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آنجــا  از  امــا  بــوده  مــن  از  جذاب تــر  همیشــه  حواشــی  بــه  پرداخــن 

کنــم. گــذر  مجبــورم  اســت  برنامــه  خــود  از  گــزارش  ارائــه  هــدف،  کــه 

بسم الله

ــان احمــد بابایــی و پــس از ایشــان ســیدتقی ســیدی توانســت  شــعرخوانی آقای

ــه ــه حضــار هدی ــی را ب ــاد ماندن ــه ی ــک مراســم ۱۶ آذر ب ــرای رشوع ی شــور الزم ب

وامی گــذارم. عزیــز  خواننــدگان  بــه  را  شــد  خوانــده  آنچــه  پیگیــری  دهــد. 

الزم است اشاره کنم در اوایل شعرخوانی جناب آقای احمد بابایی، حجة

االسالم رئیسی وارد سالن شدند.

بعــد از خوشــامدگویی دکــر نیلــی رئیــس دانشــگاه تهــران 

و تشــکر بابــت آزاد شــدن متام دانشــجویان بازداشــت 

شــده در اتفاقــات اخیــر، نوبــت بــه ســخرنانی

رســید.  دانشــجویی  تشــکل های  مناینــده ی 

در ادامــه ســعی می شــود بــا آوردن چنــد 

ایــن وافیــاز  و  کافــی  خالصــه ای  جملــه، 

ــود. نطق ها بیان ش

می  ــا س ا نجمن  ا بیر  د
: مستقل ن  یا ــجو نش ا د

شــهادت  محــل  در  را  شــام  کــه  »اکنــون 

منی بریــم  یــاد  از  می بینیــم،  دانشــجویان 

دیدارشــان کــه  را  قبلــی  رؤســای  ریاســت 

حتــی با چشــم مســلح هــم ممکــن نبود.

حکــم بــا  کــه  قــوا  رسان  هامهنگــی  عالــی  شــورای 

رهــر انقــالب شــکل گرفــت، بدلیــل شــبهه در ماهیــت ایــن اعضا و

ــام ــده و از ش ــل ش ــاد تبدی ــک نه ــه ی ــی ب ــان عموم ــات در اذه آرا و مصوب

بــاره ایــن  در  می شــود  تقاضــا  شــورا  ایــن  اعضــای  از  یکــی  عنــوان  بــه 

توضیحــات شــفافی ارائــه دهید.«

دبیر جامعه اسامی دانشجویان:
»امــروز کشــورمان منابــع مــادی و معنــوی بــرای جهــش بــه ســمت پیرشفت را 

ــم  ــگاه را رق ــن روز دانش ــجویی، امنیتی تری ــیج دانش ــجوی بس ــم روز دانش مراس

زد!! گــزاره ای کــه احتــامال بایــد بــا آوردن مثــال حضــور رئیــس جمهــور در روز

24 مهــر در تــاالر عالمــه امینــی آن را توجیــه یــا نقــض کنیــم. حضوری بــه بهانه ی 

ــن ــجویان!! ای ــگ دانش ــور کمرن ــا حض ــی و ب ــال تحصیل ــاز س ــت آغ گرامیداش

کــه می گوییــم کمرنــگ، بــه لحــاظ حضــور تعــداد انــدک ایــن عزیــزان اســت وااِلّ 

ــه دانشــجویان در ــول پاســخگویی ب ــل ق ــدک توانســتند حداق ــداد ان ــن تع همی

روز 16 آذر را بگیرنــد. قولــی کــه از هــامن ابتــدا هــم امیدی بــه وفایش 

نداشــتیم؛ حضــور رئیــس جمهــور در دانشــگاه فرهنگیــان در

روز 18 آذر بــدون حتــی یــک خــط خروجــی رســانه ای!!

کــه  برنامــه  دو  ایــن  اشــراک  نقطــه  تنهــا  از 

دانشــگاه  در  قــوا  رسان  از  یکــی  حضــور 

بنیادیــن  تفاوت هــای  بگذریــم،  اســت 

مــی دارد بــاز  مــارا  برگــزاری  نحــوه ی  در 

دو  ایــن  مقایســه ی  بــه  حتــی  اینکــه  از 

بــا  فرمایشــی  جلســه ای  کنیــم.  فکــر 

ــده و  ــن ش ــش تعیی ــان از پی ــور مهامن حض

تریبونــی بــرای ســخن رانی رئیس جمهــور

کجــا و جلســه ای بــا حضــور دانشــجویان

مختــار بــه حضــور و محلــی بــرای پاســخگویی

دانشــجویان بــه  قضائیــه  قــوه  رئیــس 

و مردم کجا!؟

ــه  ــن قضاوت هــای غیرمنصفان ریشــه ی بســیاری از ای

بــه همیــن نکتــه بــر می گــردد کــه توجــه منی کنیــم 

رئیــس یــک قــوه آن هــم قــوه قضایئــه قــرار اســت بــی

بــه  نگاهــی  شــود.  حــارض  دانشــجویان  جمــع  در  فاصلــه 

شــود. روشــن تر  موضــوع  تــا  کافیســت  صفحــه  همیــن  تصویــر 

ای کاش مجــال و امکانــش بــود تــا بگویــم در پــس پــرده ی ایــن حضــور چــه 

میــان اســت  تفــاوت  میــزان  چــه  بداننــد  همــه  تــا  گذشــت 

ــده ــال آین ــم س ــم آرزو کن ــا می توان ــود. تنه ــه ب ــود و آنچ ــد می ب ــه بای آنچ

دانشــجویان همــه ی  بــرای  ورود  آمــد  دانشــگاه  بــه  رئیس جمهــور  کــه 

آزاد باشــد تــا تفــاوت برخوردها برای همه آشــکار شــود.

