
چرخــه هــای رونــق و رکــود در علــم اقتصــاد پذیرفتــه 
ــاد  ــع در اقتص ــات واق ــی تناقض ــا برخ ــتند؛ ام ــده هس ش
ــه  ــد. رابط ــد واکاوی کن ــی توان ــم نم ــم ه ــران را عل ای
بیــن تــورم و بیــکاری از آن جملــه اســت کــه بیــان مــی 
ــر اســت.  ــکاری کمت ــورم بیشــتر باشــد، بی دارد هرچــه ت
ــه  ــد ک ــتغال و تولی ــراد در ســن اش ــزان اف ــه می ــا رابط ی
ــتغال بیشــتر  ــراد در ســن اش ــه اف ــد هرچ ــی کن ــان م بی
ــی کشــور بیشــتر مــی شــود.  ــص داخل ــد خال باشــد تولی

ــای  ــده ه ــن پدی ــط بی ــگفتی هایی رواب ــر ش ــای اخی ــال ه در س
اقتصــادی را بــه هــم زده اســت. بــا وجــود تمــام دشــمن هــای 

خارجــی و خصومــت آن هــا و اعمــال 
ــه  ــا ب ــه ت ــادی ک ــدید اقتص ــارهای ش فش
حــال بــرای کشــوری در جهــان رخ نــداده 
ــر  ــی اگ ــه  حت ــم ک ــد بدانی ــا بای اســت، ام
گل بــه خــودی نــزده ایــم امــا پــاس گل را 
خــودی هــا داده انــد. سیاســت هــای غلــط 
دولــت بــرای گــره زدن اقتصــاد بــه رابطــه 
ــد از  ــت از داخــل ش ــث غفل ــرب باع ــا غ ب
ــت  ــکان اســتفاده از موهب ســمت دیگــر ام
همیشــگی کــه بودجــه بــه آن معتــاد شــده 
بــه دلیــل همیــن فشــارهای خارجــی کمتــر 

شــد. 
اســت  اختــاف  اقتصاددانــان  بیــن  در 
ــرای  ــاق ممکــن ب ــن اتف ــود بدتری ــه رک ک

اقتصــاد اســت یــا تــورم کــه اقتصــاد ایــران پدیــده جدیــد رکــود 
ــن در  ــاق ممک ــن اتف ــوان بدتری ــه عن ــان ب ــه جه ــی را ب تورم

ــرخ  ــا ن ــواری ه ــن ناگ ــه ای ــرد. ب ــی ک ــاد معرف اقتص
ــان را  ــارق التحصی ــکاری ف ــد بی ــش از 20 درص بی
هــم اگــر اضافــه کنیــم تصویــر بهتــری از شــرایط مــی 
ــت  ــش قیم ــنی افزای ــا چاش ــه ب ــی ک ــم. اعتراضات دهی
بنزیــن فعــال شــد انباشــته ای از صــدا هــا و دردهایــی 
ــه گــوش ســنگین مســئولین نمــی رســید.  ــود کــه ب ب
آمارهــای رســمی حاکــی از حضــور غلبــه قشــر جــوان 

ــد.  ــی باش ــن م ــت در معترضی ــم بضاع و ک
ــن آن  ــم تری ــه مه ــود دارد ک ــوز وج ــی هن ــت های ــا ظرفی ام
ســرمایه انســانی کشــور اســت. . اعتمــاد 
ــاد  ــا از اعتم ــت قطع ــه حاکمی ــردم ب م
ــن  ــردم بیشــتر اســت و ای ــه م ــت ب دول
ــت.  ــور اس ــرمایه کش ــمندترین س ارزش
ــه  ــاب ب ــدای انق ــل از ابت ــرخ تحصی ن
ــوان  ــت ج ــه و جمعی ــاال رفت ــدت ب ش
کشــور مــی توانــد باعــث شــگفتی 
شــود. بــرای رونــق نیــاز بــه مــواد اولیــه 
ــی  ــد داخل ــوان تولی ــی نیســت و ت خارج
ــور  ــی کش ــود دارد. دسترس ــی وج باالی
بــه آب هــای آزاد و کشــورهای نــه 
چنــدان پیشــرفته منطقــه همچــون بــازار 
400 میلیــون نفــری، ســرمایه ای اســت 

