
این روزها، بعد از اتفاقات اخیر در کشور و نزدیک به 
یک و نیم سال بعد از آغاز کار دولت سیزدهم، جریان 
انقالبی و به خصوص جریان دانشجویی، آن هم بعد از 
چند ماهی که تمام عیار برای نظام هزینه داده، هنوز 
نکرده  تعیین  را  حاکمیت  و  دولت  با  خودش  نسبت 

است.
یکدست  کامال  کشور  مختلف  قوای  که  حالتی  در 
شده اند و مع االسف صدای انتقادی نسبت به یکدیگر 
که  است  انقالبی  اصیل  جریان  این  نمی دهند؛  بروز 
بایستی به سراغ ضعف ها و مشکالت برود و آن ها را 
بازگو نماید تا منجر به پاسخگویی شود. این که بگوییم 
ما از فالنی حمایت کرده و او را سرکار آورده ایم و حال 
تخریبش  به  منجر  چون که  کنیم  نقدش  نمی توانیم 
رسانه  است،  نیت  در  تفاوت  قطعا خطاست.  می شود، 
فوج  تا  است  ایرادی  منتظر  لحظه  هر  که  بدخواهی 
حمالت مأیوس کننده را روانه کند، قطعا با جریانی که 

به دنبال خیرخواهی و اصالح است فرق می کند.
در تبیین همانطور که روایت پیشرفت ها و موفقیت ها 
نیز  مشکالت  و  شکست ها  گزارش  است،  امید آفرین 
به  بر حرکت  امید خواهد شد. چون که اصل  به  منجر 
آرمان ها  مطالبه  آن،  مقدمه  و  است  موفقیت  سوی 
مطالبه  پی  در  حرکت  این  ها.  کجروی  به  هشدار  و 
به  امیدآفرینی نسبت  خیرخواهانه است که موجبات 

آینده را فراهم خواهد کرد.

تخریب گر،  و  سازنده  خبرها، 
می توانند روز تو را بسازند یا کمر تو را 
اما این خبر به قدری شکننده  بشکنند. 
ایستاده  متحیر  قلبم  و  خودم  که  بود 
خیره  خبر  شبکه  زیرنویس  به  و  بودیم 
محبوب  من،  دل  عزیز  بودیم.  مانده 
مقاومت،  نماد  و  دوران  اسطوره  قلبم، 
به شهادت رسید. حاال  حاج قاسم عزیز 
که می اندیشم شاید قلبم دیگر کار نکرد 
رگ هایم  در  غم  خون  جای  به  چون 
روز  تا  چگونه  دانم  نمی  داشت  جریان 
من،  خدای  آوردم.  دوام  تشییع جنازه 
گویا جمعیت نه برای وداع که برای حمله 
آمده. هر گوشه کسی می گرید. اما گریه 
اما  است،  دریایی  غمش  هرچند  که  ای 
و  می زند.  موج  آن  در  بیشتر  عصبانیت 
حاال با تمام توان شعار می دهیم مرگ بر 

آمریکا.
سردار  محبت  در  اگر  ها  اشک  این 
خشک  را  اقیانوس ها  نداشت  ریشه 
ایران،  مردم  قلب  تنها  نه  این  می کرد. 
که  بود  جهان  مظلوم  مردم  قلب  که 
مجسم  روضه  شده.  روان  دست ها  روی 
بود. اشک های گرم خورشید بر شانه ام 
صورت  بر  سردی  عرق  و  می ریخت 
کودکان نشسته بود. همان کودکانی که 
ایران  روز  آن  کردند.  می  صدایش  عمو 
بود و همانا هرکس عزادار کسی  عزادار 
می شود که دوستش دارد. مردم او را در 

دل داشتند و چنان محبوب شد که هر 
باید  مردم  برای  تعریف خود  برای  کس 
مردمی که  کند.  معلوم  او  با  را  نسبتش 
فرزندی  نسبت  قاسم  حاج  با  نسبتشان 
پدر،  از  از سالیانی دوری  بعد  است، که 
حاال جنازه او را می بیند. فرزندی که همه 

را از دریچه محبت پدر می بیند.
گرفت.  را  وجودم  کل  بهت  لحظه ای 
محبت در دلم ریشه کرد و سوالی در سرم 

جوانه زد. 
- چرا؟

چه  اینجا  جمعیت  سیل  -این 
می خواهند؟

- چه چیز او را متمایز کرد؟
-دل ها اسیر او شده اند. کمند این اسارت 

از چه جنسی است؟
حاال  ذهنم،  در  و  دلم  در  می گردم، 
»ان  می کند:  آرامم  که  جوابیست  این 
العزة هلل« مسئله خداست، حاج قاسم مرد 
خدا بود. از دو جنس با خدا پیوند داشت: 
اول این مسئله که هرچه کرد برای خدا 
کرد. اخالص او بود که مردم را به چیزی 
فراتر از یک انسان می رساند. جلوه ای 
بود از منحل در خدا بودن. این یکی از 
مردم  است.  اسالمی  ایرانی  های  ارزش 
ارزش های خود را در او می دیدند. مردم 
از مجرای او به خدا اتصال پیدا می کردند. 
نکته دیگری که در وجود او بود مسئله 

صدق بود.
از راه خدا خارج نشد. این که کاری را 
که می کنی برای خدا بکنی و اینکه کاری 
را بکنی که خدا میخواهد، دو چیز متمایز 
است. به عالوه در راه بودن و در راه ماندن 
هم فرق می کند. از اول انقالب در راه امام 
و اسالم و خدا بود و همان کاری را میکرد 
که باید بکند. و تا آخر هم در همین مسیر 
در  چه  و  ثاراهلل   ۴۱ لشکر  در  چه  بود. 
سپاه قدس. این دو ویژگی یعنی »صدق 
در عهد الهی« و »اخالص در عمل« دو 
که  مکتبی  بود.  شهید  اخالقی  ویژگی 
شهید سلیمانی ها را پرورش داده، این را 

می خواهد. 
اما از ویژگیهای شخصیتی شهید دو 
مورد بسیار حائز اهمیت است: اول تعقل 
از  را  سلیمانی  شهید  بصیرت،  عمل.  در 
تمام فرماندهان دنیا متمایز میکند. کسی 
تحلیل  باشد.  فرمانبردار  تنها  که  نبود 
داشت و با تحلیل خود تصمیم می گرفت 
کجای صحنه بایستد. چه صحنه نظامی، 
چه صحنه سیاست داخلی و چه صحنه 

سیاست خارجی. 
دومین خصلت شخصیت او شجاعت 
بود. ترس از خدا داشتن، ترس از منافق 
اسالمی  کفر  و  عربی  ظلم  و  داخلی 
و کدخدا را از دلش برده بود. کاری که 
انجام  ترس  بدون  را  می شد  انجام  باید 

می داد و هرگز دچار راحت طلبی نشد. 
مکتب خمینی کبیر چنین نمادی دارد. 
کرد  گذاری  پایه  خمینی  که  حکومتی 
برسد  ظهور  سرانجام  به  نیست  ممکن 

مگر با افرادی مثل او.
هستند  بسیار  او  مثل  که  میدانم   
و  اداره  و  کالس  سنگر  در  و  گمنام  که 
روشنی  به  را  غرب  تیرگی  سازمانشان، 
نیستند  اما کم هم  بدل می کنند.  خدا 
نه  دارند  نظر  در  را  خدا  نه  که  کسانی 
دارند.  صداقتی  نهضت  و  خدا  قبال  در 
به صحنه جهان  از جهل  مملو  عملشان 
چیز  هیچ  برای  نیستند  حاضر  و  است 
این  قیاس  را متحمل شوند.  ای  سختی 
با سلیمانی ها، جفای  از مسئولین  دسته 

به انقالب است.
شد  مردم  و  نظام  فدای  جان  او 
حرم  را  جمهوری اسالمی  چون که 
نردبانی  دنبال  به  ها  آن  اما  می دانست، 
اند که خودشان به رشد و ترقی برسند، 
حتی به قیمت لگد مال کردن جمهوری 

اسالمی...
عمومی  اعتماد  کردن  دار  خدشه 
و در پی آن آسیب زدن به درخت طیبه 
به  بزرگ  ظلمیست  اسالمی  جمهوری 
خون شهدا و قطعا یکی از کسانی که بر 
سر صراط از آنها مطالبه می کند شهید 

غیور ماست...

