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زهره سادات هاشمی نسب )عضو فعال دانشکده حقوق(

بازگشت سناریوی فریب
اندر احواالت نتایج اولیه انتخابات آمریکا

جهان با بایدن!
ــکا  ــات آمری ــر انتخاب ــت خب ــی اس ــد وقت چن

فضــای رســانه ای جهــان را بــه خــود اختصــاص 

داده اســت. موضــع رســانه ها و گروه هــا در 

هرکشــور بــا کشــور دیگــر متفــاوت اســت. 

سلوتســکی، رئیــس کمیســیون امــور بین الملــل 

ــرد:  ــان ک ــدن بی ــاره ی بای ــای روســیه، درب دوم

»بایــدن در دوره ای کــه معــاون رئیــس جمهــور 

علیــه  را  تحریم هــا  شــخصًا  بــود  آمریــکا 

روســیه آغــاز کــرد«. ایــن ســخن و تاخیــر 

در تبریــک پوتیــن نشــان دهنــده ی نگرانــی 

روســیه از ریاســت جمهــوری بایــدن اســت. آن 

طــرف آلمــان بــا پیــام تبریــک خــود بایــدن را 

نقطــه بازگشــت از سیاســت های ترامــپ علیــه 

حــوزه  عربــی  می دانــد. کشــور های  آلمــان 

ــل  ــه دلی ــژه عربســتان ب ــه وی ــارس ب ــج ف خلی

ــا رأی  ــپ، ب ــاد از ترام ــی زی ــای مال حمایت ه

ــتند و  ــت هس ــال راه برگش ــه دنب ــاوردن او ب نی

پیام هــای تبریــک خــود را بــرای جوبایــدن 

ــد. ــال کردن ارس

فیل با االغ چه فرقی دارد؟ 
بــا توجــه بــه شــرایط بــه وجــود آمــده 

ــن  ــات از مهمتری ــن انتخاب ــپ ای ــط ترام توس

آمریــکا  در  شــده  شــناخته  انتخابات هــای 

اســت. در واقــع مــا شــاهد ایــن اتفاقــات 

ــپ و  ــور ترام ــا حض ــل ب ــات دوره قب در انتخاب

ــل  ــه قاب ــم. نکت ــز بوده ای ــون نی ــاری کلینت هی

ــات  ــن انتخاب ــرا ای ــه چ ــت ک ــن اس ــه ای توج

ــد؟  ــوه داده ش ــزرگ جل ــان ب ــرای جه ب

آمریــکا بــا جــو رســانه ای گســترده ای کــه در 

ــان را  ــردم جه ــت م ــام داد، توانس ــان انج جه

ــه  ــاور برســاند کــه دیدشــان تنهــا ب ــه ایــن ب ب

ــکا باشــد.  آمری

ــه ســخن علــی بیگدلــی، فعــال  ــا توجــه ب ب

سیاســی اصــاح طلــب، کــه بیــان کــرد: 

»امــکان مذاکــره بــا بایــدن وجــود دارد، زیــرا 

ایــران گفته اســت کــه از طریــق برجــام مذاکره 

خواهــد کــرد. از ایــن منظــر بســیار مفید اســت 

کــه بایــدن رئیس جمهــور ایــاالت  متحــده 

ــاز  ــی ب ــه راحت ــو ب ــرا مســیر گفت وگ شــود زی

می شــود«، می تــوان بــه وضــوح دریافــت کــه 

برنامــه ی احتمالــی اصــاح طلبــان و منتخــب 

ــال  ــکا در قب ــوری آمری ــت جمه ــد ریاس جدی

کشــور چــه خواهــد بــود.

بعضــی از نظریــات بیــان کننــده تفــاوت 

میــان حــزب دموکــرات و جمهــوری خــواه اســت 

ــات  ــامی اثب ــاب اس ــاله انق ــه 40 س ــا تجرب ام

کــرده اســت، بــه روی کار آمــدن هریــک از 

ــدارد.  ــران ن ــرای ای ایــن احــزاب هیــچ تفاوتــی ب

ــای  ــارها و تحریم ه ــل فش ــراد عام ــی از اف خیل

ــا  ــد ام ــپ می دانن ــران را ترام ــه ای ــف علی مختل

ــده ی  ــه دهن ــپ ادام ــه ترام ــت ک ــن درحالیس ای

ــا شــکل  ــان اوبام ــه در زم ــی اســت ک تحریم های

گرفتــه اســت. آن هــا تنها صــورت صلــح جویانه ای 

در مقابــل ایــران دارنــد امــا در پشــت آن چهــره ی 

ــه خــود را  ــواره مواضــع خصمان ــرده، هم ــزک ک ب

حفــظ کرده انــد. 

آیا باید تبریک گفت؟!
عجیــب تریــن واکنــش ایــن روزهــا تبریــک بــه 

خانــواده ســردار ســلیمانی بــود. رهبــر انقــاب در 

ــد:  ــلیمانی فرمودن ــردار س ــهادت س ــا ش ــه ب رابط

ــان  ــره هم ــز مذاک ــت می ــای پش ــن ه »جنتلم

قاتــان ســردار ســلیمانی هســتند!«. شــاید 

ــم  ــپ خواندی ــر را ترام ــور رهب ــا منظ ــی از م خیل

امــا از دیــدگاه نگارنــده، مفهــوم ایــن حــرف را در 

ــد! ــم دی ــده خواهی ــاه آین چندم

 بایــدن کــه خــود از اعضــای شــکل دهنده 

داعــش بــوده اســت، در رابطــه با شــهادت ســردار 

ــه:  ــت ک ــرده اس ــان ک ــی بی ــلیمانی در توییت س

ــم  ــاج] قاس ــرگ [ح ــرای م ــی ب ــچ آمریکای »هی

ــل  ــه دلی ــرد. او ب ــد ک ــزاداری نخواه ســلیمانی ع

و  آمریکایــی  نیروهــای  علیــه  جنایت هایــش 

هــزاران غیرنظامــی بی گنــاه در منطقــه، مســتحق 

روبــه رو شــدن بــا عدالت بــود. او طرفدار وحشــت 

بــود و تخــم هــرج و مــرج می کاشــت«. بــا 

دقــت بــه ایــن ســخن ها متوجــه معنــای عدالــت 

و هــرج و مــرج از دیــد بایــدن و ســناتور های 

آمریکایــی می شــویم. حــال بایــد از مســوالن 

ــدن را  ــو بای ــوری ج ــت جمه ــرا ریاس ــید چ پرس

ــت؟ ــک گف ــد تبری بای

تکرار سناریوی فریب؟!
داخلــی  منظــر  را از  انتخابــات  ایــن  اگــر 

ــی  ــن ســرآغاز یک ــت ای ــد گف ــم، بای بررســی کنی

ــوری  ــت جمه ــای ریاس ــن انتخابات ه از مهمتری

ــت. ــران اس ــرای ای ب

 از همــان آغــاز زمزمه هایــی از طــرف مســولین 

بــه عنــوان راه نجــات ایــران و بازگشــت بــه میــز 

ــا  ــه ب ــدن در رابط ــد. بای ــنیده می ش ــره ش مذاک

نیروهــای امنیتــی ایــران مــی گویــد: »بایــد کاری 

کنیــم خانــه امــن ایرانی هــا امنیــت نداشــته 

را  ایــران  اطاعاتــی  نیروهــای  بایــد  باشــه. 

ــر،  ــی دیگ ــم«. او در گفته های ــه داری ــرگرم نگ س

خواهــان آزادی امثــال نویــد افــکاری اســت و از 

ــا  ــی خواســتار آزادی آن ه ســازمان های بین الملل

ــان خــارج شــدن ترامــپ  شــده اســت. او در زم

از برجــام بیــان کــرد: »بــرای رســیدن بــه برجــام 

چندیــن ســال فشــار تحریــم، دیپلماســی دقیــق 

و حمایــت جامعــه جهانــی صــرف شــده اســت«. 

ــان  ــر اطمین ــی ب ــل خوب ــن مواضــع دالی تمــام ای

نکــردن بــه شــخصی اســت کــه از قبل شــخصیت 

ــران نشــان داده اســت.  ــه ای خــود را علی

ــف  ــه تاس ــا تجرب ــیر و ب ــن تفاس ــام ای ــا تم  ب

برانگیــز در برجــام بایــد دیــد آیــا هنــوز هــم 

دولــت مــا بــه مذاکــره اعتقــاد دارد؟ آیــا رییــس 

ــه  ــت در کارنام ــه دو شکس ــه ب ــا توج ــور ب جمه

ــا  ــد؟ و آی ــاره دارن ــه مذاکــره دوب ــل ب خــود، تمای

دوبــاره یــک امضــا تضمینــی بــرای دولــت مــردان 

ــود؟ ــا خواهــد ب م
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سیاسی تب و لرز اقتصاد با عطسه های بیگانگان
بررسی پدیده شرطی شدن در اقتصاد ایران

مقــام معظــم رهبــری: “مــا پیشــرفت 
اقتصــاد را بایــد از ظرفیت هــای درون کشــور 

ــم. ــن بکنی ــردم تأمی و درون م

کشــور  در  زیــادی  بســیار  ظرفیت هــای 
یــا  ظرفیت هــا  ایــن  از  دارد کــه  وجــود 
اســتفاده نشــده اســت یــا درســت اســتفاده 
ــتفاده  ــا اس ــن ظرفیت ه ــت؛ از ای ــده اس نش

کنیــم، یعنــی اقتصــاد درون زا.

