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سرمقاله
نشریه هم شاگردی مشاره32
احتادیه جامعه اسالمی دانشجویان

و  کارکـردن  سیسـتمی  یعنـی  تشـکیالت 
جمع شـدن دور همدیگـر بـرای یـک هـدف 
مشـخص. بهتریـن جمع هایـی کـه می تـوان 
تعریـف تشـکیالت را بـرای آن هـا بـه کار برد، 
دارای  کـه  هسـتند  دانشـجویی   تشـکل های 
هـدف مقدسـی اند. شـاید بگوییـد چـرا هدف 
تشـکل های دانشـجویی مقدس اسـت؟ جواب 
خیلی سـاده اسـت. چون هدف در تشـکل های 
دانشـجویی فـردی نیسـت بلکه جمعی اسـت. 
یعنی یک عده دانشـجو دور هم جمع شـده اند 
و بـدون هیچ گونه نفع شـخصی، حـب و بغض 
کار می کننـد. برای هدف نهایی، هرجا کاسـتی 
می کننـد،  مطالبـه  می کشـند،  فریـاد  اسـت 
موضـع می گیرنـد، نقـد می کننـد، حتـی اگـر 
الزم باشـد خودشـان را هم نقد می کنند. کمتر 
جمع و تشـکلی اسـت که خـودش را نقد کند 
امـا تشـکل های دانشـجویی ضعف خـود را هم 
فریـاد می زنند؛ گویی در دسـتیابی بـه اهداف، 
سـیری ناپذیرند. چون تشـکل های دانشـجویی 
آرمان گـرا هسـتند، هـر چیـزی باید در سـطح 
عالـی خودش باشـد، بـرای همین هـر روز باید 
در تالش باشـند، هر روز مطالعه کنند، ارزیابی 
کننـد، تحلیـل کننـد و موضـع بگیرنـد. البته 
شـاید ایـن مقدمـه نوعـی آرمان گرایـی باشـد 
 ولـی بایـد به آن سـطح واقعـی و عالی رسـید.

دوران هـای  همـه ی  مثـل  دانشـجویی  دوران 
فـردی  می شـود.  تمـام  و  می گـذرد  زندگـی 
۴سـاله، فـرد دیگری ۶سـاله، دیگری ۱۰سـاله 
می کنـد  سـپری  را  دوران  ایـن  بیشـتر،  یـا 
و بـه اتمـام می رسـاند. امـا مهـم ایـن اسـت 
کـه در ایـن دوران بایـد مؤثـر بـود نـه فقـط 
یـک دانشـجوی سـاده. بایـد ردپـای مهمی از 
خـود به جـای بگذاریـم کـه ایـن ردپـا همـان 
فعالیت هـای دانشـجویی اسـت. دانشـجو بایـد 
باشـد،  خـود حسـاس  پیرامـون  محیـط  بـه 
نظـر  باشـد،  حسـاس  تحـول  و  تغییـر  بـه 
بدهـد و راهـکار ارائـه کنـد. اگـر فقـط و فقط 
 تحصیـل کنـد یـک دانشـجوی کامل نیسـت.

در بین تشـکل های دانشـجویی، تشکل جامعه 
اسـالمی دانشـجویان همیشـه برایـم اهمیـت 
بسـیار باالیـی دارد. در واقـع خانـواده ی مـن 
جامعـه اسـالمی دانشـجویان اسـت. تشـکلی 
کـه از سـال 93، یعنی زمانی که وارد دانشـگاه 
شـدم، بـا آن آشـنا شـدم و شـروع بـه فعالیت 
از خاطره هـای  بـود  پـر  ایـن تشـکل  کـردم. 
شـیرین و تلـخ، پـر بـود از دوسـت هایی کـه 
زندگـی  مهـم  افـراد  بـه  می شـوند  تبدیـل 
انسـان. جامعه اسـالمی دانشـجویان یـا همان 
جـاد، تشـکلی اسـت کـه اعضـای آن بـدون 
هیـچ نفـع شـخصی وارد آن می شـوند. چـون 
نفعـی هـم نـدارد، البته نفع مـادی نـدارد ولی 
نفـع معنـوی بسـیار دارد و باعث رشـد فردی، 
اجتماعـی و سیاسـی هـر دانشـجو می شـود. 
جـاد نـه تشـکلی اسـت کـه می تـوان از آن 
کسـر سـربازی گرفـت و نه تشـکلی اسـت که 
بتـوان آن را پلـه کـرد برای فالن سـتاد و فالن 
بنیـاد. بـرای همین اسـت کـه می گوییـم این 
تشـکل مقـدس اسـت و فعالیت در آن بسـیار 
ایـن  لوگـوی  اسـت.  قابل سـتایش  و  مغتنـم 
تشـکل مزین اسـت بـه آیـه ای که می تـوان از 
آن آیـه ی شـریفه درس تشـکیالت را بـه طور 
کامـل آموخـت. آیـه 2۰۰ سـوره مبارکـه آل 
عمـران، »یَا أَیَُّهـا الَِّذیَن آَمُنـوا اْصِبـُروا َوَصابُِروا 
لََعلَُّکـْم تُْفلُِحـوَن.« اولیـن  َوَرابُِطـوا َواتَُّقـوا الَلّ 
الزمـه ی شـروع کار تشـکیالتی ایمـان اسـت. 
اگـر در  ورزیـدن؛  اسـتقامت  و  سـپس صبـر 
مشـکالت فردی صابـر نباشـیم، نمی توانیم در 
برابر دشـمنان مقاومـت کنیم. ابتـدا »اْصِبُروا« 
سـپس  »صابِـُروا« یعنـی اول صبـر فـردی و 
سـپس صبر جمعـی؛ یعنـی اول خودسـازی و 
بعـد خـودی سـازی. مرحلـه ی بعـد »رابطوا« 
اسـت، یعنـی اینکه بـا همدیگر ارتباط داشـته 
باشـیم، کار تشـکیالتی داشته باشـیم و مهم تر 
« اسـت. صبـر، مصابره و  از این هـا »َو اتَُّقـوا الَلّ
مرابطـه بایـد جهـت دار باشـد و در مسـیر تقوا 
و رضـای الهـی قـرار گیـرد، وگرنـه گروه هـای 

مختلفـی، کفـار و بی دین هـا هـم شـاید ایمان 
بـه کارشـان، صبـر فـردی، اجتماعـی و رابطه 
را هـم داشـته باشـند. پـس فـرق بین تشـکل 
« اسـت.   مقدس با سـایر گروه هـا،  »َو اتَُّقوا الَلّ
اگـر این هـا محقـق شـد و در تشـکیالت بـه 
آن ها رسـیدیم، نتیجه بسـیار شـیرین می شود 
و آن وعده ی خداوند اسـت، »لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن«، 
 پیـروزی و سـعادتی کـه در انتظارمـان اسـت.
بـرادران  و  خواهـران  بـه  کـه  توصیـه ای 
تشـکیالتی ام به عنـوان بـرادر کوچکشـان دارم 
ایـن اسـت کـه اول فعالیـت در جـاد را یـک 
امـر مقـدس بداننـد نـه پلـه بـرای پسـت و 
مقـام، دوم تـا می تواننـد جـذب نیـرو داشـته 
باشـند و جبهـه ی انقـالب را تقویـت بکننـد. 
البتـه بـرای آن کار بایـد بـه ذائقـه و تشـنگی 
جوان هـای دهـه هشـتادی کـه در دانشـگاه ها 
هسـتند آگاه باشـند و بتواننـد فکر خـالق این 
دانشـجویان را بـرای کمک بـه جبهه ی انقالب 
به کار ببرند. سـوم همیشـه بیانات مقام معظم 
رهبـری راه گشـای فعالیت هـای ایـن تشـکل 
بـوده و هسـت. بایـد جهت گیـری درسـت این 
تشـکل کـه مـورد تأکید مقـام معظـم رهبری 
نیـز بـوده، حفـظ بشـود کـه ایـن وظیفـه ی 
همه ی برادران و خواهران تشـکیالتی ام اسـت. 
چهارم از آمارگرایی، مثل بیشـتر مسئولین که 
کارشـان فقـط و فقـط کمـی اسـت، به شـدت 
بپرهیزیـد، بلکـه کیفیـت، کار کیفـی و تربیت 
نیـروی کیفـی در اولویتتـان باشـد.  در آخـر 
جـذب حداکثـری کنیـد، برنامه ریـزی داشـته 
باشـید و نخبه پـروری انجـام بدهیـد. یعنی به 
فکـر تربیـت نیروی متخصـص و کارآمـد برای 
انقـالب اسـالمی باشـید. )در ابتدا خودسـازی، 
بعـد دیگری سـازی و در نهایت جامعه سـازی( 
و ایـن را بدانیـد کـه تمـدن نویـن اسـالمی به 
دسـت شـما جوان هـای انقالبـی تحول خـواه 

تحول گـر محقـق خواهد شـد.  
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اجتماعی  شبکه های  با  بیش  کما  ما  همه ی 
درگیر هستیم و دوستان عزیزی که از طریق 
حداکثری  جذب  بر  سعی  مجازی  فعالیت 
چقدر  اقدامات  این  اما  دیده ایم؛  را  دارند 
دارد؟ مخاطب  جذب  جهت   اثرگذاری 

همه ی  مجازی  پلتفرم های  به  ورود  ابتدای 
افراد حزب اللهی با ادعای جهاد تبیین وارد 
میدان  این  از  که  می کنند  ابراز  و  می شوند 
تاثیری نخواهند گرفت . اما موضوعی که مورد 
فعالیت ذیل ساختاری  نمی شود،  واقع  توجه 
است که فرد مقابل آن را طراحی کرده است. 
اجتماعی،  های  شبکه  های  ویژگی  از  یکی 
تفاوت محتوای ارائه شده برای هر فرد است. 
این تفاوت ها بر اساس عالقه و سلیقه ی خود 
بقیه ی  نشدن  دیده  موجب  و  ایجاد  افراد 
افکار می شود. هنگامی که فرد در این فضای 
و  افکار  با  مخالف  و  متضاد  مطلبی  گسترده 
عقاید خود نبیند، به مرور زمان موجب شکل 
گیری احساس کاذب می شود که همه ی افراد 
این فضا  او هستند. در  با  موافقت قطعی  در 
گروه های مخالف نه می توانند و نه می خواهند 
را بشنوند.  دلیلی که می  که حرف یکدیگر 
کرد  بیان  ها  گرفتن  نشنیده  این  برای  توان 
را  فرد مقابل دانسته های خود  این است که 
کامل و بدون نقص می بیند. جبهه ی انقالبی 
تمام انتقادات طرف مقابل را با لفظ نفوذ در 
دیگر  طرف  از  و  می کند  توجیه  خود  ذهن 
در  را  مشکالت  راه حل  هم  مقابل  جبهه ی 

بازگشت شاهنشاه آریامهر می داند و این در 
حالی است که از ریشه اصلی مشکالت هیچ 
اطالعی ندارد. این مساله باعث ایجاد شکاف 
وجود  با  و  می شود  طرف  دو  بین  عمیقی 
فضای  در  داده  انتشار  و  ایجاد  باالی  سطح 
از  درست  تشخیص  جهت  معیاری  مجازی، 
آید  می  نظر  به  داشت.  نخواهد  وجود  غلط 
که جامعه ی امروز بیش از هر وقت دیگری به 
گفت و گو راجع به مسائل اساسی نیاز دارد. 
اولین فایده ی چنین گفت و گو هایی، شنیدن 
در  که  موضوعی  است،  یکدیگر  حرف های 
بستر شبکه های اجتماعی محقق نمی شود. 
سایر  ذهنی  فضای  از  مختلف  اقشار  آگاهی 
می شود. بسیاری  برکات  باعث  ها   گروه 
چنین  برای  خوب  راه حل  یک 
اندیشی  آزاد  های  کرسی  گفت و گو هایی، 
روی  بر  رهبری  متعدد  تاکید  که  است 
است. آن  اهمیت  از  نشان  موضوع   این 
از  بخشی  به  باید  اندیشی  آزاد  های  کرسی 

از  شکاف  این  تا  شود  تبدیل  ما  فرهنگ 
بین برود.

طی سال های گذشته در سطح دانشگاه، بین 
ورودی های هم فکر و نسبتا مذهبی، به دنبال 
افرادی دغدغه مند بودیم. اما اکنون، به نسبت 
افراد  می رویم،  جلو تر  هرچه  جامعه،  شرایط 
تشکیالت  در  و مستعد جهت جذب  هم فکر 
کمتر یافت می شوند و در نتیجه برای جذب، 
باید یک مرحله ی جذب گفتمانی را نیز طی 
اندیشی  آزاد  برگزاری کرسی های  کنیم که 

زمینه ی مناسبی برای این کار است.

آســتینا بــاال توئیتــا پایین
علیرضا فتحعلی نژاد 

 عضو تشکل جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان
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تاریخی که محـو شـد
فاطمه  نجار

عضو تشکل جامعه اسالمی دانشجویان   دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب

پــس  روز  هشــت  اول  جهانــی  جنــگ 
از تاجگــذاری احمــد شــاه قاجــار آغــاز 
ــود  ــف ب ــران ضعی ــت مرکــزی ای شــد. دول
چــرا کــه احمــد شــاه ۱۸ ســاله پــس 
از تاجگــذاری قــدرت، اختیــار و نفــوذ 
چندانــی نداشــت. احمــد شــاه پــس از 
گذشــت ســه مــاه از آغــاز جنــگ، فرمــان 
ــی در  ــالن بی طرف ــر اع ــی ب ــود را مبن خ
مســتوفی الممالک  بــه  خطــاب  جنــگ 
بنابرایــن  کــرد؛  صــادر  الــوزرا  رییــس 
ــوزرا  ــس ال ــتوفی الممالک رئی ــان مس فرم
ــدور  ــا ص ــیدی ب ــان ۱293 خورش در 9 آب
بیانیــه ای بــه طــور رســمی بی طرفــی 
اعــالم  بین الملــل  جنــگ  در  را  ایــران 
ــگ، از  ــر جن ــن درگی ــا طرفی ــت؛ ام داش
ــمال  ــی ها از ش ــا و انگلیس ــه روس ه جمل
و جنــوب بــه خــاک ایــران تجــاوز کردنــد 
ــی  ــی طرف ــالم ب ــن اع ــه ای ــی ب و اهمیت
از  ایــران  اینکــه  علی رغــم  نگذاشــتند. 
کانــون جنــگ یعنــی اروپــا فاصلــه داشــت 
ــا یکــی  ــود، ام ــرده ب ــی ک ــالم بی طرف و اع
بــود.  از میادیــن اصلــی جنــگ شــده 
ســربازان انگلیســی بــه دلیــل عــدم رعایــت 
بهداشــت موجــب شــیوع بیماری هایــی 
ــدند.   ــران ش ــا در ای ــزا و وب ــر آنفوالن نظی
قحطــی در ایــران بیــداد مــی کــرد و 
ــالمندان  ــان و س ــودکان، زن ــه روزه ک هم
ــاند.  ــی کش ــرگ م ــه کام م ــیاری را ب بس
نیروهــای اشــغالگر انگلیــس تمامــی منابــع 
و تولیــدات کشــاورزی را بــرای گــذران نیاز 
ــی  ــکار م ــود، احت ــگ خ ــان در جن نظامی
ــد  ــد. انگلیســی ها بعــداً اعتــراف کردن کردن

کــه می توانســتند از ســایر نقــاط دنیــا 
نیــز بــرای سربازان شــان غــذا بیاورنــد 
امــا »اگــر محصــوالت غذایــی ایــران را 
جمــع آوری نمی کردیــم بایــد خودمــان 
ــاوگان  ــم کــه بخــش بزرگــی از ن می آوردی

می کــرد!« اشــغال  را  کشــتی رانی 
ارتــش انگلیــس حتــی مانــع واردات مــواد 
ــکا  ــد و آمری ــن و هن ــی از بین النهری غذای
بــه ایــران شــد و از پرداخــت پــول نفــت به 
ایــران جلوگیــری کــرد. در ایــن بحبوحــه، 
مــردم ایــران روز بــه روز فقیــر تر میشــدند. 
در زمــان قحطــی، شــکل همــه عــوض 
شــده و مــردم دیگــر بــه انســان شــباهتی 
نداشــتند. همــه بــا چشــمانی گــود افتــاده، 
چهــار دســت و پــا مــی خزیدنــد و علــف و 
ریشــه درختــان را مــی خوردنــد. هــر چــه 
از جانــدار و بــی جــان در دســترس بــود بــه 
غــذای مــردم تبدیــل شــده بــود. در پایــان 
ــرداری  ــاری واگی ــی اول بیم ــگ جهان جن
ــپانیایی  ــروس آنفلوآنــزای اس بــا نــام وی
ــاده  ــام نه ــی ن ــردم آن را زکام فرنگ ــه م ک
بودنــد توســط نظامیــان خارجــی در کشــور 
شــیوع پیــدا کــرد. تعــداد زیــادی از مــردم 
ــود  ــی و نب ــر، قحط ــل فق ــه دلی ــران ب ای
ــود  ــان خ ــب ج ــی مناس ــزات درمان تجهی
ــد.  ــزا از دســت دادن ــر ایــن آنفلوآن ــر اث را ب
ــر  ــان غی ــا قربانی ــات ی ــداد تلف ــاره تع درب
ــی  ــگ جهان ــان جن ــران در جری ــی ای نظام
ــی ذکــر شــده اســت. از  ــام متفاوت اول، ارق
یــک میلیــون تــا بیــش از هشــت میلیــون 

تَــن.
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امیرحسین ذکاء
دبیر واحد روابط عمومی جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری 

تمایـل بشـر بـه روابط اجتماعی سـبب شـد، 
بـه یـک جامعـه مجـازی  اینترنـت  محیـط 
تبدیـل شـود. ظهوراینترنـت و شـبکه هـای 
ای  رسـانه  عنـوان  بـه  اینترنتـی  اجتماعـی 
حیـرت  رشـد  اخیـر  سـالهای  در  قدرتمنـد 
انگیـزی کـرده و نویدها و تهدیدات بسـیاری 
را بـه همراه داشـته اسـت. اسـتفاده از فضای 

تکنولـوژی  یـک  عنـوان  بـه  مجـازی 
فراگیـر، تأثیـرات فراوانـی بـر جنبـه 

انسـان  زندگـی  مختلـف  هـای 
هـا دارد و همینطـور تأثیـرات 

بـه  آن  منفـی  و  مثبـت 
هـا  فرصـت  از  اسـتفاده 
در  درسـت  تصمیـم  و 
ایـن  تهدیدهـای  برابـر 
دارد؛  بسـتگی  فضـا 
لـذا عـدم وجـود سـواد 
باعـث  فضـای مجـازی 
جنبـه  اسـت  شـده 
هـای منفـی آن بسـیار 

هـای  جنبـه  از  بیشـتر 
مثبـت نمود پیـدا کند، به 

طـوری که غفلـت از فرصت 
هـای فضـای مجازی بـه یک 

اسـت.  شـده  تبدیـل  تهدیـد 
فضـای ولنـگار مجـازی، تهدید ها و 

فرصـت هـا و شکسـتن حصـر تبلیغاتی 
دشـمن در فضـای مجازی پاره ای از مسـائل 
بـه  نویسـه  ایـن  در  کـه  بـود  مـا  انتقـادی 

پردازیـم. مـی  آن  بررسـی 

فضـای ول انـگار مجازی )گاهـی تهدید گاهی 
فرصت(

از کالهبـرداری   ول انـگاری فضـای مجـازی 

هـای سـایبری تا ارائـه محتواهای نامناسـب 
و مخالفـت بـا جمهـوری اسـالمی یـا کاربرد 
الفـاظ و تصاویـر نامناسـب بـا شـان جامعـه 
اسـالمی و ترویـج سـبک زندگـی نامناسـب، 
معنـا می شـود. مـواردی کـه در برابر فرصت

 
هایـی چون فرصت های آموزشـی، تحصیلی، 
کسـب و کار و ارتباطات مناسـب اجتماعی و 
فـردی، تهدیدی بـرای جامعه محسـوب می 
دارد. سـاماندهی  بـه  نیـاز  و  شـود 
مقـام معظـم رهبـری در یکـی از سـخنرانی 

هـای خـود می فرماینـد: عزیـزان مـن، یکـی 
از چیزهـای بسـیار مهم، حفظ ادب اسـالمی 
در سـخن گفتن اسـت که متاسـفانه امروز با 
گسـترش فضای مجازی، بـه تدریج این ادب 
اسـالمی دارد کمرنـگ مـی شـود. بدزبانـی، 
بدگویـی و ماننـد اینهـا بایسـتی در جامعـه 
جمـع بشـود. امـروز بعضی سـعی مـی کنند 
بـی توجـه باشـند و ایـن در جامعـه بـه 
خصـوص در بعضـی رسـانه هـا چه 
رسـانه هـای صوتی، چه رسـانه 
هـای تصویـری و به خصوص 
در فضـای مجـازی رو بـه 

است.  گسـترش 

ول  مجـازی  فضـای 
افتخـار نـدارد

فضـای  در  متاسـفانه 
مـا  کشـور  مجـازی 
رعایـت  آن  کـه  هـم 
وجـود  بـا  الزم  هـای 
این همـه تاکیـدی که 
من کـردم صـورت نمی 
گیـرد و در یـک جهاتـی 
واقعا ول اسـت، که بایسـتی 
مسـئول  کـه  کسـانی  آن 
باشـد. همـه  هسـتند حواسشـان 
کشـورهای دنیـا روی فضـای مجـازی 
خودشـان دارنـد اعمـال مدیریت مـی کنند 
)در حالـی کـه( مـا افتخـار مـی کنیـم بـه 
اینکـه مـا فضـای مجـازی را ول کـرده ایـم. 
ایـن افتخـار ندارد؛ ایـن به هیچ وجـه افتخار 

نـدارد. فضـای مجـازی را 

چه خبر از مجازستان؟!
نقــد و بررســی فضــای بــی در و پیکــر مجــازی
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بایسـتی 
کرد،  مدیریـت 
نبایـد این وسـیله را در 
اختیـار دشـمن گذاشـت کـه بتواند 
علیـه کشـور و علیـه ملـت توطئه کنـد. )بیانات نـوروزی مقام معظم 

رهبـری، مورخـه فروردیـن ۱۴۰۰(

نباید مردم را بی پناه در فضای مجازی ول، رها کنیم
فضای مجازی بدون اختیار ما، از بیرون از اختیار ما مدیریت 

مـی شـود؛ بحـث این اسـت. فضـای مجـازی یـک چیزی 
نیسـت کـه آدم بتوانـد مثـل آب روانـی هـر جـور کـه می 
خواهـد از آن اسـتفاده بکنـد؛ دیگـران دارنـد ایـن آب را 
بـه یـک سـمتی کـه خودشـان می خواهنـد هدایـت مـی 
کننـد آنهـا دارنـد این فضـا را مدیریت می کننـد. وقتی 
کـه مـا مـی دانیـم کسـانی از بیـرون دارنـد فضـای 
مجـازی را کـه مـا هم دسـت اندرکارش هسـتیم و 
مبتالبـه ما اسـت، هدایـت می کننـد و مدیریت 
مـی کنند، مـا نمی توانیـم بیکار بنشـینیم در 
مقابـل او؛ مـا نمـی توانیـم مردممـان را کـه 
بـا فضـای مجـازی ارتبـاط دارنـد، بـی پناه 
رهـا کنیـم در اختیـار آن مدیـری که دارد 
پشـت پـرده فضـای مجـازی را اداره مـی 
کنـد. عوامـل مسـلط بین المللـی در این 
مقـام  )بیانـات  فعالنـد.  بشـدت  زمینـه 
شـهریورماه   2 مورخـه  رهبـری  معظـم 

)۱399

شکسـتن حصر تبلیغاتی دشـمن در 
فضـای مجازی

شـما جوانـان، باید پیشـگام در شکسـتن 
ایـن محاصـره تبلیغاتی باشـید. در خود و 
دیگـران نهـال امیـد بـه آینـده را پـرورش 
دهیـد. ترس و نومیـدی را از خود و دیگران 
برانید. این نخسـتین و ریشـه ای ترین جهاد 
شـما اسـت.... )جوانـان بایـد( اجـازه ندهند که 
جهنمـی هـا، مـردم را بـا زور و فریـب جهنمـی 
ابزارهـای رسـانه ای پیشـرفته و فراگیـر،  کننـد. 
هـای  کانـون  اختیـار  در  بسـیار خطرناکـی  امـکان 
ضدمعنویـت و ضـد اخـالق نهـاده اسـت و هـم اکنـون 
تهاجـم روزافـزون دشـمنان بـه دل هـای پـاک جوانـان و 
نوجوانـان و حتـی نونهـاالن با بهـره گیری از ایـن ابزارها را به 
چشـم خـود مـی بینیـم... در دوره پیـش رو بایـد در این بـاره ها 
برنامـه هـای کوتاه مـدت و میان مـدت جامعی تنظیم و اجرا شـود. 

)بخشـی از بیانیـه گام دوم انقـالب(
شـاید همیـن امـر و عـدم کنترل و سـاماندهی درسـت سـبب شـد، 
وکالی مـردم در خانـه ملـت به فکـر طرحی برای سـاماندهی فضای 
مجـازی بیفتنـد، طرحـی کـه اما و اگرهای بسـیاری دارد و سـواالت 
ریـز و درشـت بـی شـماری حـول آن می چرخـد. طرحـی بـا عنوان 
صیانـت از حقـوق کاربـران در فضای مجـازی؛ اما این طـرح علیرغم 
آنکـه بارهـا و بارهـا در مجلس مطرح شـده اسـت هنوز به سـرانجام 
مطلوبی نرسـیده اسـت. شـاید تاریخ آینـدگان چنیـن از فعاالن این 
فضـا بعنـوان ولگـردان فضـای مجـازی یاد کننـد؛ همینقـدر صریح، 

همینقـدر تند.
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عامـل شکسـت یـک تیم همیشـه سـرمربی 
نیسـت، گاهی مشـکل از بازیکنان تیم است، 
بازیکنانـی کـه به خاطـر جو ورزشـگاه، تالش 
بـرای دیده شـدن، موقعیت شـناس نبوده اند 
و مسـائل حاشـیه ای دیگـر بـه عمـد یـا غیر 
بـا یـک اشـتباه تیـم را در موقعیـت  عمـد 

خطـر قـرار می دهنـد . البتـه گاهی نیز 
ممکن اسـت قضیـه از یک اشـتباه 

فراتـر رود و پـای تبانـی وسـط 
باشـد. اما مشـکل اساسی تر 

زمانـی اتفاق مـی افتد که 
کاپیتـان تیـم بـه عنوان 
را  اشـتباه  یـک  الگـو 
کنـد  سـازی  عـادی 
دیگـر  او  از  بعـد 
بازیکنـان نیـز همین 
کار را تکـرار میکنند 
و تماشـگران نیـز هم 
بـه  تبدیـل  اینـکار  و 

یـک رسـم و فرهنـگ 
تمامـی  بیـن  غلـط 

فوتبالـی هـا خواهد شـد، 
مـی  هـم  کاپیتـان،  پـس 

کنـد  سـازی  فرهنـگ  توانـد 
هـم خـود یـک فرهنـگ باشـد!

تقریبـا اواخـر قـرن هجدهـم بـود که 
واژه ی سـلبریتی رواج پیـدا کرد سـلبریتی 

نوپایـی کـه  بـه مـرور زمـان تبدیـل بـه یک 
پیدایـش  درحقیقـت  شـد.  غلـط  فرهنـگ 
فرهنـگ سـلبریتی یـک عمـل خودسـاخته 
نبـوده ، بلکه ایـن فرهنگ سـاخته و پرداخته 

و  رسـانه ای  بازاریاب هـای  و  تبلیغاتچی هـا 
همین طـور غربـی هـا بـرای هدف قـراردادن 
و کنتـرل فرهنـگ جوامع بوده اسـت وشـاید  

ید شا

در کنـار ایـن کـه مـی تواننـد فرهنـگ یک 
جامعـه را مثـل خمیـر شـکل دهنـد، نقـش 
را هـم دارنـد، رسـانه ای کـه  یـک رسـانه 

دسـت کدخـدا سـت. 
در ایـن میان و اما در ایران جریان سـلبریتی 
شـاید کمی متفـاوت تر از دیگـر نقاط جهان 
باشـد کـه در ایـن نوشـتار بـه چهار مـورد از 
جملـه دالیلـی کـه مـی توانـد عامـل ایجـاد 

ایـن تفاوت باشـد اشـاره میکنیم:
۱.  تغییر نقش واژه ی سلبریتی؛ جایی که 
هنرمندان،ورزشکاران،سیاسـتمداران 
و دیگرانـی کـه بدلیـل اخالقیـات 
و توانمنـدی هـای خـود بایـد 
بـه عنـوان الگـوی جامعـه ی 
جـوان ما شـناخته شـوند، 
جـای خـود را به کسـانی 
بـرای  کـه  داده انـد 
بـه  دسـت  معروفیـت 
بـه  میزننـد.  هـرکاری 
قـول معروف ایـن روزها 
از  بدن نماهـا  دکان 
هنرنماهـا داغ تـر اسـت.
از  بیـش  دادن  بهـا    .2
اندازه ی مردم به سلبریتی 
ها؛ هرجـا که تعصـب بیش 
از حـد و افراطـی گـری زیـاد 
خواهـد  مشـکل  عامـل  شـود 
شـد. همیـن امـر موجـب می شـود 
کسـانی بـه خود اجـازه دهند بـه راحتی 
بـه مـردم و طرفـداران خـود توهیـن کننـد، 
مخاطـب  کنسـرت  وسـط  در  راحتـی  بـه 
خـود را تمسـخر و تحقیـر کننـد و یـا حتـی 
بـه زبـان، تمـام مـردم ایـران را فـدای فرزند 
خـود میکننـد و ایـن در صورتـی اسـت کـه 

سلبیریتی بـاهـوش
علی حدادی  

مسئول نشریات جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه شیراز

سلبریتی: مردم دوستی که نباید خیلی مردم را دوست بدارد. )لغت نامه ی کدخدا(
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ایـن خـاک، پـدران و مادرانـی را داشـته کـه 
فرزنـد یا فرزنـدان خـود را فدای مـردم ایران 
خـود  همه چیـز  از  کـه  شـهیدانی  کرده انـد 
عملشـان  و  حـرف  کـه  کسـانی  گذشـتند، 
یکسـان بود نـه اینکه چون برخـی مدام دم از 
ایـران بزننـد ولی حتـی حاضر نباشـند فرزند 

خـود را در ایـن مـرز بـوم بدنیـا بیاورنـد.
3. محتـاج هـا؛ سـلبریتی هایـی کـه بـرای 
دیده شـدن حاضراند دست به هر کاری بزنند 
حاضرانـد حتـی به قیمـت منفوریـت معروف 
شـوند! از پوشـیدن لبـاس هـای ضدفرهنـگ 
اسـالمی ، شـایعه تغییرجنسـیت، بوسـه روی 
فـرش قرمز و هـزاران هـزار شرمسـاری دیگر 
و ایـن فقـط مربـوط بـه هنرمنـدان نیسـت 
بلکـه در سیاسـیون مـا نیـز رواج دارد حـال 
می خواهد با نوشـتن نامه به آل سـعود باشـد، 
جـام زهـر را شـراب طهورجلـوه دادن یا حتی 
حملـه بـه مدافعیـن حـرم در بیانیه هـا! آری، 
اینهـا از هیـچ کاری عبـا ندارنـد! و چـه زیبـا 
فرمـود امام علـی علیه السـالم )) برخی، وقتی 

محتـاج می شـوند هیـچ تقوایـی ندارند((
4.  ریشـه در آب؛ امـا دلیـل دیگـری کـه 
متاسـفانه مشـکل اساسـی سـلبریتی جامعـه 
و  فکـری  مبنـای  یـک  نداشـتن  ماسـت 
همیـن  کـه  اسـت  قـوی  اعتقـادی  ریشـه ی 
امـر موجـب تزلـزل و تناقـض رفتـاری آنهـا 

می شـود. اینجاسـت که سـلبریتی ها کاسـب 
درد مـردم می شـوند، نـان بـه نـرخ روز خـور 
می شـوند، لقمـه ی حواشـی برایشـان چـرب 
می شـود،  کشـور  اصلـی  موضوعـات  از  تـر 
در هـر موضوعـی دخالـت می کننـد، دلسـوز 
مـردم اوکرایـن و چشـم پـوش فلسـطینیان 
می شـوند، از قاتـل حمایـت می کننـد، امنیت 
را زیـر سـوال می برنـد، نگرانیشـان نسـبت به 
سـگ های ولگرد بیشـتر از جان مردم اسـت، 
در جایـی ک حتـی سـلبریتی هـای غربـی 
تبلیـغ فرزنـدآوری می کننـد سـلبریتی ایرانی 
تبلیـغ سـگ بـازی و جایگزینـی سـگ بجای 
فرزنـد می کننـد، بـرای بـازی در فیلم دسـت 
بـه تـن فروشـی می زننـد، در کاخ می نشـیند 
بیـن فقـرا  نـذری  و در مـورد تقسـیم پـول 
توییـت می زننـد، برای خودشـیرینی بـا فیلم 
هایشـان کشـور خـود را خرابه جلـوه می دهد 
و بـه بهایـی ناچیـز وطـن فروشـی می کنند و 
اکثـرا هم در آخر سـلبریتی مظلـوم و مردمی 

می شـوند.  معرفـی 
***

حـال چگونه باید جلوی انکسـار این سـرطان 
گرفت؟ را 

محتـاج  سـلبریتی  گفتیـم  کـه  -همانطـور   
اسـت و ایـن احتیـاج از طریـق مـردم فراهـم 
می شـود و وقتـی مـردم احتیاجـش را فراهـم 

بیـش  معمولـی  فـردی  افـراد،  ایـن  نکننـد، 
نیسـتند زیرا بسـیاری از اینان بـرده ی فضای 
مجـازی هسـتند و بـدون مخاطـب و رسـانه 

قدرتـی نخواهنـد داشـت.
***

- راه حـل دوم الگوسـازی مناسـب اسـت.چرا 
بایـد الگـو هـاي جوانـان ما ایـن افراد باشـد؟ 
به یقین تمام سـلبریتی ها اینگونه نیسـتند و 
سـلبریتی خـوب هم کـم نداریم کـه میتوانند 
الگـوی خوبـی بـرای جوانان باشـند امـا دارند 

گوشـه ی طاقچه خـاک میخورند 
بـه راسـتی کـه الگـو درسـت امثـال شـهید 
ابراهیـم هـادی اسـت شـیوه ی زندگـی را از 
حـاج قاسـم بایـد آموخـت راه درسـت راهـی 
اسـت کـه شـهید همدانـی طـی کـرد؛ پـس 
بهتـر اسـت دنبالـه رو چنیـن افـرادی باشـیم 

نـه جریـان سـاز هـای رنگـی.
در حقیقـت راه حـل اساسـی تبییـن اسـت 
کـه بسـیار جـای کار دارد.آری، جامعـه مـا 
بایـد بـه این فهم برسـد کـه سـلبریتی فعلی، 
نمی توانـد مرجعیـت فکـری باشد.حواسـمان 
چـه  دسـت  بـه  را  کاپیتانـی  بازوبنـد  باشـد 

می سـپاریم. کسـانی 
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نبود  اگـر ...نبود 
محمد کشوری قلیل

دبیر واحد سیاسی جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه همدان

اگر خمس نبود....
بی شـک امـروزه ایـن تعـداد مراکـز رفاهـی 

وجـود نداشـت.
 ایـن همـه دانـش آمـوز، رایـگان در مدارس 
در  بیمـار  اینهمـه  و  نمی کردنـد  تحصیـل 

نمی شـدند.  درمـان  هـا  بیمارسـتان 
ایـن یکی از وجوه حسـنه دین اسـالم اسـت 
دارنـد  بیشـتری  توانایـی  کـه  افـرادی  کـه 
بخشـی از امـوال خـود را بـه طور رایـگان در 
اختیـار عامـه مـردم می گذارنـد تـا آنـان نیز 

پیشـرفت کننـد و موفـق باشـند.
رضایـت  بـر  عـالوه  نیـک  امـر  ایـن  ثمـره 
خداونـد از فـردی کـه خمـس را پرداخـت 
می کنـد، باعـث پیشـرفت و آبادانـی کشـور 
مـی شـود؛ چـرا کـه همـان کودکانـی که در 
مدرسـه هایـی کـه بـا خمس سـاخته شـده 
انـد تحصیـل می کننـد در آینـده می تواننـد 
بـه افـرادی موفـق تبدیـل شـوند کـه گامـی 
را در راسـتای آبادانـی کشـور خـود بردارند.، 
و روز بـه روز بـه پیشـرفت هـم وطنـان خود 

کنند.  کمـک 
اگر خمسـی نبود، بی شـک تعداد افـراد فقیر 
و ناتـوان افزایـش می یافت. چرا که بخشـی از 
خمـس به فقرا و بخشـی از آن به امام جامعه 
و بخشـی بـه موسسـه هـای خیریـه بـرای 
خدمـات دهـی بـه عمـوم مـردم، تخصیـص 
مـی یابـد.   در پرداخـت خمـس هیـچ زور 
و اجبـاری وجـود نـدارد، ولـی بـرای انسـان 

هایـی که دغدغـه مغفرت اخروی و سـعادت 
دنیـوی را دارنـد پرداخت خمس یکـی از راه 
های رسـیدن بـه این اهـداف اسـت، چرا که 
هم موجب خشـنود سـازی خداوند می شـود 
و هم سـهمی در آباد سـاختن کشـور دارند و 
در نتیجـه موجب سـربلندی مردم می شـوند.