علی نجفی مقدم ورودی 1400 مهندسی عمران

او دگر بود...

آقای  گذشته  هفتۀ  در 
طی  سیمان  انجمن  دبیر  الوندیان 
بیش  »گاز  گفتند:  مصاحبه ای 
صورت  به  سیمان  کارخانۀ    ۵۰ از 
سوی  از  و  است  شده   قطع  تقریبی 
به  نیز  تولیدی  واحد های  برق  دیگر 
شده اند.« محدودیت  دچار  تدریج 

در  که  کشوری  در  یعنی  این  و 
لحاظ  از  جدید،  رسمی  های  آمار 
ذخایر گازی در رتبه ی نخست جهان 
کارخانه   ۵۰ گاز  کمبود  دارد،  قرار 
! میکند  تعطیل  نیمه  را  سیمانش 

ماجرا  اجتماعی  تبعات  از  بیایید 
خانوار  چندین  دیدن  آسیب  باعث  که 
است  شده  کارخانه ها  این  کارگران  از 
برگردیم  عقب  به  قدم  چند  و  بگذریم 
»چرا  کنیم  مطرح  را  اصلی  سوال  و 
نخست  رتبۀ  در  که  کشوری  باید 
این  است،  جهان  گازی  ذخایر 
های  نیاز  تامین  از  مفلوکانه  چنین 
بماند؟« عاجز  هم  خودش  عادی 

کشورهایی  معدود  جزو  ایران 
برق  توزیع  شبکۀ  که  است 
است. سراسری  ان  در  گاز  و 

و  زمستان  فصل  شروع  با  هرساله 
سهمیۀ  گاز،  خانگی  مصرف  افزایش 
و  می یابد  کاهش  نیروگاه ها  سوخت 
هایی،  چالش  که  مایع  سوخت  عمال 
را  شهر ها  کالن  هوای  آلودگی  چون 
و  گاز می شود؛  دارد جایگزین  پی  در 
تامین  توانایی  عدم  مسئلۀ  این  حال 
با  کشوری  در  ارکان  همۀ  در  گاز 
سرمایه  کمبود  علت  به  کالن  ذخایر 
می یابد. ضریب  هم   باز  تکنولوژی  و 

انرژی  بخش  اگر  است  واضح 
فعال  است  کننده  تعیین  بسیار  که 
از  چه  و  داخل  از  چه  کشور  نشود، 
می شود.  متضرر  خارج  مناسبات 
صنعتی  کشورهای  میان  این  ودر 
شدن  فعال  نیازمند  نیز  ذی نفع  و 
منافع  موازات  به  ما  انرژی  بخش 
تعریف  تفاسیر  این  با  اند.  طرف  هر 

موجب  انرژی  راهبردی  مناسبات 
فعال  خصوص  در  درست  کنشگری 
می شود. کشور  بازاری  سهم  کردن 

در  ایران  در  گاز  منابع  و  تولید 
قطر،  چون  کشورهایی  با  مقایسه 
است  بیشتر  بسیار  و...  عربستان 
سیاست  علت  به  متاسفانه  اما 
سال های  در  آقایان  غلط  گذاری های 
مضحک  گذاری  قیمت  و  گذشته 
از  حجم  این  با  حاکمیت  توان  آن، 
مورد  گاز  تامین  برای  حتی  تولید 
از  و  بوده  کم  بسیار  نیز  کشور  نیاز 
الزم  سرمایۀ  و  تکنولوژی  طرفی 
ندارد! هم  را  بیشتر  برداشت  برای 

کنشگری  با  می شد،  نقطه  این  در 
هم  انرژی  دیپلماسی  بحث  در  درست 
کرد  تامین  انرژی  برای  را  داخل  نیاز 
و هم متناسب با آن صادرات را بهبود 
قبیل  از  کشور هایی  که  چرا  بخشید 
اروپایی،  های  کشور  اکثریت  چین، 
منابع  دنبال  به  پاکستان  و  هند  ژاپن، 
پایدار و رقابتی برای تامین گاز و نفتند 
که در این میان چین و علی الخصوص 
اروپاییان مصرانه تر از بقیۀ رقبا درصدد 
برای محکم کردن جای  تامین سبدی 
پای خود در خصوص تامین انرژی اند.

این  همۀ  با  متاسفانه  ولی 
در  چه  کشور  دیپلماسی  تفاسیر، 
تبیین  زمینه  در  چه  و  انرژی  بخش 
مشترک  منافع  و  پیوند های ژئوپلوتیک 
به  عمیق  خوابی  در  ها  کشور  دیگر  با 
سر می برد و با به انتظار نشستن برای 
فرا رسیدن زمستان سخت اروپا و این 
بی عملی مضحک خود شاهد از دست 
است. موقعیات خود  و  مناسبات  رفتن 

کشور  غلط  دیپلماسی  االسف  مع 
توسعۀ  دنبال  به  زمانی  هیچ  در  که 
منفعت  سایۀ  در  تعامل  و  متوازن 
نبوده  شرق  یا  و  غرب  با  چه  کشور 
در  و  جهانی  انرژی  تنگنای  در  است 
منطقه  های  کشور  دیگر  با  مقایسه 
ارائه می کند . عملکرد ضعیفی از خود 

دنبال  به  اروپا  که  زمانی  آن 
روسیه  گاز  برای  مناسب  جایگزینی 
مطمئن  موقعیتی  و  درست  زمانی  بود 
شمار  به  بازار  گرفتن  دست  به  برای 
منطق  بی  های  تحلیل  با  ولی  می آمد 
دست  روی  دست  و  سخت  زمستان 
کشور  دیپلماسی  بخش  گذاشتن 
چه  و  داخلی  نظارت  جهت  از  چه 
زمین  خارجی  عملکرد  جهت  از 
به  باید  حاال  و  شد  عوض  بازی 
باشیم! ایران  سخت  زمستان  فکر 

میان  این  در  ببینیم  است  بهتر 
چه  همسایه  و  رقیب  کشور های 
دادند؟  نشان  خود  از  عملکردی 
در حال حاضر که بسیاری از کشور 
انرژی  امنیت  تامین  نگران  دنیا  های 
موقعیت کشور  و  اهمیت  خود هستند، 
عیان  پیش  از  بیش  خاورمیانه  های 
به  میتوان  میان  این  در  که  شود  می 
جرات گفت : قطر برنده ی قحطی گاز 
اروپاست ! این کشور با اعمال سیاست 
مناسبات  دقیق  تصریح  و  درست  های 
کشورها  باقی  از  را  سبقت  گوی  خود 
را  سهم  بیشترین  توانسته  و  ربوده 
کند! خود  آن  از  مهم  رقابت  این  در 