ــود  ــاده خ ــود و م ــه خ ــه مای ــادی ک اقتص
را از درون کشــور و از امکانــات کشــور و از 
توانایی هــای مــردم خودمــان بــه دســت 

مــی آورد.”

آغاز شرطی شدن
ــار دیگــر شــائبه  ــکا ب ــات اخیــر آمری انتخاب
ــوری اســامی  شــرطی شــدن اقتصــاد جمه
ایــران را تقویــت کــرد؛ پدیــده ای کــه در بــازه 
زمانــی ســال ۱۳۹۲-۱۳۹۸ بــا نوســانات 

ــت. ــرده اس ــی ک ــیار، خودنمای بس

متحــده  ایــاالت  ظالمانــه  تحریم هــای 
ــه  آمریــکا از ســال ۱۳۹۲ رونــد جدی تــری ب
خــود گرفــت؛ در همیــن ســال بــود کــه بــرای 
ــوری  ــیمی جمه ــع پتروش ــار صنای ــن ب اولی
ــد،  ــع ش ــم واق ــورد تحری ــران م ــامی ای اس
راه هــای فــروش نفــت و انتقال ارز مشــکل تر 
شــد و در نهایــت اقتصــاد ایــران دچــار شــوک 
ــه طــوری کــه قیمــت هــر  ســنگینی شــد! ب

ــان رســید. ــه ۳۲۰۰ توم دالر ب

ایــن  اولیــه  شــوک  گذرانــدن  از  بعــد 
تحریم هــا، اقتصــاد ایــران بــه رونــد طبیعــی 
خــود بازگشــت. بــا توجــه بــه روی کار آمــدن 
ــال  ــام در س ــب برج ــد و تصوی ــت جدی دول
۱۳۹۳، موجــی از امیــد اقتصــاد ایــران را فــرا 
ــی و  ــازی، پاالیش ــع خودروس ــت، صنای گرف
پتروشــیمی بــرای رشــد بی تابــی می کردنــد، 
ــدند  ــور ش ــی  وارد کش ــرمایه گذاران خارج س
ــات و اســتحکام نســبی  ــرخ ارز دچــار ثب و ن
شــد. جمیــع ایــن مســائل ســبب رشــد 
ســریع اقتصــاد کشــور در ســال ۱۳۹۴ شــد، 
بــه طــوری کــه تولیــد ناخالــص ملــی رشــدی 
ــود  ــبب وج ــه س ــرد. ب ــدا ک ــدی پی ۱۷ درص
ــه وجــود آمــدن  ــاالی نقدینگــی و ب حجــم ب

ــود. ــت ب ــازار ثاب ــورم ب ــازار، ت رکــود در ب

ــاالت  ــروج ای ــا خ ــال ۱۳۹۷ و ب ــا در س ام
متحــده آمریــکا از برجــام و رهــا شــدن 
فنــر تورمــی و نقدینگــی موجــود میــان 
جامعــه، بــه یــک بــاره شــرایط تغییــر کــرد؛ 
رشــد نــرخ دالر بــه طــرز حیــرت آور و افســار 
گســیخته ای آغــاز شــد. در همــان ابتــدای کار 
ــکان  ــب ام ــت گذاری مناس ــک سیاس ــا ی ب
ــرخ دالر  ــت ن ــد و هدای ــن رش ــا ای ــه ب مقابل
ــد  ــداری بیشــتر مانن ــا پای ــی ب ــه قیمت های ب
۸-۹ هــزار تومــان وجــود داشــت، امــا دولــت 
بــا یــک سیاســت گذاری اشــتباه کــه در 
ــه کشــور  ــی  را ب ــان فراوان ــه ضــرر و زی ادام
متحمــل کــرد نــرخ دالر را ۴۲۰۰ تومــان اعــام 
نمــود. بــا توجــه بــه میــزان تقاضــای موجــود 

ــی  ــی خودکش ــن کار نوع ــازار ارز، ای در ب

محسوب می شد.

محمد صالح صفاجو )دبیر دانشکده مدیریت و حسابداری(

چگونه و به چه علت؟
ــودن” اقتصــاد کشــور  ــزه ب ــود کــه “دالری ــوان گفــت در همیــن ســال ب ــه جرئــت می ت ۱- ب
بیشــتر از هــر زمــان دیگــری بــه چشــم آمــد. اقتصــاد ایــران شــوک خــروج آمریــکا از برجــام 
ــی حاصــل از گــران شــدن دالر ســبب شــد قیمــت کاالهــای  ــورم القائ را هضــم کــرد، امــا ت
اساســی و مــورد نیــاز جامعــه رشــد غیــر معقولــی پیــدا کنــد. دالریــزه بــودن اقتصــاد کشــور 
ســبب شــد بــا رشــد ۲ الــی ۳ برابــری نــرخ دالر طــی ســه مــاه تمــام قیمت هــای اقتصــادی 
کشــور افزایــش پیــدا کنــد؛ هــر چنــد برخــی از بازارهــا بــا نــرخ دالر دارای ارتباطــی مســتقیم 
از جهــت وارداتــی بــودن مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود هســتند، امــا رشــد دالر در ایــن مــدت 

“تمــام” بازارهــای کشــور را تحــت تاثیــر خــود قــرار داد.

۲- قبــل از خــروج آمریــکا از برجــام، اثــر و نفــوذ تحریم هــا بیشــتر از آنچــه بــود جلــوه داده 
شــد تــا نوعــی تــرس و نگرانــی بــازار را فــرا بگیــرد، همیــن تــرس و نگرانــی ســبب آغــاز رشــد 
ــران  ــا بررســی معامــات خارجــی ای ــکا از برجــام شــد. ب ــل” از خــروج آمری قیمــت دالر “قب
ــورهای  ــا کش ــات ب ــن معام ــی از ای ــم عظیم ــه حج ــویم ک ــه می ش ــم متوج ــان تحری در زم
ــا و  ــی را اروپ ــیار اندک ــم بس ــوده و حج ــران ب ــاور ای ــایه های مج ــی و همس ــکای جنوب آمری
آمریــکا بــه خــود اختصــاص داده انــد. تجربــه ای کــه اگــر دولــت مــردان اراده انجــام دوبــاره 

آن را داشــته باشــند، هماننــد صــادرات بنزیــن بــه ونزوئــا، قابــل تکــرار و انجــام اســت!

ــت گذاری  ــت و سیاس ــدم مدیری ــن ع ــر ای ــال های اخی ــه در س ــت ک ــن جاس ــه همی نکت
ــه  ــود را ب ــاد خ ــای اقتص ــد و آرزوه ــه و امی ــا انداخت ــر تحریم ه ــردن تاثی ــه گ ــح را ب صحی
ــا شــرطی  ــه ب ــا را مقابل ــر از آن کــه تنه ــی خب ــم، ب ــات کشــورهای خارجــی گــره زده ای انتخاب

ــت. ــای آن اس ــل” و ظرفیت ه ــه “داخ ــه ب ــور توج ــاد کش ــدن اقتص ش

ــه ســمت نوعــی  ــران ب ــت اقتصــاد ای ــدگاه مســئولین کشــور در حــال هدای ۳- امــروز، دی
انســداد خارجــی اســت، در صورتــی کــه بــا تکیــه بــر اقتصــاد مقاومتــی، اقتصــاد کشــور ایــن 
ــارهای  ــا و فش ــر تحریم ه ــم در براب ــام داده و ه ــاز انج ــی ب ــم معامات ــا ه ــکان را دارد ت ام

خارجــی مقــاوم شــود.

حتــی در شــرایط فعلــی نیــز ظرفیت هــای بســیار مناســبی بــه منظــور تولیــد و اشــتغال در 
اقتصــاد ایــران وجــود داشــته کــه می توانــد ســبب رفــع حجــم زیــادی از گره هــای اقتصــادی 

فعلــی شــود.