 

امنیتی ترین روز دانشگاه
گزارشی از مراسم ۱۶ آذر ۹۸ دانشگاه تهران
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ــه. ــوه قضائی ــس ق ــر رئی ــت در براب ــوری و صحب ــک موت ــار و پی ــت ب ــف وان ــده صن مناین

منصور رشنوار نماینده صنف وانت بار و پیک موتوری:
موتــوری. پیــک  می کنــم؛  کار  ســخت  مشــاغل  از  یکــی  در  و  مســتأجرم  »مــن 

از طــرف اتحادیــه بــه مــا اعــالم کردنــد کــه افزایــش قیمــت نداشــته باشــید. مــن 

مــی زدم. بنزیــن  تومــان   1۰ و  می کــردم  کار  تومــان   1۰۰ روزی  گرانــی  از  قبــل 

در  می زنــم.  بنزیــن  تومــان   ۳۰ و  می کنــم  کار  تومــان   1۰۰ هــامن  امــروز  امــا 

کامــالً  مــن  امــا  نکــرده،  پیــدا  افرایــش  قیمت هــا  کــه  می کننــد  اعــالم  رســانه ها 

می گــردم خانــه  دنبــال  کــه  اســت  روز   8 االن  میکنــم.  حــس  را  قیمــت  افزایــش 

منی دهــد. اجــازه  غــرورم  چــون  کنــم؛  گریــه  منی خواهــم  منی کنــم.  پیــدا  و 

مســتضعف  قــرش  از  همــه  کــه  می زنــم  حــرف  اتحادیــه ای  طــرف  از  امــروز  مــن 

لیــر  6۰ نیســت!  فهــم  قابــل  واقعــاً  ســوخت  ناعادالنــه ی  تقســیم  ایــن  هســتند. 

آخــر؟! مگــر بار ما را گاز می کشــد؟

نظــر من این اســت کــه حتامً رانتی پشــتش بوده. 

ممنــون از شــام کــه آمدیــد، امیــد در دل مــا زنــده شــد. از اتحادیــه ی مــا رشوع 

کنیــد، ببینیــد چــه ظلمــی بــه مــا شــده و صــدای مــا را بــه مســئولین برســانید.«

سید امیر میرناصری، کارگر هپکو:
»صــد شــکر خدایــی را کــه عدل و عدالــت را از اصول دین قرار داد. 

ــق شــام دانشــجویان ــزرگ صــدای خــود را از طری ــع ب ــران صنای ــا کارگ ــه م سالهاســت ک

بــه گوش مســئولین رســانده ایم .

رهــری  بــا  دارد  مشــکل   44 اصــل  می گویــد  کــه  کســی  هــر 

کــه  اســت   44 اصــل  اجــرای  ایــن  نــدارد،  مشــکل 

صنعــت، نفودیــان  کــه  مدت هاســت  دارد.  مشــکل 

یکــی کرده انــد؛ و مــا  ایــن اصــل  بــا  را  راه خــود 

کارگــران، رسبــازان خــط مقــدم مبــارزه بــا ایــن 

مفاســد اقتصــادی هســتیم. به واســطه ی اعــراض، 

ــی  ــدیم، انقالب ــده ش ــالب خوان ــن انق ــمن ای دش

ــش  ــود برای ــون خ ــان و خ ــا ج ــان ب ــه خودم ک

بگوییــم  نیســت  ذهــن  از  دور  جنگیدیــم. 

هســتیم. غربگــرا  لیرال هــای  نفــوذ  مــورد 

ابــزار فقــط  رشکت هــا  از  بســیاری  اکنــون 

شــوهای انتخاباتــی شــده اند و متــام کارهایــی کــه

ایــن در  اســت  شــده  رشکت هــا  ایــن  بــرای 

یــک کلمــه می گنجــد »هیچ!«

مرکــزی  اســتان  کارگــران  از  نفــر   1۰۰ حــدود 

شــده اند  امنیتــی  ســنگین  احــکام  بــه  محکــوم 

کــه امیــد داریم شــام بــه آنها رســیدگی کنید. از شــام تقاضا داریم 

بــا ورود بــه مســئله ی ایــن رشکت هــا از مکیــده  شــدن خــون کارگــران و 

نابــودی صنعــت جلوگیــری کنید.«

ــا در محــل پاســخگویی  ــه رئیــس قــوه رســید ت ــت ب ــن صحبت هــا نوب پــس از همــه ی ای

حــارض شــود. مــدل مطلــوب اینگونــه بــود کــه پــس از نطــق هــر مناینــده، رئیــس محــرم

قــوه پاســخگو باشــند تــا احیانــا مطلبــی از قلــم نیفتــد و حتــی رفــت و برگشــتی

شــکل بگیــرد کــه گویا امکان پذیر نبوده اســت.

حجت االسام و المسلمین رئیسی:
و زمان شــناس  بابصیــرت،  آگاه،  جریــان  بایــد  کشــور  دانشــجویی  »جریــان 

دغدغه منــد نســبت بــه مســائل اجتامعی و سیاســی جامعه باشــد.

نکاتــی کــه فرمودیــد، برخــی توصیــه بــود بــه بنــده به عنــوان یــک مســئول کــه 

ــی را ــا توضیحات ــاره آن ه ــه درب ــود ک ــوال ب ــی س ــم. برخ ــرار کن ــا تک ــدارد اینج ــی ن لزوم

عرض می کنم.

در همــه دســتگاه ها مســئولیت اجــرای عدالــت وجــود دارد، ولــی از آنجــا کــه به عنــوان 
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داراســت. نکتــه ی اصلــی ایــن اســت کــه کشــورمان بیش تــر از نیاز بــه تایید

کشــورهای خارجــی، نیــاز به ایامن بــه جوانان و توانایی هــای داخل دارد. ما 

دولــت کارکــن می خواهیــم، دولــِت بامــردم نــه دولــت برمردم! مــردم به این

نتیجــه رســیده اند کــه دیگر از تکرارهــای بی خاصیت آنها آبی گرم منی شــود.