چین  با  ساله   ۲۷ های  داد  قرارد 
دالر  میلیارد   ۶۰ حدود  رقمی  با 
۴میلیون  ساالنه  ی  عرضه  برای 
ی  عرضه  برای  المان  با  ،۱۵ساله  تن  
یا  جی  ان  ال  تن   میلیون   ۲ ساالنه 
ساله   ۳۲ ،قراردای  مایع  گاز  همان 
عنوان  به  و  فرانسه  توتال  شرکت  با  
توسعه  برای  خارجی  شریک  اولین 
و شرکت شل  پارس جنوبی  میدان  ی 
افزایش  برای  انگلیس  .ال  .سی  .پی 
مدعاست! این  بر  گواهی  تولید  

ساله  چندین  های  قرارداد  این 
از  برداشت  برای  قطر  با  ها  کشور  ی 
پارس  میدان  در  گاز  مشترک  منابع 
گازی  میادین  مهمترین  از  که  جنوبی 
جدی  آالرمی   میرود  شمار  به  ما 
» آقایان  که  است  خصوص  این  در 

ماند.« نمی  شما  منتظر  کسی 
 یک جنبه ی این قرارداد ها که از 
دست  از  هست،  نیز  مهم تر  جنبۀ  قضا 
زنی  چانه  قدرت  و  بازاری  نگاه  رفتن 
سیاست  اعمال  بر  توانایی  عدم  ایران، 
گذاری های متناسب با موقعیت زمانی، 
و  به غرب  متوازن  نگاه  رفتن  از دست 
با همسایگان  ناتوانی در مقایسه  شرق، 
و رقبا و ضعف ساختاری در دیپلماسی 
برداشت  دیگر  ی  جنبه  و  ست  انرژی 
بی رویه قطر از منابع مشترک در پارس 
جنوبی و در نهایت پدیده ی مهاجرت 
گاز از منابع اختصاصی مان و از دست 
میدان  ترین  مهم  گازی  منابع  رفتن 
گازی کشور است که حدود ۷۰ درصد 
متاسفانه  می کند،  تامین  را  ایران  گاز 
افراد  با  ها  صحبت  و  گزارشات  طبق 
افت  آغاز  زمینه  این  در  نظر  صاحب 
شتاب  با  جنوبی،  پارس  در  گاز  تولید 
است.  خورده  کلید  برداشت،  در  قطر 
بیشتری  سهم  ایران  که  ای  منطقه 
از ان داشته و اگر فورا در ان اقدام به 
های  فرصت  نکند   گذاری  سرمایه 
میدهد! دست  از  را  خود  برداری  بهره 

های  پیوند  که  ست  بدیهی 
ژئوپلوتیک  و منافع مشترک باید گویا 
دیگر  که  است  واضح   ! شود  تصریح  و 
کشورها ، چه کشورهای اروپایی و چه 
سیاست  در  ثبات  بی  کشوری  با  چین 
های خارجی که گاه بر طبل مراوده با 
بزرگ  ناجی  منتظر  گاه  و  میزند  غرب 
خود در شرق است ، ریسک قرارداد و 
تعامل با ان را به جان نخرند و به دنبال  
نه  و  است  بدعهد  نه  که  باشند  طرفی 
خارجی! های  سیاست  در  اعتبار  بی 

و  نقطه  به  برگشت  زمان  وحال 
حرف اصلی این متن است که » توسعه 
ی پایدار جز با نگاه کالن ان هم ذیل 
نگاه متوازن به غرب و شرق برای تعیین 
». نیست  ممکن  درست  مناسبات 

محدثه مقدم ورودی 1400 مهندسی نفت

 تنگنای انرژی

شماره۱۳۰
صفحه ۴

صاحب امتیاز:
بسیج دانشجویی 

مدیر مسئول:
حسین مرادی

سردبیر:
محمدمصطفی باغبان

هیات تحریریه :
علی محمدی زاده

محمد خسروی/ سینا آلمند
علی نجفی مقدم

محدثه مقدم/فاطمه زارع
سیده حنانه موسوی

09028993064  :شماره تماس

basijaut  :بله، تلگرام و  توییتر

enekasplus       :اینستاگرام 



از شروع ترم جدید، دانشگاه بیش از 
آن که محلی آرام برای تحصیل باشد، به 
میدانی برای درگیری و نزاع تبدیل شده 
دانشجویان  که  برچسب هایی  از  است. 
تا  کنند  می  حواله  یکدیگر  سمت  به 
از  تجمعات،  در  فیزیکی  درگیری های 
تهدید درصورت شرکت در کالس ها، تا 
تحت فشار قراردادن برای موضع گیری و 
تعیین آن که در کدام   طرف ایستاده ای!

تقال  در  میزان هم که  ای هر  عده 
به  را  دانشجویان«  »اکثریت  تا  باشند 
کنند،  مصادره  گروه شان  و  تفکر  نام 
نمی توانند طیف های متنوع دانشجویان 
به  را  گوناگونشان  سلیقه های  و 
صف بندی های موجود محدود کنند. هر 
دانشجویی ممکن است به یک سمت و 
گروهی مایل باشد یا ممکن است اساسا 
بر  تصورش  و  بداند  پوچ  را  دعواها  این 
این باشد که ما تنها با یک نزاع بیهوده 
همه  که  هستیم  روبرو  فرسایشی  و 
که  کاش  ای   و  است  کرده  خسته  را 
دانشگاه به روال عادی اش بازگردد. اما 
راستش ساده انگارانه است اگر بخواهیم 
هیجانات  مانند  امری  به  را  امروز  نزاع 
بخوانیم. بیهوده  را  آن  و  دادیم  تقلیل 

علیه  دانشجویانی  همیشه 

دانشجویان  بودند،  دیگری  دانشجویان 
با گرایش های مختلف در تاریخ معاصر 
در موارد مهمی پیشران تحوالت بودند 
برای  است  مبارزه ای  هم  امروز  نزاع  و 
بر سر  دعوا  آینده.  ایران  به  جهت دهی 
ماجراجو  دانشجویان  و  است  ایران 
پیشران های  هستند  این  دنبال  به 
می خواهند  باشند.  حرکت ها  این 
 ، دور  فردایی  در  نه  را  آرمان ها 
ببخشند. عینیت  امروز  همین  بلکه 

کرد  مطرح  باید  که  پرسشی  اما 
این است که آیا در دل این سلیقه های 
افقی مشترک رسید  به  متکثر می توان 
شناختن  رسمیت  به  وجود  با  که 
و  گرایش ها  در  تفاوت  و  تمایزات 
همه  برای  مشترک  افقی   ، تفکرها 
از  مارا  که  افقی  بگشاید؟  تکثرات  این 
کند،  دور  مبارزه  دروغین  میدان های 
ما  رایج که  و برچسب های  از دوگانه ها 
به  را  ما  که  افقی  نمی برند.  جلو  به  را 
سمت میدان های اصیل مبارزه برساند. 
اگر ما در میان این هیاهو، حاشیه ها و 
غبارهای موجود را کنار بزنیم، به صورت 
کلی، می توان حرکت های موجود را در 
دو ایده صورت بندی کرد. دو ایده ، دو 
طرح برای ساختن ایران. دو انگیزه برای 
باشند.  داشته  آینده  در  که سهمی  آن 
مبارزه  می توان  را  ایده  یک  نام 
اسالمی   جمهوری  ساختارهای  درون 
ساختار  می خواهد  که  ایده ای  گذاشت. 
موجود  فسادزای  اقتصادسیاسی  روابط 
بشکند،  را  اسالمی  جمهوری  در 
توزیع  جهت  در  و  است  عدالت خواه 
عادالنه ثروت تالش می کند و از طرفی 
نظم  مهره های  و  پیچ  کند  می  سعی 
را که جریانات سیاسی  اقتصادی فعلی 
باندهای  با  شکل داده اند، تغییر دهد و 
نظم  تا  کند  مبارزه  ثروت  و  قدرت 
اقتصادی برای نیروهای مولد مهیا شود.