سوال اساسی، برنامه دولت چیست؟
بــا وجــود کســر بودجــه ۹۹ دولــت نــه تنهــا برنامــه ای بــرای کنتــرل بــازار ارز و تــورم نداشــته، 
ــا ایجــاد نوســانات میــان مــدت در آن، کســب درآمــد  ــا ب ــال فرصــت اســت ت ــه دنب بلکــه ب
ــن  ــد از اولی ــران بع ــاد ای ــد. اقتص ــران نمای ــود را جب ــه خ ــری بودج ــی از کس ــرده و بخش ک
ــری  ــت گذاری صحیح ت ــری و سیاس ــار تصمیم گی ــم انتظ ــال ۱۳۹۷ چش ــتباه در س ــدم اش ق
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سیاسی
ــانات و  ــاد نوس ــر ایج ــاوه ب ــت ع ــروز دول ــدند. ام ــرار ش ــی تک ــتباهات پی در پ ــا اش ــود، ام ب
ــرده و  ــره ب ــرایط به ــم از ش ــی ه ــر سیاس ــد از نظ ــعی می کن ــازار س ــی در ب ــای تورم حباب ه
اوضــاع را بــه گونــه ای رقــم زده تــا در ایــن جنــگ اقتصــادی تســلیم شــویم. بخــش عظیمــی 
از شــرایط اقتصــادی و معیشــتی فعلــی کشــور نــه تنهــا بــه کاخ ســفید مربــوط نبــوده بلکــه 
بــه طــور مســتقیم از “پاســتور” سرچشــمه می گیــرد. ایــن پاســتور بــود کــه بــا عــدم نظــارت 
کافــی در تخصیــص ارز 4200 به طــوری کــه نفــع آن بــه مصرف کننــدگان واقعــی و نــه دالالن 
ــاه  ــه دو م ــی ک ــش داد. گمرک ــی افزای ــور غیر  واقع ــی را اینط ــای اساس ــت  کاال ه ــد، قیم برس
ــن آورد و  ــا را پایی ــا قیمت ه ــرد ت ــاز ک ــرف 10 روز ب ــدن ظ ــروزی بای ــد از پی ــود را بع بســته ب
بــاز هــم همیــن پاســتور بــود کــه اعتمــاد مــردم را ســلب کــرد تــا چشمشــان بــا هــر اتفاقــی 
در خــارج از ایــران بترســد و حجــم عرضــه را بــاال ببرنــد و از ایــن طریــق مشــکات را گــردن 
ترامــپ و آمریــکا بیانــدازد و از خــود ســلب مســئولیت کنــد. سیاســت دولــت زدن دو نشــان 
بــا یــک تیــر اســت؛ دولــت بــا شــرطی  کــردن اقتصــاد کشــور و ایجــاد نوســانات غیرمنطقــی، 
هــم کســری بودجــه اش را جبــران نمــوده و هــم پایه ریزی هــای الزم را بــرای انجــام مذاکــره 

ــه برجــام انجــام می دهــد. مجــدد و بازگشــت ب

راه حل چیست؟
ــم ایــن اســت کــه  ــی کــه تحــت فشــار های خارجــی قــرار گرفته ای عقانی تریــن کار در زمان
دولــت تــا حــد ممکــن انحصــار خــود را بــردارد، سیاســتی هایی مبنــی بــر حمایــت از تولیــد، 
صنعــت و صــادرات ارائــه نمایــد، حجــم نقدینگــی کشــور کــه در پنــج ســال اخیــر حــدودًا ســه 
برابــر شــده را کنتــرل نمــوده و بــه ســمت تولیــد هدایــت کنــد. امــا وقتــی مشــاهده می کنیــم 
کــه هیــچ اقــدام و اصاحــی در ایــن زمینه هــا صــورت نمی گیــرد و حتــی در برخــی از مواقــع 
بــا انجــام کارهایــی خــاف آن هــا )همچــون اتفاقــی کــه در بــازار ســرمایه و ریــزش اخیــر آن 
رخ داد(، نــه تنهــا فشــار را بــر اقتصــاد و ملــت کمتــر نشــده بلکــه وابســتگی و آینــده اقتصــادی 
ــور و  ــدًا” کش ــم “تعم ــت بگویی ــر اس ــا بهت ــود؛ ی ــتر می ش ــی بیش ــور های غرب ــه کش ــور ب کش

اقتصــاد آن شــرطی می شــود!

هانیه سلحشور )دبیر فرهنگی دانشکده اقتصاد(

وضعیت کاالهای اساسی، اساسًا خراب است!
مدتــی  اســت هر چنــد وقــت یک بــار، بــا کمبــود یکــی از کاال هــای اساســی در بــازار مواجــه 
می شــویم؛ یــک روز کــره نا یــاب می شــود، یــک روز عرضــۀ  تخم  مــرغ مشــکل پیــدا 

ــد و ... ــوش می رس ــه گ ــن ب ــود روغ ــای کمب ــک روز زمزمه ه ــد، ی می کن
ــن  ــد تأمی ــه رون ــی ب ــم نگاه ــا می خواهی ــت؟ در اینج ــکل از کجا س ــتی مش ــا به راس ام

ــم. ــی کنی ــیم و آن را آسیب شناس ــته باش ــی داش ــای اساس کاال ه
در گمــرک، کاال هــا بــه ســه دســته »اساســی« ، »غیر اساســی کانتینــری« و »غیر کانتینــری« 

ــوند. ــیم بندی می ش تقس
ــو  گزارش هــا حاکــی از آن اســت کــه امــروزه حــدود 3.5 میلیــون تــن کاالی اساســی دپ

ــز در کشتی هاســت. ــن دیگــر نی ــون ت شــده اســت و 1 میلی
ــف  ــار در ص ــرک، »انتظ ــا در گم ــتایی کاال ه ــل ایس ــن دلی ــان، مهم تری ــه کارشناس ــه گفت ب
ــص  ــد ترخی ــن ارز، نمی توان ــدون تأمی ــی ب ــچ کاالی ــت و هی ــن ارز« اس ــص و تأمی تخصی
ــد ذرت، جــو،  ــرد برخــی از کاال هــای اساســی مانن ــت اعــام ک ــل دول ــی قب ــا مدت شــود. ام
ارز و                                               بــدون تخصیــص  کنجالــه ســویا، دانه هــای روغنــی و روغــن خــام می تواننــد 
بــه صــورت اعتبــاری خریــداری شــده و بــدون ارائــه کــد رهگیــری از ســمت بانــک مرکــزی، 
ــرایط  ــم در ش ــکا، آن ه ــات آمری ــا انتخاب ــاق ب ــن اتف ــی ای ــه هم زمان ــوند. البت ــص ش ترخی
ســخت اقتصــادی کــه از ابتــدای ســال بــر کشــور حاکــم بــوده و طبعــًا کمبــود ایــن کاال هــا از 

ــت. ــود آورده اس ــه وج ــی را ب ــود، ابهامات ــی ش ــت پیش بین اول می توانس

نقش ارز 4200
ــه  ــن ارز ک ــت. ای ــده گرف ــوان نا دی ــش ارز 4200 را نمی ت ــی، نق ــای اساس ــن کاال ه در تأمی
در 20 فروردیــن مــاه 97 مصــوب شــد، تاکنــون مــورد انتقــاد بســیاری از کارشناســان قــرار 
ــد  ــرات آن داشته باشــیم، بای ــاه از ارز 4200 و تأثی ــم شــرحی کوت ــر بخواهی ــه اســت. اگ گرفت
ــه ی  ــدان موفــق عمــل نکــرده اســت. تجرب گفــت در واردات کاال هــای اساســی، ایــن ارز چن
وجــود ارز 4200 بــرای برخــی از کاال هــای اساســی نشــان می دهــد کــه ایــن ارز کــه فلســفه ی 
آن وجــود نوســانات اســت، نــه تنهــا نوســانات را کنتــرل نکــرده، بلکــه در بعضــی مــوارد کاالهــا 
ــت  ــه دول ــود اینک ــا وج ــد. ب ــده می رس ــت مصرف کنن ــه دس ــل ب ــتر از قب ــی بیش ــا قیمت ب
ــن نگــه دارد،  ــد و قیمت هــا را پایی ــت کن ــاالن اقتصــادی حمای ــن کار از فع ــا ای می خواســته ب
امــا بعــد از اینکــه ایــن ارز بــرای تعــدادی از کاال هــای اساســی حــذف می شــود، نــه تنهــا در 
ــر،  ــی دیگ ــرای برخ ــه ب ــد، بلک ــت می مان ــد و ثاب ــش نمی یاب ــا افزای ــا قیمت ه ــی از آنه برخ

ــازار می شــویم! شــاهد کاهــش قیمــت  در ب

مرثیه ای برای معیشت
بررسی وضعیت کمبود کاالهای اساسی
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سیاسی

بررســی ها نشــان می دهــد متوســط تقاضــای کاال هــای اساســی مثــل مــرغ، گوشــت، روغــن 
ــن  ــت و ای ــته اس ــش داش ــال 95 کاه ــه س ــبت ب ــال 98 نس ــکر و ... در س ــد و ش ــی، قن نبات
کاهــش تقاضــا در دهک هــای پاییــن جامعــه، بیشــتر مشــهود اســت. ایــن نشــان دهنده آن 
اســت کــه ارز 4200 نتوانســته نقــش خــود را در تســهیل تقاضــای ایــن کاال هــا بــه خوبــی ایفــا 
کنــد. همچنیــن، فشــار تأمیــن منابــع ارزی و همچنیــن فســاد ناشــی از دو نرخــه بــودن، بــه 

کشــور آســیب قابــل توجهــی وارد کــرده اســت.