اگر مالیات نبود... 
انجـام  سـختی  بـه  کشـور  امـور  بی شـک 

. فـت می گر
ایـن آسـانی  بـازار بـه  و همینطـور کنتـرل 

نمی گرفـت. شـکل 
اگـر مالیات نبـود برخی کاالها ماننـد تنباکو 
و سـایر مـواد مضـر در کشـور بیـش از حـد 
انباشـته مـی شـدند چـرا کـه دولت بـا وضع 
مالیـات سـنگین آن را کنتـرل می کنـد تـا 
مصرف آن باعث مشـکالت بیشـتر در جامعه 

. نشود
از خدمـات  ایـن حجـم  نبـود  مالیـات  اگـر 
رفاهـی در اختیـار مـردم قـرار نمی گرفـت و 
ایـن یکـی از قوانیـن بسـیار مثبت در کشـور 
اسـت تـا افراد در سـایه امنیت و سـایر موارد 
بـه راحتـی کسـب درآمـد کننـد و در قبـال 
آن، بخشـی از درآمـد خود را بـه دولت دهند 

تـا صـرف مخارج  کشـور بشـود.
 اگـر چـه برخـی مالیـات را بـه ضـرر خـود 
می بیننـد و معتقدنـد دولـت هـا بخشـی از 
درآمـد آنهـارا می برنـد، اما اگر کمـی منصف 
در  کـه  امنیتـی  می شـوند  متوجـه  باشـند 

سـایه آن کسـب درآمـد می کننـد و امکانات 
رفاهـی رایگانـی کـه خـود و خانواده شـان از 
آن اسـتفاده می کننـد مثل مـدارس دولتی و 
غیـره، واقعا ناچیز اسـت و پرداخـت به موقع 
مالیـات هم بـه نفـع مالیات دهنـدگان و هم 
بـه نفـع دولـت و هـم بـه نفـع عمـوم مـردم 

ست. ا
اگـر قانـون وضـع مالیـات بـه درسـتی انجام 
شـود، بی شـک هـر کشـوری توانایـی تبدیل 
شـدن بـه یـک دولـت مرفـع را دارد همانند 
برخی کشـور هـا، ماننـد سـوئد و دانمارک و 
غیـره که بخـش بزرگی از  منبـع درآمد  این 
دولت هـا، مالیـات اسـت؛ امـا بـا این حسـاب 

جزو کشـورهای توسـعه یافته هسـتد.
 بـه طـور کلـی مالیات اگـر نبود امور کشـور 

خیلی سـخت اداره می شـد.
نتیجـه ای کـه بـه نظـر می تـوان گرفـت این 
اسـت کـه خمـس و مالیات علی رغـم  تفاوت 
هایـی کـه دارنـد هـردو اهدافشـان در جهت 

بهتـر شـدن زندگـی مردم می باشـد.
 اگـر هـر کشـوری بـه ایـن دو مسـئله خوب 
توجـه کنـد و بـرای مالیـات قوانیـن خوبـی 
سـازی  فرهنـگ  خمـس  بـرای  و  بگـذارد 
درسـتی بشود بی شـک کشـوری خواهد شد 
کـه بـه نسـبت بقیـه موفـق تـر اسـت و هم 
اینکـه مردمانـش بـه لحـاظ معنـوی روحیـه 

بهتـری پیـدا خواهنـد کـرد.
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تولید داخلی ستون فقرات پیشرفت
سعید کرمی

 دبیر واحد آموزش اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان

اقتصـاد، کلیـد واژه ای اسـت کـه ایـن سـال ها 
در محافـل بسـیاری از آن سـخن بـه میـان می 
آیـد و طـی این سـال هـا بـه خاطر مشـکالتی 
کـه مسـتقیماً زندگی مـردم را تحـت تأثیر قرار 
داده اسـت بـه عنـوان مسـئله تـراز اول، مطرح 
مـی گـردد. در میان ایـن بحث ها و نوشـته ها، 
صحبـت هـای بسـیار زیـادی در زمینـه تولیـد 
مطـرح اسـت. پیـش از هر چیـزی ابتـدا باید به 
ایـن موضـوع بپردازیـم کـه اساسـاً »تولیـد« به 
چـه معنا اسـت؟ در بـاور عمومی، وقتی مسـئله 
تولیـد مطـرح می شـود ، عمـده ذهنیـت ها به 
سـمت نوعـی مرعوبیـت نسـبت به کشـورهای 
پیشـرفته صنعتـی بـا محوریـت توسـعه تولیـد 
سـوق پیـدا مـی کنـد؛ بـه عبارتـی دیگـر در 
بـاور مـا ایـن موضـوع گنجانده شـده اسـت که 
ضـرورت مسـئله »تولیـد« بـه عنـوان سـتون 
فقـرات »پیشـرفت« بدیـن معنـا اسـت کـه مـا 
بایـد بـه سـمت سیاسـت هـای توسـعه حرکت 
کنیـم. در حالـی کـه اساسـاً مسـئله »توسـعه 
تولیـد« بـا زیسـت بـوم جمهـوری اسـالمی و 
آنکـه  چـه  دارد.  جـدی  تعارضـات  آن  مبانـی 

سیاسـت هـای توسـعه به خـودی خـود، عامل 
تولیـد مشـکالت اقتصادی انـد و اقتصـاد بومی 
اقتصـاد جهانی-کـه دچـار  کشـور را در نظـم 
نوسـانات زیـادی مـی باشـد- هضم مـی کنند. 
کمـا اینکـه سـال هـا اسـت اقتصـاد ایـران در 
نظـم جهانـی هضـم شـده اسـت و خـود عامـل 
وضـع موجود اسـت. دلیـل این مدعا این اسـت 
کـه توسـعه تولیـد بـه دلیـل ماهیـت اصالـت 
»پـول« در اقتصـاد جهانـی، بـه مصرف بیشـتر 
وابسـته اسـت. لذا سیاست های اسـتعمارنوین، 
ایجـاد  بـرای  آمیـز  اغـراق  تجـاری  تبلیغـات 
القـای نیـاز بیشـتر به جامعـه مطرح می شـود. 
انسـان در ایـن سیسـتم کارخانـه ای یـک برده 
ای بیـش نیسـت کـه وظیفـه آن مصـرف هـر 
کارگـران  اسـت. همچنیـن قشـر  بیشـتر  چـه 
ماننـد چرخ دنـده هـای کارخانه محسـوب می 
شـوند و ماهیـت ابـزاری دارنـد. بدیهـی اسـت 
کـه ایـن موضـوع بـا مسـئله کرامـت انسـانی و 
آزادی انسـان در گفتمان جمهوری اسـالمی در 
تعـارض اسـت. بنابرایـن مـا بـه جای »توسـعه 
تولیـد« بـه سـمت مفهـوم و گفتمـان »رونـق 

تولیـد« حرکـت مـی کنیـم. در ایـن گفتمـان، 
مسـئله اصالـت پـول و مصـرف بیشـتر مطـرح 
سـازی  مقـاوم  اصلـی  مسـئله  بلکـه   ، نیسـت 
اقتصـاد ایـران دربرابر جنگ اقتصـادی و تأمین 
امنیـت اقتصادی اسـت. انسـان در ایـن مفهوم، 
از کرامـت انسـانی برخـوردار اسـت و بـه مثابـه 
یـک ملت بـه آن نگریسـته می شـود. وقتی که 
مسـئله »توسـعه تولیـد« را کنـار مـی گذاریـم 
و بـه اثبـات رونـق تولید مـی پردازیـم. طبیعتاً 
انتظـار مـا از مفهـوم »پیشـرفت« نیـز متفاوت 
خواهـد بـود و پیشـرفت بدیـن معنـا کـه ما به 
کشـورهای پیشـرفته صنعتـی نـگاه مـی کنیم 
نیسـت. از همیـن رو اسـت که مسـئله اصلی ما 
» توسـعه صنعتـی« نیسـت بلکـه »پیشـرفت« 
بـاور داریـم کـه سـتون  اگـر  بنابرایـن  اسـت. 
فقـرات پیشـرفت کشـور، »تولیـد« مـی باشـد، 
بسـتگی بـه نـوع نگـرش مـا بـه مفهـوم تولیـد 
و پیشـرفت دارد. اگـر نـوع نگاه ما، در راسـتای 
همـان چیـزی باشـد کـه عامـل وضـع موجـود 

اسـت، ایـن امـر موجب پیشـرفت نیسـت.
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نقش دانشجویان در پیشرفت و آینده کشور

اگـر همـواره به تاریخ گذشـته کشـورمان در 
دهـه هـای اخیـر پرداخته شـود، نقـش ویژه 
دانشـجویان را می توان در آن مشـاهده کرد. 
اسـتقالل طلبـی، مبارزه بـا اسـتکبار، عدالت 
پیشـرفت  و  آبادانـی  بـرای  تـالش  طلبـی، 
بخـش هـای مختلـف و در آخـر فروریختـن 
نظـام دیکتاتـوری پهلـوی و برپایـی حکومت 
مهـم  اقدامـات  و  هـا  آرمـان  از  اسـالمی 
دانشـجویان در دوران گذشـته بود. همچنین 
در  دانشـجویان در کشـورمان همـواره چـه 
مسـیر مبـارزات با طاغـوت، جبهه هـای حق 
علیـه باطـل، سـازندگی کشـور و چـه امروزه 
در پیشـرفت هـای علمی و مبتنی بـر دانایی 
و پارسـایی و همچنیـن مقابلـه بـا جنگ نرم 
دشـمن، همـواره در خـط مقـدم و اثربخـش 

بوده انـد.
پیـش  از  بیـش  دانشـجویان  نقـش  امـروزه 
اسـتفاده  بـا  دشـمن  زیـرا  یافتـه،  اهمیـت 
تزریـق  حـال  در  خـود  رسـانه ای  سـالح  از 
ناامیـدی بـه ایـن قشـر مهـم از جامعـه مـی 
باشـد. بنـا بـر سـخنان رهبـر معظـم انقالب 
در بیانیـه گام دوم از نظـر ایشـان  دانشـجو 
فـرد منفعلـی نیسـت، خیلـی نگـران کننـده 
اسـت کسـی کـه بنـای آینـده امـور مملکت 
در دسـت او باشـد، نسـبت به مسـائل جامعه 
و سرنوشـت مـردم بـی اعتنا باشـد. دانشـجو 
فـردی اسـت کـه ناظـر و متعلـق بـه آینـده 

. ست ا
نقـش دانشـگاه و دانشـگاهیان در بخش های 
مختلـف فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی پـر 
اهمیـت بـوده و بسـیاری از اسـاتید و علمـا 
پیشـرفت و توسـعه همـه جانبه هر کشـوری 
را سرچشـمه از دانشـگاه و دانشـگاهیان مـی 
داننـد. زیـرا اگـر دانشـجو درسـت و صحیـح 

پیشـرفت  مسـیر  در  ببیند،کشـور  آمـوزش 
و توسـعه قـرار مـی گیـرد. دانشـگاه کانـون 
در جامعـه محسـوب می شـود  علـم  تولیـد 
و ایـن علـم را بـه دانشـجویان منتقـل مـی 
کنـد. مدیـران و مسـئولین حـال حاضر هم، 
زمانـی در جایـگاه دانشـجویی قـرار داشـتند 
و دانشـجویان فعلـی، مدیران آینده هسـتند 
و در بخـش هـا و اوضـاع مختلـف  عهـده 
همچنیـن  شـوند.  مـی  هـا  مسـئولیت  دار 
وجـود نخبـگان و متفکریـن دانـا بـرای حل 
معضـالت و مشـکالت کشـور بسـیار حائـز 

اهمیـت اسـت.
مسـئله بعـدی وجـود حـس دغدغـه  منـدی 
و نقـش مطالبـه گـری بـرای حـل مسـائل و 
مشـکالت جامعـه در دانشـجویان می باشـد. 
دانشـجویان باید همـواره در شـناخت نیازها 
و مشـکالت مـردم و مشـارکت در رفـع آنهـا 
کوشـا باشـند، نظـرات خـود را بیـان کننـد 
و تـا بـه عمـل رسـاندن آن پیگیـری الزم را 
داشـته باشـند. بایـد به آینـده امیـدوار بوده 

و ایـن امیـدواری را بـه جامعـه تزریـق 
. کنند

 

زیـرا دانشـجو بـه عنـوان فاضل جامعـه دائماً 
بـوده مـردم  مختلـف  اقشـار  توجـه  مـورد 

 و مـردم بـا نـگاه احتـرام آمیـز بـه آن مـی 
اقشـار  سـایر  بـه  نسـبت  بایـد  لـذا  نگرنـد، 
جامعـه ذهـن دغدغـه منـد و امیدوارتری داشـته 
باشـند. مدیـران و مسـئولین جامعه هـم باید 
قـدر ایـن نیروهـای امیـد را بداننـد، همواره 
آنهـا  بـه  و  اسـتفاده کننـد  آنهـا  از نظـرات 
اهمیـت دهنـد و فضـای بـاز اشـتغال را بـه 
طـور عادالنـه برای آنهـا به ارمغـان آورند؛ در 
ایـن صـورت دانشـجویان به رسـالت خود که 
دانـش انـدوزی و اسـتفاده از دانـش کشـف 
شـده در جهـت پیشـرفت فـردی و بـه تبـع 
و  پرداخـت  خواهنـد  اسـت  اجتماعـی  آن 
بحـران مهمی چـون » مهاجـرت نخبگان به 
کشـورهای دیگـر «  هـم کاهـش مـی یابـد.

دانشجـویی 
جامعه آینده را خواهد ساخت

حسام پورفالح 
دبیر سیاسی جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه گیالن
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مشکلی به نام تورم؟
محمدعلی ریاحی 

سردبیر نشریه همشاگردی

از  اســت  عبــارت  تــورم،  ســاده  تعریــف 
ــک  ــا در ی ــی قیمت ه ــطح عموم ــش س افزای
دوره زمانــی معیــن. بــر ایــن اســاس تقســیم 
تــورم بــه انــواع گوناگــون ضعیــف، متوســط، 
شــدید یــا افســار گریختــه، چنان کــه در 
ــع  ــت، در واق ــرح اس ــادی مط ــات اقتص ادبی
ذکــر مصادیــق آن اســت و اگــر نــه همــه در 
ــا(  ــی قیمت ه ــطح عموم ــش س ماهیت)افزای
یکســان هســتند. تــورم داللــت بــر وضعیتــی 
دارد کــه در آن تقاضــای پولــی بــرای محصول 
ــه تولیــد رشــد می کنــد، وضعیتــی  نســبت ب
ــورت  ــه ص ــر، ب ــی موث ــاب کنترل ــه  در غی ک
ــد  ــک واحــد از کاالی تولی ــش قیمــت ی افزای
شــده آشــکار می شــود. در بعضــی مواقــع 
ــطح  ــه س ــد ک ــود می آی ــی به وج ــورم زمان ت
ــش  ــه افزای ــی ک ــه میزان ــا ب ــی قیمت ه عموم
ــای اقتصــادی  ــل و فرآیند ه ــی عوام در بازده
ــرایط  ــد. در ش ــزل نیاب ــد، تن ــاب می کنن ایج
فعلــی اقتصــاد ایــران و وجــود نرخ هــای تــورم 
ــام  ــی از اقس ــف برخ ــاد، تعری ــاال در اقتص ب
ــه شــرح داده  ــه در ادام ــم اســت ک ــورم مه ت

می شــود. 
تــورم افســار گســیخته: اغلــب تعییــن درجــه 
ــه  ــود. ب ــع می ش ــد واق ــورم مفی ــزان ت ــا می ی
ایــن ترتیــب تــورم حاد )برخــی اوقــات تــورم 
مهارناپذیــر( واژه ای اســت کــه دربــاره تجاربی 
ــال های ۱923- ــان در س ــه آلم ــون تجرب چ
ــاد  ــورم ح ــوان ت ــی رود. می ت ــه کار م ۱9۱9 ب
را وضعیتــی تعریــف کــرد کــه در آن افزایــش 
ــم  ــاز ه ــش ب ــار افزای ــا انتظ ــدام قیمت ه م
بیشــتر را پیــش مــی آورد، به نحــوی کــه 
ــد  ــی را پدی ــا وضعیت ــت کااله ــش قیم افزای
ــول  ــان آن ســقوط کامــل پ مــی آورد کــه پای
اســت، در حالــت تــورم حــاد ســرعت گــردش 

ــول نقــش دارد.  پ

علــل تــورم: دیــدگاه کینــز دو دلیــل 
ــش  ــد: کاه ــر می کن ــورم ذک ــرای ت ــده ب عم
ــدگاه  ــش تقاضــای کل. دی عرضــه کل و افزای
مــازاد  پــول  عرضــه  رشــد  پول گرایــان 
بــر رشــد اقتصــادی را عمده تریــن دلیــل 
ــورم،  ــر، ت ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــورم می دان ت

تناســب نداشــتن حجــم پــول در گــردش، بــا 
ــا تمــام  ــات و کاالهاســت. تقریب عرضــه خدم
ــد  ــق دارن ــه تواف ــن نکت ــر ای ــان ب اقتصاددان
کــه تــورم پایــدار و درازمــدت، ریشــه ای جــز 
عرضــه پــول و افزایــش نقدینگــی نــدارد. 
ــدرت  ــود، ق ــتر ش ــورم بیش ــزان ت ــه می هرچ
ــد یــک واحــد پــول کمتــر می  شــود. در  خری
ــورم در  ــت ت ــدت وضعی ــد بلندم ــی رون بررس
اقتصــاد ایــران شــاهد ایــن موضــوع هســتیم 
کــه افزایــش نقدینگــی در کشــور و رشــد پایه 
پولــی منجــر بــه افزایــش در نــرخ تــورم شــده 

ــت.  اس

 انتظارات تورمی 

اگــر مــردم براســاس تجربیــات گذشــته خــود 
ــی  ــازار پیش بین ــاهدات ب ــای مش ــر مبن ــا ب ی
ــا رو  ــک قیمت ه ــده نزدی ــه در آین ــد ک کنن
ــه و  ــزان هزین ــود، می ــد ب ــش خواه ــه افزای ب

ــد. ــش می دهن ــود را افزای ــای خ خریده
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 از طــرف دیگــر تولید کنندگان و فروشــندگان از 
فــروش و عرضــه کاالهــای خــود به امیــد افزایش 
قیمــت در آینــده خــودداری می کننــد، بدیهــی 
اســت در ایــن صــورت بــا ایــن سیاســت، عرضــه 
ــد  ــا خواه ــر قیمت ه ــتقیم ب ــر مس ــا اث و تقاض
داشــت و موجــب افزایــش تــورم می  شــود. 
ــا  در شــرایطی کــه انتظــارات تورمــی جامعــه ب
ــت  ــد، سیاس ــه باش ــکل گرفت ــاال ش ــای ب نرخ ه
پولــی کارآیــی خــود را از دســت می دهــد و 
ــل  ــود را تعدی ــارات خ ــردم انتظ ــرعت م ــه س ب

می کننــد. 
ــه ای  ــل ریش ــی از عل ــاختاری: یک ــورم س ت

ــادی  ــای اقتص ــادل بخش ه ــد نا متع ــورم، رش ت
ســریع  توســعه  به طوری کــه  اســت   کشــور 
ــب  ــی از آن موج ــوالت ناش ــش و تح ــک بخ ی
پیدایــش عــدم تعــادل و ناهماهنگــی بیــن 
ــود،  ــادی می  ش ــر اقتص ــای دیگ ــایر بخش ه س
بــا توجــه بــه ســایر علت هــای ریشــه ای از 
ــل  ــدم تعام ــت، ع ــه دول ــری بودج ــه  کس جمل
بیــن بخش هــای مختلــف اقتصــادی، وابســتگی 
ــه درآمدهــای نفتــی، نارســایی  ــد ب بخــش تولی
در سیســتم حمل ونقــل کشــور، مشــکالت ارزی 
ــی  ــطح عموم ــد س ــث رش ــوق باع ــوارد ف و- م
قیمت هــا شــده کــه در نهایــت منجــر بــه 

افزایــش تــورم می  شــود.
 بــا توجــه بــه شــعار دولــت جدیــد درخصــوص 
ــوان  ــه عن ــکن ب ــش مس ــه بخ ــه ب توج
رکــود  از  خــروج  راهــکار 
ایــن  بــه  بایــد  اقتصــادی 
ــه  ــرد ک ــه ک ــه توج نکت
ــت  ــن سیاس ــاذ ای اتخ

ــد  ببببببببببمی توان
تــورم  پایــه  هــای 
کشــور  در  ســاختاری 
چــرا  کنــد،  تقویــت  را 
کــه بخــش مســکن به رغــم 
پیوندهای پســین و پیشــین بســیاری 
اقتصــادی  بخش هــای  ســایر  بــا  کــه 
ــارت  ــل تج ــش غیرقاب ــک بخ ــوان ی دارد به عن

ــرک  ــوان مح ــه عن ــدت ب ــد در بلندم نمی توان
ــورم ســاختاری  ــد و ت ــا کن اقتصــادی نقــش ایف

داد.  افزایــش خواهــد  را 
تاثیــر نــرخ ارز بــر تــورم: اثر تغییــرات نــرخ ارز بر 
ســطح قیمت هــا و تــورم متاثــر از سیاســت های 
اقتصــادی کالن کشــور اســت. اگــر افزایــش نــرخ 
ــت های انبســاطی  ــا اجــرای سیاس ارز تــوأم ب
ــی باشــد، موجــب تشــدید و فشــار  ــی و پول مال
تــورم خواهــد شــد، و چنانچــه افزایــش نــرخ ارز 
بــا اجــرای سیاســت های انقباضــی مالــی و پولــی 
همــراه باشــد، آثــار قابــل مالحظــه ای بــر تــورم 
ــد  ــا نخواه ــی قیمت ه ــطح عموم ــر س ــز ب و نی
داشــت. امــا اعمــال سیاســت یکسان ســازی هــم 
ــا  ــی قیمت ه ــر ســطح عموم ــم ب ــورم و ه ــر ت ب
ــا  ــته ب ــال گذش ــد س ــت. در چن ــذار اس تاثیر گ
اعمــال تحریم هــا و کاهــش درآمــد ارزی کشــور، 
ــال افزایــش هزینه هــای  ــرخ ارز از کان افزایــش ن
تولیــد از جانــب عرضــه منجــر بــه افزایــش تــورم 
ــی  ــی و مال ــت های پول ــد، سیاس ــور ش در کش

دولــت نیــز ایــن شــرایط را تشــدید کــرد. 

  افزایش تورم از کانال بخش بانکی 
در ایــران نــرخ بهــره به صــورت تعادلــی تعییــن 
نمی  شــود. بلکــه بــه صــورت دســتوری از طــرف 
شــورای پــول و اعتبــار بــه بانک هــا ابــالغ 
می  شــود. بنابرایــن  بــا توجــه بــه اینکــه در 
ــمی  ــره اس ــرخ به ــا ن ــتر زمان ه ــران در بیش ای
در یــک ســال کمتــر از نــرخ تــورم در آن ســال 
ــتر  ــی در بیش ــره حقیق ــرخ به ــت، ن ــوده اس ب
ــی  ــای منف ــت. معن ــوده اس ــی ب ــا منف زمان ه
بــودن نــرخ بهــره حقیقــی آن اســت کــه ارزش 
ــا،  ــپرده گذار در بانک ه ــای س ــی دارایی ه حقیق
بــا توجــه بــه بیشــتر بــودن نــرخ تــورم از نــرخ 

ــد.  ــش می یاب ــدام کاه ــمی، م ــره اس به
ــی آن  ــره حقیق ــرخ به ــودن ن ــی ب ــه منف نتیج
اســت کــه عرضــه ســرمایه مالــی از طــرف 
از طــرف  و  ســپرده گذاران کاهــش می یابــد 
دیگــر تقاضــای تســهیالت از طــرف وام گیرندگان 
افزایــش می یابــد، و بــه ایــن ترتیــب مــازاد تقاضا 
ــازاد  ــن م ــد. ای ــرای تســهیالت به وجــود می آی ب
ــی  ــتم بانک ــر سیس ــار ب ــای فش ــه معن ــا ب تقاض
ــای تســهیالت  ــرای اعط ــع ب ــن مناب ــرای تامی ب
ــی  ــع کاف ــدن مناب ــر تامین نش ــرف دیگ و از ط
ــه آن  ــه نتیج ــت ک ــپرده گذاران اس ــرف س از ط
ــه  ــرای هم ــی ب ــودن تســهیالت کاف ــود نب موج

ــان اســت. متقاضی
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مگـه میشـه، مگـه داریـم؟!
فاطمه غالمرضایی کهن

عضو جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرانک میرزایی، دختری اهل گرگان.
از همـان دوره نوجوانـی عالقـه زیـادی بـه 
شـناختن گل وگیاه نشـان می داد. همچنین 
جنـگل هـای نـاب ُکالله هـم محرکـی بودند 
بـرای ذوق و کنجـکاوی اش کـه بیشـتر بـه 

دنبـال گل  وگیاه باشـد. 
عـالوه بـر ایـن خانـواده او هـم بـه پـرورش 
قـارچ مشـغول بودنـد، امـا فرانـک بـه دنبال 
یـک ایده نو بـود و آن روند تکـراری خانواده 
اش در پـرورش قـارچ را نمی پسـندید، و در 
صـدد تحولـی خـاص در زمینـه قـارچ هـای 
کمیـاب بـود. او بـا همـان سـن کـم ذهـن 
اقتصـادی داشـت و بـه فکـر ایـن بـود کـه 
بتوانـد قـارچ کمیـاب کوهـی به نـام ترافل را 
تولیـد انبـوه برسـاند، و به دنبـال خلق ثروت 

 . د بو
امـا خانـواده اش چندان با ایده هـای او موافق 
نبودنـد و از آنجایـی کـه فرانـک سـن زیادی 
هـم نداشـت کـه بتواند بـه تنهایی ایـده خود 

را بـه تحقق برسـاند، صبـوری کرد. 
او بعد از قبولی در رشـته زراعت و کشـاورزی 
زمینـه  در  تحصیـل  و  گـرگان  دانشـگاه  در 
اش  ایـده  شـدن  محقـق  بـرای  کشـاورزی 
انگیـزه بیشـتری پیدا کرد، و پـس از تحقیق 
و مطالعـه زیـاد در زمینـه اهلی کـردن نمونه 
قـارچ دنبـالن کوهـی یـا ترافـل، و همچنین 
بـه  انگلیسـی،  زبـان  اسـتادان  بـا همـکاری 
بـه  انگلیسـی مربـوط  مقالـه هـای  ترجمـه 
ایـن نـوع قـارچ پرداخـت، و شـانس خـود را 

کرد.  امتحـان 
بـا  قـارچ  ایـن  کاشـت  بـرای  مرتبـه  چنـد 
شکسـت مواجـه شـد و هـر روشـی را بـرای 
کاشـت انتخاب مـی کرد،اما قارچ رشـد نمی 

کـرد .
فرانـک امـا خسـته نشـد و بـار دیگر شـانس 

خـود را بـه روشـی دیگـر امتحـان کرد. 
ایـن مرتبـه سـعی کـرد قـارچ را روی ریشـه 
نتیجـه  ایـن دفعـه  و  بـکارد  بلـوط  درخـت 
کـرد.  رشـد  قـارچ  بالخـره  و  بـود   مثبـت 
و حـاال وقـت آن رسـیده بـود کـه ایـن نـوع 
قـارچ کمیـاب کـه علـی الخصـوص خـواص 
فـوق العـاده ای هـم دارد را بـه تولیـد انبـوه 

ند.  برسا
بـا همـکاری و مشـارکت جهـاد کشـاورزی 
گـرگان توانسـت در زمیـن کشـاورزی یـک 
از  و  برسـاند  بـه کشـت  را  ،قـارچ  هکتـاری 
قـارچ بطـور  نـوع  ایـن  تولیـد  آنجایـی کـه 
طبیعی سـه سـال طـول میکشـید توانسـت 
سـال سـوم یـک و نیم تن قـارچ را برداشـت 
کنـد و از ایـن مقـدار چنـد صـد کیلـو بـه 
کشـور هـای مجـاور خلیج فـارس بـه ارزش 
هـر کیلـو ده میلیـون تومـان صـادر کنـد؛ و 
ایـن باعـث شـد بـا انگیـزه بیشـتری در این 
زمینـه مشـغول شـود و به فکر اشـتغال زایی 

بیشـتر در کاللـه گـرگان باشـد. 
در حـال حاضـر هـم 2۰ نفر مشـغول به کار 

شـده اند. 
آنچـه کـه باعـث موفقیـت او در زمینـه اهلی 
انبـوه  تولیـد  بـه  و  کمیـاب  قـارچ  کـردن 
رسـاندن آن شـده چند اصل مهـم در عرصه 

او،  پذیـری  :خطـر  باشـد  مـی  کارآفرینـی 
ابتـکار عمـل و تـالش 

ایشـان بـا اینکـه چندین مرتبه شکسـت می 
خـورد و از عمـل خـود نتیجـه نمـی گرفـت 
انگیـزه بـاال  از  ناامیـد نشـد. همیـن نشـان 
بـرای رسـیدن بـه کسـب درآمـد و موفقیت 

در عرصـه کارآفرینـی مـی باشـد.  
کارآفرینـی  از  گویـد  میرزایـی مـی  فرانـک 
و  عالقـه  دنبـال  کنیـد  سـعی  و  نترسـید، 
اسـتعدادهای خـود باشـید، که قطعـا نتیجه 

مـی گیریـد.
بانـوی  ایـن  شـناخت  از  قبـل  تـا  شـاید 
کارآفریـن گمنـام ایرانـی خیلـی از مـا هـر 
زمـان واژه کارآفریـن به گوشـمان می خورد 
تنهـا افـراد مشـهور خارجـی همچون اسـتیو 
جابـز و بیـل گیتـس را بخاطـر مـی آوردیـم 
،و بـاور اینکـه مـا هـم توانایی شـکوفا کردن 
اسـتعداد هـای نهفتـه خود را داشـته باشـیم 

برایمـان سـخت اسـت. 
امـا فرانـک میرزایـی نشـان داد خلـق ثروت 
و اشـتغال زایـی منحصـرا برای افـراد معروف 
از  اگـر دسـت  مـا هـم  و  نیسـت،  خارجـی 
پذیـری  خطـر  قـدرت  و  برنداریـم  تـالش 
باالیـی داشـته باشـیم خیلـی کارهـا را مـی 

توانیـم انجـام دهیـم.
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وضعیت اقتصاد دانش بنیان
سعید هادوی 

 مدیر مسئول و دبیر واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان

نـوروزی،  سـخنرانی  در   ۱۴۰۱ سـال  آغـاز 
مقـام معظـم رهبـری شـعار سـال را»تولید، 
نامیـد و  آفریـن«  اشـتغال  و  بنیـان  دانـش 
از  بیـش  بنیان هـا  دانـش  موضـوع  اهمیـت 

پیـش شـد.
البتـه تأکیـد ایشـان بـر توسـعه و تسـهیل 
تولیـد، مسـئله ای اسـت کـه در چنـد سـال 
گذشـته در نام گـذاری سـال ها رهبـر معظم 
انقـالب بـر آن تأکیـد داشـتند و امسـال بـا 

چهـره ی جدیدتـری عنـوان شـد.
در ایـن مسـئله بـا بهره گرفتـن از تجربه های 
گذشـته، تمرکـز بـر دسـتیابی بـه دو هـدف 
آن هـا،  تحقـق  مسـتمر  پیگیـری  و  اصلـی 
توسـط نهادهای متولـی می تواند زمینه سـاز 
زمینـه ی  در  پایـدار  و  مطلـوب  جهشـی 

شـود:  دانش بنیـان  شـرکت های 
۱. اتصـال شـرکت های دانش بنیـان فعلـی به 
جریـان تولیـد و رسـوخ ایـن شـرکت ها در 
صنایـع بالـغ و بخش هـای کلیـدی اقتصـاد.

در شـرایط فعلی اهمیت این موضوع پوشیده 
نیسـت و به صـورت داخلی سـازی محصوالت 
مسـئله های  حـل  بـر  تمرکـز  اسـتراتژیک، 
شـرکت های  نقش  آفرینـی  توسـعه ی  ملـی، 
کشـور،  فنـاوری  اکوسیسـتم  در  بـزرگ 
بـا  دانش بنیـان  شـرکت های  شبکه       سـازی 
صنایـع، قابلیـت پیگیـری دارد. ایـن موضوع 
در صـورت تحقـق می تواند بـا افزایش تعداد 
شـرکت های دانش بنیـان و افـراد شـاغل در 
آن هـا نیـز همراه باشـد. تالش بـرای افزایش 
کمـی شـرکت های دانش بنیـان بـدون رشـد 
نیازمندی هـای  حـول  و  صنایـع  از  درون زا 
کشـور، بـه  ایـن صـورت اسـت کـه یا رشـد 
پایـدار و مؤثـر نخواهـد بود یا بایـد با کاهش 
دانش بنیـان  شـرکت های  ارزیابـی  کیفیـت 
یـک  هـم  موضـو ع  ایـن  کـه  باشـد  همـراه 

افزایـش سـوری و غیرواقعـی خواهـد بـود.

