
ــراد  ــوم اف ــرای عم ــی ب ــه تنهای ــودش ب ــه خ ــا دالری ک ــن روزه ای
ــره خــورده اســت.  ــردم گ ــان شــب م ــا ن ــش ب ــدارد، قیمت ــی ن اهمیت
بــازار ارز درکشــور مــا فقــط درســال های 1381 تــا 1390 و از 
ابتــدای ســال 1392 تــا پایــان ســال 1396 ثبــات داشــته اســت. ایــن 

بی ثباتــی دالیــل متعــددی دارد. 

تورم، سکوی پرش دالر
بــه دلیــل بــاال بــودن نــرخ تــورم، اغلــب ســرمایه داران بــرای حفــظ 
ــد.  ــل می کنن ــه دالر تبدی ــش را ب ــرمایه خوی ــود س ــول خ ارزش پ
ــم.  ــه ارز نداری ــانی ب ــی آس ــتیم و دسترس ــم هس ــا تحری ــی م از طرف

ــی رود. ــاال م ــرخ ارز ب ــده و ن ــتر ش ــن تقاضــا از عرضــه بیش بنابرای
ــد  ــی و رش ــش نقدینگ ــی از افزای ــورم ناش ــأ ت ــه منش ــی ک در صورت
تقاضــا باشــد، سیاســت انقباضــی راه رهایــی از آن اســت. دولــت هــم 
بــا امــوری ماننــد عرضــه اوراق مشــارکت، طــا و ســکه سیاســت های 
ــه  ــت. باتوجه ب ــه اس ــورم در پیش گرفت ــرل ت ــرای کنت ــی را ب انقباض
گــذر زمــان، ناکافــی بــودن آن مشــخص شــده  و بایــد سیاســت های 

تکمیلــی همــراه آن اعمــال شــوند.

وقتی انتظار تورم را می کشید او می آید!
درحــال حاضــر بــه نظــر می رســد تــورم انتظــاری شــکل گرفته اســت؛ 
ــادی از  ــاالن اقتص ــه فع ــت ک ــاری اس ــع انتظ ــاری درواق ــورِم انتظ ت
ــن  ــت زمی ــرخ ارز، قیم ــران ن ــد. در ای ــده دارن ــا در آین ــد قیمت ه رش
ــورم  ــر برت ــل مؤث ــره از عوام ــرخ به ــن و ن ــت بنزی ــکن، قیم و مس
انتظــاری هســتند. بــرای کنتــرل تــورم انتظــاری بایــد قیمــت مــوارد 

فــوق کنتــرل شــود.

سالحی به نام دالر
ــا  ــان ب ــش ارزش دالر، همزم ــری از کاه ــرای جلوگی ــا ب آمریکایی ه
ــد  ــاش می کنن ــارات، ت ــد ام ــورهایی مانن ــار برکش ــی و فش دیپلماس

مانــع از دسترســی ایــران بــه ارزهــای دیگــر ازجملــه درهــم و یــوان 
 شــوند. ایــن درحالــی اســت کــه 50 درصــد مبــادالت ایــران بــا دالر و 

50 درصــد دیگــر بــا ســایر ارز هــا از جملــه درهــم اســت.
ــا  ــی کشــور م ــر نفت ــده ای از صــادرات غی ــر آن بخــش عم ــاوه ب ع
ــود.  ــام می ش ــارات انج ــل ام ــطه ای مث ــرکت های واس ــق ش از طری
ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــل کرده اس ــه دالر قف ــود را ب ــارات ارز خ ام
حواله هــای درهــم بــرای مــا معــادل حواله هــای دالری اســت. 

ــد.    ــت دالر می کن ــر از قیم ــا را متأث ــازار م ــر ب ــن ام همی
البتــه بــا همــه ی ایــن مشــکات، در دولــت ســیزدهم نــرخ ارز از خرداد 
1400 تــا مهــر 1401 صرفــًا 5 هــزار تومــان رشــد کــرده اســت؛ همین 
ــه  ــان ب ــاه از 30600 توم ــدت یک م ــال در م ــاه امس ــن م دالر، بهم
44000 تومــان رســید. ایــن مســئله نمایانگــر ورود دســت های پشــت 
ــی از  ــرویس جاسوس ــک  س ــد ی ــی می گوین ــع امنیت ــت. مناب ــرده اس پ
طریــق تعــدادی از بازارهــای همســایه ماننــد ترکیــه اقــدام بــه تعییــن 
نــرخ و قیمــت  گــذاری دالر می کنــد. از مهــر تــا بهمــن مــاه امســال 
ــی،  ــارات تورم ــر، انتظ ــای اخی ــمنان، ناآرامی ه ــه های دش ــز دسیس نی
ــازار باعــث نوســان درقیمــت دالر   افزایــش تقاضــا و متشــنج شــدن ب