سیستم معیوب نظارت بر کاال های اساسی!
ــی  ــاد رخ می دهــد. یعن ــن ارز زی ــم، فســاد در ای ــل اشــاره کردی همانطــور کــه در قســمت قب
وارد کنندگانــی هســتند کــه کاالی خــود را بــا ارز 4200 وارد می کننــد امــا آن را بــا قیمــت نــرخ 
ــس کمیســیون اقتصــادی  ــی رئی ــر از آن می فروشــند. در جای ــواردی باال ت ــی در م ــا حت آزاد ی
مجلــس می گوید:»حــدود چهــار میلیــارد و 500 میلیــون دالر از منابــع ارز 4200 تومانــی، بــدون 
تعییــن تکلیــف باقــی  مانــده اســت، بــا ایــن منابــع تاکنــون نــه کاالیــی وارد کشــور شــده و نــه 
ایــن مبلــغ تصفیــه شــده اســت و در حقیقــت ایــن ارز تنهــا باعــث ایجــاد رانــت بــرای کســانی 
شــد کــه در آن زمــان نســبت بــه ثبــت ســفارش کاال اقــدام کــرده بودنــد«. همچنیــن قابــل ذکــر 
اســت کــه دولــت ســاالنه بودجــه قابــل توجهــی را بــه تأمیــن ارز 4200 اختصــاص می دهــد و 
ایــن عــدم نظــارت بــرای رســیدن کاال بــا قیمــت مناســب بــه دســت مصرف کننــده ی نهایــی، 

ایــن منابــع را عمــًا بــه هــدر می دهــد .

غبار سکوت بر روی شیشه شفافیت!
دلیــل دیگــری کــه تأمیــن کاالهــای اساســی را بــا مشــکل مواجــه می کنــد، عــدم شــفافیت در 
حــذف ارز ترجیحــی بــر برخــی کاال هاســت؛ بــرای مثــال در اردیبهشــت مــاه امســال، بزرگتریــن 
تولید کننــده ی روغــن نباتــی ایــران، نســبت بــه کاهــش روغــن خــام درآینــده هشــدار داد و در 
نامــه ای بــه ســازمان بــورس اظهــار داشــت: »در 5 مــاه گذشــته، بانــک مرکــزی بــرای واردات 
ــاهد  ــا ش ــا بعده ــت« و م ــداده اس ــاص ن ــدی ارز اختص ــرکت های تولی ــه ش ــام، ب ــن خ روغ

ــان هســتیم. ــر و آب ــی روغــن در ماه هــای مه ــی از کمیاب زمزمه های
لــذا در نهایــت اگــر دولــت بــرای حــذف ارز 4200 و تغییــر نــوع حمایــت خــود از مصرف کنندگان، 
یــا حداقــل تخصیــص ایــن ارز بــه نحــوی کــه کاال هــای اساســی بــا قیمــت واقعــی بــه دســت 

مصرف کننــدگان و نــه دالالن برســد نکنــد، شــاهد ادامــه ایــن کمیابی هــا خواهیم بــود.  

بخش فرهنگی
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فرهنگی

دهکده جهانی
در ســال های اخیــر شــاهد گــذر جهــان 
ــم کــه ایــن  ــه جهــان مــدرن بوده ای ســنتی ب
امــر باعــث شــده، نفــوذ اینترنــت بــه عنــوان 
بانــک اطاعــات جهانــی در زندگــی انســان ها 
ــه شــبکه های  ــه ای ک ــه گون ــد، ب ــش یاب افزای
اجتماعــی بــه بخــش جدایــی ناپذیــر زندگــی 

انســان ها تبدیــل شده اســت.

زنان در جهان مدرن
 حضــور زنــان در زمینــه اســتفاده از فضــای 
مجــازی نســبت بــه مــردان پررنگ تــر اســت. 
واقعیــت ایــن اســت کــه جهــان مــدرن زنــان 
را نیــز همچــون ســایر اقشــار جامعــه درگیــر 
از جملــه  مختلــف  اجتماعــی  شــبکه های 
ــت  ــوده  اس ــازی نم ــای مج ــت و فض اینترن
و دنیــای مجــازی بــه طــور کلــی، شــکل 
جدیــدی از حضــور و تعامــل بــرای زنــان 
در ایــن فضــا را بــه ارمغــان آورده اســت؛ 
ــل،  ــار عم ــه اختی ــه ک ــدی از تجرب ــوع جدی ن
ــرای  ــرل را ب ــل کنت ــه و قاب ــی آزادان خودنمای

ــی آورد. ــراه م ــه هم ــا ب آنه

ــد  ــان در فضــای مجــازی می توان حضــور زن
ــان را در شــرایط عینــی نیــز  ــه آن هویــت زنان
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــرار ده ــر ق ــت تاثی تح
ــوان بــرای درک صحیــح فضــای مجــازی  بان
ــی آن را  ــت و منف ــای مثب ــد کارکرده ناگزیرن

بشناســد.

کارکردهای مثبت فضای مجازی برای زنان 
 ظهــور و گســترش اینترنــت اگرچــه بــا 

ــت  ــکاری روبروس ــل ان ــر قاب ــیب های غی آس
ــتیابی  ــز دارد؛ دس ــی نی ــای مثبت ــا جنبه ه ام
بــه اطاعــات نــاب، آموختــن کارهــای خانگی 
ــت در کانال هــای  ــه فعالی ــن ب ــد پرداخت مانن
عرضــه  فرزنــدان،  تربیــت  و  آشــپزی 
ــی،  ــران و از طرف ــه دیگ آموخته هــای خــود ب
از میــان رفتــن محدودیت هــای مکانــی-

زمانــی و ناشــناس بــودن افــراد کــه موجــب 
ــود را  ــت خ ــی خاقی ــان به راحت ــود آن می ش
ــت در  ــا صراح ــان را ب ــد و نظراتش ــروز دهن ب
مــورد مســائل مختلــف بیــان کننــد، از جملــه 
امــور مثبتــی اســت کــه فضــای مجــازی 

ــرده اســت. ــود مشــغول ک ــه خ ــان را ب زن

کارکردهای منفی فضای مجازی برای زنان
ــای  ــر فض ــه تاثی ــر مقول ــال های اخی  در س
ــراد  ــی اف ــبک زندگ ــیوه و س ــر ش ــازی ب مج
کــه  اســت  مســئله ای  زنــان(  )به ویــژه 
زیــادی  پرســش های  نیــز  و  نگرانی هــا 
ایجــاد  اجتماعــی  و  فرهنگــی  ابعــاد  در 
کــرده اســت. گســترش تجمــات، تقلیــد 
و تلقین هــا، ایجــاد فاصلــه بیــن دیــدگاه 
از  گرفتــن  فاصلــه  والدیــن،  و  فرزنــدان 
و  مهــر  بــا  همــراه  و  واقعــی  ارتباطــات 
کــج  بی قــراری،  افســردگی،  محبــت، 
روحــی  و  جســمی  آســیب های   خلقــی، 
و خیال پــردازی از یــک طــرف، و از طــرف 
دیگــر غوطــه ور  دریــای مطالــب رنــگ و 
ــازی  ــای مج ــز فض ــده و هوس انگی لعاب دی
ــده  ــت و گول زنن ــی از واقعی ــات خال و ارتباط
ــوان، آرمان هــا  ــا عــده ای از بان باعــث شــده ت
و امیــال خــود را بــه واقعیــت رســیده در 
فضــای مجــازی ببیننــد و وارد دریایــی شــوند 
ــکات منفــی  ــه ن کــه قطعــا متوجــه شــدن ب

فاطمه قدیمی )دبیر فرهنگی دانشکده روانشناسی(

فضای مجازی زنانه
بررسی حضور پر رنگ زنان در شبکه های اجتماعی

ــوند. ــرق ش ــران غ ــای بیک ــن دری ــه در ای ــود ک ــد ب ــی خواه آن زمان

تجرد قطعی؛ ورقی دیگر از آسیب های فضای مجازی برای زنان 
ــی  ــه زندگ ــه نداشــتن ب ــان عاق ــی از آســیب های جــدی فضــای مجــازی در حــوزه زن یک
ــاالی ۴۰-۳۵ ســال  ــه حــدود ب ــا ب ــه ســن آنه ــی اســت ک ــدن بانوان زناشــویی و مجــرد مان

رســیده اســت. 

اگرچــه امــور دیگری ماننــد مشــکات اقتصادی، 
ــل  ــره در آن دخی ــا و غی ــه خانواده ه ــتگی ب وابس
هســتند امــا عمده تریــن دلیــل آن تغییــر الگــوی 
زندگــی بانــوان اســت؛ ماننــد بــاال رفتــن توقعــات، 
ــه ازدواج  ــادی ب ــگاه م چشــم و هم چشــمی ها، ن
و... کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا فضای مجــازی دارد؛ 
ــر و  ــاب همس ــای انتخ ــان به ج ــه آن ــه ای ک به گون
پشــت و پنــاه قــرار دادن شــخصیت واقعــی، تمام 
ــد و  ــازی می یابن ــای مج ــود را در فض ــق خ عائ
ــر فضایــی می کننــد کــه همــان طــور کــه  تکیــه ب
از اســمش پیداســت واقعیتــی نــدارد و فرضــی و 

مجازیســت.