یک  روز به دلیل غارت صنعت های 

استراتژیک و اموال عمومی در خصوصی 
سازی ها ، با فساد سیستمی درگیر می 
سازمان  رییس  شدن  کله پا  تا  و  شود 
خصوصی و مالک هفت تپه و باند مفسد 
می کند.  مبارزه  سازی ها  خصوصی 
امیدیه  مفسد  دادستان  با  دیگر  روز 
پرونده سازی  مقابل  در  می شود،  درگیر 
با  و  می ایستد  فساد  افشاگر  یک  برای 
حضورش تغییر ایجاد می کند. یک روز 
علیه  مبارزه  دنبال  به  قزوین  در  هم 
زمین خواری است. روز دیگر به لواسان 
میرود برای حمایت از امام جمعه ای که 
در برابر باند فسادی ایستاده است که با 
سواستفاده از قوانین شهرداری و مواهب 
روز  می سازد.  غیرقانونی  ویالی  رانتی، 
دیگرهم صدای بلندش علیه آبان 98 و 
بیان حق اعتراض و نقد سیاست های ضد 
می کند. آزرده خاطر  را  عده ای  جامعه، 

دیگری  ایده  ایده،  این  مقابل  در 
دیگر،  طرف  در  واقع  در  دارد.  وجود 
در  که  آرزوهایی  بیشتر  که  دانشجویی 
می بیند،  نشده  محقق  را  داشته  سر 
می خواهد زیر همه چیز بزند و با کل این 
وضعیت بجنگد و مسیر آینده را بدون 
جمهوری اسالمی می بیند.یک جاجایی 
قدرت نرم یا سخت و یا حتی به وسیله 

مداخله دولت های بیگانه ای که گویا می 
به  ایده  این  کرد.  اعتماد  آن ها  به  شود 
فرهنگ شدیدا معترض است، مطالباتی 
مربوط به آزادی های اجتماعی و سبک 
زندگی و پوشش دارد. در لحظه ای که 
درباره  مستضعفین،  بسیج  درباره  ما 
فساد  ضد  و  عدالت خواهانه  ای  ایده 
آن  از  می کنیم،  صحبت  تبعیض  و 
و  فرهنگ  به  معترض  ایده  آن  طرف، 
سال  اجتماعی،   آزادی های  مطالبه گر 
و  است  یافته  بیشتری  توان  سال  به 
است. کرده  پیدا  بیشتری  امکان ظهور 

سازی  پولی  سیاست های  دلیل  به 
 ۵۰ انتفاعی  غیر  مدارس  از  آموزش، 
در  حضور  خرید  تا  تومانی  میلیون 
دانشگاه با ترمی ۲۰ میلیون تومان، در 
حالی که امکان حضور بخش گسترده ای 
از طبقات محروم در دانشگاه های برتر را 
برای  امکانی  است،  کرده  دشوار  بسیار 
به  متوسط  دانشجویان  ویژه  حضور 
است.  کرده  فراهم  جامعه  مرفه  و  باال 
از  ای  استعاره  دانشگاه  یعنی  این  و 
مشخصی  طیف  بلکه  نیست،  جامعه 
هستند  گزینشی  آن  دانشجویان  از 
و  جامعه  باالی  به  متوسط  طبقات  از 
متفاوت،  طبقاتی  خاستگاه  دلیل   به 
مسئله های برجسته شده از این ایده هم 
ایده  این  در  که  چیزی  است.  متفاوت 
به چشم می خورد، برجستگی مطالبات 
این  پشت  واقع  در  اما  است  فرهنگی 
با  همسو  نگاهی  فرهنگی،  لیبرالیسم 
جنس  از  سرمایه دارانه،  سیاست های 
»برای اقتصاد دستوری«، پنهان شده است.

دولت  که  این  درباره  امروز  ما  اگر 
برای  ساختن  خانه  به  نباید  صرفا 
مسکن  بازار  باید  و  کند  اکتفا  مردم 
خارج  ذی نفعان  و  دالالن  دست  از  را 
این صحبت  از  یا   ، کند حرف می زنیم 
کاال  قلم  این چهار  قیمت  می کنیم که 
دستمزد  افزایش  یا  و  شوند  آزاد  نباید 

منصفانه  تورم  به  نسبت  کارگران 
درباره  باید  آن ها  ایده  در  فردا  نیست، 
نه  قیمت ها  آزادسازی  سیاست های 
همه کاالها  در  بلکه  کاال،  قلم  چهار  در 
و  افسارگسیخته  خصوصی سازی  و 
سلب  و  دولت  اراده  فزاینده  تضعیف 
وظایف  از  دولت  کامل  مسئولیت 
و  آموزش  مسکن،  خود)تامین  حیاتی 
درمان( و از طرفی سرکوب وحشتناک 
حداقل دستمزد کارگران صحبت کنیم.

لیبرالیسم  پیشران های  واقع  در 
موجود  وضع  منتفعان  همان  فرهنگی، 
نتیجه  در  و  هستند.  اقتصادسیاسی 
در  دانشجویان  حضور  در  تغییر  این 
دانشجویان  که  مسائلی  دانشگاه ها، 
تغییرمی کند.  هم  می کنند  پیگیری 
مطالبات  که  حالی  در  دلیل  همین  به 
آزادی- و  زندگی  سبک  به  مربوط 

شوند،  می  برجسته  فرهنگی  های 
آبان  علیه  صدایی  دانشگاه  از  اما 
ارز  حذف  با  قیمت ها  آزادسازی   ،98
اصفهان  اعتراضات مردم  یا  و  ترجیحی 
نمی رسد. گوش  به  آب  مسئله  برای 

البته با وجود این که این مطالبات 
فرهنگی قرار است در »فردای آزادی« 
نمی توان  حال  این  با  شوند،  محقق 
طرفدار-منتقد-برانداز  به  را  امروز  نزاع 
ایده  داد. یک  تقلیل  اسالمی  جمهوری 
دارد،  سیاسی  طرح  ایران  آینده  برای 
تاریخی  پروژه  یک  ذیل  در  را  خود 
 ،۵۷ انقالب  از  نه  که  می کند  تعریف 
کلید خورد.  آن  از  قبل  از سال ها  بلکه 
که  شد  آغاز  پروژه  این  روزی  از  شاید 
میزا کوچک خان در جنگل های گیالن، 
کرد  ایستادگی  شدن  تسلیم  جای  به 
رئیسعلی  که  ای  لحظه  از  هم  شاید  و 
متجاوزان  برابر  در  بوشهر  در  دلواری 
هم  شاید  یا  و  کرد  مقاومت   انگلیسی 
تبریز.  در  خیابانی  محمد  شیخ  قیام  از 
سه  دبستانی،  سه  یار  که  روزی  از  یا 
پیش  در   ۱۳۳۲ آذر   ۱۶ در  دانشجو 
آمریکا  جمهور  رئیس  نیکسون،  پای 
نهال  این  خون شان  با  و  شدند  قربانی 
جهل  و  استکبار  و  استعمار  با  مبارزه 
کردند. آبیاری  را  بیگانه پرستی  و 

از  تاریخی  پروژه  این  هم  شاید 
نهضت ملی شدن نفت آغاز شد، نهضتی 
از  را  بیگانگان  دست  می خواست  که 
منابع ملی قطع کند و امپریالیست تازه 
یک  با  که  بود  تالش  در  آمریکا  نفس 
این  در  را  ضداستکباری  انگیزه  کودتا، 
ملت بخشکاند. در واقع این ایده خودش 
تاریخی  صیرورت  یک  امتداد  در  را 
طول  به  مستمر  مبارزه  یک  می بیند، 
چند قرن حضور مبارزان ضد استعماری.