2. توجه ویژه به صادرات و بین المللی سـازی 
آسان سـازی  و  دانش بنیـان  شـرکت های 
ورود ایـن شـرکت ها بـه زنجیره هـای ارزش 
صنعتـی  بخش هـای  و  صنایـع  جهانـی 

اولویـت دار. کلیـدی و 
و  ملـی  مسـئله های  اولویـت  وجـود  بـا 
فعالیـت  توسـعه ی  در  داخلـی  اسـتراتژیک 
بسـیاری  در  دانش بنیـان،  شـرکت های 
جهانـی  بـازار  بـه  اتصـال  موقعیت هـا  از 
اسـت.  ناگزیـر  آنهـا  بین المللی سـازی  و 
محصـوالت  بـاالی  بسـیار  افـزوده ی  ارزش 
چشـمگیر  ارزآوری  قابلیـت  دانش بنیـان، 
بـرای  داخلـی  بـازار  جـدی  محدودیـت  و 
اسـت  دانش بنیـان موجـب شـده  تولیـدات 
 بقـا، اشـتغال آفرینی و توسـعه ی بسـیاری از 
)اقتصـاد  باشـد.  بنگاه هـا در گـرو صـادرات 
ایـران نیـم درصـد از کل تجـارت جهانـی را 
شـامل می شـود و عمـده ی آن را هـم مـواد 

می دهـد.( تشـکیل  خـام 
اثرگـذاری و نقش  آفرینـی بیشـتر شـرکت -
فنـاوری  اکوسیسـتم  و  دانش  بنیـان  هـای 
کشـور در گرو ارزش  آفرینی از طریق رسـوخ 
فنـاوری در صنعـت، تمرکـز بـر مسـئله های 
ملـی و در نهایـت توسـعه ی صـادرات اسـت 
تحقـق  منظـور  بـه  تـالش  کـه در صـورت 
شـرکت - کمـی  افزایـش  موضوعـات،  ایـن 
هـا نیـز محقـق خواهـد شـد و ایـن موضوع 
دسـتگاه  ها،  هوشـمندانه ی  همراهـی  بـدون 
از  و  مرتبـط  سـازمان های  و  وزارت خانه  هـا 
بخـش  فعاالنـه ی  مشـارکت  مهم تـر،  همـه 

خصوصـی بـه وقـوع نخواهـد پیوسـت.
بـه  توجـه  بـا  مردمـی  دولـت  خوشـبختانه 
اقدامـات صـورت گرفتـه، عـزم جـدی بـرای 
تحقـق این شـعار و بهـره وری تولیـد داخلی 
دارد کـه ایـن مهم ۸ سـال در دولـت قبل به 

فراموشـی سـپرده شـده بود.
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ــه  ــه هــای آموزشــی تشــکل اتحادی اصــوال پای
جامعــه اســالمی دانشــجویان ، بــر پایــه مبانــی 
ــکیالتی  ــای تش ــوزه ه ــری و آم ــهید مطه ش
شــهید بهشــتی مــی باشــد کــه از گذشــته در 
ــده  ــف ش ــجویان تعری ــالمی دانش ــه اس جامع

اســت.
در ایــن بیــن ، یکــی از پــر افتخارتریــن و 
ــه صــورت  ــن برنامــه هایــی کــه ب جــذاب تری
ــاد  ــه ج ــتماتیک در اتحادی ــد و سیس هدفمن
شــکل گرفــت و افتخــار برگــزاری و اجــرای آن 
را برعهــده داشــتم، دوره مطالعاتــی ارزشــمند 
ــود کــه در  ــاب معــارف انقــالب اســالمی ب و ن
ــه » مدرســه رشــد « معــروف مــی  اتحادیــه ب
ــات  ــکل از تجربی ــه متش ــن دوره ک ــد ؛ ای باش
و بیانــات ارزشــمند و گرانبهــای مقــام معظــم 
 ، سیاســی   ( گوناگــون  ابعــاد  در  رهبــری 

ــی  ــادی و ... ( م ــی و اقتص ــی ، معرفت اجتماع
ــه  ــه در جامع ــت ،ک ــم اس ــری مه ــد؛ ام باش
امــروز بویــژه تشــکل هــای دانشــجویی بســیار 
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــت ک ــردی اس ــر و کارب موث
دیگــر دوره هــا کامــال بــروز و پرمحتواســت؛ آن 
طــور کــه مــی توانــد مبانــی انقــالب و معــارف 
ــه صــورت روان  ــرای مــا کامــال ب اســالمی را ب
تبییــن و تحلیــل کنــد ؛ مســئله ای کــه نیــاز 
و ضــرورت دانشــجوی انقالبــی امــروز ماســت.
ــی بعضــا حجــاب معاصــرت  در خصــوص مبان
ــازی  ــا نی ــی از م ــه خیل ــود ک ــی ش ــث م باع
ــری در خــود احســاس  ــار رهب ــه آث ــه مطالع ب
نکنیــم؛ شــاید فکــر کنیــم همیــن کــه چنــد 
ــا از  ــا مــی شــنویم پــس الزام ســخنرانی از آق
ایشــان شــناخت درســتی داریــم، ولــی شــاید 
اینطــور نباشــد؛ حــال ســوالی کــه پیــش مــی 

ــای  ــلوغی ه ــن ش ــه در ای ــن اســت ک ــد ای آی
ــدر روی  ــه چق ــدد؛ روزان ــه و مســائل متع زمان
ــا  ــدر ب ــم؟ چق ــی کنی ــای فکــری کار م بنیانه
ســنجه رهبــری خودمــان را تطبیــق مــی 

ــم؟  دهی
ایــن دوره باعــث مــی شــود تــا درک صحیــح 
ــذا  ــیم و ل ــته باش ــه داش ــام جامع ــری از آن ت
ــه  ــکیالتی ، ب ــک تش ــرادر کوچ ــوان ب ــه عن ب
همــه خواهــران و بــرادران عزیــز خــود در 
ــزرگ جامعــه اســالمی دانشــجویان  ــواده ب خان
ــن دوره  ــوای ای ــا محت ــم حتم پیشــنهاد میکن
ــا  ــد ت ــرار بدهی ــه ق ــه و مداق ــورد مطالع را م
ایــن احســاس خــوب و شــیرین بــه شــما نیــز 

ــود. ــل ش منتق

تجربه نگاری

تجربه تشکیالتی 1
سعید کرمی

 دبیر واحد آموزش اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان
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تجربه تشکیالتی2
امیرمحمد کوالنی

دبیر واحد بین الملل اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان

ــدم،  ــاه ش ــگاه رازی کرمانش ــه وارد دانش ــال 9۷ ک در س
بــه دلیــل تمرکــز بــر درس و توجــه بــر شــناختن محیــط 
دانشــگاه چنــدان تمایلــی بــه انجــام کار تشــکیالتی 
نداشــتم ؛ تــا اینکــه بــه مــرور بــا دوســتان تشــکل هــای 
مختلــف آشــنا شــدم و کــم  کــم بــه ایــن نتیجــه رســیدم 

ــد وارد تشــکیالت شــوم. کــه بای
حاال سوال این بود: کدام تشکل؟!

ابتــدا فضــای تشــکل هــای گوناگــون را ســنجیدم و برنامــه 
ــا هــم مقایســه کــردم ، در نهایــت  هــای مختلفشــان را ب
بــه دالیــل مختلــف از جملــه اخــالص در عمــل بچــه های 
تشــکل جامعــه اســالمی دانشــجویان، تصمیــم بــر آن شــد 
ــجویان  ــالمی دانش ــه اس ــود را در جامع ــت خ ــه فعالی ک

آغــاز کنــم.
از اوایــل تــرم تحصیلــی دوم ، بــه صــورت جــدی در 
جلســات تشــکیالتی ایــن مجموعــه شــرکت کــرده ، 
مســئولیت سیاســی، و پــس از مدتــی نایــب دبیــری دفتــر 

ــم. ــده گرفت را برعه
ــر  ــر را ب ــری دفت ــئولیت دبی ــال ۱39۸ مس ــاه س از آبان م
ــا  ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ــه دلی ــم، و ب ــده گرفت عه
یــک ســال تمدیــد شــورا تــا مهــر ۱۴۰۰ ایــن مســئولیت 
ــا  ــان ۱399 ت ــه از آب ــن اینک ــتم ؛ ضم ــده داش را برعه
ــه  ــه جامع ــل اتحادی ــن المل ــت بی ــهریور ۱۴۰۰ معاون ش

ــود. ــب ب ــده اینجان ــز برعه ــجویان نی ــالمی دانش اس
در شــهریور ۱۴۰۰ نیــز بــا اعتمــاد دفاتــر سراســر کشــور 
و اتحادیــه جامعــه اســالمی دانشــجویان وارد شــورای 
مرکــزی اتحادیــه شــدم، و مســئولیت واحــد بیــن الملــل 

ــم.  ــده گرفت ــه را برعه اتحادی
در طــول یــک ســال عضویــت در شــورای مرکــزی اتحادیه 
و فعالیــت در واحــد بیــن الملــل ، توانســتیم بــا برگــزاری 
دوره هــا و نشســت هــای متعــدد و فعالســازی بخــش بیــن 
ــش  ــزاری همای ــن برگ ــف و همچنی ــر مختل ــل دفات المل
ــا حــد  بیــن المللــی محــور مقاومــت علیــه تروریســم ، ت
ــت  ــه را تقوی ــذاری اتحادی ــه تأثیرگ ــن عرص ــکان در ای ام

کنیــم.
ــت و  ــکیالتی ام آرزوی موفقی ــتان تش ــه دوس ــرای هم ب

ســربلندی دارم.
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مـن متولـد شهرسـتان انـار اسـتان کرمـان 
هسـتم و فعالیـت تشـکیالتی بنـده از ایـن 
شهرسـتان بـا فعالیـت در انجمـن اسـالمی 
دانـش آمـوزی شـروع شـد، و توانسـتم در 
شـورای اسـتان حضـور پیـدا کنـم. در سـال 
انجمـن  شـورای  در  حضـور  بـا   9۱-9۰
اسـالمی دانـش آمـوزی اسـتان کرمـان، بـا 
تشـکیالت انـس بیشـتری گرفتـم و در آن 
سـال نیـز توفیق دیـدار رهبـری در ۱3 آبان 
مـاه نصیبـم شـد، ایـن دیـدار انگیـزه مـن را 
بیشـتر  تشـکیالتی  کار  در  فعالیـت  بـرای 
کـرد، در عیـد همـان سـال دانـش آمـوزان 
تشـکیالتی کـه تمایل به سـفر حج داشـتند 
می توانسـتند با هزینه خودشـان به این سـفر 
معنـوی مشـرف شـوند و طـی مراسـمی بـا 
حضـور حاج آقـا علی اکبری مسـئول انجمن 
اسـالمی دانشـجویان  راهی این سـفر شدیم 
و خاتمـه ای بـر کار تشـکیالتی بنـده در 
دوران دانـش آمـوزی بـود، 
بـا   9۴ سـال  در 
در  قبولـی 

رشـته  در  سـیرجان  صنعتـی  دانشـگاه 
بـه  مـن  از عالقـه  قـدرت،  بـرق  مهندسـی 
کار تشـکیالتی کـم نشـد و در دانشـگاه بـا 
تشـکل جامعـه اسـالمی دانشـجویان آشـنا 
شـدم و به سبب سـوابق تشـکیالتی بنده در 
همان سـال اول دانشـگاه قائم مقام سیاسـی 
جـاد شـدم و بعد از آن 3 دوره عضو شـورای 
مرکزی تشـکل شـدم در آن 3 سـال دو دوره 
نیـز دبیر دفتـر بودم و چالش هـای زیادی را 
پشـت سـر گذاشـتم، با توجه به این مسـئله 
کـه دولـت روحانـی سـر کار بـود مسـئولین 
دانشـگاه نیـز به تبـع از رئیس دولت، چشـم 
دیـدن تشـکل هـای انقالبـی را نداشـتند و 
در دو سـال آخـر تحصیلـم به سـبب فعالیت 
تشـکیالتی که داشـتم با دردسـرهای زیادی 
مواجـه شـدم کـه خوشـبختانه با لطـف خدا 

ایـن دوران نیـز سـپری شـد.
 بـا قبولـی در مقطـع ارشـد فعالیـت بنده به 
عنـوان معـاون مالـی اداری دبیـر کل وقـت 
کـه جنـاب آقـای تقـی زاده بـود، آغـاز شـد 
دولـت  پایـان  بـا  همزمـان  موضـوع  ایـن  و 
روحانـی و انتخابـات ریاسـت جمهـوری بود 
کـه فعالیـت تشـکیالتی در سـطح کشـوری 
را تجربـه کـردم. بـا اتمـام دوره یکسـاله در 
انتخابات شـورای مرکزی اتحادیه شـرکت 
کـردم و با رای دفاتر توانسـتم در سـال 
۱۴۰۰ بـه شـورای مرکـزی اتحادیه 
راه  دانشـجویان  اسـالمی  جامعـه 
پیـدا کنـم و بـا پذیرفتـن واحد 
روابـط عمومـی جـاد، فعالیت 

تشـکیالتی در سـطح کشـوری ادامـه پیـدا 
کـرد؛ خوشـبختانه ایـن موضـوع بـا روی کار 
آمـدن دولـت انقالبـی همـراه شـد. در طـول 
ایـن یکسـال بـا فعالیـت هـای مختلـف در 
برگـزاری دوره  بـا  و  روابـط عمومـی  واحـد 
از طـرف  گواهـی  و صـدور  آموزشـی  هـای 
برگـزاری  و  علـوم  وزارت  و  سـازمان سـراج 
نشسـت هـای تحلیـل خبـری دفاتـر تهـران 
بـا خبرگـزاری فـارس و برگـزاری همایـش 
قـم  در  علـوم  وزارت  ذیـل  دفاتـر  نشـریات 
سـطح  در  را  خـود  تاثیرگـذاری  توانسـتیم 
تریـن  شـیرین  و  باشـیم  داشـته  کشـوری 
کاری کـه توانسـتم بـا پیگیـری یکسـاله بـه 
آن برسـم انتخـاب نماینـده اتحادیـه جاد در 
کمیتـه ناظر بـر نشـریات دانشـجویی وزارت 
علـوم بود کـه با لطف خـدا و تالش بـرادران 
و  رسـیدیم  آن  بـه  دفاتـر  در  خواهرانـم  و 
امیـدوارم این آغـازی برای تقویـت دفاتر ۸۰ 

گانـه در عرصـه مکتوبـات باشـد.
در پایان امیدوارم که فعالیت های تشـکیالتی 
بنـده اثر هر چنـد کوچکی در جامعه داشـته 
باشـد و اگـر کوتاهـی از جانـب بنـده بـوده 
اسـت طلـب حاللیـت دارم و امیـدوارم کـه 
فعالیـت هـای تشـکیالتی بنـده مـورد قبول 
درگاه حـق و حضـرت ولـی امر)عـج( واقـع 
شـده باشـد و در پایـان  سـالمتی و موفقیت 
را بـرای بـرادران و خواهرانـم در تشـکیالت 

آرزومندم.

تجربه تشکیالتی3
سعید هادوی 

 مدیر مسئول و دبیر واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان



تجربه تشکیالتی4
تینا حاج محمدی

دبیر واحد خواهران اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان

اگـر بخوام از تجربـه روزای اول دبیرخواهران 
اتحادیـه بودنـم بگـم، وقتـی به عنـوان واحد 
خواهران وارد اتحادیه شـدم خیلی از مسـائل 
بـود کـه اصاًل فکـر نمی کـردم باهـاش روبرو 
بشـم؛ اصـوالً وقتـی از بیـرون بـه موضوعـی 
می تونیـم  راحـت  خیلـی  می کنیـم  نـگاه 
ایـرادات رو شناسـایی و بـرای حـل اون هـا 
ایـده پـردازی کنیـم. ولـی وقتـی وارد بطـن 
کار میشـیم، چالـش هـا و پیچیدگی هایـی 
بـه کار اضافـه میشـن کـه شـاید هیـچ وقت 

انتظـارش رو نداشـتیم. 
بـا وجـود اینکـه از قبـل برنامـه ریـزی کرده 
بودیـم، ولی یک مـاه اول رو اختصاص دادیم 
بـه اینکه رونـد فعالیت های این یک سـال رو 
مشـخص کنیـم. به شـخصه بـرام خیلی مهم 
بـود کـه بتونیم در قسـمت خواهـران تحولی 
ایجـاد کنیـم و فعالیـت هایی انجام بشـه که 
اثـر گـذار باشـند. از اسـاتید، کارشـناس ها، 
ادوار و... بـرای اولویت بنـدی در حـوزه زنان و 
خانـواده پرس وجـو کردیـم ولـی نـه تنهـا به 
هیـچ نتیجـه ای منجر نشـد، بلکه باعث شـد 
ذهن مـون آشـفته تر بشـه تا اینکـه در نهایت 
تصمیـم گرفتیـم چند روز کامـل وقت بزاریم 
تـا ریزبینانه تـر بیانات حضرت آقا رو بررسـی 

کنیـم، و چـاره همین بود!
و  رسـیدیم  بنـدی  جمـع  بـه  نهایـت  در 
تصمیـم گرفتیـم گام بـه گام جلـو بریـم؛ از 
هویـت شـروع کنیـم، بـه خانـواده بپردازیم، 
و در مرحلـه نهایـی کار را بـا بحـث جمعیت 
کنـار  در  کنیـم.  تکمیـل  فرزنـدآوری  و 
فعالیت هـا  خروجـی  مطالبـات،  و  برنامه هـا 
هـم در نشـریه ویـژه خواهـران مکتوب بشـه 
و دوره هـای آتـی الزم نباشـه از ابتـدا شـروع 

. کنند
امـا نشـریه؟! وقتـی تصمیـم گرفتیم نشـریه 
تخصصـی حـوزه زنـان و خانـواده را شـروع 
مخالفـت  کـه  کسـانی  نبودنـد  کـم  کنیـم، 

نمی تونیـد  می گفتنـد  افـراد  اکثـر  کردنـد، 
نیـروی الزم رو تربیـت کنیـد کـه بـه صورت 
داشـته  اشـراف  موضـوع  روی  تخصصـی 
از  نشـنیدیم  کـم  اینکـه  وجـود  بـا  باشـند. 
تونسـتید  می گفتند:»اگـر  کـه  حرف هایـی 
یک شـماره  هم منتشـر کنیـد خیلیه!«اما ما 
تصمیـم گرفتـه بودیم که در طـول این دوره 
سـه شـماره نشـریه منتشـر بشـه و الحمدلل 

محقـق هم شـد. 
 رسـیدیم بـه مراحل مجوز گرفتـن و انتخاب 
بـود  بزرگـی  چالـش  نشـریه،  بـرای  اسـم 
خیلـی از افـراد بـا »نسـاء« مخالـف بودنـد، 
می خواسـتیم اسـمی رو انتخـاب کنیـم کـه 
هـم اصالـت زن اسـالمی رو داشـته باشـه و 
هـم مشـخص باشـه کـه محتـوا، موضـوع و 
خـط ریلی که گذاشـتیم چی هسـت. بهمون 
خـرده گرفتنـد که چرا نسـاء، قدیمی هسـت 
میتونسـت جدیدتـر باشـه و ...خیلـی دو دل 
مونـده بـودم، اینکـه چیـکار میتونـم انجـام 

؟  بدم
سـنگ  از  کنایه هـا،  گوشـه  و  هـا  حـرف  از 
اندازی هـای دیگـران و تمسـخر هـا خیلـی 
دلـم گرفتـه بود، تـا اینکه بعـد از نماز مغرب 
رفتـم قرآن رو برداشـتم و بعـد از اینکه توی 
دلـم نیـت کردم که خدایا مسـیرم رو نشـون 
بـده کـه جـز تـو یـاوری نیسـت و قـرآن رو 

کـردم.  باز 
 سـوره نسـا اومـد، آیـه 32 »- َواْسـَألُوا الَلّ 
ِمـْن َفْضلِـِه - إَِنّ الَلّ َکاَن بِـُکِلّ َشـْيٍء َعلِیًما« 
)فضـل خـدا درخواسـت کنیـد، نـه از خلـق، 

کـه خـدا به همـه چیـز داناسـت.(
و این جا دیگه حجت بر ما تمام شد.

طبـق  نسـاء  نشـریه  حاضـر  حـال  در 
هدف گذاری سـه شـماره به عالوه ویـژه نامه 
بـا محوریـت حجـاب کار شـده و باید تشـکر 
کنـم از همـه عزیـزان مخصوصـاً سـردبیر و 

و دبیـر کل  قائـم مقـام محتـرم خواهـران، 
اتحادیـه کـه همیشـه بیشـترین همراهی رو 
با قسـمت خواهران داشـتند تـا تغییراتی که 

مـد نظـر بـود انجام بشـه. 
تـوی همـه مراحـل زندگـی و فعالیـت هـا 
اگـر  حتـی  داره،  وجـود  چالـش  همیشـه 
دیدیـم تـوی کار تشـکیالتی مشـکلی نبـود 
بایـد به مسـیرمون شـک کنیم، چون مسـیر 

حـق همیشـه موانـع خـودش رو داره. 
***

ایـن یـه بخـش کوچیـک از خاطـرات یـک 
سـاله مـا در تشـکل بود، بـرای اینکـه بگم با 
توجـه بـه والیت و بر ایـن مبنا قـدم بردارید 
و تـوی تمـام سـختی ها تـوکل بـه خـدا و 
توسـل به اهـل بیـت)ع( رو فرامـوش نکنید؛ 
ان شـاء الل موثر باشـیم و در راسـتای رضای 

حضـرت ولـی عصر)عـج( حرکـت کنیم.
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قـدم هـای بـزرگ و اثرگـذاری هـای فـردی 
و اجتماعـی هـر شـخص، برآمده از پشـتوانه 
بنابرایـن واجـب  اوسـت.  فکـری مسـتحکم 
تریـن عمـل هـر فـرد در جهت خودسـازی، 
تقویـت مبانـی فکـری و اعتقـادی اسـت. به 
خصـوص برای جوانـان مومن انقالبـی که به 
عنـوان افسـران جنگ نـرم وظیفـه ی جامعه 

و  نـاب  اسـالم  از  حفاظـت  و  پـردازی 
انقـالب را برعهـده دارنـد و میـراث 

دار ایـن نهضـت بـزرگ هسـتند 
و همچنیـن بـرای پرچمداران 

ایـن نهضـت کـه بایـد آنـرا 
بدعـت،  و  تحریـف  بـدون 
اصیـل و نـاب، نسـل بـه 

کنند. منتقـل  نسـل 
هدف از شرکت در دوره 
مطالعاتی مدرسـه رشد، 
آشـنایی با این مبانی از 
طریق مطالعه و بررسـی 
آنهـا از دیـدگاه و حـوزه 

امـام  حضـرت  اندیشـه 
خامنـه ای بـود کـه حقیقتا 

صحیـح  گفـت  می تـوان 
از  خوانـش  و  بینـش  تریـن 

اسـالم را دارنـد.
از توصیـه هـای همیشـگی امـام نیز 

ترویـج نهضـت کتابخوانـی خصوصـا در 
بیـن مجموعـه هـای دانشـجویی اسـت؛ چرا 
کـه خـط فکـری صحیـح و بـا ثبـات اسـت 
کـه در تندبـاد حـوادث و رویدادهـا، فـرد را 
در مسـیر صحیـح نگـه داشـته و تصمیمـات 
و عملکـرد او را سـنجیده رقـم می زنـد. ایـن 
بسـتر هـای مطالعاتی وسـیله ای اسـت برای 

انتقـال و تبییـن فرهنـگ کـه از چالش های 
اساسـی و نقـاط عطـف و تحول جامعـه ما و 
تمامـی جوامع می باشـد. همچنین سـالمت 

فکـری افـراد را تامیـن می کنـد و بـا بـارور

شـدن ذهـن هـا از ایجـاد شـبهه جلوگیـری 
می کنـد. از مزیت هـای دوره هـای مطالعاتی 
مباحثـه  جلسـات  منسـجم،  و  منـد  نظـام 

و گفـت و گـو اسـت کـه باعـث پاسـخ بـه 
سـواالت و رفـع شـبهات می شـود. همینطور 
سـواالت و پرسـش هایـی کـه ما را بـه تأمل 
و تفکـر بیشـتر سـوق داده و باعـث تعمیـق 
مبانـی در حـوزه تفکـر و اندیشـه ورزی در 

مـا می شـود. 
دوره  هـای  ویژگـی  تریـن  شـیرین  از 
مطالعاتـی مدرسـه رشـد آشـنایی با 
هندسـه و منظومـه فکـری مقام 
کـه  اسـت  رهبـری  معظـم 
بـه  منحصـر  نـگاه  و  بیـان 
را  انسـان  ایشـان،  فـرد 
مشـتاق تر  و  مجـذوب 
سـاحت  بـه  ورود  در 
بیکـران  اقیانـوس 

میکنـد. اندیشـه 
بـه  مـداری  والیـت 
و  لفظـی  تعبدهـای 
اسـاس  و  ریشـه  بـی 
ابتـدا  بایـد  نیسـت؛ 
خـط  و  کالم  عمـق 
فکری والیت را شـناخت 
و سـپس آنـرا دنبـال کرد 
که الحمـدالل در این مسـیر 
مطالعاتـی این شـناخت محقق 
می شـود و ایـن همـان گام بـزرگ 
میانـی  هـای  حلقـه  کـه  اسـت  اول 
جامعـه بایـد بـرای تشـکیل کارگـروه های 
و  اجتماعـی  و  علمـی  سیاسـی،  فرهنگـی، 
در نهایـت بـرای رسـیدن بـه تمـدن نویـن 

بردارنـد. اسـالمی 

تجربه اول
راضيه رجائی فر

عضو سابق شورای جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر

»کتاب، مادر تمدن ها و نیز عصاره ی آنها است.« حضرت امام خامنه ای

مدرسه رشد
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دوره بســیار خوبــی بــود کــه بیــن دوره 
ــن دوره  ــزار می شــد جــای ای ــه برگ ــای ک ه
خالــی بــود؛ مــا نیــاز اســت بــه عنــوان یــک 
دانشــجوی انقالبــی ســخنان رهبــر جمهوری 
ــران و همینطــور خواســته هــای  اســالمی ای
ــف  ــای مختل ــوع ه ــا موض ــه ب او را  در رابط
ــای  ــاب ه ــدن کت ــا خوان ــکار ب ــم و این بدانی
ــرکت  ــدف از ش ــود . ه ــر می ش ــان میس ایش
مــن در ایــن دوره خوانــش کتــب هــای 

ــا  ــی ب ــی و همراه ــورت اساس ــری بص رهب
اســاتید برنامه هــای منظــم و فهمیــدن حــرف 
و خواســته رهبــری از بیــن نوشــته هایشــان 
و کشــف راه درســت کــه بــا توجــه بــه تنــوع 
کتــاب هــای رهبــری و خوانــش آنهــا در ایــن 
ــان،  ــارزات امام ــا تحلیــل سیاســی مب دوره ب
نــکات قرآنــی در مــورد نظــام سیاســی 
ــواده،  ــه زن و خان ــوط ب اســالم، مباحــث مرب
ضــرورت و اهمیــت شــناخت نظــام جمهوری 

اســالمی، آشــنایی بــا زندگــی فکــری و 
ــت  ــخصیتی آی ــای ش ــه ه ــی و مولف سیاس
الل خامنــه ای، اهــداف انقــالب و اینکــه چــه 
مقــدار از ایــن اهــداف محقــق شــده، ضرورت 
کار تشــکیالتی آشــنا شــدیم و هــر کــدام از 
ایــن مباحــث قطعــا بــا همخوانــی و همراهــی 

ــز داشــته اســت.  ــری نی ــر بهت اســتاد تاثی

دوره ی مدرســه رشــد همانطــور کــه از 
ای  دوره  می باشــد،  مشــخص  اســمش 
ــجویان  ــرفت دانش ــد و پیش ــرای رش ــود ب ب
بــود  و...  سیاســی  اعتقــادی،  مســائل  در 
ــر  ــر موث ــن تاثی ــت ای ــم توانس ــا ه ــه واقع ک
ــدف  ــود. ه ــا ش ــد م ــث رش ــذارد و باع رابگ
ــن  ــرکت در ای ــز از ش ــن نی ــل م ــن و دلی م
دوره ایــن بــود کــه مــن عالقــه بســیار زیادی 
ــا و  ــرت آق ــای حض ــاب ه ــدن کت ــه خوان ب
قلمشــون داشــتم ولــی بــه دلیــل اینکــه تنها 

و بــدون اســتاد و مباحثــه امــکان بهــره کافی 
بــردن از کتــاب هــای ایشــان نبــود و خــب از 
مشــکالت بــه تنهایــی خوانــدن هــم کاهــش 
انگیــزه و خــارج شــدن از برنامــه مــدون بــود 
و نبــود اســتاد باعــث میشــد ســواالت ذهنــی 
ــه وجــود می آیــد رفــع نشــود و باقــی  کــه ب
ــتن  ــن دوره داش ــت ای ــکات مثب ــد، از ن بمان
ــی و جــود جلســات  ــه منظــم، همخوان برنام
ــواالت  ــه س ــه ب ــود ک ــاتید ب ــا اس ــن ب آنالی
شــرکت کننــدگان میپرداختنــد و توضیحات 

تکمیلــی را هــم ارائــه میدادنــد ایــن ویژگــی 
ــر و ســریع  ــی بهت ــه خیل ــا باعــث شــد ک ه
تــر و برنامــه ریــزی شــده پیــش برویــم. مــن 
واقعــا از دوره و شــرکتم در ایــن دوره خیلــی 
راضــی بــودم و از اینکــه دوره مدرســه رشــد 
ادامــه دار هســت و امــکان شــرکت ســایرین 
ــدم  ــحال ش ــی خوش ــود داره خیل ــم وج ه
امیــدوارم بقیــه هــم از ایــن فرصــت اســتفاده 

کننــد. 

تقویــت  هــدف  بــا  رشــد  مدرســه  دوره 
ــوری  ــر حض ــورت غی ــی به ص ــی معرفت مبان
ــاه ۱۴۰۱  ــرداد م ــا م ــاه ۱399 ت از بهمــن م
اســالمی  جامعــه  اتحادیــه  همــت  بــه 
دانشــجویان و دفتــر حفــظ و نشــر آیــت الل 
برگزار گردیــد.  )مّدظلّه العالــی(  خامنــه ای 
توفیــق نصیــب شــد کــه در ایــن دوره بســیار 
عالــی شــرکت کنــم؛ در حقیقــت، ایــن دوره 
ــود کــه تاکنــون  جــزو بهتریــن دوره هایــی ب
ــه و  ــورد مطالع ــی کــه م ــدم، کتاب های گذران
مباحثــه قــرار دادیــم، مجموعــه بیانــات امــام 
ــی در  ــه به صــورت موضوع ــود ک ــه ای ب خامن
زمینه هایــی از جملــه انقالب، عدالــت، آزادی، 

اقتصــاد، سیاســت، والیــت، فرهنــگ، تربیــت 
غرب شناســی،  خانــواده،  و  زن  اخــالق،  و 
دشمن شناســی و مهدویــت گــردآوری شــده 
بــود. ایــن دوره فرصــت بســیار خوبــی بــود تا 
ــن حوزه هــا  ــدگاه و نظــر ایشــان در ای ــا دی ب
بیشــتر آشــنا شــویم. تعاریفــی کــه ایشــان از 
هرکــدام از ایــن مباحــث دارنــد و هم چنیــن 
زاویــه دیــد ایشــان نســبت بــه آن هــا بســیار 
خواندنــی اســت، و همیــن طــور متــن کتابهــا 
نیــز روان، قابــل فهــم و دلنشــین بــود. در این 
دوره، جلســات جمع بنــدی هــر ســرفصل 
ــاتید دوره  ــا حضــور اس ــازی ب به صــورت مج
برگــزار می شــد کــه بــه ارائــه دیــد کلــی یــا 

ــد  ــب مهــم کتاب هــا می پرداختن ــان مطال بی
و پاســخگوی ســؤاالت اعضــای دوره نیــز 
بودنــد. عالوه برایــن بــرای هــر ســرفصل 
ــه  ــود ک ــده ب ــرح ش ــی ط ــؤاالت تحلیل س
پاســخگویی بــه آن هــا باعــث می شــد منابــع 
بیشــتری مــورد بررســی قــرار گیــرد. به طــور 
کلــی، بــه نظــر مــن ایــن دوره، دوره ای 
جامــع، الزم و بســیار مفیــد بــود و در ارتقــای 
معرفــت و بینــش مــن بســیار تأثیرگــذار بود. 
در پایــان، الزم می دانــم از اســاتید محتــرم و 
ــده دوره تشــکر و  ــل برگزارکنن ــی عوام تمام

سپاســگزاری می کنــم.
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از ارس تا هیرمند؛ 
جنگ آب و بحران تغییرات اقلیمی

سعید جلیلی
عضو جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مســـئله ی محیـــط زیســـت، مســـئله ی حیـــات 
ـــوع بشـــر،  ـــات و ممـــات ن ـــع حی اســـت. در واق
ـــه حفـــظ محیـــط زیســـت و نجـــات  وابســـته ب
حیـــات از بحران هاســـت. در بحبوحـــه ی 
تغییـــرات اقلیمـــی و دخالت هـــا در محیـــط 
ـــد،  ـــرل کن ـــه آب را کنت ـــی ک ـــت، هرکس زیس

ـــرد. ـــد ک ـــت خواه ـــات را هدای ـــیر حی مس
بـــدون شـــک زنـــده مانـــدن بـــر زندگـــی 
ـــد  ـــدا بای ـــه ابت ـــرا ک ـــت، چ ـــدم اس ـــردن مق ک
ابـــزار و لـــوازم حیـــات را حفـــظ کـــرد تـــا 
ـــی  ـــد زندگ ـــان بتوان ـــالم، انس ـــی س در محیط
ـــتی،  ـــد زیس ـــه و تهدی ـــدون دغدغ ـــرده و ب ک
ـــی  ـــه تعال ـــد و ب ـــی کن ـــل را ط ـــل تکام مراح

و اهـــداف آفرینـــش دســـت یابـــد.
تـــا زمانـــی کـــه انســـان در تأمیـــن غـــذا، 
ـــرو  ـــش روب ـــا چال ـــود ب ـــالمت خ ـــرژی و س ان
باشـــد و امنیـــت زیســـتی خـــود را نتوانـــد 
ـــاش  ـــه مع ـــی ک ـــا وقت ـــی ت ـــد، یعن ـــن کن تأمی
ـــاد ســـعادتمند  ـــه ســـوی مع نداشـــته باشـــد، ب
هـــم نخواهـــد رفـــت. از ایـــن رو نجـــات حیـــات 

ـــرای  ـــبز ب ـــی س ـــاد محیط ـــا و ایج از بحران ه
ـــه  ـــی ب ـــتعدادهای آدم ـــکوفایی اس ـــد و ش رش
ــدام  ــت اقـ ــد در اولویـ ــال، بایـ ــوی کمـ سـ
بـــرای هـــر دولـــت و نهـــاد بین المللـــی 
باشـــد و همـــه بـــه اجـــرای سیاســـت های 

ـــوند. ـــد ش ـــبز پایبن س
ــق روال  ــا طبـ ــه یـ ــی، کـ ــرات اقلیمـ تغییـ
طبیعـــی رخ داده یـــا در اثـــر واکنـــش 
ـــی  ـــت، گاه ـــان اس ـــار انس ـــه رفت ـــت ب طبیع
ـــان  ـــلطه و صاحب ـــام س ـــت نظ ـــزاری در دس اب
ثـــروت ســـیاه بـــرای توســـعه دادن منافـــع 
ـــان  ـــات جه ـــب حی ـــر محـــور تخری شـــخصی ب
اســـت. ایجـــاد سلســـله تغییـــرات در نظـــام 
طبیعـــت بـــا سوءاســـتفاده از علـــم، آثـــاری 
پیوســـته پدیـــد خواهـــد آورد کـــه چـــون 
ــکالتی  ــری مشـ ــس دیگـ ــی پـ ــر یکـ زنجیـ
ـــا،  ـــان ریزگرده ـــن، طوف ـــش زمی ـــون گرمای چ
ــا  ــر تهدیدهـ ــا و دیگـ ــای سیل آسـ بارش هـ
بـــرای بشـــریت را پدیـــدار خواهـــد کـــرد.