در ایــن زمینــه عــاوه بــر کارهــای فرهنگــی، باید 
ــر  ــز مدنظ ــی را نی ــی و تبلیغات ــای عملیات راهکاره
ــن  ــه ای ــرار داد، چراکــه در صــورت بی توجهــی ب ق
ــه  ــی مواج ــیار بزرگ ــران بس ــا بح ــور ب ــر کش ام

ــی و  ــای اخاق ــارج از چارچوب ه ــط خ ــترش رواب ــث گس ــی، باع ــرد قطع ــد؛ تج ــد ش خواه
قانونــی، فرزنــدان ناخواســته، ســقط های جنیــن غیرقانونــی و در نهایــت بــه چالــش کشــیده 
ــورت  ــر، در ص ــا مهم ت ــه اینه ــود. از هم ــه می ش ــاق جامع ــواده و اخ ــامت خان ــدن س ش
ــا مشــکل جمعیــت کــه اساســی ترین مســئله جامعــه اســت  ــد کشــور ب پیشــرفت ایــن رون

مواجــه می شــود.

چرا زنان؟
 امــروزه نقــش موثــر زنــان در مقابلــه بــا تهاجم فرهنگــی و پیشــگیری از انحرافــات اجتماعی 
بــر کســی پوشــیده نیســت و همیــن نقــش موثــر و کلیــدی باعــث شــده نــوک تیــز حملــه 
ــه تغییــر  ــد کــه اگــر موفــق ب ــان به خوبــی دریافته ان ــان جامعــه شــود. آن دشــمن متوجــه زن
ــر کــرده و  ــه را متاث ــگ آن جامع ــد تمامیــت فرهن ــوم شــوند می توانن ــک ق ــان ی ــگ زن فرهن

ــزار در ایــن زمینــه فضــای مجازیســت. تغییــر دهنــد و مهم تریــن اب

بــه همیــن دلیــل نه تنهــا زنــان در اســتفاده از ایــن فضــا بایــد هوشــیارانه عمــل کننــد، بلکــه 
ــت  ــی تح ــد محتواهای ــت و تولی ــت گذاری های درس ــا سیاس ــز ب ــی نی ــازمان های حمایت س
عناوینــی چــون مدیریــت عاطفــی خانــواده، مبانــی تربیتــی زنانــه و... می بایســت آنــان را بــه 

ســمت نیازهــای فطریشــان ســوق دهنــد تــا جایــگاه زن در جامعــه حفــظ شــود.
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حمیده عرب سرخی )عضو فعال دانشکده علوم اجتماعی(

بررسی ابعاد آموزش مجازی
ــان اســت.  ــی در می ــرورش نقل هــای متفاوت ــوزش و پ ــرد حــوزه آم ــاره ی نحــوه عملک درب
ــا عنــوان آمــوزش و پــرورش همچنــان در جهــت  کشــور مــا بــا وجــود وزارتخانــه عظیمــی ب
ــول  ــه ق ــرد. ب ــده می گی ــی نادی ــه نوع ــرورش را ب ــت و پ ــت اس ــطحی در حرک ــوزش س آم
ــوزش«  ــرورش و آم ــام آن را »پ ــازمان ن ــن س ــت ای ــل اهمی ــه دلی ــد ب ــنی بای ــدی گلش مه
گذاشــت امــا در در دوران کنونــی بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی آمــوزش مجــازی می توانــد 
نوعــی اســتفاده بهینــه از فرصت هــا باشــد؛ آموزشــی کــه در چارچــوب خــود مزایــا و معایبــی 

دارد. 

بسترسازی آموزشی بر خالف جلوه های معیشتی
ــار  ــوزش در اختی ــری و آم ــرای یادگی ــرورش ب ــوزش و پ ــه آم ــتری ک ــه بس ــه ب ــا توج ب
ــی  ــته های اینترنت ــد بس ــه خری ــور ب ــا مجب ــام خانواده ه ــت، تم ــرار داده اس ــوزان ق دانش آم
متعــدد بــا قیمت هــای سرســام آور و گاهــی بــه ســبب مشــکات ســامانه آموزشــی و گاهــی 
ــراه دیگــری  ــن هم ــا تلف ــر ی ــاپ، کامپیوت ــد لپت ــه خری ــور ب ــدارس مجب ــد مســئولین م تاکی
ــد  ــردم، خری ــت م ــاع معیش ــادی و اوض ــرایط اقتص ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــوند، درحالیک می ش
یکــی از ایــن اقــام هــم مشــکل اســت و خانواده هــا را در تنگنــای عجیبــی قــرار می دهــد. 
همچنیــن ایــن نیازمنــدی غلــط در کنــار ارضــا آن نتیجــه غلطــی را بــرای آمــوزش فرهنگــی 

ــد. ــاد می کن ایج

سالمت جسمانی و ذهنی توامان
البتــه ایــن نکتــه نیــز قابــل بررســی اســت کــه ســامت جســمی جوانــان فــردا بــا توجــه بــه 
اســتفاده فراگیــر از وســایل ارتباطــی در خطــر اســت، امــا تدابیــر الزم بــرای پــرورش نســل 

آینــده درآمــوزش مجــازی و جلوگیــری از آســیب های فراتــر در ایــن زمینــه چیســت؟

کــه  خانواده هایــی 
ــدان  ــران فرزن همیشــه نگ
خــود هســتند حــال بــا 
ایــن مســئله مواجه انــد 
و  کــودکان  ورود  کــه 
فضــای  بــه  نوجوانــان 
نــگاه  در  )کــه  مجــازی 
اســت( فریبنــده  اول 

ولنگاری آموزشی
بررسی وضعیت پرورش مجازی در فضای آموزش حقیقی

اســت( نتایجــی زیانبــار بــرای ذهــن                         
دســت نخــورده نوجوانــان را ایجــاد می کنــد 
و  پیگیــری  بــه  ملــزم  را  خانواده هــا  و 

می کنــد. بیشــتر  مســئولیت پذیری 

ــداوم و  ــتفاده م ــه اس ــه ب ــا توج ــاوه ب ــه ع ب
وســایل  از  ایرانــی  دانش آمــوزان  گســترده 
ــی و  ــایل الکترونیک ــه وس ــاد ب ــی، اعتی ارتباط
ــواده،  ــن از فضــای خان ــه گرفت ــن فاصل همچنی
اختــال در ارتباطــات شــخصی و میــان جمعــی 
ــی را  ــات اخاق ــینی و انحراف ــزوا، گوشه نش و ان

ایجــاد می کنــد.

تنهایی نوجوان ایرانی در قفس آهنین رسانه
بــا توجــه بــه تشــدید ویــروس کرونــا و اعمــال 
بیشــتر خانواده هــا  نگرانــی  محدودیت هــا و 
ــز  ــازی نی ــای مج ــی، فض ــات خانوادگ از تجمع
ــای  ــترش تکروی ه ــرای گس ــیعی ب ــل وس عام
فــردی، جلــب تضادهــا شــدن و ســرکوب 
احساســات دوران نوجوانــی اســت؛ دورانــی کــه 
ــکل  ــت او ش ــوان و هوی ــک نوج ــخصیت ی ش
می گیــرد و  ارتبــاط بــا هم ســاالن درایــن ســن، 
کــه جــزء اساســی ترین نیازهــای یــک نوجــوان 
پیام رســان های  بــه  می آیــد،  حســاب  بــه  

مجــازی محــدود شــده اســت.

 نوجوانــی کــه در قلــه درک و دریافــت و نهایت 
تــاش و امیــد بــرای رســیدن بــه اهــداف 
رنگارنــگ و بی نهایــت اســت و ایــن ســن 
ــوه  ــری نح ــرای یادگی ــنین ب ــن س ــزء بهتری ج
ــت.  ــخصی اس ــت ش ــکل گیری هوی ــت ش درس
ــی ای  ــش اساس ــد نق ــرورش می توان آموزش وپ
ــت  ــن هوی ــدی ای ــکل گیری و چارچوب بن در ش

داشــته باشــد.

ــا  ــرده ب ــاش ک ــرورش ت ــوزش و پ ــه آم البت
ــی   ــبک زندگ ــر و س ــد تفک ــی مانن ــف کتب تالی
ــای  ــامی و مولفه ه ــی -اس ــگ ایران و... فرهن
ارزشــمند جامعــه را بــه نوجوانــان آمــوزش 
ــانه ها  ــل رس ــا در مقاب ــن کتاب ه ــا ای ــد ام ده
و فضــای مجــازی تاثیرگــذار بــوده اســت؟ 
را  فرهنــگ کاملــی  و  زندگــی  ســبک  آیــا 
ــن                               ــام ای ــا تم ــرای عرضــه داشــته اســت؟ ام ب
جنبه هــا و بازگــو کــردن آنهــا چــه کمکــی 

نســل  و  خانواده هــا  بــه  می توانــد 
آینــده بکنــد؟ وظیفــه ایــن ســازمان در قبــال 

ایــن جنبه هــا چیســت؟

آسیب شناسی صحیح در جهت سازه های فعلی
ــاده ترین  ــه س ــا ارائ ــرورش ب ــوزش و پ آم
حرکــت خــود می توانــد کارگاه هایی بــا حضور 
متخصصــان حــوزه رســانه بــرای والدیــن 
ــا  ــا راه هایــی بــرای برخــورد ب ترتیــب دهــد ت
ــایی  ــازی را شناس ــای مج ــیب های فض آس

ــد.  کنن

گفتنــی اســت که آمــوزش مجــازی فرصتی 
ــه بخــش آمــوزش  ــرده اســت ک را فراهــم ک
بتوانــد در الیه هــای ســطحی خــود در زمینــه 
ــه  ــاد و ب ــی را ایج ــری اصاحات ــیوه یادگی ش

ســمت پــرورش ذهــن قــدم بــردارد.