حضــور شــام بــه عنوان ســکاندار یکی از قوا و اصالحات انجام شــده نشــان 

داد اصالح و تغییر، شــدنی اســت و مشــکل از کارگزاران اســت نه ســاختار.

البتــه کــه قــوه ی قضاییــه تــا رســیدن بــه معنــای کامــل ازعدالــت، فاصلــه ی

دارد.« بسیار 

دبیر جنبش عدالتخواه )آرمان(:
»آقــای رئیســی چــرا در رشایطــی کــه مجلس رئیــس جمهــور را اســتیضاح منی کند، 

دیــوان عالــی هیــچ اقدامــی منی کنــد؟ دیگــر رئیــِس بی جمهــور چــه کاری

باید بکند که خالف نص رصیح قانون شود؟

ــی و  ــول بانک ــق پ ــث خل ــه بح ــا ورود ب ــود ب ــنهاد می ش ــدی پیش ــور ج ــه ط ب

ــد. ــد را بگیری ــت دزدی می کنن ــه از مل ــی ک ــوی آنهای ــاً اختالس هــا، جل ــه رصف ن

آقــای رئیســی، اکــر کارهــای مفیــد، منحــر بــه حضــور فــرد شامســت و 

ــود. ــود می ش ــه رک ــر ب ــود منج ــت نش ــوه تثبی ــه ی ق ــه در بدن ــن روحی ــر ای اگ

ایــن ســنت بســیار غلطی اســت کــه ما در زمان مســئولیت بــه تخلفات مســئولین 

منی پردازیم.«

مسئول بسیج دانشجویی
ــت، ــه نیس ــوه قضایی ــزاری ق ــت خرگ ــزان در حقیق ــزاری می »خرگ

اســت.  شــده  تبدیــل  آن  عمومــی  روابــط  بــه  بلکــه 

از اولیــن اقدامــات الزم بــرای مقابله با مفاســد در قوه، 

انتشــار لیســت قضــات فاســد و برخــورد جــدی بــا

. ست آنها

بایــد ایــن حکمرانــی قضایــی اســت کــه 

ــود پیدا کند. بهب

ــی »شــفافیت آرای قضــات«  مســئله ی اصل

ــا توجــه بــه  ــد ب ــه بای اســت. قــوه ی قضایی

ــا مســئولینی کــه  حقــوق عامــه، برخــورد ب

خــود  بی تدبیــری  بــا  را  مــردم  ســفره ی 

کوچک تــر کردنــد در دســتور کار قــرار دهد. 

منتقــدان  بیــن  بایــد  قضاییــه  قــوه ی 

مجرمــان  و  نظــام  سیاســی  مخالفــان  و 

چگونــه  مــردم  بگــذارد.  تفــاوت  امنیتــی 

تظلم خواهــی کننــد کــه محکــوم امنیتــی نشــوند؟

امــروز اعــراض دانشــجو، کارگــر، معلــم و اقشــار ضعیــف

می شــود. مواجــه  امنیتــی  شــدید  برخــورد  بــا  جامعــه 

یکــی از مشــکالت، فقــدان امــکان اعــراض بــه تصمیــامت حکومتــی اســت. بایــد 

امــکان اعــراض نــه فقــط در قالــب تجمــع و تحصــن بلکــه از طریــق پیگیــری

حقوقی وجود داشــته باشــد. باید به شــکایات مردمی رســمیت بخشــیده شــده و 

پیگیــری شــوند و اعراضــات مردم بــا برچســب های امنیتی نادیده گرفته نشــود.«

نماینده انجمن اسامی دانشجویان
علــی رغــم دعــوت رســمی بســیج دانشــجویی و تالش هــای معاونــت فرهنگــی 

دانشــگاه فردی از انجمن اســالمی حارض به ایراد ســخرنانی در این مراســم نشــد. 

ــد » دانشــجوی  ــاد می زدن ــاد شــنیده می شــد کــه دانشــجویان فری در ســالن زی

مســلامن صــدای مســتضعفان « حتــی پوســر برنامــه هــم بــا همیــن تیــر طراحی 

شــده بــود؛ امــا خــب گاهــی ایــن صــدای مســتضعفان بــودن بــه تنهایــی کافــی 

نیســت. گاهــی بایــد صــدای خــود مســتضعف را بــه گوش مســئول رســاند. همین

نکتــه، نقطــه عطفــی بــرای برنامــه رقــم زد؛ حضــور کارگــری از هپکــو و 
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را برنامه هایــی  اســت  کردیــد الزم  یــاد  از عدالــت  قــوه  و  نظــام  پشــتیبانی 

در اجرای عدالت عرض کنم.

ــم: ــرف می زن ــی ح ــت اجرای ــردازم، از عدال ــت منی پ ــواع عدال ــه ان ــا ب ــن اینج م

قــدم  اولیــن  ایــن  و  بگیــرد؛  قــرار  خــودش  جــای  در  هرچیــزی  و  هرکــس 

قانــون  اجــرای  بــا  برابــر  بایــد  را  عدالــت  اجــرای  اســت.  عادالنــه  قانــون 

باشــد. قانــون  اجــرای  بایــد  هــم  دانشــگاه  محــوری  گفتــامن  بگیریــم، 

اجــرای زمینــه ی  بشــود  انجــام  اگــر  کــه  اســت  شــفافیت  مهــم  نکتــه 

عدالت فراهم می شــود.

ــرم،  ــف و ج ــن تخل ــود دارد بی ــاوت وج ــت، تف ــاد اس ــا فس ــارزه ب ــد مب ــه بع نکت

برخــی می گوینــد دســتگاه قضــا کارش بگیــر و ببنــد اســت! بلــه مــا هرجــا مفســد

ببینیم می گیریم و کارمان هم همین است.