بــود.  
ــات ســودجویانه برخــی  ــش اقدام ــا افزای ــان ب وزارت اطاعــات همزم
شــبکه های داللــی اقــدم بــه شناســایی و دســتگیری برخــی فعــاالن 
غیرمجــاز بــازار ارز،  مســدودکردن حســاب بانکــی بیــش از 2300 نفــر 
از ایــن افــراد و پیگیــری قضایــی اعمــال مجرمانــه آنهــا کــرده اســت.

دام چاره اندیشی مسئوالن دامان ارز را هم گرفت!
بانــک  ناگهانــی  اقدامــات  و  بخشــنامه های ضدونقیــض  صــدور 
مرکــزی از دیگــر دالیــل مهــم افزایــش قیمــت ارز در روزهــای اخیــر 
اســت. بــه عنــوان مثــال، طبــق تصمیــم بانــک مرکــزی بــه یکبــاره 
معامــات در ســامانه نیمــا بــه ســمتی رفــت کــه فقــط صرافی هــای 
بانکــی و بانک هــا مجــاز بــه معاملــه بــا صادرکننــدگان عمــده باشــند. 
ــن در  ــن امــر باعــث کمرنــگ شــدن بخــش خصوصــی شــد. ای همی
حالــی بــود کــه بانــک مرکــزی از ســال 9۷ تاکنــون بــازار آزاد را بــه 
ــازار را برهــم  ــادل ب ــی تع ــن شــوک ناگهان رســمیت می شــناخت و ای
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الت بمیری سامورایی!الت بمیری سامورایی!
بررسی زمزمه هایی از خودکشی سالمندان در ژاپن ی کـه مـــعــیــشـت مـــلـــت را ز ر ی کـه مـــعــیــشـت مـــلـــت راا ز ر   ا

با خــــود مـــــــــــــــــــــــــــــی بـــَّــَردبا خــــود مـــــــــــــــــــــــــــــی بـــَّــَرد
بررسی دالیل افزایش قیمت ارزبررسی دالیل افزایش قیمت ارز

ــآِء  ــا ِبِضی ــر َابصــاَر ُقلوِبن ــاَل ااِلنِقطــاعِ ِالیــَک َو َاِن ــی کَم ایــن فقــره ی معــروف دعــای مناجــات شــعبانیه، ِالهــی َهــب ل
َنَظرِهــا ِاَلیــک، از جمالتــی بــود کــه در بیانــات امــام تکــرار می شــد؛ مکــّرر در ســخنرانی بــه مناســبت های گوناگــون، ایــن 
ــه ایــن مضامیــن  ــه ایــن مناجــات، ب ــد. ایــن نشــان دهنده ی ایــن اســت کــه ایــن بزرگــوار ب ِفقــره  از دعــا را می خواندن
ــه دعاهــا، یکــی از  ــام بابرکــت، ُانــس داشــتند. بنــده هــم کــه یک وقتــی از ایشــان ســؤال کــردم راجــع ب ــه ایــن اّی و ب
دعاهایــی کــه ایشــان تکیــه کردنــد بــر روی آن، همیــن مناجــات شــعبانّیه بــود. ِفقــرات مهّمــی در ایــن دعــا هســت کــه 
ُبــُه ِمنــَک  از جملــه ایــن ِفقــره اســت: ِالهــی َهــب لــی َقلبــًا ُیدنیــِه ِمنــَک ُشــوُقه، َو لِســاًنا ُیرَفــُع ِاَلیــَک ِصدُقــه، َو َنَظــرًا ُیَقرِّ
ــه؛دل پرشــوقی کــه بــه بــارگاه قــرب الهــی نزدیــک می شــود؛ زبــان صادقــی کــه صــدق آن موجــب تقــّرب بــه پــروردگار  َحقُّ
می گــردد؛ نــگاه حق نگــری کــه موجــب می شــود انســان بــه خــدای متعــال نزدیک تــر شــود. ایــن خصوصّیــات در ایــن 
دعــای شــریف و در ایــن مناجــات، از خــدای متعــال خواســته شــده اســت؛ اینهــا بــرای مــا درس اســت. و امــام بزرگــوار 
کســی بــود کــه بــا ایــن درس هــا، در همــه ی عمــر مأنــوس بــود و بــه برکــت همیــن ُانــس و بــه برکــت همیــن آشــنایی 
بــا مراتــب حــق و حقیقــت و تقــّرب بــه پــروردگار، خــدای متعــال ایــن قــدرت را بــه او بخشــید کــه بتوانــد ایــن حرکــت 