رسانه، عامل هویت ساز جهان
ــش  ــانه نق ــه رس ــی ک ــه دوران ــه ب ــا توج ب
ایفــا                     برمخاطــب  تاثیرگــذاری  در  را  اول 
رســانه  از  اســتفاده  بهتریــن کار  می کنــد، 
بــرای هدایــت مخاطبیــن جــوان اســت. 
مثــًا برگــزاری کاس هــای آســیب شناســی 
ــد  ــان می توان ــرای معلم ــازی ب ــای مج فض
کمــک کنــد تــا از طریــق شــناخت ایــن 
مولفه هــا، گام بلنــدی بــرای آینــده فکــری و 

ــد. ــور بردارن ــی کش فرهنگ

ــی یــک  ــه شــرایط کنون ــا توجــه ب  شــاید ب
ــه  ــازی ب ــوزش مج ــه آم ــکا ب ــا ات ــوان ب نوج
نوعــی تنبلــی، تقلــب، تربیــت و آگاهــی 
نادرســت ناشــی از فضــای مجــازی را تجربــه 
کنــد امــا به شــکلی می تــوان از ایــن چالــش 
در میــدان رســانه، یــک فرصــت بســتر ســاز 
ایجــاد کــرد و بــا ترکیــب کــردن ابــزار رســانه 
مؤلفه هــای  و  تربیتــی  شــاخصه های  و 
آموزشــی، یــک بســته کامــل از فرهنــگ را بــه 

ــرد. ــکش ک ــدرن پیش ــوان دوران م نوج
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اخیــرا مهاجــرت ســلبریتی هایی چــون ریحانــه پارســا و مهــراد جــم بحــث داغ فضــای 
مجــازی شــده اســت. امــا آنــان بــه دنبــال چــه چیــزی درفراســوی ایــن مرزها هســتند؟

ریحانــه پارســا بعــد از بــازی در ســریال پــدر، پــا در وادی پــر هیاهویــی گذاشــت و دســت 
ــا و  ــا تیپ ه ــکی ت ــدی کوش ــا مه ــفیدش ب ــی زد؛ از ازدواج س ــب و غریب ــای عجی ــه کاره ب
ــه وداســتان  ــه ترکی ــرا هــم مهاجــرت ب ــی اش و اخی پوشــش های خــارج از عــرف و جنجال
ــد  ــغلش، چن ــارج از ش ــازی های خ ــیه س ــن حاش ــا چنی ــم ب ــال ه ــاب و... ح ــف حج کش

ــه ســوژه رســانه ها شــده اســت. ــی اســت ک وقت

ره  شــبه  یــک  توانســت  پرطرفــدار  اهنــگ  یــک  بــا  روزهــا  ایــن  هــم  مهرادجــم 
ــد از                                                ــنیده ش ــم ش ــیار ه ــه بس ــاه ک ــاده و کوت ــپ س ــن کلی ــد. او در ای ــی کن ــاله را ط صدس
محســن ســعیدی کیــا بــه مهــراد جــم بــدل شــد و بعــد هــم بــه لطــف اینســتاگرام و ازدواج 
ــه روز توانســت  ــه ترکیــه روز ب ــا یکــی از شــاخ های اینســتاگرام ودر آخــر هــم مهاجــرت ب ب

ــد. ــهرتش بیافزای ــر ش ــذارد و ب ــوور بگ ــوور روی فال فال

به کجا چنین شتابان؟
بخشــی از علــت و انگیــزه ی کــوچ نابهنــگام هنرمنــدان تــازه  بــه  دوران رســیده ای چون پارســا 
و جــم، وعده هــای کســب ســود و درآمدهــای مالــی هنگفتــی اســت کــه یکــی از راه هــای 

ــدان اســت. ــه هنرمن ــوای ســایت های شــرط بندی ب ــب و اغ فری

اگــر تعــداد فالورهــای یــک هنرمنــد و ورزشــکاری بــه یــک میلیــون برســد، از طــرف مافیای 
ــود  ــه می  ش ــه ترکی ــوت ب ــخص دع ــرط بندی، آن ش ــایت های ش ــترده ی س ــبکه های گس ش

کــه بــه آن کشــور مهاجــرت کنــد.

ــه اصطــاح جــذاب زندگیشــان،  ــا به اشــتراک گذاشــتن بخش هــای ب ســلبریتی ها هــم ب
ــان  ــای الکچریش ــس و ویاه ــای لوک ــری از خودروه ــا تصاوی ــقانه ی ــای عاش ــل رابطه ه مث
ــره  ــت( به ــب اس ــذب مخاط ــرای ج ــرط بندی ب ــای ش ــت های مافی ــی از سیاس ــه بخش )ک

می گیرنــد.

ــب و  ــا ترغی ــن چهره ه ــن چنی ــی ای ــرده و حام ــس پ ــت های پ ــن دس ــی ای ــود اصل مقص
ــت از  ــای هنگف ــب درآمده ــرط بندی و کس ــایت های ش ــور در س ــه حض ــان ب ــویق جوان تش

ــده اند. ــار ش ــا گرفت ــه در دام آن ه ــت ک ــاده ای اس ــان س جوان

در ۲ســال اخیــر رصدهــای انجــام شــده در ســایت های قمــار، منجربــه تشــکیل ۲۶۹۱ فقــره 
ــن  ــان ای ــال شــده کــه قربانی ــارد ری ــر ۲۵۰۰۰ میلی ــغ ب ــی بال ــی باگــردش مال ــده قضای پرون
پیشــنهادهای اغواکننــده ی مالــی، جوانانــی هســتند کــه بــه خیــال برنــده شــدن و رســیدن 

زهره زنگویی )عضو فعال دانشکده الهیات(

سریال مهاجران
اندر احواالت مهاجرت سلبریتی ها به خارج از کشور

بــه آرزوهــای دور و دراز، مبالــغ زیــادی را بــه جیــب آن هــا می ریزنــد.

مهاجرت زنان بازیگروتکمیل پروژه ی نفوذ
شــبکه های  مجموعــه ی  اهدافــی کــه  از 
جم تــی وی،  شــبکه  )ماننــد  ماهــواره ای  
من و تــو و ...( و امــروزه شــبکه های مختلــف 
ــه  ــع مالــی خارجــی مصران ــا مناب مجــازی ب
تغیــرات  ایجــاد  می کننــد،  دنبــال  را  آن 

ــت. ــران اس ــق درای ــی عمی فرهنگ

 ایــن شــبکه ها بــا مجموعــه اقدامــات و 
ــعی  ــی، س ــد فرهنگ ــای ض برنامه ریزی ه
در جلــب بازیگــران داخــل ایــران دارد تــا 
بــا اســتفاده از شــهرت آنهــا پــروژه ی نفــوذ 
ــل  ــان تکمی ــق آن فرهنگــی خــود را از طری

کننــد.

قسمت پایانی سریال مهاجران
هنرمنــدان         عاقبــت  بــه  هــم  نیم نگاهــی 

خارج رفتــه بیاندازیــم؛ عــده ای مثــل رابعــه  اســکویی فکــر می کردنــد می تواننــد آینــده ی 
هنــری بهتــری را در آن طــرف آب هــا تجربــه کننــد، امــا بعــد از آن کــه بــا فضــای واقعــی 
ــرو می شــوند، پشــیمان شــده و عــزم بازگشــت می کننــد و ایــن مهاجــرت را  آنجــا روب

می گذارنــد. نیمه تمــام 

اشــخاصی هــم ماننــد صــدف طاهریــان کــه بــه خیــال بیشــتر دیده شــدن و رهایــی از 
فســاد جــای وطــن می کننــد. او در مصاحبــه ای می گویــد: »کارگردانــان و تهیه کننــدگان 
ــد  ــازی دادن مــن در فیلم هایشــان از مــن درخواســت های شــرم آوری می کردن ــرای ب ب

و    ... مــن فکــر می کــردم ترکیــه بــا ایــران فــرق دارد امــا اشــتباه می کــردم«.

ــه شــرط  ــی ب ــدون شــرح" و "زندگ ــردان ســریال های "ب ــز، کارگ ــی نی ــدی مظلوم مه
خنــده"، بعــد از مهاجــرت و ســاخت چنــد مجموعــه تلویزیونــی در شــبکه جــم، نــه تنهــا 

بــه پیشــرفتی نرســید کــه پســرفت هــم کــرد.