ــرض ــت. اوالً ع ــی اس ــال بررس ــم و در ح ــری می کنی ــازی را پیگی ــا خصوصی س م

ــه خصوصی ســازی هایی ــم گذاشــت در کشــور این گون ــم مــا دیگــر  نخواهی می کن

یــن فریادها منی ترســیم. ز ا یــی هــم زدنــد کــه ا انجــام بشــود. فریادها

لحــاظ از  کــه  اســت  قســمت هایی  آن  از  تســهیالت  اعطــای  بحــث 

ســاختاری باید اصالح بشــود.

بــا فــرار مالیاتــی بایــد برخــورد بشــود و افــرادی کــه درآمــد باالیــی دارنــد

بایــد مالیــات آن را پرداخــت کنند.

نخواهیــم  میــز  زیــر  را  پرونــده ای  هیــچ  قضاییــه  قــوه  در  مــا 

گذاشــت، همــه پرونده هــا روی میــز خواهد بود. 

مــا بنــا داریــم همــه ی پرونده هایــی کــه دغدغــه ی مــردم شــده را پیگیــری کنیــم و

نتایــج پیگیــری را بــا مــردم در میــان بگذاریــم. خــط قرمــز مــا »بــا اســتناد

و دلیــل ســخن گفن« اســت، نــه تهمت بی الیه و اســتناد.

ــت. ــا هس ــه م ــرشوع« در برنام ــای م ــاع از »آزادی ه ــه دف ــن ک ــدی ای ــه بع نکت

کرســی آزاداندیشــی در دانشــگاه بایــد تقویــت شــود. دانشــجویان بــا آزادی 

نظراتشــان را بگوینــد. البتــه در ایــن مــورد توهیــن بــه هیــچ کــس و انتقــاد

بــه همــه باید مورد توجه واقع بشــود.

مــا فــرق می گذاریــم بیــن اعراض کننــده و اغتشاشــگر؛ و فــرق می گذاریــم 

اســت. قانــون هــم همیــن طــور  امنیتــی؛ در  بیــن جــرم سیاســی و جــرم 

مــا دانشــجوی سیاســی را دانشــجویی می دانیــم کــه نیاز جامعــه را بشناســد و مطابق

بــا آن ها فریــاد بزنــد و مطالبه کند.

اجــرای عدالــت امــروز از دغدغه هــای مــردم اســت و مــا می خواهیــم عدالــت چــری

بــر رس همه ی مردم باشــد.

ــک  ــرای کم ــی ب ــران دولت ــام مدی ــه مت ــت ب ــی اس ــام حجت ــی امت ــورای هامهنگ ش

ــم در ــی نداری ــم و توانای ــد کار کنی ــد منی گذارن ــدام نگوین ــچ ک ــا هی ــت ت ــه دول ب

واقــع نوعــی هامهنگــی اســت تــا بتوانــد بــرای کارهــای دولــت کمــک کنــد.

ــن  ــد. ای ــورا آورده ش ــه ش ــی ب ــرای هامهنگ ــه ب ــود ک ــت ب ــرای دول ــرح، ب ــن ط ای

طــرح فقــط یــک قســمتش نیــاز بــه مصوبــه داشــت کــه آن هــم هزینه کــرِد

درآمــدش بــود کــه دولــت گفــت باتوجــه بــه وضعیــت بــد اقتصــادی همــه درآمــد

بــه مردم اختصــاص پیدا کند.

ــتوانه ی ــن پش ــردم بهری ــد، م ــه ش ــک گرفت ــردم کم ــا از م ــم هرج ــه داری ــا تجرب م

اجــرای طرح ها بوده اند.

ــورد  ــتیم. برخ ــالف نداش ــای خ ــا ادع ــروز اینج ــا ام ــوه م ــاد درون ق ــورد فس در م

ــف ــا متخل ــد ی ــات فاس ــا قض ــورد ب ــم. برخ ــوه رشوع کردی ــاد را در درون ق ــا فس ب

ــات،  ــا و اثب ــد از گزارش ه ــدا بع ــامن ابت ــه در ه ــت ک ــی اس ــورد انتظام ــک برخ ی

عــزل می شــوند، امــا بــرای افشــای لیســت نــام آن هــا مثــل بقیــه مجرمــان اســت.«

در پایــان مراســم دانشــجویی کــه در آســتانه ی رشوع صحبت های رئیس قــوه تقاضای 

ــاالی ســن آمــد و  ــه ب ــه درخواســت حجــة االســالم رئیســی ب ــود، ب ــون کــرده ب تریب

ســخنان خــود را این گونــه آغــاز کــرد: »آقــای رئیســی! منیشــه نظــام عوض شــه ولی تو 

همــون فرم هــای قبلــی، عکــس شــاه بــود جابجــا می کنــن عکــس امــام میــذارن . . .«

حجــة  پاســخ های  و  دانشــجو  ایــن  صحبت هــای  ادامــه ی  گفــن  از 

کــرده  خــودداری  گــزارش  شــدن  طوالنــی  واســطه ی  بــه  رئیســی  االســالم 

می کنــم. واگــذار  بزرگــوار  خواننــدگان  بــه  مجــددا  را  آن  مطالعــه ی  و 

ایــن برنامــه بــه صــورت کامــل در کانــال تلگرامــی  فیلم هــا و خروجی هــای 

بســیج دانشــگاه تهران به نشــانی basijut_ir@ قرار گرفته اســت.
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ــی  ــوزه کتابخوان ــص در ح ــق و تفح ــوم، تحقی ــامن مرس ــه در گفت اگرچ