ـــی  ـــرات اقلیم ـــت درازی و تغیی ـــه دس از جمل

ـــوان  ـــا انجـــام شـــده، می ت کـــه در منطقـــه ی م
ـــش  ـــه ربای ـــه ب ـــرد ک ـــاره ک ـــده ای اش ـــه پدی ب
ـــورهای  ـــتفاده ی کش ـــهرت دارد. اس ـــا ش ابره
ـــی از شـــرکت های  ـــاوری واردات همســـایه از فن
ـــوا  ـــزه کـــردن ه ـــه یونی ـــدام ب ـــه اق خارجـــی ک
ـــا  ـــازی ابره ـــت بارورس ـــد، جه ـــا می کنن و ابره
ـــرزمین های  ـــارش در س ـــت و ب ـــذب رطوب و ج
ــر  ــارس و دیگـ خشـــک جنـــوب خلیـــج فـ
منطقه هـــای پیرامونـــی مرزهـــای شـــمال و 
ـــن  ـــا گرفت ـــده ب ـــث ش ـــا، باع ـــی م ـــمال  غرب ش
ـــا  ـــور، ب ـــه کش ـــش از ورود ب ـــا پی ـــاران ابره ب
کاهـــش بـــارش در داخـــل کشـــور روبـــرو 
ـــن  ـــته ای ـــال های گذش ـــول س ـــیم. در ط باش
از دلیل هـــای اصلـــی خشکســـالی بـــوده 
اســـت. امـــا دخالـــت خارجـــی در محیـــط 
ــه  ــا خالصـ ــه همین جـ ــه بـ ــت منطقـ زیسـ

نمی شـــود.
ـــه  ـــع، از جمل ـــر مناب ـــلطه ب ـــت های س سیاس
کنتـــرل آب، بـــا هـــدف اســـتفاده از آن بـــه 
عنـــوان اهـــرم فشـــار بـــر ســـایر کشـــورها، 
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چنـــد ســـالی هســـت کـــه توســـط برخـــی 
حکومت هـــای منطقـــه اجرایـــی می شـــود. 
از ســـوی دیگـــر دخالـــت شـــرکت های 
خصوصـــی تحـــت حمایـــت حکومت هـــای 
آب  مدیریـــت  برنامه هـــای  در  خارجـــی 
رژیـــم  طرح هـــای  جملـــه  از  منطقـــه 
ــوان  ــه عنـ ــده بـ ــث شـ ــتی باعـ صهیونیسـ
ســـر منشـــأ سدســـازی و دســـت اندازی 
بـــه منابـــع آبـــی، تغییـــرات محیطـــی در 
ایـــن ســـال ها تشـــدید شـــود. شـــواهد 
نشـــان می دهـــد ایـــن مجموعـــه اقدامـــات، 
ــته  ــی گسسـ ــات مقطعـ ــری تصمیمـ یکسـ
ــری  ــرح بزرگتـ ــان از طـ ــه نشـ ــوده بلکـ نبـ
ـــای شـــومی را  ـــه هدف ه ـــرده دارد ک پشـــت پ
ـــود  ـــاهده می ش ـــی مش ـــد. وقت ـــال می کن دنب
ـــت  ـــی و دول ـــات سیاس ـــه ثب ـــتان ک در افغانس
ـــای  ـــا برنامه ه ـــدارد، ام ـــدی ن ـــز قدرتمن مرک
آبـــی و سدســـازی بـــا جدیـــت دنبـــال 
شـــده و ســـدهای بزرگـــی بـــر روی مســـیر 

ـــران،  ـــمت ای ـــه س ـــاری ب ـــای ج رودخانه ه
جلـــوی  کـــه  می شـــود  ســـاخته 

رســـیدن آب بـــه ایـــران را گرفتـــه 
ــود،  ــز داده نمی شـ ــه نیـ و حق آبـ
ــانی و  ــه کسـ ــید چـ ــد پرسـ بایـ
ــی  ــرکت های خارجـ ــدام شـ کـ
منابـــع مالـــی و پشـــتیبانی 
ـــات  ـــن تأسیس ـــاخت ای ـــی س فن
را همـــواره فراهـــم کرده انـــد 
دنبـــال  را  اهدافـــی  چـــه  و 

؟ می کننـــد
در ســـلب  اقدامـــات خارجـــی 

حـــق آب ایـــران در شـــرق کشـــور 
اســـتان  در  هامـــون  منطقـــه ی  و 

سیســـتان و بلوچســـتان باعـــث خشـــکیدن 
ـــد  ـــز هیرمن ـــوزه ی آبری ـــودی ح ـــه و ناب دریاچ
شـــده؛ ســـرزمینی کـــه زمانـــی انبـــار 
ـــد  ـــذای چن ـــت و غ ـــام داش ـــران ن ـــه ی ای غلّ
میلیـــون نفـــر را فراهـــم می کـــرد و آنجـــا 
کـــه مردمـــان ایرانـــی غیـــور سیســـتان و 
بلوچســـتان حماســـه ها آفریـــده و فرهنـــگ 
ـــر  ـــا عناص ـــد ت ـــرورش دادن ـــود را پ ـــی خ غن
ـــت  ـــه و تقوی ـــدرت گرفت ـــان ق ـــت ایرانی هوی
شـــود، امـــا امـــروز شـــاهد اقداماتـــی 
ـــن  ـــت ای ـــه امنی ـــه علی ـــاک و خصمان خطرن
مـــردم و کشـــور اســـت. یـــک جنـــگ 
نـــرم ترکیبـــی، آهســـته و پیوســـته بـــرای 
ـــه  ـــه زدن ب ـــی و ضرب ـــت جمعیت ـــر باف تغیی
ـــال  ـــی در ح ـــادی و فرهنگ ـــای اعتق ارزش ه
ـــل  ـــا عام ـــازی آن ب ـــه بسترس ـــوع اســـت ک وق
ــالی  ــاد خشکسـ ــی و ایجـ ــرات اقلیمـ تغییـ
انجـــام شـــده اســـت. زمینـــه ســـازی ایـــن 

اقـــدام بـــا ایجـــاد خشکســـالی، خشـــکاندن 
غیراســـتفاده  و  کشـــاورزی  زمین هـــای 
ــای  ــر طوفان هـ ــا، در اثـ ــان دادن آن هـ نشـ
ـــث  ـــاورزی، باع ـــردن کش ـــن ب ـــرد و از بی ریزگ
ـــردم آجـــر شـــده، آب از دســـت  ـــان م شـــده ن
ـــند  ـــرت باش ـــر مهاج ـــه فک ـــردم ب ـــرود و م ب
ـــای  ـــت از منطقه ه ـــش جمعی ـــاهد ران ـــا ش ت
مهـــم مـــرزی و خالی شـــدن روســـتاها و 
ـــه  ـــیم ک ـــی آن باش ـــاکنان اصل ـــهرها از س ش
ـــال  ـــه دنب ـــی ب ـــی خطرناک ـــای امنیت پیامده

خواهـــد داشـــت.
ــور  ــمال غرب  کشـ ــه ی ارس در شـ در منطقـ
ــه  ــم وضعیـــت بـ ــان هـ ــتان آذربایجـ و اسـ

ــود. ــال می شـ ــابهی دنبـ ــکل مشـ شـ
ــتان شـــرق  ــترده در کوهسـ ــرات گسـ تغییـ
ــت های  ــال سیاسـ ــه دنبـ ــه بـ ــی کـ آناتولـ

توســـعه طلبانه بـــا هـــدف دســـت انـــدازی 
ـــال رخ دادن  ـــه در ح ـــی منطق ـــع آب ـــر مناب ب
اســـت، ســـطح آب ارس را بـــه شـــدت 
ــکاندن  ــا خشـ ــده بـ ــش داده و در آینـ کاهـ
ــاورزی و  ــت، کشـ ــش رطوبـ ــاک و کاهـ خـ
حیـــات منطقـــه ی مهـــم آذربایجـــان را بـــا 
چالش هـــای بســـیار و بحـــران جـــدی 

روبـــرو خواهـــد کـــرد.
در آن نقطـــه ی حیاتـــی مســـئله ی خشـــکیدن 
دریاچـــه ارومیـــه از دیگـــر تهدیدهـــای 

جـــاری زیســـتی اســـت.
ــوزه ی  ــطح آب حـ ــت و سـ ــش رطوبـ کاهـ
ــازی  ــر سدسـ ــور در اثـ ــرب کشـ ــز غـ آبریـ
ــی  ــوب آناتولـ ــرات در جنـ ــال تغییـ و اعمـ

بـــر سرچشـــمه های دجلـــه و فـــرات نیـــز 
باعـــث خواهـــد شـــد تـــا هرچـــه بیشـــتر 
وقـــوع طوفـــان ریزگـــرد از ســـمت عـــراق 
و ســـوریه بـــه داخـــل کشـــور مـــا تشـــدید 
شـــاهد  گذشـــته  ســـال های  در  شـــود  . 
تغییـــرات بســـیاری در عـــراق نیـــز بودیـــم 
ــد  ــتر و تهدیـ ــی بیشـ ــه بیابان زایـ ــه بـ کـ
حیـــات تاالب هـــای جنـــوب غـــرب کشـــور 
ـــم  ـــور عظی ـــزه و ه ـــور هوی ـــده . ه ـــر ش منج
ــال  ــر اعمـ ــان در اثـ ــتان همچنـ در خوزسـ
دخالت هـــای محیـــط زیســـتی داخلـــی 
ایـــن  و  تهدیـــد می شـــوند  و خارجـــی 
ســـرزمین راهبـــردی و اســـتان زرخیـــز در 
ـــا  ـــز ب ـــه را نی ـــز کارون و کرخ ـــوزه ی آبری ح
ــت.  ــرده اسـ ــرو کـ ــران روبـ ــش و بحـ چالـ
بـــه توصیه هـــای علمـــی  توجه نکـــردن 
ـــن  ـــا در ای ـــده ت ـــث ش ـــتی باع ـــط زیس محی
ــدف  ــازی های بی هـ ــاهد سدسـ ــه شـ منطقـ
ـــی  ـــرق آب ـــروگاه ب ـــه نی ـــا ب ـــور م ـــیم. کش باش
احتیـــاج نـــدارد امـــا آب ســـدها بایـــد 
ـــرف  ـــاورزی و مص ـــد، کش ـــرای تولی ب
ایـــن  شـــود.  منتقـــل  مـــردم 
ـــال  ـــرای مث ـــه ب ـــی اســـت ک درحال
ـــزرگ  ـــد ب ـــار س ـــود چه ـــا وج ب
ــی  ــچ آبـ ــر روی کارون، هیـ بـ
ـــیده و  ـــردم نرس ـــت م ـــه دس ب
ـــوار  ـــهرهای همج ـــی در ش حت
بـــا رود کارون و ایـــن ســـدها، 
ـــاه و  ـــان از آب چ ـــردم همچن م
ـــرای شـــرب  ـــی ب ـــع زیرزمین مناب
ـــد  ـــتفاده می کنن ـــاورزی اس و کش
ـــاک  ـــه خ ـــه زدن ب ـــث ضرب ـــه باع ک
ـــی  ـــق آب ـــع عمی ـــت دادن مناب و از دس
ــای  ــه آب هـ ــد؛ در حالی کـ ــد شـ خواهـ
جـــاری بـــه درســـتی اســـتفاده نمی شـــوند، 
ایـــن سســـتی از ســـوی برخـــی مســـئوالن 
ــب و  ــع مناسـ ــیم و توزیـ ــی در تقسـ داخلـ
علمـــی آب و اســـتفاده از روش هـــای نویـــن 
ــاورزی از  ــرای کشـ ــیرین بـ ــد آب شـ تولیـ
جملـــه گرفتـــن آب از رطوبـــت هـــوا و... 
در کنـــار تهدیدهـــای خارجـــی و دخالـــت 
ـــا  ـــا ب ـــروز م ـــا ام ـــده ت ـــث ش ـــگان باع بیگان
یـــک جنـــگ اجتناب ناپذیـــر آب روبـــرو 

باشـــیم.
هرچنـــد حکومـــت برخـــی کشـــورهای 
همســـایه، پیـــاده نظـــام ایـــن توطئه هـــای 
ــاً  ــا قطعـ ــتند امـ ــی هسـ ــت محیطـ زیسـ
دســـت بازیگـــران اصلـــی تـــا همیشـــه در 

ــد.  ــد مانـ ــان نخواهـ ــرده پنهـ پشـــت پـ
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بـازی بـا دم خـوک
محمدمهدی منتظرقائم

عضو جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران

ــالمی  ــالب اس ــال از انق ــل س ــش از چه بی
ــه بی شــک  ــی ک ــذرد، انقالب ــان می گ عزیزم
بــدون مجاهــدت  هــا و ایثارهــای بــی  بدیــل 
جوانــان دلیــر ایــن مــرز و بــوم میســر نبــود؛ 
ــه  ــه مثاب ــا ب ــا ام ــان م ــپیده دم جه ــن س ای
خیلــی از انقالب هــای دیگــر متشــکل از 
ــه  ــز تخلی ــود، دهلی ــی نب ــعارهای توخال ش
ــا  ــا ب ــردم م ــود، م ــی نب ــات طبقات هیجان
طــی  را  مســیر  ایــن  بســته  چشــمانی 
نکردنــد، آنــان در افــق ایــن مســیر تمدنــی 
ــه  ــد ک ــالمی را می دیدن ــی اس ــاء متألل ملج
آرمان هایــی در آن تجلــی می یافــت کــه 
وجــود  تاریــخ  هیچ جــای  در  آن  ســابقه 

ــت. نداش
مهم ترینشــان  آرمان هــا  آن  میــان  در 
مســئله عدالــت اســت و نمــود ایــن عدالــت 
طلبــی در قانــون اساســی مــا بســیار اســت.

تســهیم عادالنــه امکانــات بــدوی بــرای 
ــی  ــن اهــداف حکمران همــگان از ابتدایی تری
اسالمیســت، حــال اینکــه یکــی از حوزه های 
ــت،  ــث عدال ــه در مبح ــورد توج ــی م اصل
آمــوزش اســت، کــه خــود از مهم تریــن 
کــه  اســت  محرومیت زدایــی  ابزارهــای 

ــدان دارد. ــی دوچن ــث اهمیت ــن حی ازی
اصــل ســی ام: دولــت موظــف اســت وســایل 
ــه  ــرای هم ــگان را ب ــرورش رای ــوزش و پ آم
ملــت تــا پایــان دوره متوســطه فراهــم 
ســازد و وســایل تحصیــالت عالــی را تــا ســر 
ــگان  ــور رای ــه ط ــی کشــور ب ــد خودکفای ح

ــد. گســترش ده
اصــل  چهــل و ســوم: بــرای  تأمیــن  
ــن   ــه  ک ــه  و ریش ــادی  جامع ــتقالل  اقتص اس
بــرآوردن   و  محرومیــت   و  فقــر  کــردن  
نیازهــای  انســان  در جریــان  رشــد، بــا حفــظ 
آزادی  او، اقتصــاد جمهــوری اســالمی ایــران 
بــر اســاس ضوابــط زیــر اســتوار مــی شــود:

مســکن ،  اساســی :  نیازهــای   تأمیــن    .۱        

درمــان ،  بهداشــت ،  پوشــاک ،  خــوراک ، 
ــرای   ــات  الزم  ب ــرورش  و امکان ــوزش  و پ آم

تشــکیل  خانــواده  بــرای  همــه
و چــه تعریــف دقیقــی از آزادی کــه اســتاد 
واالمقــام شــهید مطهــری نیــز آزادی )یکــی 
از ســه رکــن اصلــی انقــالب مــا( را چنیــن 
تعریــف می کنــد کــه مانعــی در مســیر 

رشــد انســان وجــود نداشــته باشــد.
برخــورد مســئولین امــر طــی ایــن ســال ها 
ــه  ــوده ک ــه ای ب ــه گون ــا ب ــورد ام ــن م ــا ای ب
از قوانیــن و آئین نامه هــا تخطــی  صرفــا 
بنیادیــن  اهــداف  بــه  خیلــی  و  نکننــد 

ــد. ــی ندارن ــن توجه قوانی
هــر روز مجلــس شــورای اســالمی و مراکــز 
ــع ایجــاد شــده طــی خصوصــی  ــار فجای آم
ــدد  ــد و تع ــر می کنن ــوزش را ذک ســازی آم
ــاز  ــه نی ــدر باالســت ک ــا انق و تشــدد آماره
ــن کــه تعــدادی ســود  ــه ذکــر نیســت؛ ای ب
جــو از آب گل آلــود ماهــی بگیرنــد و عــده ای 
متمــول در مســیر پیشــرفت فرزندشــان 
هزینــه بســیار کننــد چیــز عجیبــی نیســت، 
عجیــب آن اســت کــه حتــی ایجــاد بحــران 
نشــده و هیچکــس از نــا ممکــن شــدن 
تحصیــالت واقعــی بــرای بیــش از نیمــی از 

ــد. ــی نمی کنن ــاس نگران ــردم احس م
ــا  ــد و ی ــکار کن ــه را احت اگــر کســی هندوان
گــران بفروشــد، خــون خیلی هــا بــه جــوش 
می آیــد، نطــق  هــای غــرا در صحــن علنــی 
می پیچــد و قــوه قضاییــه بــرای اعــدام 
ــود،  ــه کار می ش ــت  ب ــه دس ــلطان هندوان س
ــزار  امــا کســانی کــه امیــد و آرزو و تنهــا اب
ــان  ــر را از دســت جوانانم ــا شــدن از فق ره
در  کالن  مبالــغ  ازای  در  آن  و  می گیرنــد 
در  می دهنــد،   قــرار  مالمنــدان  اختیــار 
امنیــت کامــل جنایتشــان را در رســانه ملــی 

ــد. ــغ می کنن ــا تبلی ــدای رس ــا ص ب
ــا  ــی ب ــه حت ــاختاری ک ــی س ــن ناعدالت و ای

ــه  ارگان هــای درونــی نظــام خــو گرفتــه ، ب
ــر  ــب نظ ــک ش ــه در ی ــد ک ــی می رس جای
وزیــر را عــوض می کنــد و نماینــده مــردم و 
اســتاد دانشــگاه را تهدیــد جانــی مــی کنــد.

ــا  ــگ ب ــان در جن ــن جوان ــا ای ــه ب ــا چگون م
قدرت هــای اســتعمارگر پیــروز خواهیــم 
شــد، در حالــی کــه کارد اســتعمار ســرمایه 

ــت؟ ــان اس ــتخوان جوانانم داران در اس
و  معضــل صنعــت خــودرو  از  حیاتی تــر 
پیــری جمعیــت بــه واقــع ایــن طبقه ســازی 
ــال  ــد س ــا چن ــه ت ــت ک کالن آموزشی اس
بعــد می توانــد موجــب مــرگ تعهــد ملــی و 
عقیدتــی در ایــن ســرزمین شــود ،و نســلی 
را در طبقــه تاثیرگــذار کشــور بنشــاند کــه 

ــول اســت. تنهــا خدایشــان پ
ــت،اما  ــیار اس ــران بس ــن بح ــات ازی راه نج
ــان امــور الاقــل وجــود بحــران  اگــر متصدی

ــد ! ــول کنن را قب



فصل سیاسی24
نشریه هم شاگردی مشاره 34

احتادیه جامعه اسالمی دانشجویان

طراح اینفوگرافیک: عطیه عباس آبادی



25
فصل سیاسی
نشریه هم شاگردی مشاره 34
احتادیه جامعه اسالمی دانشجویان



26
فصل سیاسی

نشریه هم شاگردی مشاره 34
احتادیه جامعه اسالمی دانشجویان

ــد ما ــوت جدی حیاط خل
جواد برزگر

دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی 

شــاید بــد نباشــد مطلــع ســخن، از ترند شــدن 
Graciasiran  )بــه معنــای: ایــران متشــکریم( 
ــادرات  ــس از ص ــتگ پ ــن هش ــود ای ــروع ش ش
یــک و نیــم میلیــون بشــکه بنزیــن و دیگــر 
مشــتقات نفتــی، از ایــران بــه مقصــد کاراکاِس 
ونزوئــا در ســال ۲۰۲۰ در فضــای مجــازی و 
شــبکه توییتــر ترنــد شــد؛ دقیقــًا در بحبوحــه 
ــوری  ــا کش ــرژی در ونزوئ ــن و ان ــران بنزی بح
کــه خــود یکــی از صاحبــان بزرگتریــن ذخایــر 
نفــت در دنیــا اســت محمولــه هــای نفتــی کــه 
از بــدو حرکــت از بنــادر ایرانــی همــواره مــورد 
گرفــت  قــرار  آمریــکا  هراســاندن  و  تهدیــد 
ــد ترامــپ  ــکا دونال رئیــس جمهــور وقــت آمری
نیزبارهــا نســبت بــه آن، موضــع خصمانــه 
ــا ایــن حــال نفتکــش هــای ایرانــی  گرفــت، ب
بــدون هیــچ تأمــل و درنگــي بــه مقصــد خــود 
ادامــه دادنــد، نفتکــش هایــی کــه هــم آورده 

ــح.                                                           ــند واض ــم س ــتند و ه ارزی داش
جانبــه  فشــارهمه  سیاســت  شکســت    
ــر  ــه فرات ــئله ای ک ــکا مس ــده آمری ــاالت متح ای
از تجــارت ســاده و مرســوم در دنیاســت دو 
کشــوری کــه هــردو زیــر شــدیدترین تهدیدات 
ــا  ــوی دنی ــاال از دو س ــد ح ــا بودن ــم ه و تحری
ــتقال  ــث و در اس ــرف ثال ــت ط ــدون دخال ب

ــی  ــم تمام ــه علی رغ ــص کلم ــای اخ ــه معن ب
تهدیــدات پــوچ غــرب پرچــم صلــح و بــرادری 
و استکبارســتیزی را علــم کردنــد -ونزوئــا 
و ایــران هــر دو خواهــان صلــح هســتند و 
ــن  ــم م ــارت کنی ــه تج ــم آزادان ــق داری ــا ح م
ــکر  ــرای تش ــخصی ب ــه ش ــتم ک ــف هس موظ
ــا  ــم - اینه ــفر کن ــران س ــه ای ــردم ب ــن م از ای
ــادورو  ــکاس م ــور نی ــس جمه ــارات رئی اظه
آخریــن محمولــه  و  پنجمیــن  ورود  از  پــس 
ــا اســت  ــه آب هــای ســرزمینی ونزوئ نفتــی ب
ــرا  ــن ماج ــف ای ــه عط ــد نقط ــر می رس ــه نظ ب
برگــزاری رزمایــش موشــکی توســط ارتــش 
ونزوئــا در آســتانه ورود کشــتیهای ایرانــی 
بــه آبهــای کارائیــب هســت، ظاهــرًا بــدون 
ــور دیپلماســی اقتصــادی  حضــور میــدان زنب
ــط  ــدوی رواب ــر کن ــی ب ــیرین نفت ــهد ش از ش
ایــران کاراکاس اثــر نمیکــرد، حــال بعــد از 
قریــب بــه دو ســال خبــر جدیــد مخابــره شــده 
و  ایران،روســیه  نظامــی  مشــترک  رزمایــش 
و  بــه اصطــاح عامیانــه  ونزوئــا  چیــن در 
گاوچــران  گــوش  بیــخ  رســیدیم  همه فهــم 
هــای تپانچــه دار ســابق،رزمایش مشــترک 
ــام تــک تیرانــداز مــرزی ســر آغــاز فصــل  ــا ن ب
متحدیــن  نظامــی  همکاری هــای  نویــن 

علیــه غــرب در حالــی ایــن رزمایــش را برگــزار 
می کننــد کــه روســیه طــی پنــج مــاه گذشــته 
درگیــر جنــگ بــا اوکرایــن و بــه عبارتــی غــرب 
شــده اســت و چینــی هایــی کــه در چنــد مــاه 
ــتند  ــوان داش ــون تای ــی پیرام ــته تحرکات گذش
ــس  ــی رئی ــی پلوس ــر نانس ــفر اخی ــا س ــه ب ک
مجلــس نماینــدگان آمریــکا ایــن تحــرکات 
بــه نکتــه اوج خــود رســیده اســت تمامــی 
افزایــش اهمیــت  باعــث  روز دنیــا  شــرایط 
ــن رزمایــش مشــترک شــده  بیــش از پیــش ای
جمهــوری  دریایــی  نیــروی  اینکــه  اســت، 
اســامی ایــران بــرای نخســتین بــار در تاریــخ 
ــه  ــن نقط ــا ای ــی و ب ــن رزمایش ــود در چنی خ
ــل  ــًا حام ــد قطع ــی کن ــرکت م ــات ش مختص
ــه دوران  ــت ک ــی اس ــای مهم ــار و پیام ه اخب
ــه  ــا ب ــی دنی ــک قطب ــوایي و ت ــازی، پیش یکه ت
ــما در  ــروز ش ــر دی ــری اگ ــه تعبی ــده ب ــر آم س
خلیــج فــارس گردوخــاک مــی کردیــد اکنــون 
ــدان  ــاب، فرزن ــه انق ــی از چل ــه اندک در فاصل
ــا  ــدوی ه ــا و مه ــلیمانی ه ــهید س ــب  ش مکت
ــا  ــر آمریکایی ه ــه تعبی ــا ب ــب ی ــدم در کارائی ق
ــام  ــت تم ــتند، وق ــا گذاش ــوت آنه ــاط خل حی
ــد  ــران مقتــدر جدی ــه ای اســت آقــای رئیــس ب

ــد.                                                  ــام کنی س

حیاط خلوت جدید ما، حیات بخش نظم نوین جهانی و نویدبخش ایران اسالمی مقتدر  
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روایتی کوتاه از حاشیه تـا متن
احمدرضا بنانیان

دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی

ــوق  ــم ش ــت کن ــم، روای ــم راوی باش می خواه
ــدر خــود و خــرد و  ــه پ ــدان را ب و عشــق فرزن
ــرای درک  ــه ب ــی ک ــدر را، عقالنیت ــت پ عقالنی
آن، همــه ی مــا بایــد جایــگاه خــود را در 
ــد  ــم؛ بای ــه در نظــر بگیری ــام جامع ــگاه ام جای

ــت. ــگاه او نگریس از ن
بــه خانــه  از دو ســال  بعــد  دانشــجویان   
ــتیم. ــدار داش ــوق دی ــا ش ــام م ــتند، تم برگش

ــود را  ــدار، خ ــل از دی ــاعت قب ــن س از چندی
ــی  ــا ول ــدار ب ــرای دی ــم ب ــرده بودی ــاده ک آم
خــود، دیــدار بــا پــدر خــود. بعضــی از بچه هــا 
مدارکشــان بــرای ورود ناقــص بــود و دلهــره در 
ــق از  ــد توفی ــه نکن ــان ک ــا نمای ــره ی آن ه چه
آن هــا گرفتــه شــود و امــا چــه خــوش گفــت 

آوینــی کــه 
آدم را بــه ایــن مهبــط عقــل فــرود آورده انــد تــا 
ــوق  ــوزد و ش ــراق، درس عشــق بیام ــم ف از عل

وصــل و...
و مگــر عشــق را جــز در هجــران و غربــت 

آموخــت؟ می تــوان 
پــس ایــن درد فــراق، همــه ی هســتی آدمــی 

اســت و چــه درد مقدســی.
و امــا لحظــه ی وصــال رســید، کــه روز وصــال 

یــار، بــود عیــد عاشــقان.
نماینــدگان تشــکل ها شــروع بــه صحبــت 
ــه  ــد و دردمندان ــاد کردن ــین انتق ــد، آتش کردن
ــود و  ــرد ب ــا خونس ــد، آق ــردم گفتن از درد م
یادداشــت می کــرد. مگــر نــه ایــن خونســردی 
ناشــی از دل آدمــی اســت و ایــن دل آرام 

ــان؟ ــی از ایم ناش
ــش در  ــرد و آرام ــت ک ــه صحب ــروع ب ــا ش آق
ــود روی  ــی ب ــا، آب ــت. آق ــی یاف ــس تجل مجل
آتــش بچه هــا، و امــا او از کجــا دارد صحنــه را 
ــت  ــمه اس ــا؟ او سرچش ــا از کج ــرد و م می نگ
ــدی  ــا؟ نق ــا از کج ــا م ــرد و ام ــه می نگ و از قل
نیســت؛ باالخــره شــور جوانــی اســت امــا 
ــز  ــجویی نی ــش دانش ــه جنب ــم ک ــار داری انتظ
ــا  ــود ت ــر ش ــه نزدیک ت ــه قل ــاله ب ــد هرس بتوان

بتوانــد صحنــه را بــه خوبــی ببینــد! آن موقــع 
اســت کــه آن انتقــاد بــه راســتی انتقــاد اســت 
و عــالوه بــر نقــد، راه حــل نیــز می آیــد وگرنــه 
کــه نقــد را همــه بلدنــد! ســلب و ایجــاب بایــد 

باهــم باشــد.
و امــا تمــام روایــت اصلــی مــن همیــن اســت 
کــه گــر تــو خواهــی راه روی و راه بــازی 
کنــی، ســعی کــن از نــگاه امــام خــود بنگــری، 
ساده ســازی  دچــار  کــه  اســت  زمــان  آن 
مســئله ها نمی شــوی و واقعی تــر می نگــری؛ 
مــا اول بایــد واقعــی نــگاه کنیــم و فانتزی نگــر 
نباشــیم؛ نگرشــی واقعــی بــه مســئله ها، درس 
ــار دارد و  ــدر انتظ ــود و پ ــا ب ــه بچه ه ــدر ب پ
منتظــر اســت و امــا مــا مــرد میــدان ایــن راه 

هســتیم کــه:
گر مرد رهی، میان خون باید رفت

وز پای فتاده سرنگون باید رفت
تو پای به راه در نه و هیچ مپرس

خود راه بگویدت که چون باید رفت



28
فصل سیاسی

نشریه هم شاگردی مشاره 34
احتادیه جامعه اسالمی دانشجویان

یکـی از چالش هایـی کـه ذهـن مـردم، به خصوص قشـر انقالبـی را می توانـد در این شـرایط درگیر کرده باشـد، تفـاوت کارکرد دولـت فعلی با 
دولـت قبلـی اسـت. متأسـفانه بـه دلیل هـای گوناگـون مثل دقیـق تبیین نکـردن تالش های دولـت و نتیجه ی آن هـا، تحقیق نکـردن کافی و 
از آن طـرف سوء اسـتفاده ی دشـمن از ایـن شـرایط ناآگاهـی، باعـث ایجاد دید منفی نسـبت به شـرایط کنونی و آینده ی کشـور شـده اسـت. 
رهبـر انقـالب در همیـن راسـتا، 3۱خرداد ماه امسـال در جمـع مردم فرمودند: »هـر کس مردم را از آینده ی کشـور ناامید کند، برای دشـمن 

کار کـرده؛ چـه بدانـد و چـه ندانـد.« امیدواریـم که بـه فضل الهی متـن حاضر مؤثر واقع شـود و دیـد مثبتـی را ایجاد کند.

حوزه ی پزشکی

۱. از اولیـن اقدام هـای دولـت جدیـد، سرعت بخشـی فرآینـد واردات واکسـن بود. مذاکره ی شـخص آقای رییسـی با سـران کشـورها درباره ی 
واردات واکسـن، هماهنگـی بیـن ارگان هـای مختلف دولت و دیپلماسـی فعـال وزارت خارجه باعث شـدند تا بعد از مدتی در تابسـتان ۱۴۰۰، 
شـاهد ورود ان  بوهـی از واکسـن ها از خـارج بـه کشـور باشـیم کـه بـه تعبیـر وزیـر بهداشـت »بـه لطـف خـدا سـیلی از  واکسـن به کشـور 

سـرازیر شد.«

دستـاورد نـامـه
امیرمحمد زارع 

دبیر واحد فرهنگی جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

)بخشی از مطالب از خرب آنالین(

2.بیمـه ی رایـگان سـالمت بـرای بیـش از ۵ میلیـون نفـر از هموطنـان از دیگـر اقدامـات دولـت در حـوزه ی درمـان بـوده که باعـث کاهش 
هزینه هـای پرداختـی می شـود.
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)بخشی از مطالب از خرب آنالین(

حوزه ی اشتغال زایی 

مقایسـه ی تعداد شـاغالن کاسته شـده در طی 
یکسـال اول دولت رییسـی )بهار ۱۴۰۰ تا بهار 
۱۴۰۱( بـا یـک سـال اول دولت روحانـی )بهار 
۱392 تـا بهـار ۱393( تفـاوت زیادی را نشـان 
می دهـد. طبـق آمـار در یـک سـال اول دولـت 
رییسـی، حدود 9۸ هـزار نفر از تعداد شـاغالن 
در کشـور کـم شـده امـا در سـال اول دولـت 
روحانـی، حـدود یـک میلیـون و ۶۴ هـزار نفـر 
از جمع شـاغالن کشـور کم شـده اسـت؛ یعنی 

افـت تعـداد شـاغالن در یـک سـال اول دولـت 
قبـل نسـبت بـه یـک سـال اول دولـت فعلـی، 
بیـش از ۱۰ برابـر بـوده اسـت. طبـق گـزارش 
مرکـز آمـار، در فاصلـه ی بیـن بهـار 92 تا 93، 
حـدود یک میلیـون و ۱۵2 هزار نفر از جمعیت 
فعـال )جمعیـت دارای توان و امیـد به کار( کم 
شـده و بـه جمعیت غیرفعـال )جمعیـت بدون 
تـوان یـا امیـد بـه کار( پیوسـته اند؛ درحالی که 
در بهـار ۱۴۰۰ تـا ۱۴۰۱، حـدود 9۸ هـزار نفر 
که شـغل خود را از دسـت داده انـد، به جمعیت 
بیـکار )دارای امیـد و توان به کار( اضافه شـدند 

و حتـی بخشـی از جمعیـت غیرفعال )نداشـتن 
توانایـی یـا نداشـتن امید بـه کار( بـه آن اضافه 
شـدند. ایـن یعنـی امیـد بـه اشـتغال در سـال 
اول دولـت رییسـی بـه مراتـب بیشـتر از سـال 
اول دولـت روحانـی بوده اسـت. ایـن را نیز باید 
در نظر داشـت که وضعیت اقتصادی سـال اول 
دولـت روحانـی بـه گـواه برخی کارشناسـان به 
مراتـب بهتـر از سـال اول دولـت رئیسـی بوده 

است.

)خربگزاری ایرنا(
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امـا چطـور دولـت جدیـد توانسـت بـا وجـود مشـکالت موجـود، به مراتـب کمتـر از دولت قبلـی در سـال اول خـود افت تعداد شـاغالن را داشـته 
باشـد؟ یکـی از اقدامـات، سرعت بخشـی واکسیناسـیون بـا افزایـش چشـمگیر واردات واکسـن بود که باعـث جلوگیـری از تعطیلی کارها، ناشـی از 

قرنطینه هـای هزینه بـر شـد.
اقدام بعدی، حذف مجوزهای غیرضروری اشتغال بود که برای بسیاری از شغل ها از چندین ماه به چندین روز کاهش یافت.

توسعه ی صادرات
دولت رئیسـی، دید بازتری برای تعامل اقتصادی با دیگر کشـورها به خصوص کشـورهای همسـایه داشته اسـت. به نقل روزنامه ی فرهیختگان، در خردادماه 
۱۴۰۱، صادرات غیر نفتی ایران به کشـورهای همسـایه، طی حدود 9 ماه، از شـهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشـت ۱۴۰۱، حدود 9۶ درصد افزایش داشـته اسـت. 

ایـن در حالـی اسـت که صادرات از سـال 92 تـا 99 تنها حدود ۱2 درصد افزایش داشـته.
طبـق آمـار گمرک هـای ایـران، میـزان صادرات غیرنفتـی ایران طی سـال۱۴۰۰، باالترین مقـدار در طول تاریخ خود بوده اسـت. طبق این آمـار، ۴۸ میلیارد 

دالر صـادرات غیرنفتـی بـه کشـورهای مختلف صـورت گرفته که حتی 3 میلیارد دالر هم بیشـتر از هدف گذاری دولت در سـال۱۴۰۰ بوده اسـت.

)منبع منت و منودار: فرهیختگان(

طبـق آمـار گمرک هـای ایـران، میـزان صـادرات 
غیرنفتـی ایران طـی سـال۱۴۰۰، باالترین مقدار 
در طـول تاریـخ خود بوده اسـت. طبق ایـن آمار، 
۴۸ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی به کشـورهای 
مختلـف صـورت گرفته که حتی 3 میلیـارد دالر 
هم بیشـتر از هدف گـذاری دولت در سـال۱۴۰۰ 

بوده اسـت.
نکتـه ای کـه ممکـن اسـت برخـی مطـرح کنند 
ایـن اسـت کـه افزایش قیمـت کاالهـا در جهان 

باعـث افزایـش قیمت کل صـادرات شـده، اما به 
چنـد نکتـه باید توجـه کرد:

۱. طبـق آمـار سـازمان توسـعه ی تجـارت ایران، 
هـم وزن و هم ارزش صادرات غیر نفتی در سـال 
۱۴۰۰، نسـبت به سـال 99 افزایش داشته است.

2. نکتـه ی بعدی، بیشـتر بـودن ارزش صـادرات 
نسـبت بـه واردات در سـه ماهـه ی اول امسـال 
اسـت کـه از آن بـه عنـوان تـراز تجـاری مثبـت 
یـاد می کننـد. در حالـی کـه تـراز تجـاری در دو 

سـال 99 و ۱۴۰۰، منفـی بـوده. در سـه ماهه ی 
اول ۱۴۰۱، تراز تجاری کشـور ۶۰۵ میلیون دالر 

اعالم شـده اسـت.
3. افزایـش صـادرات فقـط محـدود بـه کاالهای 
خـام و اولیـه نبوده بلکه تالش دولـت بر صادرات 
بیشـتر تکنولوژی و خدمات فنی مهندسـی بوده 
اسـت. صادرات خدمات فنی مهندسـی در ۱۴۰۰ 
نسـبت به سـال 99، بـه میـزان 3۶۷ درصد و در 
سـه مـاه اول ۱۴۰۱ نسـبت بـه مدت مشـابه در 
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سـال 99، ۵۱۸ درصد افزایش داشـته اسـت.
۴. افزایـش قیمـت کاالهـا در جهان از زمان شـروع جنگ روسـیه 
و اوکرایـن در اسـفند ۱۴۰۰ صـورت گرفـت. در حالـی کـه رشـد 

صـادرات تـا آن موقـع هـم ارزش توجه داشـت.