عظیــم و مانــدگار را انجــام بدهــد.
۱۴/۰۳/۱۳۹۵
بیانات مقام معظم رهبری سی ودومین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمةهللا علیه

         کــالم امـــام

M  O  S  T  A  G  H  E  L  A  T  U

با مـــــا ، در ارتـباط باشــید

در این شماره از نشریه می خوانید:

زد.البتــه اقــدام بانــک مرکــزی مبنــی بــر دراختیارگرفتــن مبــادالت ارز 
ــود. ــی جهــت قیمــت  دالر می ش ــد ب ــع از رش مان

ــان  ــادی از اقتصاددان ــدۀ زی ــت ع ــم مخالف ــزی علی رغ ــک مرک بان
ــص  ــی تخصی ــر کارت مل ــه ه ــی را ب ــزار یوروی ــج ه ــهمیه ارز پن س
داد. زمانــی کــه قیمــت دالر بــه 43 هــزار تومــان رســید، فــروش ارز 
ســهمیه ای را متوقــف کــرد. مســئله ایــن اســت کــه چــرا پیــش از اجــرا 
و اعــام آن، بــا کارشناســان مربوطــه مشــورت نشــده بــود تــا اشــتباه 

ــودن آن مشــخص شــود؟! ب

گام های رو به جلو
دولــت از شــهریور 1400 بــا تــداوم سیاســت کنتــرل مصــارف، 
هزینه هــا و درآمــد خــود را تــراز کــرد. در نتیجــه نــرخ رشــد نقدینگــی 
از 42 درصــد بــه 25 درصــد کاهــش یافــت. بــه همیــن دلیــل امســال 
ــه  ــری بودج ــاه کس ــفند م ــان اس ــا پای ــه ت ــت ک ــالی اس ــن س اولی
نخواهیــم داشــت. همچنیــن توانســت در 16 مــاه گذشــته نــرخ تــورم 
ــی  ــی های کارشناس ــاند. بررس ــد برس ــه 44 درص ــد ب را از 59.3 درص
نشــان می دهــد کــه درآمدهــای ارزی کشــور در ســال 1401 نســبت 

ــدا کــرده اســت. ــری پی ــا 15 براب ــش 10 ت ــه ســال 1399 افزای ب

مسیری که باید برویم
ــت ارز  ــرل قیم ــرای کنت ــازار، ب ــن ب ــودن ای ــز ب ــل رانت خی ــه دلی ب
ــا  می تــوان بــه ســمت تــک نرخــی کــردن آن حرکــت کــرد. البتــه ب
ــه  ــود؛ بلک ــل نمی ش ــی دالرح ــکات زیربنای ــئله، مش ــن مس ــل ای ح
ــاح  ــر اص ــث دیگ ــرد. بح ــورت بگی ــم ص ــات ه ــایر اصاح ــد س بای
ــع از  ــوان مان ــه می ت ــاح بودج ــا اص ــرا ب ــت؛ زی ــی اس بودجه نویس

ــد. ــرخ ارز ش ــار ن ــه مه ــورم و در نتیج ــش ت افزای
ــات نادرســت خــود باشــند و در  ــه اگرمســئولین پاســخ گوی اقدام  البت
ــا  ــر ب ــد، دیگ ــتفاده کنن ــه اس ــان مربوط ــت گذاری ها از کارشناس سیاس

ــم شــد. ــات و بخشــنامه های ضدونقیــض مواجــه نخواهی مصوب

بررسی موانع مولدسازی

09140222675

نشانی صفحات انجمن در پیام رسان های اینستاگرام، بله و روبیکا

ــا ســردبیر نشــریه  شــما می توانیــد پیشــنهادات و انتقــادات خــود را ب
ســحر، درمیــان بگذاریــد : 

ســفر رئیــس جمهــور ایــران بــه چیــن در ادامــه ی تفاهمنامــه امضــا شــده بیــن طرفیــن و 
دعــوت رئیــس جمهــور چیــن صــورت گرفــت. اکثــر واکنش هــا نســبت بــه ایــن ســفر، 

در داخــل صفــر و صــدی بــود امــا آیــا این جــور نگاهــی صحیــح اســت؟

ــع  ــری جمعیــت و بحــران هــای تاب ــر بحــران پی ســرزمین ســامورایی هــا امــروزه درگی
اســت. انســان مــدرن آرزوی جاودانگــی را در ســر مــی پرورانــد امــا فعــا در حــال دســت 
و پنجــه نــرم کــردن بــا چالــش هــای ســن بلنــد مــدت اســت! جــای تامــل اســت، هــدف 

هــای اتوپیایــی و آرمانــی انســان مــدرن نیــز خالــی از ضــرر و زیــان نیســت. 