ندارد.  تاریخی  اما اصال  ایده مقابل 
بریده  خود  ایرانی  حقیقی  هویت  از 
از  که  نسیمی  از  دارد  سعی  و  است 
وزد؛  می  غرب  هنر  و  فرهنگ  و  تاریخ 
پا  و  دست  جعلی  هویتی  خود  برای 
استعماری،  پوسیده  مغزهای  کند. 
به  ارتجاعی  بازگشتی  در  را  آزادی 
در  اما  دانند،  می  بردگی  سیاه  دوران 
شد. آزاد  پیش  سال   ۴۳ ایران  واقع 

به  »بازگشت  به  اما  مقابل  ایده 
خویشتن« می اندیشد، انسان ایرانی را در 
تاریخ سوژه می کند و انسان ایرانی تبدیل 
می شود به کسی که  بر اساس بوم خود 

و بر اساس هویت تاریخی خود »تولید« 
مصرف کننده  تنها  که  انسانی  می کند. 
ادبیات و علوم جدید و هنر کشورهای 
مونتاژکننده  صرفا  نیست،  غربی 
و  وارداتی  دموکراسی  مقلد  و  صنعت 
دیگر  حکمرانی  و  اجتماعی  مناسبات 
کشورها نیست، بلکه بر اساس جوشش 
ملی مذهبی  هویت  از  برآمده  درونی 
می دهد. شکل  را  خود  جهان   ، خود 

جاده صاف کن  اما،  دیگر  ایده 
استعمار است، انسان ایرانی را با نگاهی 
را  غرب  جهان  و  می بیند  تحقیرآمیز 
تماما  حلش  راه  آل.  ایده  و  آرمانی 
غربی شدن است. ایران را حل شده در 
تبدیل  ایران  تا  نظم جهانی می خواهد، 
خاصیت  بی  نرمال  کشور  یک  به  شود 
بازار  یک  بشود  ایران  نظام جهانی.  در 
مصرفی  کاالهای  برای  بزرگ  مصرفی 
ایران  برای  توسعه  ثروتمند.  کشورهای 
که  می داند  ممکن  صورتی  در  تنها  را 
تا  کند  مداخله  و  بیاید  غربی  انسان 
است  ناتوان  ایرانی  انسان  شود.  ایجاد 
برسد. توسعه  به  خودش  بتواند  که 

رقم  امکان  که  این  با  طرف  یک 
زدن یک آینده موفق فردی را دارد، به 
دنبال رویاهای پیروزی جمعی می رود!

مذهب  بنده  اما  دیگر  طرف 
را  زندگی اش  پولساز»موفقیت«است، 
پروژه های موفقیت فردی تشکیل داده ، 
اساسا سرآغاز کنش سیاسی امروزش را نه 
در دست یابی به رویایی مانند »عدالت«، 
»موفقیت فردی«  امکان  کسب  بلکه 
مهره یک شرکت  و  پیچ  عنوان  به 
تبدیل  کودکانه  رویای  در  فراملیتی، 
شدن به ایالن ماسک شکل داده است.

آمده  چون  دارد  حضور  امروز 
فردا  اما  بزند،  چیز«  زیر»همه  تا  است 
ی  درلحظه  قدر  آن  شود؟  می  چه 
رفته  فرو  امروز  نامطلوب  وضع  روایت 
نمی  چیزی  فردا  روایت  درباره  که 
فردا  برای  طرحی  هیچ  واقع  در  داند! 
بلند  اصالحات  که  صورتی  در  ندارد! 
و  چندماهه  پروژه ای  نه  هستند،  مدت 
موجود،  وضع  تغییر  الزمه  فست فودی. 
زیر  اساسا  است.  مستمر  مبارزه  یک 
دادن  پیشنهاد  بدون  زدن  موجود  نظم 
انقالب  تولید  لحظه  جدید،  نظم  یک 
است.  جوکریسم  تولید  لحظه  نیست، 
قدیم  در لحظه ای که گفتمان های 
در حال احتضارند و جدید امکان تولد 
اندیشه ها  شبه  رویش  برای  فضا  ندارد، 
از اصالت و عمقی  و شبه جریاناتی که 
به  ریشه اند؛  بی  و  نیستند  برخوردار 
می کند  سعی  هرکسی  و  می آید  وجود 
فقدان  در  واقع  در  دهد.  ارائه  آلترناتیو 

تاریخ  به  یک جریان جدی مردمی که 
زده  تکیه  ما  ملی مذهبی  هویت  و 
به  را  خود  خام  طرح  هرکسی  باشد، 
آینده  برای  رهایی بخش  راه  عنوان 
ما  امکان  تنها  می کند.اما  مطرح  ایران 
برای عبور از وضع موجود، بازگشت به 
تکانه انقالب ۵۷ است، بازگشت به آن 
نیروی محرکی که از دل مردم جوشید 
و باعث انقالب شد.پرسش گری از وضع 
مولد  ساختارهای  علیه  مبارزه  موجود، 
فاسد،  اقتصادسیاسی  روابط  و  تبعیض 
بازگشت  برای  بلکه  براندازی،  برای  نه 
به لحظه انقالب و استمرار ایده انقالب.

دانشجو علیه دانشجو

شماره شماره ۱۳۰۱۳۰
صفحه صفحه ۳۳ شماره ۱۳۰

صفحه ۲

من کیستم؟

از  مجموعه ای  به  لغت  در  ملیت  و  ملت 
انسان ها تلقی می شود که دارای فرهنگ و ایمان 
و راه و هدف مشترکی هستند. برای مثال تمام 
کسانی که در ایران زندگی می کنند ملیت ایرانی 
از  زیرشاخه ای  هویت  که  آن جایی  از  و  دارند 
ایرانی نسبت  این افراد هویت  به  ملیت می باشد، 
شناسی  جامعه  تحلیل  در  ملیت  می شود.  داده 
و علمی آن، یک واقعیت انسانی و یک حقیقت 
اجتماعی میان انسان هاست که نه تنها مسبب 
برتری جویی های قومی و منازعه های ملی نیست، 
و  ملت هاست  میان  تعارف  و  تفاهم  عامل  بلکه 
نه تنها مانعی در برابر انسانیت نیست، که خود 
راهی است که انسانیت حقیقی از آن می گذرد. 
ملیت ها مانند اصالت خانواده  که واحد  مستحکم 
نظام یک جامعه را تشکیل می دهد، خانواده های 
به  ها  و متالشی شدن آن  جامعه بشریت هستند 
از هویت  آشفتگی های بشری می انجامد. منظور 
در این قسمت، بعد جمعی است و نه بعد فردی و 
روانی که بیانگر قدرت یا ضعف شخصیتی است، 
از هویت، میزان احساس  در بعد جمعی منظور 
تعلق خاطر فرد یا افراد به گروهی می باشد. این 
دوستان،  جمع  خانواده،  شامل  می تواند  گروه 
شیعیان  مانند  مذهبی  یک گروه  محله ای ها،  هم 
مثال  دیگر  کشوری  در  که  کسانی  از  جمعی  یا 
مثل  جمعی  بازی  حتی  یا  و  هستند،  فرانسه 
فوتبال باشد. این احساس تعلق خاطرها می توانند 
با یکدیگر همسو و تقویت کننده یکدیگر باشند 
برضد  و  گرفته  قرار  یکدیگر  مقابل  می توانند  یا 
دشمنان  که  است  بدیهی  کنند.  عمل  یکدیگر 
برای متالشی کردن قدرت و مقاومت یک کشور، 
تمایل به از بین بردن احساس هویت در بین مردم 
آن کشور دارند. بنابراین درواقع احساس هویت 
می باشند.  یک سکه  دوروی  مانند  همبستگی  و 
ملتی  یا  کشور  بردن  بین  از  برای  گذشته  در 
تالش می کردند از طریق جنگ و برتری در آن 
دشمنان، خود را نابود کنند ولی بعد از دو جنگ 
جهانی و تقسیم کشورها به دو گروه سرمایه داری 
و کمونیستی و همچنین دوقطبی  شدن جهان، 
از جنگ جهانی  برای جلوگیری  به دنبال راهی 
سوم و نارضایتی مردمان کشورهای سرمایه داری، 
حفظ  برای  چاره  راه  دنبال  به  جنگ  جای  به 
کمونیستی  کشورهای  نابودی  و  خود  قدرت 
برآمدند. وقتی کشورهای سرمایه داری راه جنگ 
را مسدود دیدند؛ شروع کردند تا از طریق نفوذ 
با  و  داخل  از  را  آن ها  کمونیستی  کشورهای  به 
اگر  کنند،  نابود  را  آن  کشور  ارزش های  تغییر 
مردم هر کشور هویت و ملیت خود را شناخته 
باشند؛ ارزش های خود را اولویت قرار داده و مانع 
فروپاشی میهن شان می شوند. اما مایه تاسف است 
که در برهه ای از تاریخ هستیم که حتی واژه ملیت 
می کند. پیدا  معنا  برایمان  سختی  به  هویت  و 
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عملیات ویژه ایران-چین

