 3۰  افزایش داشت 
اما آیا در قبال این افزایش قیمت تغییراتی هم در بحث کمی و کیفی 

ایجاد شده است؟؟
همان ابتدا متوجه شدیم که بر خالف سال های گذشته به بهانه 
مسائل بهداشــتی دیگر فوم یکبار مصرف توزیع نمیشود. یعنی 
دانشجو یا باید غذا را در سلف  بخورد یا باید با خود ظرف داشته باشد.

از حجم غذا ها که نگویم...حداقل توقع مان بعد از این  افزایش قیمت 
افزایش حجم آن بود که حتی میتوان گفت به مراتب از قبل هم کمتر 
شده است.کیفیت غذا هم که همان هست که قبال بود. البته هر چند  
وقت یکبار مخلفاتی همراه غذا ها توزیع میشود که شاید در طول ترم 
خیلی زیاد نباشد و البته باتوجه به اینکه در ترم های قبل هم توزیع 

میشد پس ربطی به افزایش قیمت ندارد.
جالب اینجاست که امسال حتی با اینکه قیمت هارا  افزایش داده اند 
اما میزان  وام های داشجویی را کاهش داده اند. باید دید این تناقض 
به خاطر چیست که در عوض بیشتر کردن وام های دانشجویی آنها 
را کاهش داده اند و دانشــجویانی که وضع مالی خوبی ندارند را به 

سختی می اندازند.

برســیم به بحث اتوبوس های 
خوابگاه و دانشگاه...

سال گذشــته رئیس دانشگاه 
گفته بود که قرار اســت چند 
اتوبوس جدید برای دانشــگاه 
خریداری شود. اما امسال نه تنها 
اتوبوســی خریداری نشد بلکه 
چندتا  از اتوبوس هایی هم که در 
اختیار دانشگاه بود فروخته شد 

و اتوبوسی جایگزین نشد.
یعنــی در حال حاضــر ۵ یا ۶ 
اتوبوس فرسوده که معلوم نیست 
چند وقت دیگر بتوانند کار کنند دارند همه دانشجویان خوابگاهی 
اعم از خواهران  و  برادران  را جابجا میکنند؛  این اتوبوس ها قریب 

به ۴۰ سال است کار میکنند و طبق 
قانون خودرو های دولتی نباید تا  این 
حد کارکرده  باشند  و  باید کنار گذاشته 
شــوند با توجه به اینکه اتوبوس های 

قبلی را هم به همین بهانه  فروختند.
حاال اینکه پول اتوبوس های فروخته 
شده کجاســت و چرا اتوبوس جدید 
خریداری نشــده را باید از مسئولین 
دانشگاه پرسید که بعید میدانم جواب 

درستی به ما بدهند.
برویم ســراغ زمیــن ورزش خوابگاه 

پسران که اصال نمی توان اسم آنرا زمین ورزشی گذاشت . چون به 
طور کلی غیر قابل استفاده است و اصال شبیه زمین ورزش نیست. 
قبل از شروع ترم معاونت محترم دانشجویی دانشگاه اعالم کردند 
که قرار است مهر ماه امسال برای خوابگاه پسران چمن مصنوعی 
تاسیس شودحاال نمیدانیم چه شده که هنوز هیچ اقدامی برای آن 
نشده ولی امیدواریم به زودی به این مسئله و دیگر مشکالت خوابگاه 

و سلف و دانشگاه رسیدگی شود.امیدواریم!!!
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همیشه در هر جایی 
وقتی خبر از افزایش قیمت 
است انتظار میرود که ارائه 
خدمات و کیفیت هم بهتر 
شود .آیا در دانشگاه یزد هم 
با افزایش قیمت ها تغییری 
در کّمیــت و کیفیت ایجاد 

شده یا خیر؟