کــم نیســتند ایــن افــرادی کــه ایــن راه را رفتــه و می رونــد و همیشــه عــده ای ســود 
ــه   ــتر ب ــروت بیش ــهرت و ث ــودای ش ــا س ــا را ب ــا آن ه ــه ت ــرار گرفت ــان ق ــو در کنارش ج
ــراد از حضــور در کشــور خــود و از  ــن اف ــه شــهرت ای ــد، درحالی ک خــارج از کشــور ببرن
ِقَبــل کارهایــی کــه متعلــق بــه سرزمین شــان اســت بدســت آمــده و بــرای خارجی هــا و 

ــدارد. ــی ن ــدان جذابیت ــینان چن خارج نش

قســمت پایانــی ســریال ایــن افــراد، ســقوط در ورطــه فراموشــی و ورود بــه دفترچــه 
ــهرتی  ــه ش ــا را ب ــود، آن ه ــه خ ــا توج ــه روزی ب ــت ک ــوخته ی مردمی س ــرات س خاط
رســاندند کــه همچــون روشــنای کبریتــی بــه ســرعت فــروغ خــود را از دســت میدهــد.
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بخش دانشگاه
آقــای  تجربه  نــگاری  بــه  خــود  مطالــب  از  بخشــی  در  ســی ام  ســحر 

امیرحســین رفعتــی فعــال ســابق دانشــجویی پرداخــت. ایــن بــار نیــز بــه ســراغ 
و در  انجمــن رفتیــم  خانــم فاطمــه محمــودی؛ مســئول ســابق واحــد خواهــران 
کردیــم. صحبــت  دانشــجویی  دوران  در  تشــکیالتی  فعالیــت  کیــف  و  کــم   مــورد 
فاطمــه محمــودی اهــل کرمــان، ورودی ۹۵ رشــته مــددکاری اجتماعــی و در حــال حاضــر 
ــه  ــگاه عالم ــان دانش ــات زن ــته مطالع ــد رش ــع کارشناسی ارش ــل در مقط ــغول تحصی مش

ــت. ــی اس طباطبائ

ــرایط  ــا ش ــتید ب ــی تونس ــه طریق ــور و از چ ــجوی راه دور، چط ــک دانش ــوان ی ــما به عن ش
ــد؟ ــار بیای ــگاه کن ــگاه و خواب دانش

میــان  تهــران  بــه  تحصیــل  بــرای  دیگــه  شــهرهای  از  کــه  بچه هایــی  معمــوال 
خــاص  فعالیت هــای  اون  در  کــه  محیطــی  و  خانــواده  از  اینکــه  جهــت  بــه 
میشــه  ســنگینی  جــو  یــک  ایجــاد  باعــث  می شــن،  دور  داشــتن  رو  خودشــون 
اســت. اطرافیانشــون  و  محیــط  بــا  راحــت  ارتبــاط  برقــراری  از  مانــع   کــه گاهــًا 

ــون  ــه بینش ــتانه ای ک ــی و دوس ــو صمیم ــون ج ــر هم ــه خاط ــکیاتی ب ــای تش ــا جمع ه ام
ــن  ــدا کن ــی پی ــتان صمیم ــر دوس ــا راحت ت ــن بچه ه ــه ای ــه ک ــک کن ــه کم ــراره، می تون برق
و در یــک جمــع قــرار بگیــرن. همیــن باعــث میشــه کــه مســیر رشدشــون فراهــم بشــه و 
دیگــه نیــاز نیســت دغدغــه ی ایــن رو داشــته باشــن کــه چطــور بــا بقیــه ارتبــاط بگیــرن و 
چــه کارهایــی رو بایــد در زمــان دانشــجویی انجــام بــدن. یــک فــردی کــه تــازه وارد محیــط 
دانشــجویی شــده بــا حضــور در جمعــی از افــراد مختلــف بــا تجربیــات فــراوان در محیــط 
دانشــگاه، می تونــه از تجربیــات افــراد حاضــر در اون جمــع در زمینه هــای مختلــف اســتفاده 

بکنــه و بــه اصطــاح چنــد قــدم از بقیــه جلــو بیفتــه.

مــن هــم از همیــن طریــق تونســتم بــا شــرایطی کــه داشــتم کنــار بیــام و از فرصت هــای 
پیــش اومــده اســتفاده بکنــم.

فعالیت دانشجویی خودتون رو از چه سالی در چه تشکلی آغاز کردید؟
فعالیــت رســمی مــن از مهــر ۹۶ در انجمــن اســامی دانشــجویان مســتقل شــروع شــد 
کــه یکســال در دانشــکده فعالیــت کــردم و دوســال هــم بــه عنــوان مســئول واحدخواهــران 

در شــورای مرکــزی حضــور داشــتم.

نیلوفر رضایی )دبیر فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی(

دو واحد تشکیالت
گفت وگوی صمیمی با فعال دانشجویی سابق دانشگاه عالمه طباطبایی
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در  خاصــی  فعالیــت  دو  و  یــک  تــرم 
ــته  ــه گذش ــه ب ــاال ک ــتم و ح ــگاه نداش دانش
ــال  ــه اون یکس ــم ک ــم، می بین ــگاه می کن ن
بــه باطــل گذشــت. منظــور از باطــل گذشــتن 
ــدی  ــد و دغدغه من ــه کــه فعالیــت هدفمن این
کــه در ســالهای بعــد انجــام دادم رو نداشــتم.

و  هدفمنــد  آدم  همین کــه  یعنــی 
دغدغه منــد پیــش نمــی ره بــرای مــن یعنــی 

باطــل.

یــک دانشــجو چــرا بایــد فعالیــت در قالــب 
تشــکیالت داشــته باشــه؟

انجــام  ضــرورت  بــه  بعــد  دو  از  مــن 
نــگاه  گروهــی  و  تشــکیاتی  کار 
اجتماعــی. و  فــردی  بعــد   می کنــم؛ 
ــه  ــاش می کن ــردی ت ــر ف ــی ه ــور کل ــه ط ب
هــم  و  بکنــه  رشــد  خــودش  هــم  کــه 
بتونــه یــک تاثیــری در جامعــه خــودش 
و  تشــکیات  در  فرصــت  ایــن  بــذاره. 
میــاد. بوجــود  جمعــی  دســته   کارهــای 
ــاد  ــود بی ــه وج ــئوال ب ــن س ــاید ای ــاال ش ح
 کــه چــرا تنهایــی نــه؟ چــرا در قالــب جمــع؟!
بــه طــور کلــی یکســری راه بــرای رشــد 
فــردی و تاثیرگــذاری کــه فــرد می تونــه 
ــًا  ــه عموم ــود داره ک ــذاره، وج ــه بگ در جامع
دانشــگاه  وارد  تــازه  کــه  دانشــجویی 
نیســت. بلــد  رو  راه هــا  ایــن   شــده، 
شــاید دغدغه داشــته باشــه و بدونه یکســری 
خألهــا در جامعــه هســت کــه نیــازه پر بشــه، 
ــا  ــکیات ب ــوری. در تش ــه چج ــا نمی دون ام
ــه  ــی ک ــه و تخصص ــون تجرب ــه هم ــه ب توج
ــت آوردن،  ــه دس ــع ب ــا در جم ــراد دارن ی اف
ــه ایــن اهــداف رو بلــدن  راه هــای رســیدن ب
و می تونــن بــه مــن کــه مثــا تــازه وارد 
 دانشــگاه شــدم، نشــون بــدن و کمــک کنــن.
تجربــه هــم ایــن رو ثابــت کــرده. بــرای 
مثــال تشــکل هایی بــودن و هســتن کــه 
ــن خأل هــا رو  ــن دغدغه هــا رو داشــتن، ای ای
ــن  ــه مســائلی پرداخت ــردن و ب شناســایی ک
جامعــه  در  جــدی  آســیب  یــک  از  کــه 
پیشــگیری کــرده و همــه ی این هــا در قالــب 

ــردی.  ــه ف ــده ن ــام ش ــی انج کار گروه

ــه  ــکیالتی ک ــرورت کار تش ــه ض ــه ب ــا توج ب
ــا  ــن فعالیت ه ــکان ای ــا ام ــد، آی ــرح ش مط
در دانشــگاه بــرای خانم هــا فراهــم یــا نیــاز 

اســت؟
تقریبــا بیــش از نیمــی از جمعیت دانشــگاه 
ــن  ــی دن. ای ــکیل م ــا تش ــه رو خانم ه عام
دانشــگاه  در  کاری  بناســت  اگــر  یعنــی 
ــی اون خانم هــا  انجــام بشــه، مخاطــب اصل
ــرد  ــذف ک ــا رو ح ــه اون ه ــتن و نمی ش هس
ــود  ــذف وج ــرای ح ــم ب ــی ه ــی دلیل و حت
ــا  ــن  کاره ــام ای ــرای انج ــن ب ــداره. همچنی ن
 نیــاز بــه حضــور خــود خانم هــا هســت. 
شــرایط  مســتقل  انجمــن  محیــط  در 
در  خانم هــا  فعالیــت  و  مشــارکت  بــرای 
عرصه هــای مختلــف فراهــم بــوده و هســت 
بــا توجــه بــه اینکــه هیــچ آســیبی هــم 
 متوجــه خانم هــا در ایــن جمــع نیســت.