معموال  چین  و  ایران  روابط  به  منفی  نگاه 
و  منفی  تبلیغات  از  ناشی  فرض هایی  پیش  با 
نگاه مثبت به آن با آمال و آرزوهایی از جنس 
غرب  از  قدرت  انتقال  فرایند  در  سهم خواهی 
این رابطه  به شرق همراه است. قضاوت دربارة 
و  کشور  دو  مشترک  تاریخ  به  اشاره  با  معموال 
صورت  ها  کشور  دیگر  با  چین  روابط  تجربۀ 
کمونیست،  چون  هم  کلیدواژه هایی  می گیرد. 
مائو  بنجل چینی، کشتارهای میلیونی  اجناس 
و یا در مثبت ترین حالت راه تجارتی ابریشم در 
و  بروز  داده های  نبود  پرتکرارند.  قضاوت ها  این 
دردسترس ما را دچار استدالل هایی کرخت توأم 
با اشاراتی تاریخی از چین کرده است. این گفتار 
تصویرخوانی از ایران در تصویرسازی چینی است.

باستان  از  تمام دوران پس  تقریبا در  چین 
اقتصاد  بزرگترین  صنعتی،  انقالب  از  پیش  تا 
دنیا بوده است. این یک حالت طبیعی است که 
با بیشترین جمعیت، بیشترین  کشوری پهناور 
اقتصاد  بزرگترین  مصرف،  بیشترین  و  تولید 
دنیا را داشته باشد. اروپایی ها و امریکایی ها در 
فناوری های  و  با علم  برهه های زمانی گوناگون 
برتر و به کارگیری آن با تحمیل جنگ بر ملت ها، 
توازن اقتصادی جهان را برهم زده اند. اکنون و 
در آستانۀ انتقال قدرت از غرب به شرق، چین 
برای ساختن  افروزی در جهان  به آتش  نیازی 
امپراتوری خود ندارد. جنگ دراین فرایند حتی 
ممکن است همه چیز را به خطر بیاندازد. عبارت 
»عملیات ویژه نظامی« را نخستین بار در تهاجم 
مجموعه  شنیدیم.  اوکراین  به  روسیه  بازدارندة 
عملیات های ویژه در واقع کالن برنامه ای شرقی 
است برای برپایی نظمی جدید؛ و رابطۀ ایران و 
نظامی-  های  عملیات  درین  توان  می  را  چین 

سیاسی و فرهنگی-اقتصادی کنکاش کرد.
اندونزی، ترکیه، ایران و عربستان قدرت های 
میانۀ نظم جدید هستند. چین قرار نیست در 
کند.  انتخاب  را  طرفی  میانه  قدرت های  رقابت 
ایراِن پس از انقالب اسالمی، در محاصره نظامی 
اقتصادی  های  تحریم  شدیدترین  فشار  زیر  و 
توسط امریکا بوده است اما هیچ گاه به اردوگاه 
تحلیلگران  و  کارشناسان  نظر  از  نیفتاد.  شرق 
چینی عدم فروپاشی سیاسی ایران در چهاردهه 
و  اقتصادی  قدرت  قوی  انسجام  از  نشان  اخیر، 
نهاد فرهنگی ایران است. ایران قدرت نظامی برتر 
در منطقه است و اکنون بعد از شکست سیاست 
های امریکا در غرب آسیا، نفوذ ایران در منطقه 
منسجِم  مستقِل  ایران  است.  افزایش  حال  در 
شرق  استراتژیک  نیروهای  میان  حائل  مقتدر، 
جهانی  امنیت  سطح  ارتقای  موجب  و  غرب  و 
است. اینگونه نیست که در روابط بین الملل هر 
دو کشور دلخواه بتوانند در همکاری با یکدیگر 
منافع مشترک متقابل را تامین کنند؛ اما دراین 
برهه، وضعیت کنونی ایران و چین به گونه ای 
است که هر دو میتوانند اهداف خود را در ارتباط 
با یکدیگر دنبال کنند. چین میخواهد بر دنیای 
تک قطبی امریکایی ها پایان دهد و ایران امیدوار 
بقا، به مرحلۀ  است پس از سال ها تالش برای 

رشد اقتصادی برسد.
هستند  خود  منافع  دنبال  به  کشور  دو  هر 
و ایران نباید در این میان منتظر اقدامی پیش 
دستانه از سوی چین باشد، بلکه بایستی براساس 
منافع خود به دنبال گسترش مناسبات و تنظیم 

روابط با این کشور بود.

برای  بستری  عنوان  به  دانشگاه 
نماد  همیشه  کشور،  نخبگانی  قشر 
گفت وگو  و  اندیشه  تفکر،  برای  مأمنی 
هیجانات  ورای  که  جایی  است.  بوده  
برای  امنی  بستر  خشونت،  و  کاذب 
تقابالت اندیشه ای بوده است. از این رو 
قشر دانشجو همواره با  در دست داشتن 
عناصری همچون تفکر و اندیشه ورزی، 
عدالت خواهی  همچون  آرمان هایی  با 
با  جدال  مقدم  خط  در  آزادگی،  و 
بوده است. نابرابری  فساد و تبعیض و 

البته الزم به ذکر است که همیشه 
و در هرکجا، افرادی بوده اند که از این 
و  آمده  تنگ  به  دانشجویی  خصلت 
پس  برنتافته اند؛  را  ای  روحیه  چنین 
دست به مقابله زده اند. آن ها همیشه به 
دنبال آن بوده اند که محیط دانشگاهی، 
کل  فضای  از  قرنطینه  کامال  فضایی 
این  آن ها  خواسته  و  باشد  اجتماع 
تمامی  از  فارغ  دانشجو  که  است 
تنها  اجتماعی،  و  سیاسی  دغدغه های 
به فکر تحقیق و توسعه در زمینه های 
چگونه  اما  باشد،  مهندسی  و  فنی 
که  دانشجویی  داشت  انتظار  می توان 
در  و  است  از چنین جامعه ای  برآمده 
به  این جامعه نفس می کشد،  اتمسفر 
دور از هیاهوی جهان و در غار انزوای 
خویش به دنبال کشف روابط و ضوابط 
باشد؟  صنعت  چرخ دنده های  میان 
بودن  بدیهی  به  هم  شما  شاید 
این امر اذعان داشته باشید که هرگز 
نمی توان دانشجو را از جامعه و جامعه 
را از دانشجو جدا کرد اما کار آن جایی 