ــرد.  ــتفاده ک ــوان از آن اس ــه میت ک

ــات وارده  ــر اتهام ــفاهی در براب ــی و ش ــاع کتب ــق دف دانشــجو ح
ــه  ــی ب ــورت کتب ــد به ص ــی بای ــورای انضباط ــم ش را دارد. حک
دانشــجو ابــاغ شــود. دانشــجو حــق دارد پــس از دریافــت حکــم 
در شــورای انضباطــی بــدوی یــا شــورای انضباطــی تجدید نظــر، 
درخواســت تجدیدنظــر کنــد. در طــول زمــان رســیدگی، دانشــجو 
حــق ورود بــه دانشــگاه، خوابــگاه و دیگــر امکانــات آنجــا را دارد، 

ــا دوماهــه  ــت یک ماهــه ی ــورد محدودی مگــر در م
کــه برابــر آیین نامــه بــه دســتور رئیــس دانشــگاه 
ــق دارد  ــجو ح ــن، دانش ــود. در ضم ــاد می ش ایج
ــا پــس از فارغ التحصیلــی،  در حیــن تحصیــل ی

تقاضــا کنــد ســوابق انضباطــی اش امحــا شــود.

اعضــای  و  کارکنــان  کــه  مــواردی  در 
ــی  ــی خصوص ــی در زندگ ــوراهای انضباط ش

را  اطاعــات  یــا  کننــد  تجســس  دانشــجو 

ــورای  ــق ش ــوع را از طری ــق دارد موض ــجو ح ــد، دانش ــا کنن افش
ــری  ــزی پیگی ــی مرک ــورای انضباط ــا ش ــر ی تجدیدنظ
کنــد قوانینــی کــه خواندیــد، برداشــتی کوتــاه از 
کتابچــه حقــوق دانشــجویی بــود کــه به عنــوان مرجــع 

قوانیــن در دســترس هســت.

ــیار  ــد بس ــی ندارن ــود عین ــه نم ــی ک ــتن از چیزهای ــه نوش همیش
ســخت اســت، امــا بــر آن شــدیم تــا بنویســیم از درد و ناراحتــی 
ــی  ــتاده م ــی ایس ــری و ناالیق ــی تدبی ــایه ب ــر س ــه زی ــی ک ملت
ــر از  ــد، فرات ــت بیفت ــرار اس ــه ق ــی ک ــه اتفاقات ــد. ورای هم میرن
لحظاتــی کــه بــا خشــم و ناراحتــی بــه عملکــرد عــده ای مســئول 
نگریســته ایــم؛ حــال زمانــی اســت کــه بایــد فریــاد بزنیــم؛ حتــی 
اگــر مجلســی نباشــد کــه حــرف دل مــا را بزنــد، دولتــی نباشــد 
ــوش  ــه آن دلخ ــه ب ــی ک ــویم و قوانین ــدوار ش ــه آن امی ــه ب ک
باشــیم. مــا مــی نویســیم از میراثــی بــزرگ کــه از دل طوفانهــای 
ــان آورده اســت. ســرمایه  ــه ارمغ ــا ب ســختی ســرمایه ای گرانبه
ایــران دانشــجویانی هســتند کــه آینــده سرزمینشــان را از چنــگال 

ــد داد. نابخــردان نجــات خواهن
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صداوســیما مثــل همیشــه خــودش را زده بــه نفهمی.بــه ایــن کــه 
البــد مصلحــت در ندیــدن اســت و ان شــاءاهلل گربــه اســت.دولت و 
مجلــس یکــی از یکــی بــی در و پیکــر تر.رئیــس جمهــور کــه کا 
ــر  ــح ت ــد گویــی وظیفــه ای جــز جری ــران زندگــی نمــی کن در ای
کــردن احساســات مــردم ندارد.ایــن وســط شــما ببیــن اگــر یکــی 
ــد متحمــل شــود. ــد چــه فشــاری بای بخواهــد اوضــاع را آرام کن

کســی کــه دغدغــه مــردم را دارد و مــردم داری اش پوپولیســتی 
ــط  ــن وس ــز ای ــی نی ــید عل ــت س ــت.معلوم اس نیس
ناســزا مــی شــنود.القصه از ماســت کــه برماســت...