در اینجــا خانم هــا و آقایــون کارهــا رو در 
ــه  ــی ک ــا اونجای ــرن و ت کنارهــم پیــش می ب
مــن دیــدم نبــوده جایــی کــه بگــن خانم هــا 
ــس  ــان، پ ــر نمی ــان کار ب ــام ف ــس انج از پ
ــا وجــود ایــن شــرایط  کنارگذاشــته بشــن. ب
نــه تنهــا امــکان فعالیــت هســت بلکــه دلیلی 

هــم بــرای فعالیــت نکــردن وجــود نــداره.

 

ــکیالتی   ــت تش ــل فعالی ــه تحصی ــا دوگان آی
وجــود دارد؟

آموزهــا  دانــش  و  دانشــجوها  همــه ی 
همیشــه در کنــار درس خونــدن مشــغول 
کارهــای دیگــه ای هــم بــودن مثــا شــرکت 
در کاس هــای غیردرســی، فعالیت هــای 
و...  زیــاد  مهمونی هــای  حتــی  مختلــف 
بــه همیــن  فعالیــت در تشــکیات هــم 
شــکله. یعنــی مــا یکســری کارهــا رو در کنــار 
ــه  ــن ب ــم و ای ــام می دی ــدن انج درس خون
ــه.  ــه باش ــه درس نمی تون ــه ب ــای لطم معن
بــه همیــن خاطــر بــه نظــر بنــده الزم نیســت 
ــره.  ایــن مســئله دغدغــه ی کســی قــرار بگی
نظــم  زندگــی  بــه  تشــکیات  اساســًا 
و  ریــزی  برنامــه  قــدرت  و  می بخشــه 
افزایــش  افــراد  در  رو  زمــان  مدیریــت 
مــی ده و باعــث می شــه کــه فــرد بتونــه 
در کنــار درس، کار تشــکیاتی هــم انجــام 

بــده. مصداق هــای زیــادی از افــراد مختلــف داریــم کــه هــم درس می خونــدن 
دوره ی  از  خــوب  نمــرات  بــا  هــم  االن  و  می کــردن  فعالیــت  تشــکیات  در  هــم  و 
هســتن. تحصیــل  مشــغول  ارشــد  مقطــع  در  و  شــدن  فارغ التحصیــل   کارشناســی 
ــی  ــه«. یعن ــران می کن ــدا جب ــه »خ ــه ک ــدم این ــش معتق ــن به ــه م ــدی ک ــه ی بع نکت
ــه  ــی ک ــن راه برمــی دارم و وقت ــرای رضــای خــدا در ای ــه ب ــدم خالصان ــک ق ــی ی مــن وقت
بــرای انجــام فعالیت هــا و تاثیرگــذاری مــی ذارم، خــدا می بینــه و جایــی کــه مــن 
ــه. ــران می کن ــی( جب ــه ی درس ــا در زمین ــاال اینج ــم )ح ــته باش ــش داش ــه کمک ــاز ب  نی
در کنــار همــه ی این هــا چیــزی کــه مــن در انجمــن مســتقل دیــدم ایــن بــود کــه بــا توجه به 
تمــام فعالیت هایــی کــه انجــام میشــه، در دو شــرایط اعضــای تشــکیات فعالیــت نمی کنن. 
 یکــی زمــان فرجــه قبــل امتحــان و زمــان امتحانــات و دیگــری زمانی کــه افــراد کاس دارن.
بــه طــور عمــده فعالیت هایــی کــه در تشــکیات انجــام میشــه، بــر اســاس انتخــاب واحــد 

اعضــا تنظیــم میشــه کــه حتــی از لطمــه ی احتمالــی بــه درس جلوگیــری بشــه. 

فعالیت در تشکیالت چه فرصت هایی رو برای شما بوجود آورد؟
ــب  ــاد هســت کــه نشــه االن در قال ــه مــن داده انقــدر زی ــی کــه تشــکیات ب رفرصت های
 پرســش و پاســخ مطرحــش کــرد و الزمــه دوســتان بیــان و خودشــون تجربــه و درک کنــن.
ولــی اصلی تریــن ایــن بــود کــه مــن رو از روزمرگــی نجــات داد. روزمرگــی یــه تهدیــد بــزرگ 
ــد  ــن تهدی ــه باشــه و فعالیــت در تشــکیات تونســت ای ــرای زندگــی هــر انســانی می تون ب
 در زندگــی مــن رو بــه فرصتــی تبدیــل کنــه کــه ایــن رو نقطــه ی عطــف خــودم می دونــم.
چیــز دیگــری کــه تشــکیات بــه مــن داد ایــن بــود کــه باعــث شــد جهان بینــی 
همــون  بــا  متناســب  خــب  و  بشــه  منســجم  بگــم  بهتــره  یــا  کنــه  تغییــر  مــن 
 جهان بینــی جدیــدم یــه موقعیت هــای متفاوتــی هــم بــرای زندگیــم بوجــود اومــد.
خوبــی  احســاس  جامعــه  در  بــودن  موثــر  احســاس  اجتماعــی  بعــد  در 
بــده. مــن  امثــال  بچه هــای  و  مــن  بــه  می تونســت  تشــکیات  کــه   بــود 

با توجه به صحبت هایی که در مورد روزمرگی داشتم یه نکته ای که هست، 
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حــرف 
کل  در  اصلــی کــه 

کتاب هــای انگیزشــی وجــود داره 
ــه  ــه ک ــای زرد( این ــم کتاب ه ــون میگ ــن بهش )م

دچــار روزمرگــی نشــید، ســعی کنیــد هــر روزتــون متفــاوت از روز 
قبــل باشــه و امثــال ایــن حرف هــا؛ امــا راهــکاری بــراش ارائــه نمــی دن. 
بــه نظــر مــن بــرای یــک دانشــجو راهــکار اینکــه دچــار روزمرگــی نشــه، 

ــکیات. ــت در  تش ــکیات و فعالی تش

 یــک دانشــجوی تشــکیالتی بــا یــک دانشــجوی معمولــی چــه 
تفاوت هایــی داره؟

در کنــار فرصت هایــی کــه گفتــم، فرصــت دیگــه ای کــه تشــکیات 
بوجــود میــاره، بحث جایــگاه اجتماعی افراد در ســطح دانشگاه ســت. 
یعنــی اون فــردی کــه در یــک تشــکل فعالیــت می کنــه قطعــا یــک 
ــا درس  ــه صرف ــا اون دانشــجویی ک ــی نســبت ب دانشــجوی متفاوت
ــه. ــرق می کن ــه ف ــا بقی ــی اون ب ــگاه اجتماع ــه اســت و جای  می خون
مســئله بعــدی اهمیــت محیطیــه کــه آدم درش قــرار می گیــره. یعنی 
هــر تشــکلی ایــن شــرایط رو بوجــود نمیــاره و مــن فکــر می کنــم این 
اقتضــای تشــکل مســتقل عامــه اســت کــه یــک فضایــی رو فراهــم 
می کنــه کــه آدم می تونــه بــا قــرار گرفتــن در اون فضــا، رشــد کنــه، 
احســاس مفیــد بــودن پیــدا کنه، بــه آدم بــرای تقویــت ظرفیت هاش 
پیــدا کنــه. مانــدگاری  و  خــوب  دوســت های  و   کمــک کنــه 
بــه طــور عمــده همــه ی انســان ها یــک ظرفیت هــای وجــودی 
ــای  ــی وارد جمع ه ــف. و وقت ــا ضعی ــتن ی ــان هس ــا پنه ــه ی دارن ک
کنــه. تقویــت  رو  اون هــا  می تونــه  می شــه  چنینــی   ایــن 

مثــا اینکــه یک فردی ظرفیت و توانایی نویســندگی داره اما ضعیفه و 
وقتی وارد تشــکیات میشــه و حاال در نشــریه ای مثل همین نشــریه  
 ســحر قلــم می زنــه، باعــث میشــه توانایــی ش در ایــن زمینه بــاال بره.
ــل اینکــه حــس مســئولیت  مثال هــای دیگــه ای هــم میشــه زد مث
ــراد  ــه، اف ــدا میکن ــش پی ــا افزای ــن جمع ه ــراد در ای ــری در اف پذی
ــه  ــن ک ــدا می کن ــی بیشــتری پی ــدرت مدیریت ــر می شــن و ق صبورت
همــه ی این هــا در زندگــی آینــده هــر فــرد تاثیــر داره. مــن بــه اینکــه 
میگــن یــک فــرد تــو ســن ۱۹، ۲۰ ســالگی نمی تونــه تغییــر پیــدا کنــه 
ــی  ــن چنین ــای ای ــن در جمع ه ــرار گرفت ــا ق ــردی ب ــر ف ــم. ه مخالف
ــه و  ــدا کن ــی و ... پی ــای اخاق ــد در زمینه ه ــر و رش ــه تغیی می تون

تبدیــل بــه آدم مفیــدی بشــه.
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