به شدت درهم تنیده و پیچیده می شود 
که دانشجو در قالبی خارج از شخصیت 
دانشجویی خود اقدام به عمل کند! آن جا 
که دانشجو قلم خود را زمین بگذارد و 
سنگ و چوب و چماق بدست بگیرد! آن 
زمانی که آرمان های بزرگ خود را کنار 
گذاشته و سرگرم حواشی ها شود. آن جا 
که کالم نه برای بازگو کردن عقیده و 
به  ناسزا  و  فحش  جهت  به  بلکه  رأی 
کارگیرد، آن زمان است که آلت دست 
برای  بهانه ای  و  می شود  محافظه کاران 
جامعه!  از  دانشجو  جدایی  سیاست 
دیگر ساختار مسلط، با در دست داشتن 
و  اخالقی  غیر  رفتارها  که  این بهانه 
خارج از عرف بوده، به تخطئه و برخورد 
زمان،  آن  و  آورد  خواهد  روی  پلیسی 
می شوند  باعث  دانشجویان  از  اقلیتی 
آزادی تمامی دانشجویان زیر سوال رود 
و دیگر نتوانند نقش اصلی خود را ایفا 
بیاوریم: تاریخ  از  بگذارید مثالی  کنند. 

»اواخر دهه ۱9۶۰ گروهی از جوانان 
که  رسیدند  این نتیجه  به  غربی  آلمان 
تا  برداشتند  سالح  و  است  بس  حرف 
ادامه  کنند.  سرنگون  را  مستقر  نظام 
به  را  فاشیست  نیروهای  چنین وضعی 
فرا خواند و  رادیکالیسم چپ  با  مقابله 
هر آنچه که اروپای لیبرال بعد از جنگ 
جهانی دوم رشته بود پنبه شد.«)برشی 
موجود(  وضع  علیه  مبارزه  کتاب  از 
ساختار  تا  شد  باعث  رفتار  این 
اصالح  و  خود  روند  در  تغییر  جای  به 
وضعیت، تغییر رویکرد داده و به تخطئه 
همچون  اموری  برود.  رادیکالیسم 

گزینش مجدد کارمندان دولتی، اخراج 
تمام کسانی  برای  سابقه  ایجاد سوء  و 
که فعالیت های دانشجویی داشته بودند 
و قص علی هذا. با روی کار آمدن ارتش 
ترور  میز گذاشتن گزینه  و روی  سرخ 
بهبود  باعث  تنها  نه  آنها  خشونت،  و 
وضعیت نشدند، بلکه باعث تخریب همه 
چیز شدند. آن ها از طرفی در مواجهه 
با ساختار مسلط بسیار منفور بودند، به 
روند  خرابکاری،  و  ترور  با  آن که  دلیل 
بودند  کرده  مختل  را  زندگی  معمول 
و  می شدند  امور  در  نارسایی  باعث  و 
موجود  وضع  مخالفین  دیگر،  طرف  از 
هم دل خوشی از ارتش سرخ نداشتند! 
باعث  رادیکال،  رفتار  این  با  آن ها  زیرا 
شده  اصلی  مطالبات  رفتن  حاشیه  به 
موجود  وضع  مخالف  جریان  و  بودند 
پس از این اتفاقات بسیار منزوی گشت.

کنون به خود آییم و وضعیت حال 
و  تحیر  در  رهاشدگان  ما  دریابیم.  را 
نمی بیند  مارا  هیچ کسی  گویی  تعجب! 
و همیشه هم در میان دو گروه بوده ایم، 
دو گروهی که به دنبال بهره برداری از 
هیجان  و  خشم  با  گروهی  هستند.  ما 
غیرقابل کنترل خود با حرف ما به میدان 
می روند و باعث می شوند دادخواهی ما 
به حاشیه برود، با بی اخالقی آبروی مان 
و  می رسانند  آسیب  ما  به  می برند،  را 
آییم  به خیابان  تا  مجبورمان می کنند 
با  روز  هر  دهیم!  سر  آزادی  شعار  و 
رسانه های پر سروصدای خود اذهان ما 
را به بازیچه می گیرند و در سوگ مرگ 
رنج های دروغین مرثیه می سرایند.  و 

سخن ما با آن ها تنها همین است که 
شما امانت دار خوبی برای آرمان های ما 
نیستید، ما رویای ایرانی آباد و سربلند 
تیم ملی  باخت  در  که  کسانی  با  را 
خیابان ها  به  و  می شوند  خوشحال 
می آیند و می رقصند، در میان نخواهیم 
و  لجن پراکنی هایشان  به  و  گذاشت 
داد. نخواهیم  اهمیتی  بی وطنی شان 

دیگر  روی  نیز  ماجرا  دیگر  طرف 
همیشه  که  افرادی  است،  همین سکه 
به دنبال سرگرم کردن ما و پرت کردن 
مطالبات  برای  تا  هستند  ما  حواس 
آن هایی  نکنیم.  مبارزه  خود  حق  به 
عمل  خود  چهارچوب های  در  که 
پایبند  خود  تعهدات  به  نمی کنند، 
نیستند و هرگز اجازه آزادی در اموری 
ما  به  را  کردند  مشخص  خودشان  که 
نمی دهند. در یک کالم جماعت جمود 
و ناشنوا، دایه دار ما شده اند و ما را به 
هر سو که دلشان بخواهد می کشانند.

این  از  خسته  خسته ایم، 
در  بی اخالقی  و  بی مهری  همه 
زندگی هایمان ، گویی تنها راه فرو رفتن 
اما  انزوا است و غرق شدن در خود  در 
مادامی  بنشینیم  می توانیم  چگونه 
می آید؟ برسرمان  بالهایی  چنین  که 

تلخی  این همه  برابر  در  چگونه 
روی   دست  و  کنیم  سکوت  می توانیم 
دست بگذاریم؟ خیر دیگر وقت سکوت و 
انزوا گذشته است، دیگر زمان چشم بستن 
و  است  رسیده  اتمام  به  حقیقت  بر 
جنگید. خواهیم  خود  آزادی  برای  ما 

دیکتاتور آزادی خواه
محمدخسروی ورودی 98 مهندسی مکانیک

هنر هزارچهره
سیده حنانه موسوی ورودی99 مهندسی عمران

نظام جهانی صاف کن های  جاده  و  اجتماعی  مصلحان  رویارویی  چیست؟  سر  بر  دعوا 
علی محمدی زاده ورودی 99 مهندسی صنایع

سینا آلمند ورودی 99 مهندسی انرژی

خبر   ،۱۳8۷ سال  ماه  مرداد  در 
فراهانی  گلشیفته  خانم  نقش  ایفای 
دروغ  مشت  یک  هالیوودی  فیلم  در 
واکنش  با  خبر،  این  شد؛  منتشر 
عمومی  افکار  اعتراضی  و  منفی 
رعایت  عدم  دلیل  به  رسانه ها،  و 
اسالمی  جمهوری  قانونی  پوشش 
شده  منتشر  تیزر  در  فراهانی،  توسط 
از چند  این فیلم همراه شد؛ و پس  از 
این  درباره  نقیض  ضد  اخبار  هفته 
مهاجرت  خبر  درنهایت،  موضوع، 
در  را  مردم  آمریکا  به  فراهانی  خانم 
شوک فرو برد؛ وزارت فرهنگ و ارشاد 
اعالم کرد که مسئول  این خبر  درباره 
نیست! افراد  کردن  ممنوع الخروج 