ــوب،  ــار مکت ــی آث ــور کل ــاب و بط ــه کت ــاخص های مطالع ــه ش ــوع ب رج

ــرم  ــه نظ ــن ب ــت لیک ــر اس ــی مدنظ ــواد مطالعات ــش س ــدف افزای ــا ه ب

می تــوان  جامعــه  در  فرهنــگ  تعالــی  حــوزه  در  کالن  نگاهــی  بــا 

ــت  ــاری جه ــوان معی ــه عن ــوب را ب ــار مکت ــاب و آث ــه کت شــاخص مطالع

ســنجش آرامــش روحــی و روانــی، ارزش علــم و دانایــی در آن جامعــه، 

ــی،  ــی و اجتامع ــای علم ــزرگ در عرصه ه ــای ب ــکان جهش ه ــی ام بررس

میــزان بصیــرت سیاســی فرهنگــی و باالخــره پیش بینــی آن جامعــه 

ــد  ــق دارن ــت تحقی ــه قابلی ــی ک ــیاری از موضوعات ــردا و بس ــان ف در جه

ــزان  ــه می ــوان از روزن ــی ت ــه را م ــده جامع ــذا آین ــت. ل ــر گرف را در نظ

و کیفیــت مطالعــه مکتوبــات درســطح وســیعی بــه متاشــا نشســت.

تــا بــه حــال شــهری را در نظــر گفتــه ایــد کــه همــه ی مــردم آن املــاس 

هایــی رادر نــزد خــود داشــته باشــند امــا بــه آن بی توجهــی کننــد؟! املــاس 

هایــی کــه بــا فــروش آن هــا مــی تواننــد حتــی زندگــی نســل های آینــده

خــود را نیــز تامیــن کنند. 

مــا در جهانــی زندگــی می کنیــم کــه ســعی دارنــد حتــی ارزش ایــن

املاس هــا را از ذهــن ما فراری دهند.

کتاب املاس ارزشمندی است که باگذشت زمان از ذهن ما فاصله گرفته و

ارزش آن را از یــاد برده ایم.

کتاب هــا بــه انســان ارزش می دهند و آیا در جامعه ای که انســان ها در آن

املاس هایشــان  نیــز  خــود  و  ندارنــد  خــود  املاس هــای  جــز  چیــزی 

می مانــد؟  باقــی  آن هــا  بــرای  حیاتــی  می پندارنــد  بــی ارزش  را 

ــت ــز از دس ــود را نی ــادی خ ــات م ــی حی ــچ حت ــه هی ــوی ک ــات معن حی

خواهنــد داد و جایگاهی در جامعه نخواهند داشــت.

کتــاب ماننــد دوســتی اســت کــه تــو را راهنامیــی می کنــد و اگــر کســی 

ــد  ــاب کن ــن کت ــی را جایگزی ــایت های اینرنت ــی و س ــبکه های اجتامع ش

بــه ایــن عنــوان کــه بتواندپاســخی اجاملــی و ســطحی نســبت بــه ســواالت 

ــن  ــی نرد،ای ــش کوچــک و بزرگ ــه چال ــد و خــود را ب ــی خــود بیاب آن

فضــا بــه او در قالــب دوســتی ،دشــمنی می کنــد.

ــرآن اســت کــه حبیــب خــود  ــاب ب مزیــت کت

را قبــل و بعــد از مشــورت و راهنامیــی 

،بــه چالــش مــی کشــد و اورا بــه 

دارد. وامــی  تعقــل  و  تفکــر 

اوقــات  بعضــی  در  تجربــه 

باشــد، زیانبــار  می توانــد 

فقــط  نــه  کتاب هــای 

سیاســی  بلکــه  تاریخــی 

فرهنگــی  و  اجتامعــی  و 

از را  انســان  نیــز  و... 

زیانبــار اعــامل  تجربــه 

می دارد. باز 

کــه  اســت  کســی  "تنهــا، 

ایــن  منی خوانــد!"  کتــاب 

امــا  اســت  مشــهوری  ســخن 

نیســت  اینگونــه  کــه  ظاهــر  در 

تنهــا  کتــاب  خواننــده ی  کــه  چــرا 

می کنــد. کنــاره روی  جمــع  از  و  می شــود 

امــا ایــن تنهایــی یــک تنهایــی حقیقــی اســت، برخــالف رویــه ی رســانه های امــروز 

ــد. ــه او می دهن ــی کاذب را ب ــد و تنهای ــرش ربوده ان ــی را از ب ــی حقیق ــه تنهای ک

ــر آگاهــی بخشــی اش آن اســت کــه بــرش را از حواشــی  ــی حقیقــی افــزون ب تنهای

اطــراف، غوغــای زمانــه و شــلوغی های پــوچ دور کنــد و او را اندکــی بــا خــودش بــه 

خلــوت بــرد و بــه خــود آورد. آن جاســت کــه بــرش تــازه مــی توانــد قــدری در خــدا، 

خــود و جهــان پیرامــون خــود بیندیشــد. کتــاب ایــن تنهایــی را بــه او می دهــد چــرا 

کــه کتــاب چــه قصــه ی جــن و پــری باشــد چــه حکمــت و فلســفه،  عصــاره ی زندگــی 

ــت. ــت یاف ــت آن دس ــه حقیق ــا ب ــید ت ــاره را چش ــد آن عص ــت و بای ــران اس دیگ

ــی  ــم وقت ــان ه ــدای جهانی ــی خ ــه حت ــس ک ــن ب ــاب همی ــت کت ــام و منزل در مق

تنهــا  مــی آورد. چراکــه  او  بــرای  کتابــی  بگویــد  بــرش ســخن  بــا  می خواهــد 

کتــاب اســت کــه ظرفیــت علــم نامحــدود را دارد و بــرش هــم ظرفیــت فهــم 

آن را. امــا ایــن وقتــی محقــق می شــود کــه بــرش رشوع بــه خوانــدن کنــد.