ــدون  بنزیــن گــران میشــود آن هــم 200 درصــد ب
برنامــه ریــزی و از ســر هــوس. گویــی مــردم 
ــاز  ــت امتی ــوند دول ــر نش ــر غافلگی ــد و اگ نامحرمن
ــه را از دســت مــی دهــد! معلــوم اســت  ایــن مرحل
کــه درد دارد. فشــارش بیــش از همــه بــه آن کارگــر 
ــه  ــد ک ــد بگوی ــی خواه ــی آید.م ــکار م ــوان بی و ج
ــرافت  ــه؟ ش ــا و چگون ــا کج ــت، ام ــرض اس معت
نداشــته شــما را او بــه انــدازه کافــی دارد مــی دانــد 
رهبــرش از شــرمندگی او بیــش از خــودش شــرمنده 

اســت.
ــاش  ــا اشــرار و اوب ــد ب ــان بیای ــه خیاب ــر ب لکــن اگ
ــن  ــود. ای ــی ش ــته م ــع بس ــاب جم ــد انق و ض

ــن  ــانه ب ــن نش ــن تری ــی شود.روش ــته م ــینه اش انباش درد در س
بســت اعتــراض داللــت دادن بــه انتخابــات اســت؛یعنی فقــط در 
ــده را  ــن آم ــه در قوانی ــم و آنچ ــی بینی ــما را م ــا ش ــات م انتخاب
ــون  ــده بگیرید.اصــا اصــل 27 در قان ــا نادی ــد م ــز همانن شــما نی
ــی  ــرادی ب ــاره اف اساســی جهــت مــزاح آورده شــده.فردا اگــر دوب
خاصیــت تــر از لیســت امیــد وارد مجلــس و دولــت شــدند کســی 
ــه رســمیت بشناســید قبــل از آن کــه  ــه ندارد.مــردم را ب حــق گل
دیگــر شــما را بــه رســمیت نشناســند. صــدا و ســیما کــه هــرروز 
یــک بخــش ویــژه بــرای اعتــراض جلیقــه زرد هــای فرانســه در 
ــه افزایــش 23 درصــدی قیمــت ســوخت  راســتای اعتراضشــان ب

ــت؟. ــا کجاس ــرد االن دقیق ــش میک پخ
مطمئــن باشــید گلــه گــزاری بهتــر از کینــه گــزاری اســت بگذارید 

مــردم نیــز حرفشــان را بزنند.اگــر شــما شــعور صحبــت بــا مــردم 
را نداریــد لکــن آن هــا حــرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارنــد.

اگــر نمــی توانیــد شــرایط رفــاه در خــور آن هــا را تــدارک ببینیــد 
الاقــل شــرایط تخلیــه عصبیــت اجتماعــی آن هــارا فراهــم نمایید.

اگــر ایــن اجــازه را بــه مــردم ندهیــد و زیرســاختی تــدارک نبینیــد 
معلــوم اســت کــه زامبــی هــا بــه میــدان مــی آینــد و احساســات 

مــردم را تحریــک مــی کننــد.
ــد  ــدوم میزنی ــه جــای انجــام وظایفــت دم از رفران شــمایی کــه ب
ــران  ــن ته ــار در همی ــک ب ــد ی ــازه دهی ــردم اج ــه م ــت ب کافیس
ــان  ــه عملکردت ــی ب ــون اساس ــل 27 قان ــان و اص ــق حقوقش طب
اعتــراض کننــد بــی شــک از بــا شــکوه تریــن راه پیمایــی هــای 

ــود... ــد ب ــاب خواه انق
ــار از  ــش از انزج ــه بی ــت ک ــت اس ــی وق ــا خیل م
ــه  ــرد ب ــه عملک ــین ب ــارج نش ــای خ ــمنان دان دش
ــم... ــان معترضی ــی م ــادان داخل ــتان ن ــر دوس ظاه

ای کاش بســتری فراهــم شــود کــه بعــد از انتخابات 
فاصلــه بیــن انتخــاب کننــده و انتخــاب شــوندگان 
بــه حداقــل برســد حــاال کــه نمــی توانیــد از خــود 
مراقبــت کنیــد مــا آمادگــی برخــورد بــا خائنیــن بــه 