کوتاهی  مدت  از  بعد  گلشیفته 
فرهنگی و ضداخالقی  فعالیت های ضد 
خود را شروع کرد و طی مدت کوتاهی 
تریبون های  مهم ترین  از  یکی  به 
تا  و  شد؛  تبدیل  ایرانی  ضد  فمنیستی 
به همین زمان، علی رغم از دست دادن 
بی نظمی های  در  خود،  گذشته  اعتبار 
در  نیز   ۱۴۰۱ پاییز  در  آمده  پیش 
تبلیغ  و  ایران  علیه  شایعات  ترویج 
داشت. به سزایی  نقش  کشور،  علیه 

از  نفر   ۵۰ کم  دست  تابه حال 
شهرت  که  کشور،  مشهور  چهره های 
رسانه  مدیون  کلی  به  طور  را  خود 
ضمن  هستند،  اسالمی  جمهوری 
علیه  فعالیت  به  کشور،  از  خروج 
ضدفرهنگی،  تبلیغات  و  ایران  حکومت 
غیرقانونی  رسانه-های  با  همکاری 
شایعات  به  دادن  ضریب  و  ترویج  و 
پرداخته اند که در نتیجه این اقدامات، 
ناامنی  مشکالت،  معرض  در  را  کشور 

درحالی  این  قرارداده اند؛  تحریم  و 
از  که  کشورهایی  تمام  در  که  است 
هستند،  توسعه یافته  رسانه ای  نظر 
بازدارنده ای  و  سخت گیرانه  قوانین 
چهره  احتمالی  اقدامات  به  نسبت 
های مشهور بر علیه امنیت ملی وجود 
افراد،  این  تمامی  که  طوری  به  دارد؛ 
درحالت عادی، و نه به صورت موردی 
است،  گذشته  کار  از  کار  که  زمانی  و 
به  نسبت  محدودی  شدت  اختیار 
منتسب  شخصی  صفحات  فعالیت های 
بسیاری  در  حتی  دارند؛  ایشان  به 
و  سیاسی  حساس  جایگاه های  از 
سفت  کنترلی  قوانین  این  اجتماعی، 
انجام  به  مجبور  را  چهره ها  سخت،  و 
افکار  مهندسی  جهت  در  فعالیت هایی 
می کند. ملی  منافع  جهت  در  عمومی 

که  نیست  آن  زمان  حاال  قطعا 
جمهوری  پیش  سال  سی  بگوییم 
رسانه  به  گرفت  تصمیم  اسالمی 
بهره  با  دانش آموزانی  و  ندهد،  بها 
سمت  به  را  متوسط  از  کمتر  هوشی 
دود  که  هرچند  کند؛  روانه  هنر  رشته 
اما  باشد؛  شده  بلند  حاال  آتش  این 
سطحی  علی رغم  مشهور،  چهره های 
قابلیت  که  چرا  هستند؛  موثر  بودن، 
به  حرف  رساندن  و  جریان سازی 
قشر  به ویژه،  و  مردم  اکثریت  گوش 
رها  بنابراین  دارند؛  را  خاکستری 
دلیل  به  تنها  پتانسیلی  چنین  کردن 
بودن  سطحی  و  چهره ها  بی سوادی 
بلکه  نبوده  عاقالنه  تنها  نه  ماجرا، 
می تواند به تهدیدی بزرگ تبدیل شود.

۱۴۰۱، حمید فرخ نژاد،  آذرماه  در 
پس  ایرانی،  فیلمنامه نویس  و  بازیگر 

صریح  و  رادیکالی  موضع گیری  از 
جمهوری  اول  شخصیت  درباره 
کتبی،  تعهد  امضای  علی رغم  اسالمی، 
فعالیت های  ادامه  عدم  بر  مبنی 
دیدار  بهانه  به  و  حکومتی،  ضد 
متحده  ایاالت  در  که  خانواده اش، 
خارج  کشور  از  می کنند،  زندگی 
اندی  و   ۵۰ همان  مثل  دقیقا  و  شد 
نشر  برای  داغ  تریبونی  به  دیگر،  نفر 
وزرات  تبدیل شد؛  ایران  علیه  اراجیف 
واکنش  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
هر  حق  که:  کرد  ادعا  اتفاق  این  به 
شهروند است که بتواند از کشور خارج 
کند! مالقات  را  خانواده اش  و  شده 

پخش  مجوز  لغو  میان  این  .در 
آخرین اثر حمید فرخ نژاد، جز گذاشتن 
به  اثر  تهیه کننده  و  کارگردان  دست 
پوست گردو و هدر دادن هزینه و وقت 
است  قرار  دردی  چه  هنرمند،  گروهی 
که  نژاد  فرخ  کند؟  درمان  بلوا  این  از 
همان  با  و  گرفت  را  کار جیره اش  اول 
را  کشورش  از  خروج  بلیط  جیره، 
وزارت  آقای  جناب  رفت؛  و  کرد  تهیه 
اسالمی  جمهوری  ارشاد  و  فرهنگ 
از  را  هنرپیشه  هم  نمی توان  ایران! 
در  هم  و  گذاشت  آزاد  دولت  هفت 
اگر رفت و چرند گفت،  قوانین نوشت: 
مجوز رفتن فیلم به گیشه لغو می شود!

که  هنرپیشه) کسی  از  نمی توان 
هنر، پیشه اوست و از این راه پول در 
مصلحت  که  داشت  انتظار  می آورد( 
جمع را به مصلحت خویش ارجح بداند 
کنترل  واسطه  به  صرفا  ابدالدهر،  تا  و 
بگیرد؛  درست  مواضع  خود،  درونی 
موضع گیری  سود  و  منفع  اگر  حتی 

این  اما می توان  باشد؛  نادرست، بیشتر 
سیاست گذاران  از  را  بزرگ  سواالت 
پرسید  اسالمی  جمهوری  رسانه 
دهمین  و  دومین  و  اولین  از  بعد  که، 
و  کرد  ترک  را  کشور  که  چهره ای 
وسط  انداختن  سنگ  به  کرد  شروع 
برنامه های کشور، به جز نادیده گرفتن 
افرادی  با  ایشان  کردن  جایگزین  و 
کدام  انجام داده اند؟  کاری  چه  مشابه، 
مطرح  را  بازدارنده  و  کنترلی  سیاست 
کرده اند که این عدد به پنجاه ترییبون 
دادن  امتیاز  جز  به  نرسد؟  متحرک 
از  قشر  این  بی دلیل  کردن  معاف  و 
ساختند  دلیلی  چه  مالیات،  پرداخت 
که این چهره، چه در داخل این خاک 
اعمال  به  دست  خارجش،  در  چه 
مبنی  لزومی  اصال  نزند؟  محیرالعقول 
بر کنترل فضای رها شده رسانه حس 
بعد  سال  سی  است  قرار  یا  می کنند 
هم دود این آتش به چشم خلق برود؟

البته که حق اعتراض و آزادی بیان 
و اعالم مخالفت، الزمه یک جامعه با نام 
داشت  توجه  باید  اما  است؛  جمهوری 
تریبونی  با  باید  سیاسی  تریبون  که 
می شود  اداره  چهره  یک  دست  به  که 
باید  نخبگان  و  افراد  فرق کند، جایگاه 
مشخص باشد و حرف درست در جایگاه 
درست زده شود؛ با سانسور تریبون های 
رسانه- دیگر  ولنگاری  و  سیاسی 

به  کمکی  هیچ  تنها  نه  پربازدید،  های 
گذاشتن  باز  و  بیان  آزادی  افزایش 
نمی شود،  گو  و  گفت  و  بحث  فضای 
به سمت سیاست زدگی  را  جامعه  بلکه 
غلط، عدم شایسته ساالری و مشکالتی 
با آن ها دست  از دسته همین هایی که 
می کشاند. می کنیم  نرم  پنجه  و 