کتــاب کاغــذی  تنهــا  ببخشــیم  برتــری  را  اگــر کمــی ســطح دیــد خــود  امــا 

هــم  بــرش  زندگــی  بلکــه  دارد  را  آن  خوانــدن  توانایــی  بــرش  کــه  نیســت 

را  آن  خــود  معرفــت  قــدر  بــه  هرکــس  کــه  اســت  بــاز  کتابــی  خــود 

بــاز  را  کاغــذی  کتــاب  کــه  کســی  امــا  می فهمــد.  آن  از  و  می خوانــد 

نکــرده، بســیار بعیــد اســت کــه بتوانــد کتــاب زندگــی بــرش را هــم بخوانــد.

در نهایت چیزی که می توان به زبان آورد آن اســت که 

"همــه تنهاینــد، امــا تنهایــی آگاهــی بخــش و حقیقــی از آن کتــاب خوانــان و

 تنهایــی غــم بــار و دروغیــن از آن دیگران .... "

                     

                                                   سیدعلی میرزاده واقفی   |    مهندسی عمران ۹۸

                                                                                 

شامره دوم سال سوم    |   شنبه ۳۰ آذر ۹۸

بیشرت بخوانیم یا بیشرت بشنویم؟!
در باب کتاب و کتابخوانی
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بــود،  آشــوب  شــهر  روزی   چنــد 
می شــدند،  کشــته  بی گنــاه  انســان های 
 ، شــدند  کشــیده  اتــش  بــه  هــا  بانــک 
ــید .  ــال رس ــه بیت الم ــارت ب ــا خس میلیارد ه
زنــان و کــودکان از تــرس بیــرون نمی آمدنــد...
نــه داعــش حمله کرده  و نه انقالب شــده اســت.

را  آن  مــردم  و حــاال  گــران شــده  بنزیــن 
ریخته انــد.  خــود  خشــم  خاکســتر  بــر 
تدبیــری از جانــب دولــت تدبیــر و امیــد ، پیــرو 
بــرون رفــت کشــور از مشــکل کمبــود بودجــه 
»ضمنــا بــا مشــورت ســایر ســران قــوا!!!!«

و  دارد  بودجــه  کمبــود  دولــت  کــه  ایــن 
نمی خواننــد،  هــم  بــا  خرجــش  و  دخــل 
سیره ایســت کــه دســت بــه دســت بیــن 
حــل  کلیــد  و  می چرخــد  دولت هــا 
مشــکل هــم متاســفانه گــم شــده اســت.

کشــورهای  در  حتــی  و  تاریــخ  طــول  در 
در  بودجــه  اصلــی  رکــن  یــک  مــدرن  
اســت. بــوده  مالیــات  همیشــه  دولت هــا 

ــا  ــی ی ــر زیرزمین ــه از نعمــت ذخای ــاکان ک کم
ــند،  ــوده باش ــوردار ب ــدادادی برخ ــت خ طبیع
ســوپاپ  بــرای  را  آن  از  حاصــل  درآمــد 
ــذاری  ــرمایه گ ــا س ــود ی ــه خ ــان بودج اطمین
می کننــد. اســتفاده  مرزهــا  از  خــارج  در 

ولــی متاســفانه در کشــور مــا ســاختار صحیــح 
از همــان  نگرفتــه و هنــوز  بودجــه شــکل 
اســتراتژی وابســتگی بــه نفــت و خریــد آن 
ــش  ــن بخ ــرای تامی ــورها ب ــر کش ــط دیگ توس
ــم. ــی از بودجــه کشــور اســتفاده می کنی انبوه

را  وابســتگی  ایــن  بخواهیــم  اگــر  حــال 
جایگزینــی بایــد  مســلما  دهیــم  کاهــش 

برای آن داشــته باشیم.
ــه ی  ــع عادالن ــزار توزی ــوان اب ــه عن ــات ب مالی
و  متــوازن  اقتصــادی  رشــد  و  درآمــد 
اســت. اقتصــاد  تثبیت کننــده ی  عامــل 

ــن  ــرای تامی ــات ب ــش مالی ــز افزای ــی بج راه
ــم در  ــت، آن ه ــوان جس ــی نمی ت ــه کاف بودج
کشــوری که سرشــار است از بســترهای از پیش 
آمــاده ی فرارهــای مالیاتــی و معافیت هــای بــی 
حــد و حصــر )فــرار قانونــی( از پرداخــت مالیات.

ــران بیشــترین  ــام ای ــار و ارق ــه آم ــا اســتناد ب ب
تنــوع وعمــق معافیت هــای مالیاتــی را دارد.

پــس بایــد ایــن نکتــه را در نظــر بگیریــم کــه 
در شــرایط فعلــی افزایــش درآمدهــای مالیاتــی 

بــه معنــای افزایــش نــرخ هــای مالیاتــی نیســت 
بلکــه منظــور اهتمــام کامــل بــه وصــول حجــم 
انبوهــی از مالیات هــای حقــه اســت کــه همــت 
می طلبــد. را  قضایــه  قــوه  و  مجلــس  بلنــد 

ــیاری  ــای بس ــی در حوزه ه ــای مالیات معافیت ه
لحاظ شــده اســت که باید به بررسی آن پرداخت.

آزاد  مناطــق  معافیــت  مثــال  عنــوان  بــه   
محلــی  بــه  را  مکان هــا  ایــن  کــه  کشــور 
کــرده  تبدیــل  مالیاتــی  فرارهــای  بــرای 
ایــن  از  بــا ســو اســتفاده  افــرادی  اســت و 
مســئله در چتــر مالیاتــی قــرار نمی گیرنــد. 
مشــوق  کــه  ســپرده  ســود  معافیــت  یــا  و 
بــه  جــاری  ســرمایه های  ســوق  بــه 
ســمت ســپرده هــای راکــت شــده اســت.