ملــت را داریــم.
حقیقــت ایــن اســت کــه مــا 22 بهمــن 57 پیــروز 
ــا شــروع  ــاب م ــخ انق ــن تاری نشــدیم بلکــه در ای
شــد تــا پیــروزی راه بســیاری در پیــش داریــم بــه 
شــرطی کــه صــدای مــردم را بشــنویم و درکشــان 

ــم... کنی

@basijkooy mojeslam@gmail.com
با ما در ارتباط باشید!
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من اعتراض دارم!
عرفان ناصح

ــه  ــی ک ــل روزهای ــی بنویســم از تحلی ــروز مطلب ــی خواســتم ام م
ــدای  ــه ص ــی ک ــا، از مردم ــا و نبایده ــت،از بایده ــا گذش ــر م ب
ــد.  ــم ش ــوبگر گ ــده ای آش ــان ع ــا می ــی آنه ــراض و ناراحت اعت
ازاقتصــادی کــه چنــدان حــال خوبــی نــدارد و... امــا نوشــتن ایــن 
مطالــب ضرورتــی نداشــت، چــون کــه مــردم مــا و بــه خصــوص 
ــن دردهــا را  ــز اســتخوان خــود ای ــا مغ ــا دانشــجویان هــرروز ب م
ــه روزگازی  ــم. خواســتم از مجلســی بنویســم ک ــی کنی ــه م تجرب
مــدرس داشــت و دامغانــی و دیالمــه؛ امــا شــرم کــردم نماینــدگان 
ــتم  ــم. خواس ــهدا نســبت ده ــن ش ــه ای ــردم را ب ــه اصطــاح م ب
ــوز بعضــی کلمــات در  ــی بنویســم... کــه نشــد؛ چــون هن از دولت
ــه  ــند ک ــی باش ــر حقیقت ــه بیانگ ــد ک ــداع نشــده ان ــا اب ــات م ادبی
ــود؛  ــک ب ــت، تبری ــوان نوش ــه میت ــه ای ک ــا جمل ــت. تنه جاریس
بــه ســلبریتی هــا و تمــام عزیزانــی کــه بــه حمایــت تمــام قــد از 
ــد نوشــت  ایــن دولــت و لیســت امیــد مجلــس پرداختند.پــس بای

از زیــر الیــه هــای اجتماعــی و فرهنگــی 
ایــران  کــه اعتراضاتــی ســخت در دل خــود 
دارد. هــر چنــد اعتراضــات چنــد وقــت اخیــر 
دامنــه ای کمتــر نســبت بــه اعتراضــات ســال 
96 داشــت امــا بــه شــکل مشــهودی عمــق 
خشــونت و رفتارهــای تهاجمــی آن عمیق تــر 
از قبــل شــده بــود. مــی دانــم فقــط از یــک 
ــم  ــن و حک ــاق پرداخت ــن اتف ــه ای ــه ب زاوی
دادن اشــتباه اســت. اشــتباهی کــه بــا تحلیــل 
ــی و پلیســی  ــک چارچــوب امنیت ــع در ی وقای
دوبــاره تکــرار مــی شــود.بنابراین ریشــه یابی 
ایــن اعتراضــات در اولویــت باالتــری اســت.

 قضــاوت ایــن کــه چگونــه بــه اینجــا رســیده 
ایــم از ســال 92 و کلیــدی کــه هرگــز پیــدا 

نشــد، کمــی فراتــر اســت. ســقوط سراشــیبی عملکــرد دولــت، وام 
ــت  ــئولین دول ــر مس ــالیان اخی ــه در س ــی اســت ک ــوع نگاه دار ن
ــکوت  ــتوانه س ــه پش ــد و ب ــته ان ــردم داش ــه م ــی نســبت ب روحان
ــدن معــدود اعتراضــات رخ  ــه حاشــیه ران دانشــگاه و دانشــجو و ب
داده ، تمــام تبعــات تصمیمــات اشــتباه خــود را بــه مــردم انتقــال 
داده انــد  وبــا توجــه بــه نزدیــک بــودن انتخابــات مجلــس دوبــاره 
ســعی بــر ســوار شــدن روی مــوج احساســات مردمــی دارنــد. اما به 