صادرات به اروپا
طبـق گفتـه ی علیرضـا پیمان پـاک، معـاون وزیر سـمت و رئیس 
برنامـه  سـازمان توسـعه ی تجـارت، در تیرمـاه امسـال در یـک 
تلویزیونـی، صـادرات ایران به اروپا در یکسـال گذشـته ۵۵ درصد 

افزایش داشـته اسـت. 
واردات اروپـا از ایـران در ۵ مـاه نخسـت 2۰22، از 2 میلیارد یورو 
گذشـت و 39 درصـد رشـد کـرد. طبـق جدیدترین آمـار از پایگاه 
خبـری یورواسـتات، تجـارت ایـران و 2۷ کشـور اتحادیـه ی اروپـا 
نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، ۱2 درصد رشـد داشـته اسـت. 
مبـادالت تجـاری در ماه های ژانویـه تا می 2۰2۱، یـک میلیارد و 
۸۴۵ میلیـون یورو بوده اسـت. در همین بـازه ی زمانی در 2۰22، 

بـه 2 میلیـارد و ۷۵ میلیون یـورو افزایش یافته اسـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، آلمـان بزرگترین شـریک تجـاری ایران 
در ایـن ۵ مـاه بـوده و 3۷درصـد از تجـارت ایـران و اتحادیـه ی 
اروپـا بـا آلمـان صـورت گرفتـه اسـت. در نمایشـگاه بین المللـی 
آگروفـود خـرداد امسـال تهران نیـز آلمـان بزرگترین غرفـه را در 

بیـن شـرکت کنندگان خارجـی داشـت.

افزایش صادرات نفت
طبـق بررسـی های یـک شـرکت تحقیقـی تجـاری نفـت بـه نـام 
پترولوجسـتیک، ایـران در مـدت اول تـا نوزدهم ژوئـن 2۰22، به 
طـور متوسـط 9۶۱ هـزار بشـکه نفـت در روز وارد بـازار جهانـی 
کـرده اسـت. همچنیـن طبـق آمـار همیـن شـرکت، طـی مـاه 
میـالدی گذشـته صـادرات نفـت ایـران ۴۶۱ هـزار بشـکه در روز 

بـرآورد شـده بود.

عرصه ی روابط خارجی
عضویـت در سـازمان همـکاری منطقـه ای »شـانگهای« بـه عنوان 
یـک دسـتاورد مهم بود که برخـی در دولت قبلـی FATF را مانع 

پیوسـتن بـه آن اعـالم می کردند.

)منبع منت و منودار: نود اقتصاد(

)منبع منت از ایرنا و منبع منودار از سایت همفکران، 

منودار، صادرات و واردات تا فروردین ۱۴۰۱ است.(

)منبع مطالب از تسنیم و منودار زیر از سایت موسسه مطالعاتی 

تحریریه است(



32
فصل سیاسی

نشریه هم شاگردی مشاره 34
احتادیه جامعه اسالمی دانشجویان

ایـران،  بیـن  گاز  سـوآپ  داد  قـرار  امضـای 
ایـران  خـاک  از  آذربایجـان  و  ترکمنسـتان 
رویـداد  ایـن  در  حضـور  ثمرهـای  جملـه  از 
بـود. طبـق ایـن قـرارداد، ایـران بایـد در مـرز 
را  کشـور  ایـن  از  صادراتـی  گاز  ترکمنسـتان 
پنـج  گاز  از  بخشـی  آن  بـا  و  تحویـل گرفتـه 
شـمالی،  خراسـان  رضـوی،  خراسـان  اسـتان 
خراسـان جنوبـی، گیـالن و سـمنان را تأمیـن 
می کنـد. سـپس همـان مقـدار گاز را در مـرز 

می دهـد. تحویـل  آذربایجـان  جمهـوری 
سـفر بـه روسـیه در بهمـن ۱۴۰۰ و امضـای 
در  روس هـا  بـا  همـکاری  سـند  چندیـن 
انتقـال  و  پتروشـیمی  گاز،  نفـت،  حـوزه ی 
فناوری، شـرکت در نشسـت سـران کشـورهای 
صادرکننـده ی گاز )GECF( در دوحـه و توافق 
بـا قطری هـا بـرای سـرمایه گذاری در حـوزه ی 
امضـای ۱۴ سـند همـکاری  و همچنیـن  گاز 
میـان تهـران و دوحه، سـفر یـک روزه ی رئیس 
جمهـور بـه عمـان در خـرداد ۱۴۰۱ و امضـای 
۱2 سـند همـکاری بـا مسـقط، سـفر امامعلـی 
رحمـان رئیـس جمهور تاجیکسـتان بـه تهران 
و امضـای ۱۷ سـند همـکاری و نیـز گسـترش 
روابـط خارجـی بـا دیگـر کشـورها به خصـوص 
همسـایگان، اقدامـات دولت در ایـن حوزه بوده 
کـه منجر به تحوالت چشـمگیر در دیپلماسـی 
کشـور  اقتصـادی  دیپلماسـی  به خصـوص 
شده اسـت کـه از نمودهای آن رشـد حدود 9۶ 

درصـدی صـادرات غیرنفتـی بـه همسـایگان و 
پیشـی گرفتـن از صـادرات نفتـی بـوده اسـت.

)YJC منبع مطالب از فارس و(

شفافیت
ریاسـت  دوم  دوره ی  در  شـفافیت  معمـوال 
جمهـوری صـورت می گیـرد. انتشـار فهرسـت 
مرکـزی  بانـک  سـوی  از  بانکـی  ابربدهـکاران 
کارهـا  مهم تریـن  از   ۱۴۰۱ فروردیـن   3۱ در 
در مسـئله ی شـفافیت بـود. وزارت اقتصـاد در 
اقدامـی کـه از نظـر برخی کارشناسـان منحصر 
بـه فـرد بود، صـورت  حسـاب های مالـی حدود 
32۰ شـرکت دولتـی و عمومـی را بـه همـراه 
گزارش حسابرسـی که در آن بندهای بازرسـی 
و 99  دو سـال 9۸  بـرای  درج شـده  قانونـِی 
وجود داشـت، در سـامانه ی کدال منتشـر کرد.

جلوگیری از قطع برق

طبـق آمـار گرفتـه شـده، در تیـر مـاه ۱۴۰۰ 
میـزان قطعـی برق، 29 روز از 3۱ روز در تهران 
بـوده در حالـی کـه در مـدت مشـابه ۱۴۰۱، 
میـزان قطعـی برق در تهـران صفر بوده اسـت.
شـاید برخـی علـت ایـن نبـود قطعـی را ندادن 
بـرق کافـی بـه صنایـع بداننـد. در حالـی کـه 
آمارهـا نشـان می دهـد میـزان مصـرف صنایع 
تابسـتان  بـه  نسـبت   ۱۴۰۱ تابسـتان  در 

روزهـای  برخـی  و  داشـته  افزایـش   ۱۴۰۰
بـه  نسـبت  مصـرف  میـزان  تابسـتان۱۴۰۱، 
مـدت مشـابه سـال قبـل، ۷۰ درصـد افزایـش 

اسـت. داشـته 
این هـا تنهـا نمونه هایی از پیشـرفت های صورت 
گرفتـه در دولت آیت الل رئیسـی اسـت. از دیگر 
اقدامـات مؤثـر دولـت می تـوان بـه گزینه هـای 
زیـر اشـاره کـرد: توزیـع عادالنـه ی ارز بـه نفـع 
مـردم و حـذف رانت خـواران، افزایش شـاخص 
بـورس، کاهـش خلـق پـول، کاهش اسـتقراض 
از بانـک مرکـزی، دادن بدهی هـای کالن دولت 
قبلـی، رفـع کمبـود کاالهـای اساسـی و پایـان 
صف هـای طوالنـی مثل صف تهیه مـرغ، رایگان 
شـدن هزینـه ی آب و بـرق و گاز افـراد تحـت 
پوشـش کمیتـه، بهزیسـتی و قشـرهای آسـیب 
پذیـر، بیمـه ی رایگان سـالمت برای بیـش از ۵ 

ایرانی. میلیـون 
قطعـا  کـه ضعف هـا  گفـت  بایـد  نیـز  را  ایـن 
وجـود دارنـد امـا طبـق مطالـب و آمارهایـی 
کـه ارائـه شـد، عـزم اصلـی دولت بر تحـول در 

اسـت. بـوده  مختلـف  زمینه هـای 
در پایـان نیـز ایـن را اشـاره کنـم کـه هـر یک 
از مـا هـر چنـد کـه حکـم و حقـوق از دولـت 
نگیریـم ولـی از اهالـی دولـت انقالبی هسـتیم 
و وظیفـه داریـم طبـق فرموده ی رهبـر انقالب، 
وارد عرصـه ی جهاد تبیین شـویم و آگاه سـازی 

عمومـی را انجـام بدهیم.

)منبع منت و منودار: فرهیختگان(
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)منبع منت و منودار: فرهیختگان(

دوباره ایران
دوباره سیل و باران

جعفر فالح وادقانی
عضو جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب

ــوان بحــران تلقــی می شــود،  ــه عن ــه و هرآنچــه ب ســیل، زلزل
آزمــون مدیریــت اســت. 3 ســال پیــش بــود کــه در هنگامــه ی 
ســال نــو، بــاران رحمــت الهــی همچــون عمــوی ریــش ســپید 
ــاد  ــر ش ــا بی خب ــردم از همه ج ــد. م ــا را کوبی ــوروز درخانه ه ن
و خــرم همچــون گذشــته بــه جاده هــا زدنــد، بی آنکــه بداننــد 
قطــرات کوچــک بــاران بــا چــه هدفــی آســمان را بــه مقصــد 

ــد. ــرک می کنن ــن ت زمی
ــان را کــه  ــد می شــد. رســوا کــرد آن آری همــان شــد کــه بای
ســیالب را جــاده و درختــان را بــرای مصــارف شــخصی قطــع 
ــن را  ــا قوانی ــراب و ی ــت را خ ــه طبیع ــانی ک ــد. کس نموده ان
ــه  ــدی ب ــارات ج ــی و خس ــث خراب ــد و باع ــده می گیرن نادی
ــد،  ــت کرده ان ــده خیان ــال و آین ــه ح ــوند، ب ــال می ش بیت الم
امــا بدتــر از ایــن کســانی هســتند کــه بــا پشــت ســر گذاشــتن 
ــه ای در ســال 9۸ ، همچنــان در مســیر قدیمــی  چنیــن تجرب
حرکــت کــرده و بــا بحران هــای آینــده همچــون قبــل 
برخــورد کننــد. بلــه دوبــاره ایــران و دوبــاره ســیل ؛ بایــد دیــد 
کــه چــه درســی از گذشــته گرفتــه شــده و چــه آموزه هایــی را 
در ســیل جدیــد بــه کار برده انــد کــه تجــارب تلــخ را کاســته 

ــد. ــال وارد کن ــه بیت الم ــری ب ــای کمت و ضرره
 اعــداد و ارقــام نشــان می دهــد کــه در ســیل اخیــر بــا توجــه 
ــارات  ــود، خس ــده ب ــه داده ش ــیاری ک ــای بس ــدار ه ــه هش ب
ــه  ــتر ب ــز بیش ــی نی ــارات مال ــتیم. خس ــری داش ــی کمت جان
علــت ســاخت و ســازهای غیــر اصولــی بــوده اســت . ایــن هــم 
از آزمایــش، کــه می شــود بــا آن مدیریــت بحرانمــان را محــک 
ــت  ــه دس ــارب ب ــا و تج ــرای آموزش ه ــا اج ــه ب ــم ک زد. دیدی

ــم. ــر کمــک می کنی ــه بهت ــت هرچ ــده، در مدیری آم

بحران، فرصتی برای آزمایش هرآنچه تمرین کردیم.
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بزرگتریـن ابـزار ایجـاد ناامیدی، کـه منتهی 
بـه بی اعتمـادی و فاصله بین مـردم و دولت 
از احساسـات و خواسـته  میشـود، اسـتفاده 
هـای مـردم اسـت ؛ چـه اصلـی خطرنـاک 
بـازی شـفافیت کـه مـردم اجرایـش  از  تـر 
را مویـد بـر ایـن فکـر میداننـد کـه فقـط در 
انتخـاب نقش ندارنـد، بلکه میتواننـد بعنوان 
ناظـر بـر منتخبیـن خود نظـارت کننـد و از 
آن هـا مطالبـه بـه جـا و براسـاس واقعیـت 
داشـته باشـند و اما بعد، مسـئولین بخواهند 
تصمیمـات و زندگـی قبـل و بعد انتصابشـان 
را در یـک محیـط تاریـک و بـی نـور قـرار 
دهنـد و مـردم را بـا شـایعه هـای دشـمنان 
و ابهامـات بـه حـال خویـش رهـا کننـد کـه 
باعـث کم شـدن اعتمـاد روز افـزون مردم به 

سیاسـتمداران اسـت.
 به راسـتی که دموکراسـی در هنگام انتخاب 
و شـفافیت در زمـان و طـول خدمـت یـک 
مسـئول میتوانـد مدینـه فاضلـه ای بسـازد 
کـه مردم قبـل از توضیـح مسـئولین بعنوان 
ناظریـن دلسـوز و آگاه و آمادگـی قبـول آن 
را داشـته باشـند ، وجـود این عدم شـفافیت 
فقـط چیـزی جـز حرکـت جامعه بـر مبنای 
شـایعات و بدبینـی و حـدس و گمان نیسـت 
کـه باز هـم مقصر آن اشـخاصی هسـتند که 
در  و  خانه هـا  تاریـک  در  را  تصمیماتشـان 
تاریکـی اتخـاذ می کنند، بـدون درک عواقب 

آن در سـطوح جامعـه .
مجلـس  در  امـا  آراء  آشکارسـازی  سـازوکار 
ایـن  نیسـت.  حاکـم  مـا  اسـالمی  شـورای 
در  می توانـد  نماینـده  کـه  معناسـت  بـدان 
ابهـام کامـل، بـه برخـی مصوبـات و قوانیـن 
رأی مثبـت دهـد، و یک سـاعت بعـد جلوی 
کسـب  بـرای  و  خبرنـگاران  دوربین هـای 

رضایـت افـکار عمومـی و پایـگاه رأی خـود، 
ژسـت مخالـف بگیـرد و بقیـه را متهـم کند. 
ناقـص،  بودجـه ای  می تواننـد  نماینـدگان 
بـدون منابع کافـی، بدون مالحظات توسـعه 
پایـدار را تصویـب کننـد، و بـه دلیـل همین 
بودجـه ناکارآمـد، دولـت و وزرا را مؤاخـذه 

نماینـد .
کامـل  امنیـت  در  می تواننـد  نماینـدگان   
ناشـی از پنهـان بـودن رأی گیری، هـر قانون 
یـا طـرح ضـد فسـاد را تصویـب نکننـد و به 
آن رأی منفـی بدهنـد، و بعـد یقـه دولـت را 

بـرای گسـترش فسـاد بگیرنـد .
نماینـدگان می تواننـد بـه بودجـه تخصیـص 
آب،  انتقـال  سـد،  هـر  سـاخت  بـه   یافتـه 
و  کشـاورزی  توسـعه  فـوالد،  پتروشـیمی، 
سـایر اقدامـات عمرانـی نـا مناسـب از نظـر 
محیـط  زیسـتی در حوزه انتخابیـه خود رأی 
مثبـت بدهنـد، و بعـد ژسـت توسـعه پایـدار 
بگیرنـد و دولـت را بـه خاطـر تخریـب منابع 
زیسـت محیطـی متهـم کننـد و وزرا را برای

 

و  نقـد  میـز  پـای  بـه  اسـتیضاح  و  سـؤال 
اعتـراض بکشـند. نمی شـود بـه هـر طـرح و 
پیشـنهادی بـرای تأمین مالی نظام سـالمت 
رأی مثبـت داد و بعد از ایـرادات طرح تحول 
سـالمت انتقاد کرد.............................................
اختیـار رأی پنهـان دادن و هم زمـان اختیـار 
از دولـت،  بـرای مطالبـه شـفافیت  داشـتن 
تناقـض اسـت. دولت باید شـفاف و پاسـخ گو 
باشـد، امـا ایـن شـفافیت بـه همـان انـدازه 
و شـاید بیشـتر بـرای مجلـس نیـز ضـروری 
اسـت. مجلـس قانون گـذار اسـت و شـفافیت 
در قانون گـذاری کـه قاعـده اداره جامعـه را 

تعییـن می کنـد، ضروری تـر اسـت.

شفــاف بـازی
عباس قرلیوند

دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه ایالم
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کاری بــا ما نداشــته باش
علیرضا بیگلری

دبیر  جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مافیـا

کـه  اسـت  عنصـری  اداری،  تخلـف  و  فسـاد 
معمـوال در تمـام جوامع کنونی قابل مشـاهده 
اسـت و بـر اسـاس وجـود قوانیـن مختلفی که 
معیـوب هـم هسـتند و باعـث ایجاد رانـت و یا 
وجود شـبکه های قـدرت پنهان کـه اکثرا هم 
نفـوذ زیـادی در مسـئوالن عالـی رتبـه دارند، 

می شـوند.
فسـاد در حکومت هـای اقتدارگـرا، تمرکزگرا و 
بـا اقتصـاد بسـته یـا جوامـع کم درآمد شـیوع 
بیشـتری دارد، در ایـن اقتصـاد مبـادالت مالی 
گـران تمـام می شـود درامـد هـا بیشـتر صرف 
داللـی و سـفته بـازی می شـود و در نتیجـه 
هزینـه کمتـری وارد چرخه تولید خواهد شـد 
کـه موجـب می شـود اقشـار ضعیف بیشـترین 
فشـار را از بابـت مقدارپـاداش دریافتی، تحمل 
کننـد و سـود اصلـی بـه جیـب دالالن می رود 
بـه این ترتیـب چرخه فقـر ادامه پیـدا میکند.

از سـوی دیگر بدلیل نفوذ سیستماتیک قدرت 
پـول در بخش های مختلـف نظارتی می بینیم 
کـه معمـوال کـم کاری های اساسـی از سـوی 
ایـن نهـاد ها بـرای نظـارت صـورت می گیرد و 
دامنـه فسـاد گسـترده تر می شـود، در کشـور 

هایـی کـه درآمد آن ها بیشـتر وابسـته به یک 
یـا چنـد منبع اسـت )بطور مثـال منابع نفتی( 
بدلیـل کاهـش تنـوع بـازار رقابتـی و انحصـار 
ایـن بخـش، بیـن مسـئوالن و سیاسـتمداران، 
این امکان فسـاد و دزدی بیشـتر می شـود، به 
عبارتـی اگر فضـای رقابتی با رقیبـان داخلی و 
خارجـی ایجـاد شـود دوطـرف ولو به تـرس از 
دادن بـازار مالـی خویـش، سـعی خواهند کرد 

از تخلـف جلوگیـری کنند.
عامـل مهـم دیگـری کـه اغلـب اوقـات دور از 
چشـم گرفته می شـود، تاثیر عنصر رسـانه در 
فرایند حذف فسـاد اسـت، در کشـور خودمان 
نیز شـاهد هسـتیم معموال تخلف هایـی که از 
طریـق نهـاد ها پیگیـری نمی شـود در صورتی 
کـه بصـورت علنـی در رسـانه نشـر پیـدا کند 
توسـط  سـرعت  بـه  یابـد  عمومـی  جنبـه  و 
مسـئولین مربوطـه مجبور به پاسـخگویی می 
شـود، هرچنـد از این پتانسـیل آنطورکـه باید، 
اسـتفاده نمی شـود امـا اگـر به گونـه ای تنظیم 
شـود کـه در چارچـوب قانـون ، پـل ارتبـاط 
بیـن مـردم و دولت شـود، از طریق افشـاگری 
هـای ایـن شـبکه می تـوان تغییـرات اساسـی 
در عناصـر و افـراد متخلـف ایجاد کـرد، که به 
کـرار ثابت شـده اسـت وقتی یک نقطه فسـاد 

کشـف  می شـود ریشـه هـای پنهـان آن نیـز 
بعـدا از زیـر خـاک بیـرون کشـیده می شـود، 
تخلـف را قطعـا یـک فـرد بـه تنهایـی انجـام 
نمـی دهـد وقتی چنیـن چیزی پیدا می شـود 
از طریـق مانـور رسـانه ای می تـوان بـه ریشـه 

هـای فسـاد نیـز پـی برد.
در ایران در سـال ۱3۸۷ »قانون ارتقاء سالمت 
نظـام اداری و مقابلـه با فسـاد« تصویب و ابالغ 

شـد. در این قانون:
»)فسـاد( هرگونـه فعـل یـا تـرک فعلی اسـت 
کـه توسـط هـر شـخص حقیقـی یـا حقوقـی 
بـه صـورت فـردی، جمعـی یـا سـازمانی کـه 
عمـداً و بـا هـدف کسـب هرگونـه منفعـت یـا 
امتیـاز مسـتقیم یا غیرمسـتقیم بـرای خود یا 
دیگـری، بـا نقـض قوانیـن و مقررات کشـوری 
انجـام پذیـرد یـا ضـرر و زیانـی را بـه امـوال، 
منافـع، منابـع یـا سـالمت و امنیـت عمومی و 

یـا جمعـی از مـردم وارد نمایـد« 
و قـوه ی قضائیـه، قـوه مجریـه، وزارتخانه هـا 
قانـون  ایـن  طبـق  مختلـف  دسـتگاه های  و 
وظایـف مشـخصی در راسـتای اجـرای قانون، 
آموزش و اطالع رسـانی، شفاف سـازی و ارائه ی 
بـر عهـده  اداری  میـزان فسـاد  شـاخص های 

دارند؛
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 امـا موضـع دولت و قـوه قضائیـه در حال حاضر 
نسـبت بـه مافیـا هـای موجـود در کشـور مثـل 
آموزش،مافیـای  مافیـای  غـذاودارو،  مافیـای 

ورزش،مافیـای خـودرو و ... چگونـه اسـت؟
برای بررسـی این موضوع از کمی قبل تر شـروع 
کنیـم، یکی از شـعار های اصلـی انتخاباتی آقای 
رئیسـی مبـارزه بـا مافیای هـای اصلی فسـاد در 

بود کشور 

 حتـی یکـی از دالیـل اصلـی حضور ایشـان 
در انتخابـات ایـن بود کـه بیان کردنـد در قوه 
قضائیـه با فسـاد ایجاد شـده مبـارزه کردند، 
حـاال می خواهند بـا تشـکیل دولـت از ایجاد 

فسـاد جلوگیـری کنند.

عملکـرد آقـای رئیسـی در قـوه قضائیه بـا  ارائه 
سـند تحـول قضایـی به رهبری شـروع شـد که 

گام بلنـدی در آغـاز کار بود
برگـزاری دادگاه هـای علنـی ویـژه مفاسـد 

اقتصـادی، بـی تعارفـی بـا دانـه درشـت 
هـا و آقـازاده هـا، از نقاط قـوت حضور 
دادگاهـی  موجـب  کـه  بـود  ایشـان 

شـدن افـراد قدرتمنـدی امثـال:
دسـتگیری پرویـز کاظمی، وزیر 
اول  دولـت  در  رفـاه  و  کار  اسـبق 
مشـارکت  اتهـام  بـه  احمدی نـژاد 
در اخـالل عمـده در نظـام اقتصادی 

ر کشو
محمـد  دامـاد  رضـوی،  هـادی 

شـریعتمداری، وزیـر سـابق صنعـت و 
معـدن و وزیـر کنونـی کار و رفـاه کـه در 

جریـان محاکمـات بـه »داماد وزیر« مشـهور 
شـد به اتهام مشـارکت در اخالل عمده در نظام 
اقتصـادی کشـور بـه 2۰ سـال حبـس، رد مال، 
شـالق و محرومیـت از خدمـات دولتـی محکوم 

. شد
محسـن پهلوان، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت 
پدیـده شـاندیز و متهـم ردیـف اول پرونـده بـه 
اتهـام هدایـت و رهبری شـبکه کالهبـرداری به 
حبـس ابد و اسـترداد امـوال و محرومیت دائم از 

خدمـات دولتی محکوم شـد.
عمار صالحـی، فرزند یکی از فرماندهان ارشـد 
و سـابق ارتـش بـه اتهـام معاونـت در اخـالل در 
نظـام اقتصـادی در ارتباط با یکـی از پرونده های 
فسـاد بانک سـرمایه)گروه جهانبانـی( در دادگاه 
علنـی محاکمـه و بـه تحمـل ۱۰ سـال حبس و 
محرومیـت دائـم از خدمات دولتی محکوم شـد.

مؤسسـه  مدیرعامـل  میرعلـی،  ابوالفضـل 
اعتبـاری ثامن الحجـج و رئیس اسـبق دادسـرای 

نظامـی اسـتان خراسـان بـه اتهام مشـارکت در 
اخـالل در نظـام اقتصـادی کشـور بـه ۱۵سـال 
حبـس و محرومیـت از خدمـات دولتـی محکوم 
شـد. او مصـداق کسـی بـود که به گفتـه ولی الل 
سـیف، رئیس سـابق بانـک مرکـزی، تحصیالت 
دیپلمـه داشـت و به صـورت مسـلح وارد بانـک 

مرکـزی می شـد!
رسـیدگی بـه پرونـده عبـاس ایروانـی، مدیر 
خـودرو  قطعـات  تولید کننـده  عظـام،  گـروه 
بـه اتهـام افسـاد فـی االرض از مجـرای اخـالل 
عمـده در نظـام اقتصادی کشـور و رسـیدگی به 
اتهامات علـی دیواندری، مدیرعامل سـابق بانک 
ملـت و پارسـیان ازجملـه اقدامات دسـتگاه قضا 

در برخـورد بـا متهمـان دانه درشـت اسـت.

محمدرضـا  دامـاد  ریاحـی،  علی اشـرف 
معاونـت  بـه  وزیـر سـابق صنعـت  نعمـت زاده، 
در اخـالل کالن در نظـام اقتصـادی بـه میـزان 
۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو در پرونده موسـوم

 به پتروشیمی متهم شد
محمدرضـا  فرزنـد  نعمـت  زاده،  شـبنم 
اتهـام  بـه  صنعـت  سـابق  وزیـر  نعمـت زاده، 
مشـارکت در اخـالل عمـده در نظـام اقتصـادی 
مایحتـاج  توزیـع  امـر  در  اخـالل  طریـق  از 
و  شـالق  حبـس،  2۰سـال  بـه  عمومـی)دارو( 

شـد. محکـوم  ردمـال 
مهـدی آخونـدی، فرزنـد عبـاس آخونـدی، 
وزیر سـابق راه و شهرسـازی یکی از آقازاده هایی 

اسـت که طـی ان سـال ها بازداشـت شـد.
فریـدون احمـدی، نماینـده زنجـان و محمد 
اتهـام  بـه  مجلـس  در  ابهـر  نماینـده  عزیـزی، 
مشـارکت و معاونـت در اخـالل بـازار خـودرو و 
در ارتبـاط بـا پرونده سـایپا پـس از بازداشـت با 
تودیـع وثیقـه ۱۰میلیارد تومانی بـرای هریک از 

آنهـا، آزاد شـدند.
روحانـی،  حسـن  بـرادر  فریـدون،  حسـین 
رئیس جمهـور بـه اتهـام دریافـت رشـوه در حال 

تحمـل ۵سـال حبـس خـود اسـت.
تاکنـون تعـدادی از جلسـات محاکمـه مهـدی 
جهانگیـری، بـرادر معـاون اول رئیس جمهـور 
بـه اتهامـات مالـی در دوره تحول قضایـی برگزار 

شـده اسـت. او بـه قیـد وثیقه آزاد اسـت.
رسـول دانیـال زاده، ابربدهـکار بانکی)۴هـزار 

میلیـارد تومـان( بازداشـت شـد.
عیسـی شـریفی، قائم مقـام شـهردار اسـبق 
تهـران که جلسـات دادگاه وی در دادگاه نظامی 

به صـورت غیرعلنـی برگـزار شـده اسـت.
احمد عراقچـی، معـاون ارزی بانـک مرکزی 
و بـرادرزاده عبـاس عراقچـی، معـاون وزیـر 
خارجـه و عضو ارشـد تیـم مذاکره کننده 
هسـته ای به اتهام مشـارکت در اخالل 
از  کشـور  پولـی  و  ارزی  نظـام  در 
طریـق قاچـاق عمـده ارز به صـورت 
و سـازمان یافته در حـد  شـبکه ای 
کالن بازداشـت و بـه قید وثیقه آزاد 
اسـت. تعـدادی از جلسـات دادگاه 

عراقچـی برگزار شـده اسـت.
هاشـم یکه زارع، مدیرعامـل ایران  
خـودرو بـه اتهـام افزایـش غیرقانونی 
و  ایران خـودرو  محصـوالت  قیمـت 
اخالل در بازار خودرو در بازداشـت اسـت.

پوری حسـینی، رئیـس سـازمان خصوصی 
اتهـام  بـه  اقتصـاد  وزیـر  معـاون  و   سـازی  
سوءاسـتفاده از جایگاه خود در بازداشـت اسـت.

علی اصغـر پیونـدی، رئیـس جمعیـت هـالل 
احمـر و تعـدادی دیگـر از مدیـران این سـازمان 

بـه اتهـام فسـاد مالی بازداشـت شـدند.
رئیـس سـازمان  دارو،  و  پزشـکی  در حـوزه 
تـدارکات پزشـکی هالل احمر و تعـدادی از 
افـراد بنا بـر اتهامـات و تخلفات ارزی بازداشـت 

. ند شد
پاکسـازی درون قـوه قضائیـه از دیگـر اتفاقـات 
و  افتـاد  زمـان  ان  در  کـه  بـود  بخشـی  امیـد 
باعـث توبیـخ حداقـل ۶۰ قاضـی متخلف شـده 
بـود البتـه ماحصـل ایـن طـرح بازداشـت اکبـر 
طبری، معاون سـابق حوزه ریاسـت قـوه قضاییه 
کـه مـورد توجـه عموم مـردم و رسـانه هـا قرار 
گرفـت پیشـینه طبـری در رأس هـرم مدیریتی 
قـوه قضاییـه، او را به فـردی پرنفوذ در دسـتگاه 
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ردپـای  و  بـود  کـرده  تبدیـل  کشـور  قضایـی 
فسـاد او و شـبکه تحـت رهبـری او را در اغلـب 
مشـاهده  می تـوان  فسـاد  بـزرگ  پرونده هـای 
کرد. آغاز ریاسـت سـید ابراهیم رئیسـی بر  قوه 

قضاییـه، پایـان کار طبـری در عدلیـه بـود.
بررسـی عقبـه مدیریتـی رئیـس جمهـور نشـان 
دهنـده نگـرش مثبـت ایشـان بـه بحث مبـارزه 

با فسـاد اسـت 

امـا آیـا در دولـت مردمـی نیز ایـن اتفاق 
افتد؟ مـی 

جواب: خیر!!!

حـدود پانزده نفـر در دوران برزخی انتقال دولت، 
و  می کننـد  خریـداری  را  کشـور  سـیمان  کل 

قیمت سـیمان را به شـکل بی سـابقه ای افزایش 
رئیـس  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  می دهنـد. 
جمهـور وعده سـاختن یـک میلیون مسـکن در 
قیمـت  افزایـش  نتیجـه  در  اسـت.  داده  سـال 
مصالـح  قیمـت  افزایـش  معنـای  بـه  سـیمان 
سـاختمانی خواهـد بـود کـه شـامل بخش های 
دیگـر نیـز می شـود.نفس عمـل احتکار سـیمان 
در یـک مقطـع کوتـاه مـدت مصداق اخـالل در 
نظام اقتصادی کشـور اسـت.در چنین شـرایطی 
قـوه قضائیـه و مجلس هیچ واکنشـی نسـبت به 
این فسـاد که زندگـی مـردم و برنامه های دولت 

را تحـت تأثیـر قـرار داده نشـان ندادند
مافیاهـای قـدرت و ثـروت کـه در کشـور وجود 
دارنـد، یکـی از موانـع اصلـی تحقـق وعده هـای 
اقتصـادی دولـت هسـتند. این در حالی اسـت 
کـه این مافیـای قدرت و ثـروت یکی از 
دالیـل اصلی بحران هـای اقتصادی 
موجـود نیـز هسـتند. مقابله با 
مافیـای قـدرت و ثروت نیز 

عـزم  یـک  نیازمنـد   
اسـت  اراده ای جـدی  و 
کـه تنهـا مختـص بـه قوه 
مجریـه نیسـت و سـایر نهادها 
از جملـه قـوه قضائیه و قـوه مقننه 
نیـز بایـد در این زمینـه فعالیـت کنند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه نشـانه هایی در ایـن 
زمینه مشـاهده نمی شـود وتنها شـعار  داده می 

. د شو
در دیـد کلی برنامه جامعـی از طرف دولت برای 
مبـارزه بـا بسـتر هـای فسـادزا دیده نمی شـود، 

هرچنـد آقـای رئیسـی قبـال بیـان کـرده بودند 
کـه مافیـای تجهیـزات پزشـکی و دارو از همـه 
مافیاهـا قـوی تـر اسـت و باید دسـت ایـن مافیا 
را قطـع کنیـم امـا اقـدام موثـری در ایـن زمینه 

دیـده نمی شـود.
وزرای دولـت، برنامـه کارآمـدی بـرای مبـارزه با 
این فسـاد ندارند، برنامه هایشـان بیشـتر شـبیه 
ۀرزو بـرای چنـد سـال آینـده اسـت و اقدامـی 
نمی بینیـم حـال اینکـه رئیـس جمهـور دولـت 
سـیزدهم چگونه می خواهد ریشـه های فسـاد را 
خشـک کند، بمانـد، یکی از قربانـی های همین 
بی برنامـه بـودن هـم، وزیـر پیشـین کار یعنـی 

اقـای عبدالملکی شـد!
اینکه زیر فشـار مافیای وزارت کار اسـتعفا دادند 
یـا دلیـل دیگـر... برداشـت بـر عهـده مخاطـب 

است.
دارد  دولـت  در  رئیسـی  آقـای  کـه  جایگاهـی 
فرصـت بسـیار خوبـی بـرای مقابلـه بـا مافیـا 
هـای خـودرو، مسـکن و آموزش اسـت که 
اگـر اصالحات درسـتی در این سـه حـوزه اتفاق 
بیفتـد تغییـرات بزرگـی در زندگی مـردم ایجاد 
می شـود امـا اگـر دولـت بـا فرمـان فعلـی پیش 

بـرود بـه هیـچ نتیجـه ای نخواهـد رسـید.
در مـاه های گذشـته دیدیم که با وجود دسـتور 
مسـتقیم رئیـس جمهـور دربـاره عـدم افزایـش 
قیمـت خـودرو، قیمـت هـا افزایـش یافـت یـا 
اخیـرا قـرار بود بـا حـذف ارز ۴2۰۰ صرفا قیمت 
برخـی کاال هـا افزایـش پیـدا کنـد اما ایـن روند 
گرانـی را در اکثـر کاال مشـاهده کردیم که کامال 
نشـان دهنـده عـدم توانایـی دولـت در کنتـرل 

قیمـت هـا بود.