نشــان  خــود  خــودی  بــه  هــا  ایــن  همــه 
ــوزاندن  ــی و س ــم مالیات ــکالت عظی ــده مش دهن
فرصت هــای افزایــش بودجــه اســت کــه بــا 
بی تدبیــری نادیــده گرفتــه می شــود تــا مــا 
ــزان  ــاج می ــور محت ــرای اداره کش ــان  ب همچن
باشــیم. ملــل  ســایر  توســط  نفــت  خریــد 

ــه  ــی ک ــان جهان ــف زب ــه لط ــه ب ــم ک ــال ه ح
دولت مــردان از آن اســتفاده کردنــد نفت مــان 
ــر  ــه براب ــبه س ــک ش ــا ی ــد و ب ــم نمی خرن را ه
کــردن بنزیــن و توزیــع ناعادالنــه ســهمیه ها 
ــد. ــادی را راه انداختن ــو آشــوب و دشــمن ش ج

تماشــای  توفیــق  نســلی  هیــچ  ظاهــرا 
کــف  در  را  نامالیماتــی  چنیــن 
داد. نخواهــد  دســت  از  خیابان هــا 

وقوعشــان  دلیــل  فقــط  کــه  آشــوب هایی 

یــک  بــا  همــه  و  اســت  متفــاوت 
می شــوند. اجــرا  تَکــراری  ســناریوی 

در آخــر هــم کــه همــه ناراحــت و متاســف انــد از 
اتفاقــات رخ داده )حتــی رئیــس جمهــور ژاپــن(

ــره  ــان دو چه ــر لب ــت ب ــد رضای ــط لبخن  و فق
ــر  ــزاران کیلومت ــی ه ــت . اول ــته اس ــش بس نق
دور تــر از مــرز کشــور در رســانه بیگانــه، و 
ــی. ــانه مل ــه در رس ــوه مجری ــس ق ــی ریی دوم

ســوال  چنیــن  بــه  پاســخ  در  خنده هایــی 
ــم؟  ــا نامحرمی ــرا م ــردم : چ ــب م ــی از جان های
کــه  شــدیم  فــرض  وحشــی هایی  مــا  چــرا 
اگــر قبــل از اجرایــی کــردن تدبیرشــان بــا 
مــا مشــورت می شــد بجــای هــم اندیشــی 
میرویــم؟ بنزین هــا  پمــپ  ســراغ  بــه 

ــردم را نامحــرم دانســتید؟  ــدام م اصــال شــما ک
را  تنشــان  پــاره  کــه ســالها  هایــی  همــان 
بــه جنــگ فرســتادند تــا شــما بــر کرســی 
ــد؟ ــل کنی ــای می ــا چ ــکوییت ب ــت بیس مدیری

آخــر اگــر اجــرای مفتضحانــه تدبیرشــان را هــم 
چشــم پوشــی کنیــم، خــود تدبیرشــان هــم جای 
ــی عدالتــی و  ــدارد. طرحــی انبــوه از ب امیــدی ن
ــه  ــه ک ــن جامع ــای پایی ــن دهک ه ــده گرفت نادی
معیشــت و حیــات را بــرای آنــان ســخت تر کرده.

دودی شــان  شیشــه  کاخ هــای  از  کاش  ای 
کوخ هــای  در  و  بگیرنــد  فاصلــه  کمــی 
بچشــند. را  تدبیرشــان  طعــم  مــردم 

تدبیر در خدمت لیبرالیسم

نشریه قلب   |   ارگان رسمی بسیج دانشجویی دانشکده های مهندسی شیمی، عمران و علوم مهندسی 5

علیرضا علیزاده   |   مهندسی شیمی۹۷

جستاری بر عملکرد دولت در قبال بودجه سال ۹۸
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مجموعه خاطرات جهادی )افسانه های خرتوت(

6

یادش به خیر آخرین باری که شیرموز نوش جان کردم مربوط می شه به حدودا 
شش ماه پیش!

البته بارها گفتم و اینجا هم می نویسم برای ثبت در تاریخ، ای کاش اون روز 
تریلی از روم رد میشد و هیچ وقت به مقصد نمیرسیدم.

یا مثال ای کاش اون روز در درگیری با سالح سرد کشته میشدم و نمیرفتم!
موبایلی که زنگ میخورد و دستی که روی صفحه اش کشیده میشود و تماسی 

که پاسخ داده می شود.
)طبیعتا جمالتی که جلوی + نوشته شده من هستم و جمالتی که جلوی - 

نوشته شده طرف دیگر ماجرا.(
+ الو، سالم برادر!

- سالم بر بهترین رفیق زندگی من
+ )یا حضرت عباس، چرا اینجوری حرف میزنه.( خیلی مخلصیم، بفرمایید.

- آقا امشب کجایی؟
+ میخواستم برم میدون شهدا هیئت، چطور؟

- پس قبلش یه سر بیا میدون امام حسین یه شیرموز بخوریم!
+ باشه ایشاال میام؛ فقط اینکه خبریه؟

- حاال بیا بهت میگم؛ یا علی.
+ علی علی.

تا همینجا هم به نظرم کافیه و خودتون متوجه عمق ماجرا شدید. ولی مینویسم 
که بمونه، مینویسم برای جلوگیری از تحریف.

ما رفتیم، رفقا رو جلوی هیات پیاده کردیم و حرکت به سمت میدان امام 
حسین )علیه السالم(.

لحظه ای که بزرگوار رو دیدم، لبخند عجیبی روی صورتش بود، چشماش یه 
برق خاصی داشت و صورتش خیلی نورانی بود )اول پیش خودم گفتم حتما 

انسان وارسته ای بوده که صورتش انقدر نورانی هست بعد ها یادم افتاد که زیر 
پرژکتور های داخل میدون بودیم و صورتش به اون خاطر نورانی بوده.(

دستاش تو جیب بود و خیلی آروم و با آرامش حرف میزد گفت اول بریم 
شیرموز!