نظــر مــی رســد اصــاح طلبــان پــس از حــدود بیســت و دو ســال 
حضــور در صحنــه سیاســت جمهــوری اســامی هنــوز در همــان 
ــد.  ــاز کردن ــود را آغ ــی خ ــت سیاس ــه فعالی ــد ک ــده ان ــی مان جای
آنــان هنــوز چیــزی بــر خواســت هــای اولیــه خــود نیافــزوده انــد 
و مهمتریــن خواســت و هــدف سیاســی شــان هنــوز بهــره گرفتــن 

از شــرایط مســاوی ماننــد اصولگرایــان در انتخابــات و شــراکت در 
قــدرت اســت. اصــاح طلبــان بــا تمرکــز بــر ایــن خواســت ابتدایی 
و تکیــه بــر تظلــم خواهــی از رهبــر، اصــل موجودیــت خــود یعنــی 
پاســخ گوئــی بــه خواســت هــای بــه حــق شــهروندان را بــه کلــی 

فرامــوش کــرده انــد.
ــه  ــران در دو ده ــی ای ــای مردم ــت ه ــا و خواس ــش ه ــا جنب ام
ــد.  ــرده ان ــدا ک ــی پی ــکال متفاوت ــاد و اش ــترش زی ــته گس گذش
ــان،  ــای زن ــراض ه ــا و اعت ــش ه ــر جنب ــان در براب ــاح طلب اص
ــط  ــظ محی ــاالن حف ــگاران، فع ــه ن ــان، روزنام ــران، معلم کارگ
ــد و  ــده ان ــاوت مان ــی تف ــی و... ب زیســت، پژوهشــگران دو تابعیت
ظاهــرا برایــن باورنــد کــه ایــن فعــاالن و جریــان هــای سیاســی 
نمــی تواننــد نقشــی در ســاختار قــدرت ایــران آینده داشــته باشــند.

ــتناک  ــی وحش ــال اخاق ــام اضمح ــه انضم ــر ب ــرز تفک ــن ط ای
صــدا و ســیما تمــام مشــکات حاضــر را بــه بیــرون از مرزهایمــان 
نســبت داده اســت. بــرای همیــن، زهــر تحریــم و پــاد زهــر مذاکره 
ــز  ــود؛ نی ــال آن ب ــه دنب ــا ب ــی مدته ــای روحان ــت آق ــه دول ای ک
ــد کــه  نمــی توانســت در بلنــد مــدت مشــکل را حــل کنــد )بمان
حتــی همیــن راه موقــت نیــز عملــی نشــد(. آری مشــکل اصلــی 
ــه  ــکاف هایی ک ــد. ش ــی باش ــت م ــردم و دول ــن م ــکاف بی در ش
ــی  ــوع بحران ــر ن ــد ه ــن آن می توان ــای بی از فض
ایجــاد شــود. ایــن شــکاف ها حاصــل شــیوه 
مدیریــت اجتماعی-سیاســی-اقتصادی بوده انــد 
ــاره آن صحبــت شــده اســت. امــا  کــه بارهــا درب
ــود  ــه خ ــیوه ای ک ــه از ش ــت ک ــن اس ــأله ای مس
بــه گــواه بســیاری از ناظــران عامــل ایجــاد ایــن 
ــت،  ــونت اس ــتعد خش ــترهای مس ــکاف ها و بس ش
نمی تــوان ایــن انتظــار را داشــت کــه حــل کننــده 
مســأله باشــد. چــرا کــه اساســًا اولیــن مشــکل و 
ــگاه  ــوع ن ــن ن ــود ای ــث، خ ــن بح ــوع در ای موض
ــا درســی  بــه مدیریــت جامعــه اســت کــه بایــد ب
کــه از وقایــع قبــل و امــروز گرفته ایــم، بــه فکــر 

ــیم.  ــر آن باش ــری و تغیی بازنگ

به رنگ بنفش!
بهزاد آقالو

“از شــیوه ای کــه خــود بــه گــواه بســیاری از ناظــران 
ــتعد  ــترهای مس ــکاف ها و بس ــن ش ــاد ای ــل ایج عام
ــت  ــار را داش ــن انتظ ــوان ای ــت، نمی ت ــونت اس خش

“           کــه حــل کننــده مســأله باشــد.