 این مورد نشان دهنده دو چیز است
اول قدرت زیاد شبکه های فساد 

 دوم ناکارآمدی مدیران ومسئوالن فعلی

اجـرای  فعـال  قضائیـه  قـوه  در  اژه ای  آقـای   
تغییرات سـند تحـول قضایی را دنبـال میکند و 
مشـغول سرکشـی به نقاط مختلف کشـور و بند 
های امنیتی اسـت، بیشـتر سـرگرم پرونـده ها و 
مسـائل داخـل قـوه اسـت و فعال در بحث فسـاد 

هـای کالن ورود نکـرده اسـت.
بنظـر بنـده بـرای مشـخص شـدن نتیجـه کار 
ایشـان فعال بایـد صبر کنیم و ببینیم نسـبت به 

مافیـای کشـور چـه اقدامـی خواهنـد کرد.
والسالم علیکم و رحمت الل و برکاته

در نوشتن این متن از نوشته های مختلف و سخنان برخی 
افراد استفاده شده است
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علل شـکل گیری طالبان از نظر شـما چه 
بـود و به چه میـزان کشـورهای غربی در 

شـکل گیری آن تأثیر گـذار بودند؟
ایـن جنبـش ضـد اسـتکباری قبل از اشـغال 
شـکل گرفت  آمریـکا،  توسـط  افغانسـتان 
موئسسـان  مجاهدیـن  از  برخـی  حتـی  و 
بـا روس هـا درگیـر  زمـان گذشـته  آن در 
بودنـد. بـه دلیـل تفکـرات ضـد غربـی، ضـد 
نیـز درگیری هـای رخ  و  اسـتکباری،ملی گرا 
داده بین شـان، نمی تـوان غربـی هـا را در بـه 
وجـود آمـدن طالبـان موثر دانسـت، امـا آنها 
هرطـور کـه شـده می خواهنـد از نیروهـای 
بالفعـل در هرکجـای جهـان به نفـع خویش 

اسـتفاده کننـد.

قـدرت نظامی و سیاسـی طالبان قبل و 
حیـن دولت اشـرف غنـی چگونه بود؟

و  ، کشـته شـدن مالعمـر  شکسـت 2۰۰۱ 
مالمنصـور عواملـی بودنـد که در زمـان بروز 
باعـث تضعیـف طالبـان شـدند؛ امـا مجـددا 
قـدرت خودشـان را پس گرفتنـد. کمک های 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم ایـران و کشـورهای 
بـه  وابسـتگی ها  کـردن  کمرنـگ  و  دیگـر 
پاکسـتان از نـکات مثبتـی بـود کـه باعـث 
رشـد و افزایش قدرتشـان در این دوران شد.

نارضایتی هـا  در زمـان دولـت اشـرف غنـی 
دولـت  از  کمتـری  مـردم  کـه  شـد  باعـث 
پشـتیبانی کننـد، بنابرایـن دولت پشـتوانه ی 
مردمـی خـودش را از دسـت داد. بـه همیـن 
جریـان  یـک  عنـوان  بـه  طالبـان  دلیـل 
دولـت  و  غـرب  دخالت هـای  بـه  معتـرض 

رسـید. محبوبیـت  بـه  افغانسـتان  ضعیـف 

دالیلی که اشـرف غنـی کشـور را ترک و 
قـدرت را به طالبان تسـلیم کـرد چه بود؟

مانـدن غنـی برابـر بـا حکـم مـرگ او بـود؛ 
مـردم و طالبـان از او نفـرت داشـتند و بـا 

اینکـه می تـوان در افغانسـتان بـا یک شـعار 
سـاده نیـز گروهـی را گـرد خود جمـع کرد، 
او هیـچ پشـتوانه ای نداشـت. حتی دشـمنان 
طالبـان معتقدنـد که درحـال حاضر وضعیت 

کشـور از زمـان دولـت قبـل بهتـر اسـت.

نظامی حال  با گذشته، قدرت  مقایسه  در 
حاضر طالبان را چگونه ارزیابی می کنید ؟!

بـه دلیـل وجـود تجهیـزات آمریکایی هـا در 
افغانسـتان، قـدرت نظامی و سیاسـی طالبان 
در مقایسـه بـا قبـل چندیـن و چنـد برابـر 
شـده و در حـال آمـوزش نیروهـا و کادرهای 
نوپـای  امـارت  ایـن  حفـظ  بـرای  مختلـف 

اسـالمی اسـت.

در نهایـت طالبـان چه هدفـی را دنبال 
می کنـد، آیا روابـط دیپلماتیـک با این 

کشـور توصیـه می گردد یـا خیر؟!
بـه  نسـبت  مـا  جامعـه ی  جـدی  معضـل 
افغانسـتان، عـدم شـناخت و تحلیل درسـت 
اسـت، بـه عنـوان مثـال ماجـرای پنجشـیر، 
ماجـرای اسـرا و نیز کشـت  و کشـتار همگی 
بازی هـای رسـانه ای بـه حسـاب مـی آید که 
غـرب توانسـت به کمـک آن تفکـرات منفی 
و نـا صحیـح را نسـبت بـه طالبان گسـترش 
دهـد. شـاید ایـن جریـان در تمـام مسـائل 
از حرفهـای  بسـیاری  امـا  نباشـد  و  عمیـق 
گفتـه شـده، همچـون جریاناتـی کـه طالبان 
را یـک تفکـر  تکفیـری ضـد شـیعه نشـان 
می دهـد صحیـح نیسـت و ایـن یـک دیدگاه 
اشـتباه اسـت. بـا اینکـه ایـن ها در گذشـته 
سـخت گیـری بسـیاری در اجـرای شـریعت 
داشـتند، در آن زمـان نیـز یـک شـیعه را به 
دلیل شـیعه بودن نکشـتند، یک مـزار را هم 
تخریـب نکردنـد و هرآنچـه که اتفـاق افتاده 
هماننـد همـه ی درگیـری  هایـی هسـت کـه 
در تمـام افغانسـتان از جانب اقـوام و گروه ها 

رخ میدهـد. بایـد بـه افغانسـتان بـه صـورت 
دقیق  و تحلیلی نگاه شـود و سرسـری از آن 
نگذشـت تـا تبدیـل بـه بازیچـه پروپاگاندای 

نشـویم. غرب 
بایـد نقـاط مثبـت و منفـی ایـن کشـور را 
مـرز  هزارکیلومتـر  دارای  مـا  بشناسـیم. 
مشـترک هسـتیم و نیـز اتفاقـات هر کشـور 
بـر دیگـری تاثیرگـذار خواهـد بـود. بایـد به 
قسـمت درگیـری نرویـم و سـعی در تعامـل 
داشـته باشـیم، مبنـای سیاسـت خارجـه ی 
مـا بـا کشـورهای اسـالمی براسـاس قانـون 
اساسـی و بیانـات رهبری تعامل اسـت و باید 
بـا طالبـان که یـک جریـان ضد اسـتکباری، 
جریـان ضـد اشـغالگری و ضـد تکفیر اسـت 
برخـورد صحیـح و دوسـتانه داشـته باشـیم.

درحـال حاضر ایـن دولت با برخی دشـمنان 
مـا همچـون داعـش در حال درگیری اسـت، 
مراسـمات محـرم کـه بـه عنـوان یـک مـاه 
مهـم بـرای مـا مسـلمانان بـه حسـاب مـی 
آیـد، امسـال به صـورت پرشـور برگزار شـد. 
نبایـد فرصت هـا را تبدیـل بـه تهدیـد کـرد.
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همایـش بین المللـی محـور مقاومـت علیـه 
پیـروزی  سـالروز  بـا  همزمـان  تروریسـم، 
بـر منافقیـن در  ایـران  جمهـوری اسـالمی 
همـت  بـه  مرصـاد  غرورآفریـن  عملیـات 
دانشـجویان  اسـالمی  جامعـه  اتحادیـه ی 

شـد. برگـزار 
این همایش در دانشـگاه رازی کرمانشـاه و با 

حضور چندیـن مهمان ملـی، بین المللی 
و اسـتانی برگزار شد. 

محـور  بین المللـی  همایـش 
در  تروریسـم  علیـه  مقاومـت 

بـازه ی سـه روزه ی سـوم تـا 
ششـم مردادمـاه و با حضور 
اسـتادانی  و  سـخنرانان 
همچـون: حضرت آیت الل 
)عضـو  عراقـی  محمـدی 
مجلس خبـرگان رهبری 
مقـام  دفتـر  رئیـس  و 
معظـم رهبـری در قـم(، 
عبدالرحمـن  ماموسـتا 

مرادی )امـام جمعه ی اهل 
دکتـر  کرمانشـاه(،  سـنت 

)نماینـده ی  القدومـی  خالـد 
ایـران(،  در  حمـاس  جنبـش 

عبدالناصـر ابو شـریف )نماینده ی 
جنبـش جهاد اسـالمی فلسـطین در 

ایـران(، دکتـر سـید راشـد عبـاس نقوی 
)کارشـناس مسـائل سیاسـی از پاکسـتان(، 
دکتـر حمیدرضـا غالمزاده نطنـزی )دبیرکل 
مجمع شـهرداران آسـیایی(، حجت االسـالم 
والمسـلمین عبدالمحسـن البقشـی )روحانی 
مبارز عربسـتانی و رئیس جامعه ی آل البیت 

علیهم السـالم(، حجت االسـالم والمسـلمین 
سـید ثـارالل ظهـوری )روحانـی افغانسـتانی
 و دبیـر مجمـع رحمـاء(، دکتر مهـدی صیاد 

شـیرازی )اسـتاد دانشـگاه و فرزند شهید

 سـپهبد صیاد شـیرازی(، دکتر سـید محمد 
جـواد هاشـمی نـژاد )فرزند شـهید هاشـمی 

)فعـال  البحرینـی  حسـن  دکتـر  نـژاد(، 
بحریـن(، سـید حسـن رضـا  از  بین المللـی 
نقـوی )نویسـنده ی کتـاب سـرباز مکتـب از 

پاکسـتان( برگـزار شـد.
دانشـجویان  و  مهمانـان  همایـش،  ایـن  در 
متعـددی از کشـورهای مختلـف از جملـه: 
بحریـن،  یمـن،  سـوریه،  پاکسـتان، 
حضـور  و...  روآنـدا  افغانسـتان، 

داشـتند.
در  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
همایـش  ایـن  حاشـیه ی 
محـور  موضـوع  بـا  کـه 
علیـه  مقاومـت 
تروریسـم برگزار شـد، 
از  جامعـی  نمایشـگاه 
گروهـک  اقدامـات 
منافقیـن  تروریسـتی 
علیـه ملت ایـران برپا 
حاشـیه ی  در  شـد. 
در  و  همایـش  ایـن 
حضـور  بـا  میزگـرد 
بین الملـل  دانشـجویان 
ارتبـاط تصویـری بـا آقای 
مجیـد نـوری، فرزنـد آقـای 
حمیـد نـوری برقـرار شـد کـه 
بی گناهـی  بـر  ارتبـاط  ایـن  در 
آقـای نـوری و خباثـت منافقین تأکید 
شـد. در پایان ایـن همایش نیـز طوماری با 
موضـوع مطالبـه ی آزادی آقـای حمید نوری 
از دولـت سـوئد به امضـای شـرکت کنندگان 

رسـید. همایـش  در 

امیر محمد کوالنی 
دبیر واحد بین الملل اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان

مقاومت اسالمی
َّتی کنتُم تُوَعدُوَن َِّة ال بِشرُوا بِاْلَجن

َ
الَّ تَخاُفوا َو ال تَْحزَنُوا َو أ

َ
َّلُ َعلَیِهُم اْلَمالئِکُة أ ُ ثمَّ استَقاُموا تتَنَز ُّنَا للاَّ َّذیَن قالُوا رَب إِنَّ ال

ــد ]و  ــی آین ــرو م ــان ف ــر آن ــتگان ب ــد، فرش ــداری نمودن ــر آن [ پای ــگاه ]ب ــت آن ــدای یکتاس ــا خ ــروردگار م ــد: پ ــه گفتن ــانی ک ــا کس همان
ــدید. ــی ش ــد داده م ــه نوی ــتی ک ــه آن بهش ــاد ب ــژده ب ــما را م ــد و ش ــدوه مداری ــید و ان ــه مترس ــد[ ک گوین
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از  مختصـری  بررسـی  بـا  را  ابتـدای سـخن 
وضعیـت فعلـی جامعـه در مواجهه بـا حجاب 

می کنیـم.  آغـاز 
قطعـا همگـی می دانید که در نظـام جمهوری 
اسـالمی ایـران، قانـون حجاب وجـود دارد؛ نه 
بـه طور مجـزا و به عنوان یک قانـون جداگانه، 
بلکـه در مـوادی از قوانیـن دیگر کـه در ادامه 
بـه آن خواهیـم پرداخـت. نمی شـود کتمـان 
کـرد کـه جامعه ی امـروز دچار یـک دوقطبی 
شـده کـه یـک سـوی آن مخالفـان و سـوی 
دیگـر موافقـان حجـاب هسـتند؛ یـا بـه بیان 

دقیق تـر، دو قطبـی حجـاب و بدحجابـی! 
مخالفـت  بدحجاب هـا  برخـی  چـون 

کامـل بـا حجـاب ندارند.
اگـر بخواهیـم بـا نگاهی دوسـویه 
و نـه حـق بـه جانـب، قضیـه را 
بررسـی کنیـم بـه ایـن نتیجـه 
وضعیـت  کـه  رسـید  خواهیـم 
و  افـراط  حاصـل  هـم  فعلـی 
تفریط هایـی از سـمت مـردم از 
هر قشـری اسـت و هـم به علت 

نبـود  نگرفتـن صحیـح،  موضـع 
فشـارهای  فرهنگـی درسـت،  کار 

نادرسـت و امنیتـی کـردن مسـئله 
از سـمت مسـئوالن و مهم تـر از همـه، 

نبـود جهـاد تبییـن در میـدان عمـل کـه 
هـم وظیفـه ی مـردم اسـت و هـم وظیفـه ی 
کارگـزاران نظـام. همچنیـن نمی تـوان نادیده 
گرفـت کـه حجـم عظیـم تهاجـم فرهنگی و 
ضعـف مـا در مقابلـه بـا ایـن جنـگ نـرم هم 

دخیـل در ماجـرا بـوده اسـت.
 در جامعـه ی امـروز، حجـاب کامـال سیاسـی 
و امنیتـی شـده؛ بـه طـوری کـه محجبه هـا 
می کننـد  فکـر  بدحجاب هـا  بـا  مقابلـه  در 
و  می کننـد  مبـارزه  آمریـکا  بـا  بـا حجـاب، 
بدحجاب هـا در مواجهـه با محجبه هـا در فکر 
مبـارزه ی مدنی یـا تعدادی، نه همـه ی آن ها، 

در جبهه ی مقابل جمهوری اسـالمی هستند؛ 
کـه البتـه درباره ی همـه هم صـدق نمی کند 
نمی توانیـم  مـا  ابتـدا  در  کـه  همان طـور 
بدحجاب هـا را مخالـف حجـاب یـا ضدانقالب 
بدانیـم. البته کـه ما در این موضوع چشـم به 
کالم بـزرگان خـود نیـز داریـم. به قـول حاج 
قاسـم، آن هـا هـم دختـران مـا، مـادران ما و 

به طـور کلـی بانـوان 

جامعـه ی مـا هسـتند. یـا نظـری کـه رهبـر 
معظـم انقـالب در رابطـه بـا آن هـا دارنـد که 
قطعـا به خاطـر نداشـتن حجـاب نمی توانیـم 
آن هـا را طرد کنیم، چون شـاید دل در گروی 
انقـالب داشـته باشـند. البتـه کـه نـه کامـل، 
بلکـه بعضـی از ایـن اقدامـات هـم بـه جهت 
عادی سـازی موضـوع اسـت کـه ثابـت کنـد 
بدحجاب ها هم انقالبی هسـتند و حساسـیت 

را از لـزوم رعایـت حجـاب در جامعـه بـردارد. 
به طورکلـی بایـد جانـب اعتدال را نگه داشـت 
و نـه بدحجاب هـا را بی دیـن دانسـت و نـه بـا 
عامـل  بدحجاب هـا،  انقالبی بـودن  بـه  تکیـه 

کمرنـگ شـدن حجـاب در جامعه شـد.
امـا در رابطـه با قانونی بودن یـا نبودن حجاب، 
بایـد گفت اگرچـه حجاب، دسـتوری قرآنی و 
تکلیفـی دینـی اسـت کـه مخاطبـان آن در 
اصـل مکلّفـان دیـن هسـتند اما ماهیـت این 
حکـم، اجتماعـی اسـت و از ایـن رو رعایـت 
کـردن یا نکـردن آن بـروز و ظهـور اجتماعی 
می یابـد. از سـوی دیگـر، اقتضـای احـکام 
اجتماعـی دیـن، آن اسـت کـه تمـام 
و  شـود  اجـرا  جامعـه  در  مقـررات 
قطعـا شـارع بـه رعایـت نشـدن 
احـکام دیـن راضـی نیسـت. از 
لـوازم این موضوع آن اسـت که 
حکومت هـا در یـک جامعـه ی 
اسـالمی در برابـر جهت گیـری 
اخالقـی مـردم و اجـرای احکام 
شـریعت در زندگـی اجتماعـی 
مسـئولیت دارنـد و باید به حفظ 
باشـند  ملتـزم  اجتمـاع  شـئون 
احتـرام  دینـی  آموزه هـای  بـه  و 
بگذارنـد. دولـت اسـالمی همان گونـه 
کـه نمی توانـد اجـازه شـرب خمـر علنـی 
بدهـد،  دیگـر  ادیـان  پیـروان  بـه  حتـی  را، 
نمی توانـد با رعایت نشـدن حجـاب در جامعه 
نیـز موافقـت کند، زیـرا حجاب، فراتـر از ادای 
تکلیف توسـط مؤمنـان، هنجـاری الزم االجرا 

در جامعـه ی دینـی اسـت.
برخـی مخالفـان قانونی بـودن حجاب بـر این 
باورنـد کـه پیشـگیری از بی حجابی سـابقه ی 
فقهـی و تاریخی نـدارد و سـیره ی معصومان، 
به ویـژه پیامبـر و امیرالمؤمنیـن که حکومت 
تشـکیل داده بودنـد، الـزام حکومتـی حجاب 
نبـوده اسـت و آنـان به تذکر و ارشـاد بسـنده 

اجبـار در پوشش، بلی یـا خیر؟
لیال زمانی

دبیر واحد فرهنگی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان
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حکـم  بی حجابـی  بـرای  هیـچ گاه  و  کـرده 
کیفـری صـادر نکرده انـد. فـارغ از اینکـه ایـن 
ادعـا خـود بایـد اثبات شـود، به فـرض صحت 
آن، بایـد در نظـر داشـته باشـیم که تـا قبل از 
دوره ی جدیـد، حجـاب زنـان امری متـداول و 
شـایع در همـه ی جهان بـوده اسـت؛ حتی در 
جهـان غـرب. چـون بـه اعتـراف تاریـخ، زنـان 
غربـی نیـز تا قبـل از انقـالب صنعتـی حجاب 
داشـته اند. همچنین حکومت های مسـلمان در 
گذشـته با این مسـئله بـه شـکل کالن روبه رو 
نبودنـد کـه بخواهند اقدامی بـرای مقابله با آن 
انجـام دهنـد امـا در جهان امروز بـه تبع تغییر 
وضـع در دنیـای غـرب، حرکت هـای گوناگونی 
بـرای رفـع حجاب در کشـورهای اسـالمی نیز 

سـازمان دهی شـد.
و امـا در بـاب ماده ی قانونـی مربوط به حجاب، 
اساسـی  قانـون  اصـول  بـه  گـذرا  نگاهـی  بـا 
درمی یابیـم کـه هیـچ اشـاره ی مسـتقیمی به 
مسـئله ی حجـاب و الزام بـه رعایت و حفظ آن 

در معابـر و فضـای عمومی دیده نمی شـود؛ اما 
همانطـور که می دانید قانون اساسـی اختیارات 
گسـترده ای به مجلس شـورای اسالمی، هم به 
جهـت قانون گـذاری و هـم بـه جهـت تفسـیر 
قانون بخشـیده است. مجلس شـورای اسالمی 
نیـز بـا توجه به ایـن اختیار داده شـده، قوانین 
داده  قـرار  حجـاب  زمینـه ی  در  را  مختلفـی 
اسـت. ابتـدا در قانـون مجازات در سـال ۶2 به 
ایـن موضوع پرداخته شـد. سـپس با اصالحات 
مختلـف قانـون مجـازات در سـال ۷۵، بخـش 
پنجـم قانـون تعزیـرات، در مـاده ی ۶3۸ بـه 

مسـئله ی بی حجابـی پرداخته اسـت.
تبصره ی مـاده ی ۶3۸ قانون مجازات اسـالمی 
در ایـن بـاره می گویـد: زنانی که بـدون حجاب 
شـرعی در معابـر و نـگاه عمومی ظاهر شـوند، 
بـه حبـس از ده روز تـا دو مـاه یـا از پنجـاه 
نقـدی  جـزای   ریـال  هـزار  پانصـد  تـا  هـزار 
قانـون  محکـوم خواهنـد شـد. همچنیـن در 
مجـازات  و  تخلفـات  بـه  رسـیدگی  نحـوه ی 

از  اسـتفاده  کـه  لباس هایـی  فروشـندگان 
آن هـا در فضـای عمومـی خـالف شـرع اسـت 
یـا عفـت عمومـی را جریحـه دار مـی کنـد، در 
تولیدکننـدگان  مجـازات  بـه  هـم  سـال ۶۵، 
ایـن لباس هـا و هـم بـه کسـانی کـه در فضای 
عمومـی، پوشـش و آرایـش آنـان خالف شـرع 
بـوده یـا موجـب ترویـج فسـاد یا هتـک عفت 
عمومـی باشـد، پرداختـه اسـت. بـا ایـن حال، 
در رابطـه بـا اینکـه قانـون وجـود داشته باشـد 
یـا نـه، بـه کالم حضرت آقـا مراجعـه می کنیم 
کـه فرمودنـد: »مـا کـه نگفتیـم اگر کسـی در 
خانـه  ی خـودش در مقابل نامحرم روسـری اش 
را برداشـت، مـا او را تعقیـب می  کنیـم؛ ]خیر[ 
مـا او را تعقیـب نمی کنیـم، در خانه  ی خودش 
کـه  کاری  آن  می کنـد.  کار شـخصی  اسـت، 
در عمـوم انجـام می گیـرد، در خیابـان انجـام 
می گیـرد، یـک کار عمومـی اسـت، یـک کار 
اجتماعـی اسـت، یـک تعلیـم عمومـی اسـت؛ 
ایـن ]خطـا[، برای حکومتـی که به نام اسـالم 

بـر سـِر کار آمده اسـت تکلیف ایجـاد می کند. 
حـرام، کوچـک و بـزرگ نـدارد؛ آنچـه حـرام 
شـرعی اسـت نبایسـتی به صـورت آشـکار در 
کشـور انجام بگیـرد.« پس قطعا بایـد اقداماتی 
در جهـت رعایـت ایـن تکلیـف انجام شـود که 
یکـی از آن هـا هم جنبـه ی قانونی ماجراسـت، 

همـه اش. نه 
حـال اگـر بخواهیـم دربـاره ی نهـاد موظف در 
ایـن زمینـه صحبـت کنیـم، در شـرایط فعلـی 
بیشـتر بـه یـاد نیـروی انتظامـی، به خصـوص 
گشـت ارشـاد خواهیـم افتـاد. نیـروی انتظامی 
کـه  ماشـین هایی  مالکیـن  بـه  اقدامـی  در 
سرنشـینان آن کشـف حجـاب کرده انـد، اقدام 
بـه صـدور پیامکی بـا این مضمـون می کند که 
»مالـک خـودرو شـماره… بـا توجـه بـه این  که 

در خـودروی شـما در آدرس- در تاریـخ- جرم 
کشـف حجـاب صـورت گرفتـه اسـت، ضمـن 
اخطـار مبنـی بر تکـرار نکردن، ابـالغ می گردد 
حداکثـر ظـرف ۷2 سـاعت برای رسـیدگی به 
ایـن موضـوع بـه پلیـس امنیت اخالقـی محل 
سـکونت خـود مراجعه فرمایید.« یـا در صورت 
تکـرار، پیامکـی حاوی توقیف ماشـین ارسـال 
می کنـد. بـه ایـن امـر از نظـر قانونـی ایراداتی 
وارد اسـت؛ چـرا کـه اگرچـه مطابـق بـا مـاده 
۶3۸ قانـون مجـازات، ایـن عمـل دارای وصف 
کیفـری اسـت امـا نیـروی انتظامـی نمی تواند 
را  خـودرو  توقیـف  قضایـی،  دسـتور  بـدون 
ادامـه داده یـا بـه جهـت تکرار نکـردن جـرم 
بدیـن  همچنیـن  بگیـرد.  تعهـد  سرنشـینان، 
جهـت کـه جـرم بی حجابـی، جرمـی مشـهود 

اسـت، مامـوران نیـروی انتظامی اگـر در همان 
لحظـه ی مشـاهده ی شـخص اقدامـی نکننـد، 
پـس از گذشـت آن )با ارسـال پیامک چند روز 
بعـد( نمی تواننـد از نظـر قانونـی بدون دسـتور 
مقـام قضایـی اقدامی کنند )بـرای مثال توقیف 

ماشین(.
نـام رسـمی »طـرح  بـا  طـرح گشـت ارشـاد 
ارتقـای امنیت اجتماعی« نیـز برنامه ی اجرایی 
نیـروی انتظامـی جمهوری اسـالمی ایـران بود 
کـه در راسـتای مصوبه ی شـورای عالی انقالب 
فرهنگـی با عنـوان »طـرح جامع عفـاف« اجرا 
شـد. مراحل نخسـتین طرح بیشـتر بر پوشش 
زنـان تمرکـز داشـت و در مراحـل بعـدی ابتدا 
جمع آوری معتادان و سـپس جمـع آوری اراذل 
و اوبـاش، بازرسـی از کارگاه ها و فروشـگاه های 
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عکاسـی ها  مردانـه،  آرایشـگاه های  و  لبـاس 
و... نیـز در دسـتور کار نیـروی انتظامـی قـرار 
گرفـت. اجـرای این طرح واکنش هـای فراوانی 
بـه همـراه داشـت و در بسـیاری موقعیت ها با 
کنتـرل  شـد.  روبـه رو  شـهروندان  مقاومـت 
پوشـش و بازداشـت ها، کنتـرل ظاهـر مـردم 
و  افـراد  رابطه هـای  کنتـرل  فرودگاه هـا،  در 
بدحجابـی در کافی شـاپ ها و... را می تـوان بـه 
عنـوان اقداماتـی از گشـت ارشـاد نام بـرد. اما 
می تـوان گفـت سـاختار فعلـی گشـت ارشـاد 
از عملکـرد و رویـه گرفتـه تا دیـدگاه عمومی 
نسـبت بـه آن، قطعـا آنچـه کـه بایـد باشـد، 
نیسـت. گرچه وجود گشـت ارشـاد الزم است 
مخالفـت  آن  بـا  کامـل  به طـور  نمی شـود  و 
مثـل  کـرد. 

ایـن اسـت کـه بگوییم پلیـس نباشـد، دادگاه 
نـوع  ولـی  نباشـد؛  قضائیـه  قـوه ی  نباشـد، 
برخـورد، عملکـرد و مواجهـه اش بـا هـر مدل 
کسـی  کمتـر  اسـت.  مهـم  مخاطبینـش  از 
پیـدا می شـود کـه بـا عملکـرد فعلـی گشـت 
موافـق باشـد ولـی نقـد هـم دقیقـا بایـد بـه 
همیـن عرصـه ی عملکـرد و رویـه وارد شـود، 
نـه کلیـت وجود یـا نبود گشـت. رهبـری اگر 
حـرف از اتحـاد زده اند، حـرف از قانون حجاب 
هـم زده انـد. پس گشـت ارشـاد باید باشـد اما 
عملکردی دیگر داشـته باشـد. یعنـی به جای 
فعـل امنیتـی، فعـل فرهنگی داشـته باشـد تا 

شایسـته ی نـام ارشـاد با شـد.
اگرچـه نمی تـوان بـا اجبـار قانـون، مـردم را 
نسـبت بـه یـک حکـم دینـی عالقه منـد کرد 
امـا می تـوان بـا اجبـار قانـون در جامعـه، از 
کـرد.  جلوگیـری  اخالقـی  ناهنجاری هـای 
فلسـفه ی قانـون حجـاب، الـزام مردم 
هـدف،  بلکـه  نیسـت  دیـن  بـه 
مفاسـد  بـروز  از  جلوگیـری 

اخالقـی اسـت. 

البته برخی می  گویند:
 امـام)ره(، قبـل از پیروزی 
انقـالب گفتـه بودنـد کـه زنان 
بی حجـاب بیاینـد و هیـچ مشـکلی 
نیسـت، امـا بعـد از انقـالب حرفشـان را 
عـوض کردنـد. ایـن درحالیسـت کـه اهمیت 

مسـئله ی حجـاب، قبل از پیـروزی انقالب هم 
در بیانـات ایشـان مطرح شـده اسـت.

حضـرت امام)ره( در ۷ دی مـاه ۵۷ در پاریس 
مصاحبـه می  کننـد. خبرنـگار از ایشـان مـی-
 پرسـد نظـر شـما راجـع بـه حجاب چیسـت؟ 
امـام می فرماینـد: »در اسـالم، زن باید حجاب 
داشـته باشـد ولی الزم نیسـت که چادر باشد. 
بلکـه زن می توانـد هر لباسـی را کـه حجابش 
را بـه وجـود آورد اختیـار کنـد. مـا نمی توانیم 
و اسـالم نمی خواهـد کـه زن بـه عنـوان یـک 
شـیء و یـک عروسـک در دسـت مـا باشـد. 
حفـظ  را  زن  شـخصیت  می خواهـد  اسـالم 
کنـد و از او انسـانی جدی و کارآمد بسـازد. ما 
هرگـز اجـازه نمی دهیـم تـا زنـان فقط شـیء 

بـرای مـردان و آلت هوسـرانی باشـند.«
اطالعیـه  ی دادسـتان تهران در همان سـال ها 
هـم این بود که هرکسـی مزاحم بانوان شـود، 
بـه شـدت مجـازات خواهـد شـد. یـا در کالم 
امـام خمینـی)ره( می تـوان کامـال تعـادل در 
موضـوع حجـاب را دریافت که با وجـود اجبار 
حجـاب در دین اسـالم، می فرماینـد: »تعرض 
بـه زنـانِ بی حجـاب بـرای مسـلمان  ها حـرام 

است.« 
»در ایـن زمـان، تأکیـد بـر حجاب سیاسـی با 
تأکیـد بـر حجـاب آگاهانـه و قـراردادن آن در 
مقابـل حجـاب کورکورانه، به حجـاب، رنگ و 
بـوی ایدئولوژیک بخشـید. به طور کلی گرایش 
بـه حجـاب از دو انگیزه منشـأ می گیـرد: اول، 
تقلید از گذشـتگان و وارث حجاب گذشـتگان 
بـودن، به عنـوان یـک عـادت سـنتی کـه این 
نـوع حجـاب نشـانه ی هیچ ارزشـی نیسـت و 
خـود نیز ارزش ندارد. کسـانی که بـه تقلید از 
گذشـتگان به حجـاب روی می آورنـد، حجاب 
بی ریشـه ای دارنـد و ممکـن اسـت در برخورد 
بـا دنیـای جدیـد آن را از دسـت بدهنـد. چرا 
که بـرای انتخاب آن اسـتدالل منطقی ندارند. 
امـا نـوع دیگـر حجـاب کـه دارای اسـتدالل 
منطقی اسـت، همان پوشـش اسـالمی اسـت. 
ایـن حجاب، پشـتوانه ی عقلی داشـته و مظهر 
یـک فرهنـگ خاص، یـک مکتب خـاص، یک 
حـزب فکـری خـاص و یـک جبهـه ی خـاص 
اسـت و این ارزشـمند است.« )نشـریه زن روز: 

ش ۱۶9۵(
به طـور کلـی و به عنـوان جمع بنـدی صحبـت 
بایـد  و  اسـت  الزم  قانـون  گفـت  می تـوان 
ضمانـت اجـرا هـم داشـته باشـد امـا افـراط 
در ایـن زمینـه برداشـته شـود، رفتـار خشـن 
از جامعـه حـذف شـود و تببیـن بـه عنـوان 

کلیدی تریـن عامـل مـد نظـر باشـد.
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ایـن سـه واژه ممکن اسـت به تنهایـی معنای 
اگـر در کنـار  امـا  باشـند،  نداشـته  خاصـی 
یکدیگـر خوانـده شـوند یـادآور بسـیاری از 
اگـر  را  اکبـر گنجـی  بـود؛  وقایـع خواهنـد 
دهـه  اواخـر  تاریـخ  سـطرهای  میـان  در 
بسـیار  شـخصی  بـه  کنیـم،  جسـتجو   ۵۰

متفاوت تـر از اکبـر گنجـی امروز دسـت 
می کنیـم. پیـدا 

اکبر دهـه ۵۰ مانند بسـیاری از 
افراطیـون دیگـر کـه خوانش 

از  تنـدی  بسـیار  هـای 
بـه  داشـتند،  اسـالم 
شـروع  خـاص  شـکلی 
بـه فعالیـت می کنـد؛ از 
تهدیـد بـه اسیدپاشـی 
پونـز  فروکـردن  تـا 
کـم  افـراد  سـر  در 
بدحجـاب؛  و  حجـاب 

را  فعالیت هایـش  او 
شـاید جهـاد درراه اصالح 

اسـت.  می پنداشـته  جامعه 
فعالیـت  مدتـی  پـس  اکبـر 

کف میدان وارد سـپاه پاسـداران 
انقالب اسـالمی می شـود؛ در سـال 

۱3۶۰ اعتقـاد خـود را بـه ادامـه جنـگ 
بـا عـراق از دسـت می دهـد و بجـای نبـرد 
در  او   . می کنـد  اصـرار  جنـگ  پایـان  بـر 
سـال ۱3۶2 باعـث تفرقـه در سـپاه محمـد 
امـام  مداخلـه  پـس  و  می شـود  رسـول الل 
خمینـی در بحـران مذکـور و اعـالم موضـع 
نبـرد تـا دفـع خطـر کامـل از صـدام و حزب 

بعث، دادسـتانی سـپاه خواسـتار اعـدام اکبر 
گنجـی را بـه دلیل تمـرد در شـرایط جنگی 

می شـود.
اگـر مداخلـه مرحومـان منتظـری و  شـاید 

صانعـی نبـود ، افسـانه اکبر گنجی در سـال 
۶3 بـه پایـان می رسـید و اکبـر گنجـی در 
یـک  به عنـوان  پونـز  اکبـر  کلیشـه  همـان 
انقالبـی افراطـی و یـا متمردی در سـال ۶3 

می مانـد.  باقـی 
بـا اسـتعفا گنجـی از سـپاه او بـرای مدتی از 
عرصـه نبـرد دور می شـود و بـه  عنـوان یـک 
رابـط فرهنگـی در سـفارت ایـران در ترکیـه 

مشـغول بـه کار می شـود.
اواخـر دهـه ۶۰ اسـت و جنـگ بـه پایـان 
خفیـف  امـواج  اسـت،  رسـیده 
بـه  جنگ زدگـی  و  روشـنفکری 
همـراه نسـل جدیـد در اوایـل 
دانشـگاه ها  بـه   ۷۰ دهـه 
رسـیده اند؛ اکبـر گنجـی 
وارد  هم زمـان  نیـز 
دانشـگاه می شـود و در 
اوایـل دهـه هفتـاد به 
عضویـت مجلـه کیان 
درمی آیـد ، مجلـه ای 
کـه در حـال تئوریزه 
مفهومـی  کـردن 
روشـنفکری  نـام  بـه 
دینـی اسـت و روزبه روز 
جامعـه  تـاب  تـب  و  بـه 
خویـش سـخنی نـو تزریق 
می کنـد؛ در ایـن جمـع افـراد 
پروزنی مانند عبدالکریم سـروش، 
محمـد   ، شـمس الواعظین  ماشـاءالل 
مجتهـد شبسـتری و سـعید حجاریـان قرار 

داشـتند
دهـه هفتـاد اندکی از میانه عبور کرده اسـت 
و سـخن جدیـد بـا جبهـه ای جدیـد در حال 
پیـروزی در انتخابـات اسـت، و اکبـر گنجـی 
نیـز به نسـبت گـذر سـال ها رخت اندیشـه 

 پونز، اکبر، چرخش
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خود را نیز نو کرده است؛ گنجی وارد چرخشی جدید شده است.
و  اجتماعـی  عرصه هـای  کـردن  فتـح  حـال  در  خردادی هـا  دوم 
سیاسـی و فرهنگـی هسـتند و اینجاسـت کـه ناگهـان اکبـر گنجـی 
به عنـوان یـک منتقـد جـدی و سرسـخت مشـی انقـالب وارد عمـل 
او به اصطـالح بـه پیگیـری و افشـاگری  می شـود؛ در گام نخسـت 
رازهـای قتل هـای زنجیرهـای می پـردازد و انگشـت اتهام را به سـوی 
شـخصیت هایی نظیـر مصبـاح یـزدی به عنـوان محـرک و فالحیـان 

می گیـرد. شـاه کلید  به عنـوان 
اکبـر گنجـی دهـه ۷۰ و ۸۰ با اکبـر دهه ۶۰ و اکبر دهـه ۵۰ تفاوت 

دارد. غیرقابل تصوری 
مشـار الیـه بـه واسـطه مقـاالت و کتبـی کـه بـه چـاپ رسـانیده ، 
دارای پایـگاه اجتماعـی نسـبتاً خاصـی شـده اسـت و به عنـوان یـک 
فعـال سیاسـی منتقـد حکومـت و صاحبـان قـدرت و همچنین یک 
روزنامه نـگار بازتعریـف می شـود؛ اکبـر در اواخـر دهـه ۷۰ قلـم را بر 
روی اکبـر هاشـمی رفسـنجانی می کشـد؛ مـراد از این تقابل انتشـار 

کتـاب عالی جنـاب سـرخ پوش و عالی جنابـان خاکسـتری اسـت. 
حتـی زنـدان ۶ سـاله نتوانسـت او را در رونـد چرخش هـا و تحوالت 
فکـری اش متوقـف کنـد؛ در اوایـل دهـه ۸۰ هم زمـان بـا حضـورش 
در زنـدان بازهـم افـکار رادیکال تـری پیـدا می کند. او اکنـون منتقد 
جمهـوری اسـالمی نیسـت بلکـه با حضور اسـالم در کنـار جمهوری 
مخالـف اسـت؛ در سـال ۸۴ جلـد دوم مانیفسـت جمهوری خواهی را 

آمـاده می کنـد که بـه  نقـد مسـتقیم رهبری می پـردازد.
در انتهـای دوره زندانـش مسـئله اعتصـاب غذا و حمایت های شـدید 
بین المللـی و داخلـی از او یـک چهـره مبارز علیه جمهوری اسـالمی 
می سـازد؛ اکبـر گنجـی پـس از آزادی از زنـدان بـه دیـدار مقامـات 
خارجـی رفـت و جوایـز متعـددی را نیـز به دلیـل سـال ها فعالیتش 

دریافـت کرد.
در اواخـر دهـه ۸۰ گنجـی پا را از این هم فراتر گذاشـت و با انتشـار 
و نوشـتن مقاالتـی رسـماً وجـود امـام زمان را منکر شـد و قـرآن را 

نیـز کالم بشـر نه کالم خداونـد خواند.
گنجـی در اسـتحاله ای نـا زیبـا قـرار گرفـت ؛ در ابتدای مسـیر خود 
از فـرط افراط گرایـی بـه بیراهـه رفـت و در اواخـر مسـیر و حیـات 
سیاسـی خـود نیـز از شـدت تفریـط از مسـیر خـارج گردیـد؛ اکبـر 
گنجـی مـردی اسـت کـه بـرای هـر دهـه تعریفـی خـاص از خـود 
ارائـه مـی داد ، یک بـار به عنـوان آمـر بـه معـروف تنـدرو در دهـه 
۵۰، یک بـار به عنـوان پاسـداری ناامیـد از نبـرد در دهـه ۶۰، یک بـار 
به عنـوان روشـنفکر دینـی و فعال سیاسـی منتقد اصحـاب قدرت در 
دهـه ۷۰ و درنهایـت مخالف اسـالم و طرفدار جمهـوری تمام عیار در 
دهـه ۸۰؛ آری ایـن چرخش هـای تدریجـی و گسسـت های ناگهانـی 

سـازنده رده هـای شـد کـه نـام اکبـر گنجی بـر آن می درخشـد.
کلیشـه اکبـر بـا افـراط آغـاز می شـود و بـا خـروج از تفریطی تریـن 

مواضـع خـود بـه پایان می رسـد
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اگر با خانواده آمد 
مباهله نکنید!