منم گفتم باشه.)اون لحظه هر چی میگفت احتماال قبول میکردم و به 
نظرم خدا بهم رحم کرد.(

رفتیم در مغازه، دوتا شیرموز خرید و همون جلوی مغازه گفت 
بشینیم روی همین چمنا.

- تا حاال فکر کردی به این که چجوری میتونی به کشورت خدمت 
کنی؟ تا حاال فکر کردی آیا جایی که اآلن داری فعالیت میکنی از 

ظرفیت هات استفاده میشه یا نه؟ تا حاال فکر کردی درس خوندنت 
کجا باید به دردت بخوره؟ تا حاال فکر کردی در آینده میخوای کار 

مرتبط با درست انجام بدی یا نه؟
+ چرا ولی نه زیاد، به نتیجه ای هم نرسیدم.

- اشتباه کردی دیگه، خب اآلن سریع تا شیرموز رو میخوریم فکر کن.
+ یه چیزی میگی ها، نمیشه که اآلن اینجوری به این سرعت.

- همه اولش همینو میگن ببین اصال نمیخواد فکر کنی من همه رو 
بهت میگم.

+ یعنی چی؟ یعنی به جای من فکر کردی و نتیجه هم گرفتی؟
- آره دیگه، مشکلی داره مگه؟

+ نه نه هیچ مشکلی نداره فقط سوال برام به وجود اومد و یه مقدار 
هم تعجب کردم.

در حالی که لبخند ملیح و کوچکش کم کم داشت به لبخند تام تو 
کارتون تام و جری تبدیل میشد، ادامه داد.

- ببین شما باید اونجایی فعالیت کنی و وقت بذاری که فایده داشته 
باشه و به درد بخوری و از ظرفیت هات استفاده کنی.

+ خب اینکه واضحه.
- خب میبینم که شیرموزت هم تموم شده، تبریک عرض میکنم.

+ چیو دقیقا؟
- همون چیزی که باعث میشه شما کارآیی هات بیشتر بشه، همون 
چیزی که همه سفارش کردن و تو تنها گزینه ای هستی که در این 

مسئولیت شکوفا خواهی شد.
خیلی دیر ولی باالخره دوزاریم افتاد که قراره چه اتفاقی بیفته.)انصافا 

این جمالتش خیلی واضح بود چه هدف شومی داره ولی من دیر 
فهمیدم.(

+ حاال چی هست؟
- مسئولیِت کِل عمراِن کِل اردوِی کِل جهادِی کِل دانشگاِه کِل تهراِن 

کل.
+هرهرهر، این مسخره بازیا چیه در میاری؟ مثل آدم بگو دیگه. حاال 

چی هست؟
- هیچی، فقط یدونه شناسایی باید بریم، شاید اگه خیلی از برنامه 

عقب بیفتیم مجبور بشیم دو بار بریم. خوِد مدت زمان اردو هم هست. 
من هم هستم با هم کارها رو پیش میبریم.

+ ببین من تو یه اردو جهادی دیگه مسئولیت دارم تو تابستون هم 
کلی کار دارم اونارو چیکار کنم؟

- کاراتو که انجام میدی و فقط دو هفته که اردو میریم میمونه که 
برای اون هم یکی رو پیدا کن کاراتو انجام بده. شماره مسئول اون 

اردو جهادی هم بده من باهاش صحبت کنم.
+ خیلی خب اگه اینجوریه که وقتی ازم نمیگیره و مسئول اون یکی 

اردو رو هم میتونی راضی کنی، من هستم.
- خدا خیرت بده من دو هفته است کل اردو رو متوقف کردم تا شما 

رو به عنوان مسئول معرفی کنم.
+ خیره ایشاال من برم به هیئت برسم.

هر جوری بود نهایتا ما شدیم مسئول عمران اردو جهادی.
تقریبا مطمئن بودم امتحان های خرداد که تموم بشه، تازه قراره 

سختی ها و سرشلوغی های تابستون شروع بشه، چه تابستونی هم 
بود.

اگر خدا بخواد و توفیق نصیبتون بشه ادامه ماجراهای حمید و بزرگوار 
رو بعدا خواهید خوند.

بدم میاد!از شیرموز 

شامره دوم سال سوم    |   شنبه ۳۰ آذر ۹۸

حمید خواجه پور    |     مهندسی عمران  ۹۵
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جمهوری اســالمی و فاصله ی میان بایدها و واقعیت ها

جمهــوری اســالمی، متحّجــر و در برابــر پدیده هــا و موقعیّتهــای 

ــه اصــول خــود  ــا ب ــد احســاس و ادراک نیســت، اّم ــو، فاق ــه ن ــو ب ن

ــمنان  ــان و دش ــا رقیب ــود ب ــای خ ــه مرزبندی ه ــد و ب ــّدت پایبن بش

بشــّدت حّســاس اســت. بــا خطــوط اصلــی خــود هرگــز بی مباالتــی 

منیکنــد و برایــش مهــم اســت کــه چــرا مبانــد و چگونــه مبانــد. 

ــای  ــواره وجدانه ــا، هم ــا و واقعیّته ــان بایده ــه ی می ــک فاصل بی ش

فاصلــه ای  ایــن،  اّمــا  میدهــد،  و  داده  عــذاب  را  آرمان خــواه 

طی شــدنی اســت و در چهــل ســال گذشــته در مــواردی بارهــا 

ــوان  ــل ج ــور نس ــا حض ــده، ب ــک در آین ــت و بی ش ــده اس ــی ش ط

ــد. ــد ش ــی خواه ــر ط ــدرت بیش ــا ق ــزه، ب ــا و پُرانگی ــن و دان مؤم