حسین قیصری
دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه منتظری مشهد

مباهلــه یعنــی دو گــروه در محلــی جمــع 
شــوند و بــه درگاه خداونــد دعــا کننــد و از 
را آشــکارنموده و  خــدا بخواهنــد حقیقــت 

دروغگویــان را هــاک و نابــود کنــد.
ماجرا از این قرار بود:

پیامبــر اســام در ادامــه دعــوت کشــورها و 
ــه  ــه اســام، نامــه ای هــم ب قبایــل همســایه ب
مســیحیان نجــران فرســتاد، و در آن، ســاکنان 
نجــران را بــه آییــن اســام دعــوت کــرد.در 
ابتــدای پیدایــش اســام، ایــن منطقــه، تنهــا 
ــردم  ــه م ــود ک ــاز ب ــین حج ــه مسیحی نش نقط
ــه آییــن  آن، از بت پرســتی دســت کشــیده و ب

ــد. ــیح روی اورده بودن مس
از دریافــت  بعــد  نجــران  بــزرگان مســیحی 
نامــه بــه مشــورت باهــم پرداختنــد و چــون بــه 
ــا پیامبــر  نتیجــه نرســیدند تصمیــم گرفتنــد ب
ــی  ــاره ی عیس ــیحیان درب ــد. مس ــدار کنن دی
بــا  بــود،  شــان  مســئله  اساســی ترین  کــه 
محمــد)ص( بحــث کردنــد. مســیحیان نجران 
می گفتنــد: عیســی خداســت و گروهــی او را 
پســر خــدا می دانســتند و دســته ســوم، قائــل 
بــه تثلیــث )بــه ســه خــدا قائــل بودنــد؛ پــدر، 

ــدس( ــر، روح الق پس

مجادلــه و بحــث بیــن مســیحیان نجــران و 
ــگام  ــن هن ــه یافــت، در ای ــر اســام ادام پیامب
و  شــد  نــازل  عمــران  آل  ســوره   ۶۱ آیــه 
مســیحیان نجــران بــه مباهلــه دعــوت شــدند.
هنگامــی کــه نماینــدگان مســیحیان نجــران، 
 ، شــنیدند  پیامبــر  از  را  مباهلــه  پیشــنهاد 
ــورت  ــاره مش ــن ب ــا در ای ــتند ت ــت خواس مهل
مراجعــه  خــود  بــزرگان  بــه  وقتــی  کننــد. 
کردنــد، بــزرگ آنــان گفــت: فــردا بنگریــد اگــر 
ــد، از  ــود آم ــد خ ــل و فرزن ــا اه ــد)ص( ب محم
مباهلــه بپرهیزیــد و اگــر بــا اصحــاب خویــش 
او  از  کاری  کــه  کنیــد  مباهلــه  پــس  آمــد، 

ســاخته نیســت.
)ص(  خــدا  رســول  الحجــة،  ذی   ۲۴ روز 
همــراه بــا علــی مرتضــی، فاطمــه زهــرا و 
بــرای  )علیهم الســام(  حســین  و  حســن 
مباهلــه بیــرون آمدنــد، نصــارا نیــز بیــرون 
ــال  ــکوه و ج ــیحیان، ش ــی مس ــد؛ وقت آمدن
آن بزرگــواران را دیدنــد، ترســیده و از مباهلــه 
منصــرف شــدند؛ بــزرگ مســیحیان بــه پیامبــر 
اســام)ص( عــرض کــرد: ای ابوالقاســم! مــا 
بــا تــو مباهلــه نمی کنیــم ، بلکــه مصالحــه 
آنــان مصالحــه  بــا  پیامبــر)ص(  می کنیــم. 

کــرد و آنــان پرداخــت مالیــات و صلــح در 
ســایه حکومــت اســامی را پذیرفتنــد.

بــدون شــک وقتــی کار مســیحیان بــا پیامبــر 
اســام بــه مباهلــه کــه یــک عمــل روحانــی و 
ــاط دارد  ــب ارتب ــم غی ــا عال ــت و ب ــوی اس معن
کشــیده شــد، الزم اســت افرادی در آن شرکت 
ــس،  ــارت نف ــان و طه ــر ایم ــه از نظ ــد ک کنن
شایســتگی  و  بــوده  انســان ها  کامل تریــن 
انتخــاب از ســوی خداونــد را داشــته باشــند.

مهــم  رویــداد  درایــن  اســام  پیامبــر 
تصمیمــی  خــود  ازجانــب  نمی توانســت 
بگیــرد. بلکــه بایــد فرمانــی از ســوی خداونــد 
نــازل می گشــت ، و ســرانجام وحــی نــازل 
شــد وبــه وی ابــاغ نمــود کــه اهــل بیــت خــود 
ــا مســیحیان همــراه بیــاور. ــرای مباهلــه ب را ب

آیــه مباهلــه بــه صــورت تفصیلــی ایــن فرمــان 
الهــی را بیــان می کنــد )َفُقــْل َتَعاَلــْوا َنــْدُع 
ــه  ــل آی ــن دلی ــه همی ــْم...( ب ْبَناَءک

َ
ــا َو أ ْبَناَءَن

َ
أ

دلیــل  روشــن ترین  و  محکم تریــن  مباهلــه 
ممتــاز  جایــگاه  و  فضیلــت  عظمــت،  بــر 
ــد و  ــزد خداون ــام( ن ــم الس ــت )علیه ــل بی اه

می باشــد پیامبــرش 

ــی  ــت  خاص ــا از اهمی ــه تنه ــن روز ن ــاد، ای ــاق افت ــه اتف ــام مباهل ــه ن ــالم ب ــخ اس ــکوه در تاری ــا ش ــی ب ــه ماجرای ــاه ذی الحج روز ۲۴ م
ــت ــده اس ــادگار مان ــه ی ــالم ب ــان اس ــرای جه ــاودان ب ــی ج ــوان میراث ــه عن ــه ب ــت بلک ــوردار اس برخ
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جاماندگان قافله ی عاشورا
عرفان غالمعلی زاده

دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران

عصــر  و  ثانــی  جاهلیــت  دوران  ایــن  در 
توبــه ی بشــریت، نومیــد مشــو کــه تــو را نیــز 
عاشوراییســت و کربالیــی کــه تشــنه ی خــون 
توســت و انتظــار می کشــد تــا تــو زنجیــر 
ــود و  ــایی و از خ ــای اراده ات بگش ــاک از پ خ
از  فراتــر  و  دلبســتگی هایت هجــرت کنــی 
ــال  ــه ی س ــه قافل ــود را ب ــکان، خ ــان و م زم
ــانی و در رکاب  ــری برس ــم هج ــصت و یک ش

ــی. ــهادت رس ــه ش ــق ب ــام عش ام
ــح  ــاب فت ــی، کت ــی آوین ــید مرتض ــهید س )ش

ــون( خ

از چــه ســخن می گویــی؟ از کاروانــی کــه 
یــک عالــم را بــه همــراه خــود می کشــد و »ان 

ــدی...«  ــاح اله الحســین مصب
در طوفانــی ســهمناک کــه در آن هر ریســمانی 
ــاره و هــر کشــتی غــرق خواهــد شــد، یــک  پ
ــان  ــه هم ــت ک ــت اس ــور هدای ــات و ن راه نج

ــان اســت. کاروان کربالیی

آری، کل ارض کربال و کل یوم عاشورا! 
مبــاد کــه از ایــن قافلــه جــا بمانــی و بــه جــای 
ــزار  ــا ه ــف ب ــت و ادای تکلی ــام زمان ــاری ام ی
ــعد  ــر س ــی منطــق در لشــکر عم ــه و حت بهان

ــل امــام. باشــی و مقاب
ــد کــه عمــری در رکاب پیامبــر  ــی بودن اصحاب
و حتــی امیــر مؤمنــان جهــاد می کردنــد و 
ــی در آن  ــود ول ــکان ب ــره ی نی ــان در زم نامش
ــد،  ــام بازماندن لحظــه ی خــاص از همراهــی ام
ــه  ــه ب ــا ن ــیدند ام ــان رس ــی بعضی هایش حت

ــامش. ــه ش ــه ب ــورا بلک ــح عاش صب
ــت،  ــش را داش ــک و امالک ــه ی مل ــی بهان یک
یکــی پســر و دختــرش، یکــی امانت هــای 
مــردم، یکــی زراعــت و محصولــش، دیگــری...

یکــی مســیحی بــود و یکــی در راه دور، یکــی 
ــده ی  ــی فرمان ــی یک ــود و حت ــیاه ب ــالم س غ

ــان. ــکر یزیدی لش
ــیدند و  ــا نرس ــه آن یکی ه ــد ک ــه ش ــا چ ام

این هــا نــه تنهــا رســیدند بلکــه درجــه ای 
ــت. ــان اس ــام عالمی ــه ی تم ــه غبط ــد ک یافتن

ــم اگرچــه این هــا  ــم می بینی خــوب کــه بنگری
همــه بــه اتفــاق و تصادف هایــی ماننــد اســت، 
ولــی بــا حکمــت و عــدل خــدا نمی ســازد و بــا 
عقــل هــم جــور درنیایــد، پــس حتمــا دلیلــی 
هســت و حتمــا موضوعــی در میــان اســت کــه 

بایــد در جســتجویش بــود.
هــر روز مــا نیــز همــان روز عاشوراســت و 
یاری کننــدگان  بســیارند،  یزیدیــان  لشــکر 
ولــی انــدک و بــرای یــاری نکــردن هــزار بهانــه 

ــو. ــام ت ــو و ام ــان ت ــه در می ــل موج و دلی
ــک«  ــا مع ــا کن ــا لیتن ــت »ی ــر در مناجات اگ
جمعــه ی  شــب های  دلتنــگ  و  می خوانــی 
حــرم بــا صفایــش، بــدان کــه بایــد هزینــه داد، 
ــی دوخــت  ــان ول ــه فرم ــرد و چشــم ب اراده ک

ــه کــس دیگــر! ن
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دنیا در نظـر امیرالمؤمنین»علیه السـالم 
« نظیـر سـایۀ زوال پذیـر اسـت. سـایه 
اهمّیـت  چقـدر  دارد؟  ارزش  چقـدر 
 » السـالم  امیرالمؤمنین»علیـه  دارد؟ 
می فرماینـد: دنیـا و آن چه در دنیاسـت، 
نـزد افـراد عاقـل بـه انـدازۀ سـایه ارزش 
دارد. آن هـم سـایه ای کـه در حال جمع 

شـدن و کوتـاه شـدن اسـت. 
به قول شاعر: 

هیـچ اگـر سـایه پذیـرد منـم آن سـایۀ 
هیـچ    //    کـه نـه از هیـچ نشـانی و نه 

از سـایۀ هیـچ 
و همچنیـن دنیایـی که در نـزد علی )ع( 
از آب بینـی گوسـفند هـم بـی ارزش تر 

 . بود 
هشـدارها  ایـن  کـه  شـود  توجـه  بایـد 
حیرت انگیـز  تشـبیه های  ایـن  و 
امیرالمؤمنین»علیـه السـالم« مربـوط به 
دنیـای حـرام نیسـت، بلکـه آن حضـرت 
دنیـا بـه معنای عـام و به عبارتـی، دنیای 
حـالل را در نظـر دارنـد؛ وگرنـه دنیـای 
عقاب هـای  و  اسـت  جهّنـم  کـه  حـرام 
خواهـد  آخـرت  در  و  دنیـا  در  سـختی 

داشـت. 
از دیگـر مـواردی کـه آن حضـرت دنیای 
ایـن  انـد،  ارزش دانسـته  بـی  را  حـالل 
قضیـه اسـت کـه ابـن عبـاس می گویـد 
بـرای جنـگ جمـل در راه بصـره بودیم. 
خدمـت  قـار،  ذی  سـرزمین  در 
داشـت  کـه  رفتـم  امام»سـالم الل علیه« 

دیدگاه اول
زهرا فضائلی

عضو جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب 

دنیا در نگاه علی )ع(

کفـش خـود را پینـه مـی زد. وقتـی مـرا دید، فرمـود: بهـای این کفـش چقدر اسـت؟ گفتم: 
چیـزی نمـی ارزد. فرمـود: »َو الّلِ لَِهـَی أََحـبُّ إِلَـّی ِمـْن إِْمَرتُِکـْم إاِّل أَْن أُقِیـَم َحّقـاً أَْو أَْدَفـعَ  
بَاِطـاًل«]۴[؛ بـه خـدا سـوگند، همیـن کفش بـی ارزش نزد مـن از حکومت بر شـما محبوب تر 

اسـت، مگـر اینکـه حّقـی را بـا آن بـه پـا دارم، یـا باطلـی را دفـع نمایـم.
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یونس فرزین فرد
عضو جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه )صنعتی(اصفهان /عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی کشور

از علی هرچه بگوییم کم است!
چهـارم،  عـرش  در  رسـول الل،  معـراج  در 
قافلـه ای از شـتران در حرکـت بـود کـه هیـچ 

نداشـت.  انتهایـی 
زیربنـد  از  بایـد  »یامحمـد!  گفـت:  جبرئیـل 
و افسـار شـتران بـه حرکـت ادامـه دهیـم.« 
رفتـن  شـتران  زیربنـد  »از  فرمـود:  پیامبـر 

دارد.«  کراهـت 
سـالیان  محمـد!  یـا  بـرادرم!  »ای  جبرئیـل: 
زیـادی اسـت که من ایـن قافله را دیـده ام که 

پایـان آن را نمی دانـم.«
 پیامبر فرمود: »مگر بارشان چیست؟« 

جبرئیـل جـواب داد: »کتاب؛ کـه تمامی آن ها 
در فضیلت های علی نوشـتار اسـت.«

را  دنیـا  علی)علیه السـالم(  مرتضـی  حضـرت 
پشـیزی ارزش نمی داشـت و قبول دنیا نکرده 
بـود. بـرای فقـرا و مسـتمندان ارزش واالیـی 
قائـل بود؛ بـرای یتیمان، پدری دلسـوز و برای 

فقیـران و تنگدسـتان یـاری مهربـان بود.
از  تـن  دو  ابوالحدیـد  ابـن  و  عسـاکر  ابـن 
علمـای اهـل تسـنن دربـاره ی فضیلت هـای 
عادالنـه ی  قضاوت هـای  علی)علیه السـالم(، 
و صداقتـش،  و خصوصیـات خداپسـندانه   او 
مـوال  صفـات  نوشـته اند.  و  گفتـه  سـخن ها 
کـرار،  حیـدر  اسـت:  نمایـان  وی  القـاب  در 
سـیف الدین،  مرتضـی،  اسـدالل،  سـیف الل، 

و... نصرالدیـن  نورالدیـن، 
شـب ها بـه طـور ناشـناس درب خانـه ی فقرا 
و یتیمـان رفتـه و هرچـه داشـت بـرای آن ها 
می بـرد و تـا زمانـی که ایشـان در قیـد حیات 
بودنـد، مـردم نفهمیدنـد ایـن غذاهای شـبانه 

کیست. کار 
 علی)علیه السـالم( دنیایی نبود و به دنیا پشت 
می کـرد، در میـدان نبـرد بـا کفـار همچـون 
شـیر می جنگیـد و بـا مظلومیـن و مسـلمین 
همچـون یـار و پدری مهربـان رفتـار می کرد. 
نمونـه ای از مظلومیت هـای علی)علیه السـالم( 
ایـن اسـت که بـا همـه ی قـدرت یداللهی اش، 
بیسـت و پنج سـال خانه نشین شد و حقش را 
غصـب کردند، فاطمه اش را جلوی چشـمانش 
در حالی کـه دست بسـته بـود، سـیلی زدنـد 
را سـقط  دیـوار، محسـنش  و  میـان درب  و 

کردنـد، درب خانـه اش را آتـش زدنـد و علـی 
همچنـان مظلـوم خـودش و فاطمـه اش بـود. 
زهرا)سـالم الل علیها( را بـه شـهادت رسـاندند 
و علی)علیه السـالم( همچنـان در برابـر ایـن 
همـه نامردمی هـا و بداندیشـان، در سـکوت و 
مظلومیـت قرار داشـت؛ زیـرا مصلحت اینگونه 

رقـم خـورده بود. 
روزی قنبـر دلـش بـه حـال فقـر علـی )علیه 
 السـالم( آتـش گرفـت؛ کاسـه ی مسـی را که 
بـود،  علی)علیه السـالم(  اتـاق  طاقچـه ی  در 
برداشـت و بـا دسـت های کیمیاگـرش آن را 
بـه طـال مبـدل کـرد و گفـت: »یاعلـی! اجازه 
دهیـد ایـن ظـرف طـال را در بـازار بفروشـم 
تـا وضعیـت زندگـی اهـل خانـه بهتر شـود.« 
علی)علیه السـالم( غمگیـن شـد و فرمود: »ای 

قنبـر! ظـرف را بـه صـورت اول بازگـردان.«
قنبـر گفـت: »یاعلـی! نمی توانـم.« و مـوال بـا 
یـک نـگاه بـه ظـرف، آن را بـه صـورت اولش 
بازگردانـد و بـه قنبـر فرمـود: »بـرو چشـمان 
خـود را کیمیـا کـن، تـو فکـر کـردی علـی 
اینگونـه  خودمـان  مـا  اسـت؟  چنیـن  ایـن 
بـه ولل  و  اختیـار کرده ایـم  را  زندگی کـردن 
قسـم اگـر تمـام ثـروت دنیـا را به مـن بدهند 
تـا دانـه ای را از دهـان مورچـه ای بگیـرم، این 

کار را نخواهـم کـرد.«
تعـداد بسـیار زیـادی از مردمـان، علـی )علیه 
و  نشـناختند  بـوده،  کـه  آنگونـه  را   السـالم( 

هرگـز نخواهنـد شـناخت. انسـانیت
 و جوانمـردی علـی، قـدرت و دالوری هـای 
قضاوت هـا  عظمتـش،  و  شـکوه  بی رقیبـش، 

و  حلـم  و  صبـر  او،  دادیاری هـای  و 
شـکیبایی اش، دشـمن سـتیزی او در 

کافـران،  بـا  جنـگ  میدان هـای 

در  به خصـوص  عبادت هایـش  و  خداپرسـتی 
سـخاوت  و  بخشـندگی  ظلمانـی،  شـب های 
اول  امـام  خصوصیـات  از  گوشـه ای  علـم، 
علی)علیه السـالم(  حضـرت  اسـت.  شـیعیان 
بـه هنـگام نمـاز، آن چنـان غـرق در اقیانوس 
عظمـت و شـکوه و شـوکت پـروردگار عالـم 
می شـد کـه یک بـار تیـری را کـه در جنگ به 
پایـش اصابـت کرده بـود، به گفتـه ی اصحاب 
پایـش خـارج کردنـد و  از  نمـاز  بـه هنـگام 
متوجـه نشـد، و زمانی کـه نمازش تمام شـد، 
از درد بسـیار زیـاد جراحـت پـا از هوش رفت.

زندگانـی  از  کوتـاه  چنـد  هـر  جمالتـی 
بایـد  شـد؛  ذکـر  علی)علیه السـالم( 
علی)علیه السـالم( را الگـو و اسـتاد و امـام و 
رهبـر خود بدانیـم و کارهای نیـک این بزرگ 
مـرد تاریـخ اسـالم را در مسـیر زندگی مـان 
بـه کار بگیریـم تـا دچـار هیـچ مخمصـه ای 
نشـویم؛ جوانمـردی و گذشـت و احسـان بـه 
مسـتمندان یـک وظیفـه ی انسـانی اسـت و 
همه ی کسـانی که نـام علی )علیه السـالم( ورد 
زبانشـان است، باید چنین باشـند و در عدالت 

و دادخواهـی شـهره شـوند.

دیدگاه دوم
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زهرا داسار
عضو جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه ولیعصر رفسنجان

شرح حدیث:
دنیاشناسـی در مکتـب امیرالمومنیـن علیـه 
السـالم آن قـدر عمیـق و دقیق اسـت که اگر 
کسـی به متـن گفتارهای آن امـام بزرگوار در 
سراسـر نهـج البالغـه و دیگر کتـاب هایی که 

از آن حضـرت روایاتـی دربـاره دنیـا از منظـر 
ایشـان نقل شـده دقـت کند ،هیـچ گاه فریب 
دنیـا را نمی خورد و همـواره زندگی آرام توام 

بـا رشـد و تعالی خواهد داشـت.
در ایـن حکمـت نیـز امـام علیه السـالم روش 

برخـورد بـا دنیا را بسـیار زیبا ترسـیم فرموده 
کـه اگـر کسـی همیـن یـک گفتـار را تابلوی 
زندگـی خویـش قـرار دهـد، در مسـئله دنیـا 
گرفتـار اشـتباه و لغزش نخواهد شـد. در ابتدا 

دنیـا را بـه بـرگ های خشـکیده و 

دیدگاه سوم

امام علی علیه  السالم فرمودند:

ــِة َو أُِعیــَن َمــْن َغِنــَی َعْنَهــا  ــى ِمــْن ثَْرَوتَِهــا ُحِکــَم َعــَى ُمْکِثیهــا ِبالَْفاقَ ــوا َمْرَعــاة قُلَْعتَُهــا أَْحظَــى ِمــْن طَُمْنِیَنِتَهــا َو بُلَْغتَُهــا أَْزکَ ــاٌم ُموِبــٌئ فَتََجنَّبُ ــا ُحطَ نْیَ ــاُع الدُّ ــاُس َمتَ ــا أَیَُّهــا النَّ یَ

ــَعَف ِبَهــا َمــَأَْت َضِمیــرَُه أَْشــَجاناً لَُهــنَّ رَقـْـٌص َعــَى ُســَویَْداِء قَلِْبــِه َهــمٌّ یَْشــَغلُُه َو َهــمٌّ یَْحزُنـُـُه کََذلـِـَک َحتَّــى  ِبالرَّاَحــِة َو َمــْن َراقـَـُه ِزبْرُِجَهــا أَْعَقبَــْت نَاِظِریــِه کََمهــاً َو َمــِن اْستَْشــَعَر الشَّ

نْیَــا ِبَعیْــِن اِلْعِتبَــاِر َو یَْقتـَـاُت ِمْنَهــا ِببَطـْـِن اِلْضِطــرَاِر  ـَـا یَْنظـُـُر الُْمْؤِمــُن إَِل الدُّ یُؤَْخــَذ ِبَکظَِمــِه فَیُلَْقــى ِبالَْفَضــاِء ُمْنَقِطعــاً أَبَْهــرَاُه َهیِّنــاً َعــَى اللَّــِه فََنــاُؤُه َو َعــَى اْلِْخــَواِن إِلَْقــاُؤُه َو إمِنَّ

َو یَْســَمُع ِفیَهــا ِبــأُُذِن الَْمْقــِت َو اْلِبَْغــاِض إِْن ِقیــَل أَثـْـَرى ِقیــَل أَکْــَدى َو إِْن فـُـِرَح لـَـُه ِبالْبََقــاِء ُحــزَِن لـَـُه ِبالَْفَنــاِء َهــَذا َو لـَـْم یَأْتِِهــْم یـَـْوٌم ِفیــِه یُبْلُِســوَن

ای مــردم ،کاالی دنیــا حــرام چــون بــرگ هــای خشــکیده و بــاد خیــز اســت، پــس از چــراگاه آن دوری کنیــد کــه دل کنــدن از آن لــذت 
بخش تــر از اطمینــان داشــتن بــه آن اســت و بــه قــدر ضــرورت از دنیــا برداشــتن بهتــر از جمــع آوری ســرمایه فــراوان اســت. آن کســی 
ــس  ــت و آن ک ــایش اس ــت در آس ــاز انگاش ــی نی ــود را از آن ب ــه خ ــس ک ــت و آن ک ــوم اس ــر محک ــه فق ــت ب ــاد برداش ــا زی ــه از دنی ک
کــه زیــور دنیــا دیدگانــش راخیــره ســازد دچــار کوردلــی گــردد و آن کــس کــه بــه دنیــای حــرام عشــق ورزیــد درونــش پــر از انــدوه شــد 
ــه  ــا ک ــا آنج ــد، ت ــش نماین ــر رهای ــویی دیگ ــازند و از س ــرگرمش س ــویی س ــه از س ــت ک ــان گش ــش رقص ــه دل ــا در خان ــدوه ه ــم و ان غ
ــه  ــن او ب ــور انداخت ــه گ ــان و ب ــدا آس ــر خ ــاختن او ب ــود س ــده و ناب ــع ش ــاط او قط ــای حی ــرد رگ ه ــه ای بمی ــه در گوش ــش را گرفت گلوی
ــا را از روی  ــخن دنی ــدارد و س ــرورت برمی ــدازه ض ــه ان ــا ب ــرد واز دنی ــی نگ ــا م ــه دنی ــرت ب ــم عب ــا چش ــن ب ــا موم ــت؛ ام ــتان اس ــت دوس دس
دشــمنی مــی شــنود، چــرا کــه تــا گوینــد ســرمایه دار شــد گوینــد تهیدســت گردیــد و تــا در زندگــی شــاد مــی شــوند بــا فــرا رســیدن 

ــت. ــده اس ــوز نیام ــدی هن ــانی و نومی ــه روز پریش ــت ک ــزی نیس ــدوه چی ــن ان ــردد و ای ــی گ ــن م ــرگ غمگی م
نهج البالغه: حکمت 
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باخیـز تبییـن مـی فرمایـد تـا مـردم از خطـر 
نزدیـک شـدن بـه آن باخبـر شـوند و بداننـد 
دوری کـردن از آن بـه نفـع آنهاسـت و اگر می 
خواهنـد لـذت زندگـی را ببرند بایـد از آن دل 
بکننـد. چـرا کـه دلبسـتگان دنیـا دلبسـتگی 
ایشـان تمامـی نـدارد و باالخـره روزی فـرا می 
رسـد کـه بـا حسـرت و انـدوه از آن جـدا مـی 

. ند شو

امـام علیـه السـالم بـه بحـث کفاف اشـاره می 
فرماینـد کـه اگر انسـان هـا به قدر ضـرورت از 
دنیـا برداشـت کنند بهتر از سـرمایه دار شـدن 
اسـت. بـه قـول معـروف هـر کـه بامـش بیش 
برفـش بیشـتر. آدم هـای ثروتمنـد و آنهایـی 
کـه بیـش از ضـرورت زندگـی جمع مـی کنند 
غـم و غصـه و نگرانـی بیشـتر دارنـد کـه مبادا 
کسـی آنهـا را فریـب دهـد و مالشـان را بـه 
چپـاول ببـرد و یا اشـخاصی طمع کننـد برای 
بـه چنـگ آوردن اموالشـان حتـی اجـن آنها و 
خانـواده هایشـان را بـه خطـر اندازنـد؛ چنـان 
ادوار زندگـی  تمـام  را در  نمونـه هایـش  کـه 

مشـاهده کـرده ایم.

امـام علیـه السـالم آسـایش را در بی نیـازی از 
دنیـا می داند و خیره شـدن به زرق و برق دنیا 
کوردلـی مـی آورد. تجربـه ثابت کـرده آنهایی 
کـه تمـام همـت خود را بـه زیور دنیا گماشـته 
انـد دل مرده انـد و حاضر نیسـتند حتی یکبار 
پـای موعظـه صاحب نفسـی بنشـینند و زنگار 

را از دل خـود برطـرف نمایند.

آن حضـرت فرمودنـد آن کـس کـه بـه دنیای 
حـرام عشـق ورزیـد ،درونش پر از اندوه شـد و 
غـم و انـدوه هـا در خانـه دلش رقصان گشـت 
کـه از سـویی سـرگرمش سـازند و از سـویی 
دیگـر رهایـش نماینـد، تـا آنجا کـه گلویش را 
گرفتـه در گوشـه ای بمیـرد رگ های حیات او 
قطـع شـده و نابود سـاختن او بر خدا آسـان و 
بـه گـور انداختن او به دسـت دوسـتان اسـت. 
دنیـا  حـرام  بـه  ورزان  عشـق  انجـام  و  آغـاز 
عجیـب اسـت و چقـدر عبـرت انگیـز امـا کـو 

چشـم بینـا و گوش شـنوا.

امـام علیـه السـالم مـی فرماینـد: امـا مومن با 
چشـم عبـرت به دنیـا می نگـرد و کفـاف را از 

یـاد نمـی بـرد و آوازه دنیـا را از روی دشـمنی 
مـی شـنود، چون بـه هیچ چیـز دنیـا اعتباری 

. نیست

اعتبـار فقـط بـه عمل صالـح اسـت و فهمیدن 
ایـن حقیقـت کـه آمدنمـان در این دنیـا برای 
چـه بـود و بـه کجـا مـی رویـم آخـر و اینجـا 
و  اسـت  عبـور  پـل  ،بلکـه  نیسـت  مـا  وطـن 
منطقـی نیسـت کـه مـردم بـرای عبـور از یک 
پـل از راه حـرام کسـب معیشـت کننـد و فکر 

کننـد در ایـن دنیـا جاویداننـد.
در اخـر ایـن مـا هسـتیم کـه نبایـد خـود را 
مشـغول زرق و بـرق دنیـا کنیم ، زیـرا تصمیم 
گیـری بـر عهـده ماسـت و نمیتـوان دنیـا را 

مقصـر و مـورد سـرزنش قـرار داد.
حضرت علی)ع( در پاسـخ شـخصی کـه دنیا را 
نکوهـش می کـرد  فرمودنـد: دنیا تـو را فریب 
نـداده اسـت، تـو خـود فریفتـه دنیا شـده ای. 
عطـار نیشـابوری ایـن حکمـت را چنیـن بـه 

نظم کشـیده اسـت:

آن یکی در پیش شیر دادگر
ذم دنیا کرد بسیاری مگر

حیدرش گفتا که دنیا نیست بد
بدتویی زیرا که دوری از خرد
هست دنیا بر مثال کشت زار

هم شب و هم روز باید کشت و کار
    زانکه عّز و دولت دین سر به سر

جمله از دنیا توان برد ای پسر
تخم امروزینه فردا بر دهد

ورنکارد »ای دریغا« بر دهد     
پس نکوتر جای تو دنیای تو است

زآنکه دنیا توشه عقبای تو است   
تو به دنیا در، مشو مشغول خویش
لیک، در وی کار عقبا گیر پیش

چون چنین کردی تو را دنیا نکوست
پس برای این، 

منبع: حدیث زندگی: 
شـرح حکمت هـای نهـج البالغه، کاظـم ارفع، 

تهـران: پیـام عدالت، ۱39۰.
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شش گوش نجــات
محدثه فروتن نیا

عضو جامعه اسالمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

»این حسین کیست که عالم همه 
دیوانه ی اوست؟« 

ــی  ــان قدیم ــچ زم ــاید هی ــه ش ــه ای ک جمل
ــا لطافــت، بعدهــای دل جدیــدی  نشــود و ب
را هــم بلرزانــد و بــه مــرور آرامــش، رشــد و 

کمــال را مهمــان روح کنــد.
در جامعه هایــی کــه میکروفون هــا بــرای 
پرده هــای  و  می خواننــد  بشــر  آرامــش 
ــد،  ــار می رون ــذت بشــر کن ــرای ل ســینما، ب
آمــار افســردگی در ســال 2۰22 از توصیــف 
و عددهــا می گــذرد. بشــریت هنــوز بــه 
دنبــال یــک منبــع و مخــزن آرامــش اســت 
ــاه و  ــرای رف ــود را ب ــوژی خ ــام تکنول و تم
توســعه ی بیشــتر بــه کار می گیــرد تــا 
ــه  ــل از اینک ــد. غاف ــش روان برس ــه آرام ب
ــلول های  ــود را در س ــلول های وج ــا س تنه
زنــدان  در  می کنــد؛  زندانــی  ناپیــدا 
ــر از  ــای پ ــا دنی ــد ت ــای متاورســی جدی دنی

روانشناســی زرد. 
همچنیــن مکتب هــای مختلــف، از فاشیســم 
ــون،  ــا دوران پسا نئولیبرالیســم کن ــه ت گرفت
فریــاد  آرامــش  و  بــرای ســازه ی رشــد 
می زننــد امــا یکــی پــس از دیگــری ســقوط 

می کننــد.
در ایــن میــان، حــس تنهایــی بین انســان ها 
ــق  ــا را حل ــزد و برخی ه ــن می خی ــر زمی ب
ــرای بشــر  ــی ب ــا راه نجات ــد. آی ــز می کن آوی
وجــود دارد؟ آیــا روزی بــه آرامــش حقیقــی 
می شــود  را  نجــات  راه  آری؛  می رســیم؟ 
ــت.  ــا یاف ــن روزه ــن اطــراف و در همی همی
زمانــی کــه دل هــا فــارغ از هــر مــدل 
ــدون  ــوند و ب ــرم می  ش ــری، ن ــش فک گرای
ــی  ــت واقع ــل حقیق ــب و عام ــار، طال اجب
هســتند. وقتــی کــه بلندگــوی شــش گــوش 
زمزمــه می کنــد،  کنــار گــوش  نجــات، 
حیات بخــش  و  مؤثــر  جایــگاه  می تــوان 
روضــه و مکتــب امــام حسین-علیه الســالم- 
را چشــید. می تــوان ثروتمنــدی را دیــد 
کــه کنــار قشــر کارگــر می نشــیند و از 
ــری  ــوان کارگ ــد. می ت ــود می بخش ــال خ م
را دیــد کــه تنهــا دارایی هــای خــود را هــم 

خــرج ایــن راه می کنــد. در ایــن حــال، 
خصوصی ســازی ها از بیــن مــی رود و حــدی 
فراتــر از اصــول مکتب هــای نئولیبرالیســم و 
ــش  ــه نمای ــب، ب ــالح طل ــم اص سوسیالیس
ــا  ــی تنه ــت کس ــن موقعی ــذارد. در ای می گ
ــرد و قلب هــا  ــی می می نیســت؛ حــس تنهای
در دایــره ای متعالــی در کنــار هــم هســتند.
دشــمن در طــول زمــان نهایــت ســعی خــود 
ــم ها  ــوم را از چش ــن مفه ــه ای ــرده ک را ک
پنهــان و صــدای بلندگــوی اســتعمار را 
ــه 9۰  ــوان ده ــن نوج ــا همی ــد ام ــد کن بلن
رشــد  عــزاداری  میــان دســته های  مــا، 

. می کنــد
طبــق آمــار در دهــه ی 9۰، نزدیــک ۷۷ 
درصــد جامعــه در عزاداری هــا و مراســم 
ــد کــه در مقایســه  روضــه شــرکت می کردن
بــا دهــه ی ۷۰، رشــد ۱/22 درصدی داشــته 

اســت.
ــای  ــته و بازی ه ــات گذش ــان اتفاق در جری
همیشــگی دشــمن بــرای حجــاب صحیــح و 
همچنیــن شــرایط نــه چنــدان جالــب بــازار 
و اقتصــاد، شــاهد دل زدگــی و فاصلــه ی 
ــا  ــم ام ــی بودی ــن حقیق ــراد از دی بعضــی اف
اتصــال  و  هم پیوســتگی  بــه  محــرم،  در 
مخفــی قلــب و جــان مــا بــا مفاهیــم مجــدد 
ــی  ــان انقالب ــیل جوان ــد و پتانس ــکار ش آش
بــه چشــم  عــزاداری  مراســم های  بیــن 
آمــد. جــدا از نمایش هایــی کــه ممکــن 
ــان  ــود بیــن دســته های عــزاداری در خیاب ب
ــل  ــم حاص ــن ه ــه ای ــم )ک ــم ببینی و مراس
نفــوذ بی نتیجــه ی دشــمن اســت(، بــاز 
ــوی  ــی و حق ج ــش و ذات انقالب ــم جوش ه

ــت. ــی پیداس ــان ایران جوان
در ایــن فضــا نیــازی بــه اجبــار در واجبــات 
نیســت؛ قلــب آن قــدر تحــت تأثیــر واجبــات 
اســت کــه فــرد بــه شــکل مطلــوب در  
ــش  ــل ذات حیات بخ ــن، حاص ــد و ای می آی
ایــن مکتــب اســت کــه امــام خمینــی کامــل 
جریان ســازی  در  و  بودنــد  آگاه  آن  بــه 
ــد و  ــتفاده کردن ــالمی از آن اس ــالب اس انق

ــم. ــدس دیدی ــاع مق اوج آن را در دف
الحمــدالل مــا مداحــان انقالبــِی خوبــی 

ــالب  ــم انق ــر معظ ــم و رهب ــور داری در کش
هــم همیشــه بــر ایــن موضــوع تأکیــد 
برنامه ریــزی  و  جهت دهــی  اگــر  دارنــد؛ 
در  آینده نگرتــری  سیاســت گذاری  بــا 
ایــن زمینــه صــورت بگیــرد و مداحــی 
ــه شــکل  ــرود و ب ــش ب ــد پی کشــور هدفمن
ــود،  ــی ش ــش طراح ــات بخ ــه ای نج مدرس
ــود.  ــم ب ــش خواهی ــر بخ ــدی اث ــاهد رش ش
مداحــی،  حیات بخــش  مدرســه ی  ایــن 
می توانــد جنبــش و جوششــی در تمــام 
ــد  ــاد کن ــای کشــور ایج ــا و عرصه ه حوزه ه
ــر مبنــای اصــول و اقدامــات  و اصالحــات، ب
مؤثــر در حیطــه ی اقتصــاد، سیاســت و... 
حاصــل شــود. بنابرایــن می تــوان در ســطح 
کشــور و فضــای دانشــجویی تشــکل جامعــه 
ایجــاد  در  جنبشــی  دانشــگاه،  اســالمی 
مدرســه ی مداحــی حیات بخــش داشــت.

ــری  ــات، تغیی ــوش نج ــش گ ــوی ش بلندگ
ــران اســت و  ــون ای ــرای شــرایط کن ــر ب بهت
همچنیــن می توانــد رهنمــودی نیکــو بــرای 
رشــد جهانــی باشــد. ان شــاءالل کــه در گام 

ــم. ــر پیــش روی دوم انقــالب توانمندت
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فاطمه کاظمی 
شورای سردبیری نشریه هم شاگردی

نهـم مـرداد مـاه سـال هـزار و چهارصـد و 
یـک، خبـر بازگشـت چنـد تـن از شـهدا بـه 
وطن منتشـر شـد. شـهید عبدالل اسکندری، 
شـهید رحیـم کابلـی، شـهید مصطفـی تاش 

موسـی، شـهید محمـد امیـن کریمیـان و 
شـهید عباس آسمیه، شـش شهیدی 

بودنـد که پس از ۶ سـال مفقودی 
بـه میهن بازگشـتند.

وصیـت  تحلیـل  و  بررسـی 
 هـای ایـن شـهدا می تواند 
در  کـه  باشـد  چراغـی 
و  پرپیـچ   و  تاریـک  راه 
روشـنی  زندگـی،  خـم 
وصیـت  می بخشـد. 
نامه هـای شـهدا گویـی 
خالصـه ی  و  چکیـده 
زندگـی  عمـر  یـک 

همچـون  کـه  هسـتند 
دل  بـر  شـیرین  شـهدی 

و جـان اثـر می کننـد. ایـن 
جهـت  اسـت  بهانـه ای  متـن 

توصیه هـای  آخریـن  خوانـدن 
شـهدای خان طومـان؛ بـه ایـن امیـد 
باشـیم. کننـده  عمـل  بتوانیـم  کـه 

عبـاس  شـهید  وصیت نامـه ی  از  بخشـی 
اسـت: زیـر  شـرح  بـه  آسـمیه 

و  جهـان  مسـتکبرین  کـه  امـروز  امـا  »و 
سـتمگران عالـم بـرای برهـم زدن تـار و پود 
شـیعه و از هـم گسسـتن فرهنـگ عاشـورا و 
انتظـار، هم پیمـان شـده اند و اوج نیت هـای 

چـون  کشـورهایی  در  پلیدشـان  و  شـوم 
سـوریه، عـراق، نیجریـه، بحریـن، فلسـطین 

و... 

بـه عرصه ی ظهـور در آمـده و مـردم مظلوم 
و بی دفـاع عالـم اسـالم، به خصـوص جهـان 
تشـیع، در معـرض وحشـیانه ترین هجوم هـا، 
نیـروی  بی رحم تریـن  و  تازهـا  و  تاخـت 

اهریمنـی قـرار گرفته انـد، قلـب هـر انسـان 
آزادی خـواه بـه درد آمده و میل بـر این دارد 
کـه بتوانـد قدمـی در راه دفـاع از مظلومیـن 
شـیعیان  به خصـوص  عالـم،  یکتاپرسـتان  و 

مظلـوم بـردارد.
خانـواده ی عزیـز و مهربانـم، تمامی 
عاشـقان مکتـب اهل بیـت، هم 
همـکاران  سـاالن،  و  سـن 
عزیـزم  دوسـتان  و  خوبـم 
زیـارت  خوانـدن  بـه  را 
عاشـورا بـا صـد لعـن و 
سـفارش  سـالم  صـد 
می کنـم؛ لحظـه ای از 
نباشـید.« غافـل  آن 

***
آن چـه در متـن زیـر 
بریـده ای  می خوانیـم، 
از وصیت نامه ی شـهید 
امیـن کریمیـان  محمـد 

: ست ا
بـه  پایانـی خطـاب  »سـخن 
خانـواده و همـه ی مردمی که به 
ایـن وصیت نامـه گـوش می دهیـد. 
مـن از ایـن دنیـا بـا همـه ی زیبایـی اش 
مـی روم و همـه ی آرزوهایـم را رهـا می کنم، 
امـا بـه والیـت و حقانیـت علی ابن ابی طالب و 
خداونـدی خـدا یقه تـان را می گیـرم اگر امام 
خامنـه ای را تنهـا بگذارید. اگر از سـرهای ما 
کـوه درسـت کنند هرگـز نخواهیم گذاشـت 
روزی نسـل های بعـدی در کتاب تاریخشـان 

شهدای خان طومـان
پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند. 

شهید سید مرتضی آوینی
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بخواننـد کـه 
مثل  امـام خامنـه ای 
تنها  جدش حسین)علیه السـالم( 
مانـد. سـالم مـرا به حضـرت آقا برسـانید و بگوییـد اگر دوبـاره زنده 

شـوم از تکه تکـه شـدن در راه ایشـان ترسـی نـدارم.«

شـهید رحیـم کابلـی در وصیـت  نامـه  ی خـود چنیـن 
یـد: می گو

»اول اینکـه همـه ی شـما را سـفارش می کنـم در گفتـار و 
عمل پشـتیبان والیت فقیه باشـید. دوسـت را شـناخته و 
با او هماهنگ باشـید. مراد از دوسـت، کسـانی هستند 
کـه بـه معنـای واقعـی بـا تفکـرات امـام و شـهدای 
والیـت همراهنـد. دشـمن را شـناخته و از آن هـا 
رفتـار، دشـمن  و  گفتـار  در  بجوئیـد،  بیـزاری 
بـا شـیطان بـزرگ، آمریکاسـت و طرفـداران 
آمریـکا. شـب های جمعـه مـرا هـم بـه یـاد 
بیاوریـد و در حـق بنـده دعا کنیـد. تمامی 
ببخشـید.  را  بی ادبی هایـم  و  کوتاهی هـا 
و  میـالد  جشـن  اهل بیـت،  مراسـم  در 
شـهادت، از امـام زمان)عجـل الل( غافـل 
نشـوید. امـام را دعـا کنیـد و شـهدا را 
نیـز همچنیـن. لحظـه ای از والیت غافل 
نباشـید و در همـه ی احـوال آقـا را دعـا 
کنیـد. نمـاز شـب اول قبـرم را بخوانید. 
بـر سـر مـزارم حاضـر شـوید و دعایـم 
کنیـد. اگـر برایتان مقدور اسـت مراسـم 
محـرم )سـه شـب اول محـرم( و مراسـم 
شـب 2۸ صفـر، منزل مـا فراموش نشـود. 
مخلـص تمام پاسـداران و بسـیجیان والیی 

و هیئتی هـای والیـی هسـتم.«

***
وصیت نامـه ی شـهید مصطفـی تـاش موسـی بـه 

شـرح زیر اسـت:
»امـا آنچـه همیشـه باعث رنج مـن می شـد؛ اینکه ای 
مسـئولین! قـدر مـردم ایـران زمیـن را بدانید کـه هر چه 
داریـد و هسـتید از همین مردم اسـت و توصیه ی دوم اینکه 
رهبـر پیـر فرزانـه را تنهـا نگذاریـد کـه ایـن روزهـا می دانم چه 
بـه او مـی گـذرد و از خانـواده ام می خواهـم کـه هیچ وقـِت زمـان، 
خدایـی ناکـرده حرفـی بـه زبـان نیاورنـد تـا مـن یـا کسـی دلخـور 
و رنجیـده شـود. قـدر و منزلـت خـود را مثـل همیشـه بدانیـد کـه 

خداونـد رحیم و بخشـنده اسـت.«
بـه امیـد اینکـه بتوانیـم ادامـه دهنـده ی راهشـان و همچنین عمل 
کننـده بـه وصیت هـای مجاهـدان در راه خـدا باشـیم کـه بزرگتر از 
آن هسـتند کـه گوهـر زیبـای عمـل خـود را بـه عیـار زخـارف دنیا 

بزنند. محـک 
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ــزز  ــزای مع ع
امیررضا قره شهرک

دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه مراغه

ایــن یــک واقعیــت اســت کــه اســام، توانســت 
در مدتــی کوتــاه یکــی از نیرومندتریــن و پردوام 
ــان  ــی از جه ــش بزرگ ــا را در بخ ــن دولت ه تری
ایجــاد کنــد. مردمــی بــدوی کــه از عناصــر 
تمدنــی، از جملــه دولــت و تمرکــز بی بهــره 
بودند، در ســایه ی تعالیم اســامی، شــالوده ی 
تمدنــی نیرومنــد را بناکردنــد؛ تمدنــی کــه 
ــدن  ــترده ی تم ــم و گس ــوم عظی ــم هج علی رغ
جدیــد و بــا همــه ی ظاهــر فریبی هــای آن، 
اســت.  کــرده  حفــظ  را  خویــش  جاذبــه ی 
بــا ایــن کــه ایــن جامعــه ی دینــی اســتوار، 
بعــد از رحلــت پیامبــر)ص( گرفتــار برخــی 
نابخردی هــا و کــج روی هایــی شــد کــه اثــری 
نامطلــوب بــر سیاســت حکومــت اســامی 
ــدی  ــر فاس ــلط عناص ــا تس ــت و ب ــی گذاش باق
چــون امویــان، نوعــی جمــود و رکــود در عالــم 
ــا بــی شــک اســتواری و  اســام پدیــد آمــد، اّم
ــون  ــامی، مدی ــه ی اس ــن جامع ــکوفایی ای ش
الهــام  ســیره ی  و  تدابیــر  گیرهــا،  موضــع 
گرفتــه از وحــی ائمــه ی اطهــار)ع( اســت؛ بــه 
طــوری کــه هــر یــک از امامــان بزرگــوار نقــش 
خاصــی را بــر اســاس شــرایط زمــان خــود، در 
ــوی  ــه س ــته ب ــه و پیوس ــت یکپارچ ــب حرک قال
مقصــدی واحــد ایفــا کرده انــد کــه مظهــر یــک 
جهــت گیــری سیاســی در زندگیشــان اســت.  
ــی  ــت طوالن ــین )ع( در حرک ــام حس ــش ام نق
ــان  ــه ایش ــی ک ــه و مقطع ــاله، در بره 250 س
زندگــی می کنــد نقشــی خطیــر، مهــم و حیاتی 

اســت. رســالت عظیمــی کــه بــر عهــده دارنــد و 
آن قیــام عظیــم کــه در راه ســعادت و آگاهــی و 
بیــداری انســان ها و رفــع فســاد خطرناکــی کــه 
ــه  ــت. آن وقتی ک ــه اس ــردم را گرفت ــان م گریب
ــم و  ــت و ظل ــت و جهال ــده اس ــی ش راه، عوض
ــا  ــلمین را ت ــانی، مس ــت کس ــتبداد و خیان اس
ــراف  ــوف از انح ــه خ ــرده ک ــرف ک ــدی منح ح
کل اســام و معــارف اســام اســت. ســنت 
ــده  ــام زن ــد اس ــای ض ــرده و بدعت ه ــی م اله
شــده اســت؛ حاکــم مســلمین، کســی اســت 
کــه شــرب خمــر و کارهــای خــاف می کنــد، 
تعرضــات و فســادهای جنســی را واضــح انجــام 
می دهــد، علنــًا شــعر بــر خــاف قــرآن و ضــد 
دیــن می گویــد و علنــًا مخالــف بــا اســام 
اســت، در ایــن شــرایط حســین بن علی، وارث 
علــم و حکمــت پیامبــر، بــه ادای یــک واجب از 
واجبــات دیــن، واجبــی عظیــم کــه هیچ کــس 
قبــل از امــام حســین)ع(ـ  حتــی خــود پیغمبــر 
ـ انجــام نــداده بودنــد، می پــردازد و آن عبــارت 
اســت از بازگردانــدن جامعــة اســامی بــه خــط 
صحیــح. امــام حســین قیــام کردنــد تــا آن 
ــد بنــای  واجــب بزرگــی را کــه عبــارت از تجدی
ــل  ــام در مقاب ــا قی ــامی ی ــة اس ــام و جامع نظ
ــت،  ــامی اس ــة اس ــزرگ در جامع ــات ب انحراف
ــق  ــام و از طری ــق قی ــن از طری ــد. ای ــام ده انج
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت؛ بلکــه 
ــه معــروف  خــودش یــك مصــداق بــزرگ امــر ب
و نهــی از منکــر اســت. البتــه ایــن کار، گاهــی 

ــین  ــام حس ــد ـ  ام ــت می رس ــة حکوم ــه نتیج ب
بــرای ایــن آمــاده بــود ـ  گاهــی هــم بــه نتیجــة 
شــهادت می رســد؛ بــرای ایــن هــم آمــاده بــود. 
توجــه بــه مصیبــت حضــرت سیدالشــهدا و 
عظمــت ایــن مصیبــت و توجه بــه فراگیــر بودن 
ایــن مصیبــت نســـبت بــه همــه عوالم هســـتی 
ــه  ــبت ب ــرت نسـ ــی و بصی ــک آگاه ــب ی موج
وســعت درگیــری و صــف دشــمن می شــود کــه 
حضــرت نــه تنهــا بــا جبهــه بنی امیــه در ســال 
61 درگیــر نبــود، بلکــه حضــرت یــک درگیــری 
بــا عظمــت تاریخــی را هدایــت می کردنــد. 
نتیجــه ایــن بصیــرت، رســیدن بــه موضعگیری 
اســت؛ مؤمنیــن ذیــل عاشــورا بــه موضعگیــری 
نســبت بــه جبهــه باطــل می رســند. یعنــی اگــر 
ــن  ــد ای ــد و فهمی ــورا را دی ــعت عاش ــی وس کس
ــی  ــزرگ تاریخ ــت ب ــک ام ــول ی ــه محص فاجع
ــه  ــبت ب ــت، نسـ منحــرف از جبهــه حــق هسـ
تکلیفــی  حــال  می کنــد.  پیــدا  موضــع  او 
ــن  ــد از ای ــیعیان بع ــه و ش ــردن ائم ــر گ ــه ب ک
ــگ  ــتن فرهن ــه داش ــذارد زنده نگ ــه می گ واقع
عاشــورایی و عــزاداری اســت. احیــای فرهنــگ 
عاشــورا و الگــو ســاختن معیارهای عاشــورایی، 
درس آمــوزی از مکتــب امــام حســین)ع( کــه 
ــی و  ــزاداری واقع ــزز و ع ــوگواری مع ــط س توس
گریســتن اســت. همــان اشــک هایی کــه امــام 
ــدف  ــت، ه ــدن آب، می ریخ ــا دی ــجاد )ع( ب س

ــده نگــه داشــتن اســت.  ــا را زن ــام کرب قی
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گذشته ی سرخ؛ آینده ی سبـز 
آقای محمد صالح شجاع الدینی 

دبیر واحد تشکیالت جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه ولیعصر رفسنجان

گذشته ی سرخ 
راه  در  شــهادت  و  ایثــار  بــرای  آمادگــی 
ــی.  ــی و حقیقت جوی ــی، آرمان گرای عدالت خواه

آینده ی سبز 
نپذیرفتــن حکومت هــای طاغوتــی و تــالش 
بــرای گســترش عدالــت و انســانیت در سراســر 

جهــان. 
را  ســرخ«  »گذشــته ی  عبــارت  وقتــی   
می شــنویم، معمــوال در ذهــن بیشــتر مــا 
شــیعیان، تصویــر قیــام امــام ســوم تشــیع، آری، 
موالیمــان حســین ابــن علی-علیه الســالم- 
حســین- امــام  شــیعه،  می گیــرد.  شــکل 

علیه الســالم- را به  عنــوان مظهــر ایســتادگی 
ــردن  ــی رهاک ــم و حت ــر ظل ــت در براب و مقاوم
می دانــد.  عدالــت،  برقــراری  تــا  همه چیــز 
شــیعیان بــا اســوه قــرار دادن موالیشــان، 
ایســتادگی در برابــر ظلــم تــا گذشــتن از جان و 
شــهادت و ایثــار را بــرای برقــراری عدالــت الزم 
می فرماینــد:  امام-علیه الســالم-  می داننــد. 
»مــن مــرگ در ایــن راه را جــز ســعادت و 
ــواری  ــت و خ ــز ذل ــن را ج ــا ظالمی ــی ب زندگ
نمی بینــم.« و در جایــی دیگــر می فرماینــد: 

»در اســالم دعــوت بــه ایســتادگی دربرابــر ظالم 
بســیار امــر شــده اســت.« تــالش بــرای اجــرای 
عدالــت و آمادگــی برای شــهادت و ایثــار و آماده 
کــردن خــود بــرای ظهــور امــام عصــر درســی 
بگیریــم.  از عاشــورا  اســت کــه می توانیــم 
ــد و از عاشــورا  ــاده نکن ــردی خــود را آم اگــر ف
درس  حسین-علیه الســالم-  امــام  مکتــب  و 
ــی  ــرت موس ــوم حض ــد ق ــا مانن ــرد، دقیق نگی
ــو و  ــد ت ــه او گفتن ــش ب ــه پیروان ــود ک می ش
خدایــت بجنگیــد مــا اینجــا می نشــینیم. بایــد 
ــم و گذشــته ی ســرخ را  از عاشــورا درس بگیری
ــور در  ــرای حض ــود را ب ــم و خ ــوش نکنی فرام

ــم.  ــاده کنی ــه آم صحن
مــا بــا یــک گذشــته ی ســرخ، آینــده ی ســبزی 
کــه  می دهیــم  نشــان  و  داشــت  خواهیــم 
همیشــه امیــد بــه آینــده و آرمان گرایــی، 
ــوده  ــرای تبعیــت از رهبــر معظــم ب محرکــی ب
ــرایط را  ــد ش ــراد بای ــی اف ــر وقت ــت. در ه اس
ــه وظیفــه ی خــود عمــل کننــد.  بشناســند و ب
ــک  ــدای حسین-علیه الســالم- را لبی کســانی ن
کنــت  لیتنــی  می توانند«فیــا  و  می گوینــد 
معکــم فافــوز معکــم« را آرزو کننــد کــه امــروز 

در صحنــه باشــند. چنان کــه در ســوره ی انعــام 
آیــه ی ۱۱2 گفتــه شــده اســت، جبهــه ی حــق 
ــا  ــی ب ــود ول ــد ب ــه خواه ــل همیش ــه باط علی
و  نوشــته ها  گفته هــا،  جدیــد.  شــیوه های 
رفتارهــا، همــه و همــه، چــه خــوب و چــه بــد، 
ــا  ــی ب ــد.  کس ــی دارن ــه طرفداران ــر دو جبه ه
ــورای  ــه در عاش ــت ک ــالم اس حسین-علیه الس
خــود انتخــاب کنــد، حتــی اگــر بــه اشــتباه یــا 
ــدی اســت، حــر وار  ــی در خیمــه ی ب هــر دلیل
ــا رو  ــردار خوبی ه ــر و س ــه امی ــد و ب ــه کن توب
آورد، در برابــر جذابیت هــای فریبنــده ، پســت و 

ــد.  ــتحکم باش ــهوات، مس ــام وش مق
میان عاشورا و انتظار پیوندی ناگسستنی است.

ــالمی  ــت اس ــک حکوم ــاد ی ــرای ایج ــالش ب ت
عاشــورا  از  گرفتــن  درس  بــا  مطلــوب 
امکان پذیــر اســت؛ همان طــور کــه قــرآن از 
مســلمانان می خواهــد کــه ســلطه ی طاغــوت را 
نپذیرنــد و بــرای گســترش عدالــت و انســانیت 
در سراســر جهــان تــالش کننــد. در ایــن میــان 
وظیفــه ی اندیشــمندان، محققــان، دانشــجویان 
ــت  ــینی اس ــگ حس ــتاقان فرهن ــی مش و تمام

ــند. ــش باش ــور حضرت ــاز ظه ــه زمینه س ک

پویایی شیعه تحت تأثیر دو عنصر پرچم سرخ حسینی و آینده ی سبز مهدویت خواهد بود.
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کتاب کار باید تشکیالتی باشد
مریم حاج آقا محمدی
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ایـن کتاب در شـش فصـل ارائه شـده که، در 
بخـش اول دربـاره ضـرورت ایجاد تشـکیالت 
و انجـام کار تشـکیالتی اسـت . در بخش اول 
ایـن کتاب امده اسـت: »بهتریـن راه و برترین 
حربـه ای که میتوانـد راه را باز کند، و هدایت 
انقالبی را در ذهن ها بنشـاند، یک تشـکیالت 
اسـت؛ مـا عقیـده داریـم کـه اگـر چنانچـه 
بـرای  کشـور  از  خـارج  در  بخواهـد  کسـی 
انقـالب کار بکنـد و اینها متشـکل نباشـند، از 
لحـاظ کیفیـت و کمیت نخواهند توانسـت ان 
کاری را بکننـد کـه یـک گروه متشـکل انجام 

داد.  خواهد 
در بخـش دوم ایـن کتـاب بـا آثـار و بـرکات 
کار تشـکیالتی از منظر ایشـان اشنا میشویم، 
کـه یـک کار تشـکیالتی یـا یـک کار جمعی 
خصوصیتـش این اسـت که فـرد باید خودش 
را در جمـع حـل کنـد، گـم کند کـه این گم 
کـردن، عیـن بازیافتن به نحو درسـت اسـت ، 
چیـزی کم نمیشـود از ادم ها ،چیـزی افزوده 

میشود. 
در بخـش سـوم کتـاب شـاخص هـا و لـوازم 
تشـکیالت موفـق انقالبـی اسـت ،که اساسـی 
تریـن کار مجموعـه ایـن اسـت کـه براسـاس 
هـدف هـا و سیاسـت هـای کـه گفتـه شـده، 
برنامـه ریختـه شـود و معلـوم گردد کـه ما از 
اول تـا اخـر سـال چـه کارهایی بایـد بکنیم و 

تـا کجـا بایـد پیـش برویم. 
در بخـش چهـارم، مطالبـی دربـاره اهمیـت 
مدیـر و وظایف او نسـبت به خود، تشـکیالت 
، افـراد زیـر مجموعـه و سـایر مـردم خواهید 

ند.  خوا
وظایـف  بـه  کتـاب  ایـن  پنجـم  فصـل  در 

عناصـر تشـکیالت میپـردازد. آقایی اسـت که 
اشـتغاالت خیلـی زیـادی دارد ، بـه این کارها 
نمیرسـد و ... ،همیـن طـور در آن جـا مانـده 
اسـت کـه ایـن شـغل را بـه یـک نفـر دیگـر 
واگـذار کننـد کـه بیایـد سـریع کار را انجـام 
بدهـد ، و در فصـل پایانـی کتـاب در مـورد 
نمونـه هایـی از تشـکیالت موفـق اسـت کـه 
معرفـی و نقـاط قوت آن ها بیان شـده اسـت. 
اگـر خـدای ناکـرده همگـی تـان یـک وقـت 
بگوییـد »مـا میخواهیـم ایـن کار و فعالیت را 
ببوسـیم و کنار برویـم« عقیده نـدارم که این 
میـدان، خالـی خواهـد مانـد، عقیده مـن این 

اسـت کـه بـار خـدا زمیـن نمیماند 
در بخش هایی از این کتاب آمده است: 

و مـن یَّتـِق الل یََجعـل لَـُه َمَخرًجـا کـه یَرُزقُه 
ِمـن حیث ال یََحتٍسـب، این رزقی کـه در این 
آیـه  و در آیـات دیگـر گفتـه شـده اسـت، به 
شـکل هـای مختلفی به من و شـما میرسـد؛ 
گاهـی شـما ناگهـان در ذهنتـان یـک چیزی 
بـرق میزنـد، میدرخشـد، راهـی بـاز میشـود، 
ایـن رزق الهـی اسـت در یـک برهه ی فشـار، 
ناگهـان یـک امید وافر در دل شـما بـه وجود 

مـی آید، ایـن همـان رزق الهی اسـت. 
مـا وقتـی می گوییـم تحّجـر، فـوراً ذهنمـان 
مـی رود بـه تحّجـر مذهبـی؛ بلـه آن هم یک 
نـوع تحّجـر اسـت، امـا تحّجـر فقـط تحّجـر 
مذهبـی نیسـت، بلکـه خطرنـاک  تـر از آن، 
تحّجـر سیاسـی اسـت؛ تحّجرهـای ناشـی از 
سیاسـی  سـازمانهای  و  تحـّزب  شـکل بندی 
اسـت کـه اصـال امـکان فکر کـردن به کسـی 
نمی دهنـد. اگـر ده دلیـل قانع کننـده بـرای 
قبـول  کنیـم،  ذکـر  موضـع  یـک  حّقانیـت 

می کنـد، امـا در عمـل طـور دیگـری نشـان 
می دهـد! چـرا؟ چـون حـزب، آن تشـکیالت 
پدرخوانـده ی  مثـل  سـرـ  بـاالی  سیاسـی 
مافیـاـ  از او این گونـه خواسـته اسـت. ایـن را 
انسـان متأّسـفانه در برخی از گوشـه کنارهای 
حّتـی محیـط دانشـگاهی می بینـد. پـس، آن 
مجموعـه ای که دچـار چنین تحّجری باشـد، 
دیگـر روشـن فکر نیسـت؛ چون روشـن فکری 
الزمـه اش حق طلبـی، چشـم بـاز و تکیـه بـه 

منطـق و اسـتدالل اسـت.
مسـائل گوناگونـی وجـود دارد کـه ایـن ها را 
بایـد در سـطح دنیـا دیـد، در سـطح جهانـی 
بایـد مشـاهده کـرد، نـه در سـطح منطقه ای، 
چـه برسـد بـه ایـن کـه انسـان بخواهـد آنها 
را در سـطح کشـوری یـا در سـطح والیتـی و 
اسـتانی ببیند. مسـائلی وجود دارد که اینها را 
بایـد در آفـاِق صـد سـاله و صد و پنجاه سـاله 
دیـد، نـه در یک افق محـدود پنج سـاله و ده 
سـاله و کـم تر؛این ها همـت بلنـد الزم دارد، 

نـگاه بلنـد همتانه بـه مسـائل گوناگون.

معرفی کتاب

الف.هیچ کاری بدون تشکیالت پیش نمی رود ،انقالب اسالمی ایران هم بدون تشکیالت پیش نرفت و پیروز شد.
) کار بایــد تشــکیالتی باشــد( بــه بررســی تشــکل و کار تشــکیالتی از منظــر رهبــر معظــم انقــالب )مدضلــه العالــی(، بــه 

گــردآوری و پژوهــش محمــود زارعــی مــی پــردازد. 
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یـک  »او  کتـاب  در  خواندنـی  ای  خاطـره 
ملـت بـود« به کوشـش محمد علـی صمدی 
بـه حقیقـت دربردارنـده  اسـت، کـه  آمـده 
نـگاه عمیـق شـهید مظلوم دکتر بهشـتی در 
روز هـای پـر تالطـم ابتدای انقالب اسـالمی 
تشکیالتی شـان   نظـرات  در  ایشـان  اسـت. 

بارهـا از اعتماد به اعضا تشـکیالت سـخن 
بـا   جـوان،  نسـل  بـا  کار  و  گفته انـد 

ایمـان  و انقالبـی را مـورد تاکیـد 
ایـن  در  کـه  انـد  داده  قـرار 

خاطـره نیـز کـه از زبـان خود 
ایشـان آمـده برگـی از دفتر 
نـگاه متفکرانـه این شـهید 

مظلـوم ورق میزنیـم:
اولیـن واحـد، »دبیرخانه 
بـود  انقـالب«  شـورای 
کـه مـن بـه آنجـا رفتم، 
بـا  خواهیـم  گفتم:»مـی 
خـام،  جـوان  عـده  یـک 

دبیرخانـه شـورای انقـالب 
بـا  دهیـم«  تشـکیل  را 

دوسـتانی کـه هیـچ از ایـن 
کارهـای دفتری خبر نداشـتند 

و یـک مقـدار نیز کارشـان ناقص 
بود.اگـر چهـار بار هـم الیحه ای گم 

شد، بشـود، انقالب معنایش این است.و 
وقتـی الیحـه ای گـم می شـد آنـان آنقـدر 
بـه رخ مـا می کشـیدند کـه آن الیحـه دیـر 
رسـیده ، و آن یکـی گـم شـده اسـت، و بنده 
در برابر دوسـتان، یک منطق بیشـتر نداشتم 

کـه جوانان خام مشـغول به کار هسـتند.ولی 
هـم اکنـون نتایـج آن را می بریـم و آن ایـن 
اسـت که در سـه، چهـار واحد ایـن ها خوب 
رخنـه کـرده اند و در آن هـا حرکت و اعتماد 

د  جو و

وجود دارد. 
جوانـان باید بیاینـد کار کنند تا یـاد بگیرند.

کـدام انقـالب اسـت که همـه نیروهـا و کادر 
هایـش را قبـال سـاخته باشـد ودر یـک انبار 
بـزرگ شـماره گـذاری کـرده باشـد، تـا بـه 
محـض پیـروزی خبـر کنـد کـه مثـال فـرد 
شـماره ۱۴۵9 بـرای فـالن کار الزم اسـت؟ 
انقـالب هـا عمومـا ایـن گونه هسـتند، 
چه برسـد بـه انقالب مـا و ویژگی 
بـا  جـوان  نسـل  هایش.بایـد 
ایمـان را بـه میـدان بیاوریم 
هایشـان  خامـی  بـا  و 
خودسـازی  از  و  بسـازیم 
ببریـم  لـذت  هایشـان 
بـه دسـت  را  آینـده  و 
بسـپاریم. هیـچ  آنـان 
راه حل دیگـری برای 
اصالح سـازمان اداری 
نـدارد.در  وجـود  مـا 
ایـن واحـد هایـی که 
داشـته  حضـور  بنـده 
ام، هـر کجـا رفتـم بـا 
جوانـان  از  عـده  یـک 
رفتـم،  تجربـه  بـی  خـام 
تـا آنچـه را توصیـه می کنم 
خـود نیـز عمل کرده باشـم، و 
بـدون اسـتثنا نتیجـه مثبت بوده 

اسـت.
تعـداد ایـن جوانـان، هم اکنون گسـترش 
یافته و آنان به صورت شـبکه وسـیعی شـده 
انـد و در چنـد واحـد، هسـته اصلـی گردش 

کار را همیـن جوانـان تشـکیل می دهند.

عمادالدین صفایی 
دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

من سید محمد حسینی بهشتی هستم

تشــکل الهــی آن اســت کــه نیروهــای مومــن بــه ارزش هــای عالــی الهــی و انســانی بگوینــد: مــا متشــکل می شــویم تــا در حــد 
توانمــان از ایــن ارزشــها دفــاع کنیــم و صاحبــان ایــن ارزش هــا هرجــا کــه باشــند، خــواه داخــل تشــکیالت مــا باشــند، خــواه خــارج از آن، 

در نظــر مــا محتــرم و معتبرنــد. 
شهید مظلوم بهشتی