اگــر پیگیــر اخبــار سیاســی و اقتصــادی کشــور باشــید قطعــًا در روزهــای اخیــر بــه مراتــب 
نــام مولدســازی را شــنیده اید.حدود دو ســال اســت کــه دولــت مکلــف بــه فــروش امــوال 

مــازاد و مولــد ســازی امــوال راکــد خــود می باشــد.

https://www.instagram.com/mostaghelatu/
https://ble.ir/mostaghelatu
https://rubika.ir/mostaghelatu
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بخش سیاسی 2

اندر خم یک کوچه !

ی ر ه و بـهـر ن  ا ــو خـ ــت  هـفـ

 بررسی موانع تصویب طرح شفافیت قوای ۳گانه

بررسی موانع مولدسازی

بعــد از گذشــت 3 ســال از شــروع کار مجلــس یازدهم، 
طــرح شــفافیت بــه عنــوان یکــی از وعده هــای اصلــی 
ــات  ــم اختاف ــچ و خ ــوز در پی ــی ، هن ــِس انقاب مجل
مجلــس و شــورای نگهبــان ، معطــِل تصویــب نهایــی 

در صحــن علنــی اســت. 
بــا توجــه بــه ارجــاع ایــن طــرح بــه مجمــع تشــخیص 
ــی  ــی برخ ــه بررس ــر ، ب ــای اخی ــت در هفته ه مصلح
ــم. ــف می پردازی ــاد مختل ــب آن از ابع ــع تصوی از موان

ماجرای شفافیت
پــس از تبدیــل طــرح شــفافیت آرا نماینــدگان در 
مجلــس بــه طــرح شــفافیت قــوای 3گانــه کــه عــاوه 
بــر مجلــس شــورای اســامی ســایر نهاد هایــی را کــه 

ــید  ــور باش ــادی کش ــی و اقتص ــار سیاس ــر اخب ــر پیگی اگ
ــام مولدســازی را  ــب ن ــه مرات ــر ب ــا در روزهــای اخی قطع
شــنیده اید. حــدود دو ســال اســت کــه دولــت مکلــف بــه 
ــود  ــد خ ــوال راک ــازی ام ــازاد و مولدس ــوال م ــروش ام ف
اســت. بــرای مثــال، در ســال 1399 دولــت موظــف بــوده 
ــدود 8  ــد ح ــای راک ــازی دارایی ه ــق مولدس ــه از طری ک
ــزار  ــد و 40 ه ــد کن ــب درآم ــان کس ــارد توم ــزار میلی ه
ــروش  ــه ف ــود را ب ــازاد خ ــوال م ــان از ام ــارد توم میلی
ــه  ــا ب ــه ت ــن زمین ــت در ای ــرد دول ــه عملک ــاند. البت برس
حــال بیشــتر بــه یک شــوخی شــبیه بــوده اســت. ســهم 
ــان  ــون توم ــا 54 ملی ــازی تنه ــت از مولدس ــد دول درآم
ــوال  ــان از ام ــارد توم ــدود ۷00 میلی ــزی ح ــوده و چی ب

ــروش رســیده اســت. ــه ف ــت ب ــازاد دول م
ــل  ــود حاص ــه موج ــئولین، مصوب ــه مس ــه گفت ــا ب بن
گذشــته  ســال های  در  مولدســازی  آسیب شناســی 
اســت. تــا بــه امــروز یکــی از بزرگ تریــن موانــع 
ــن  ــیع بی ــع وس ــارض مناف ــود تع ــا وج ــور م آن در کش
مجلــس، ارگان هــای دولتــی و وزارت اقتصــاد و دارایــی 
ــا  ــک از ارگان ه ــچ ی ــه هی ــه طــوری ک ــوده اســت. ب ب
ــای  ــوال و دارایی ه ــد ام ــر نبوده ان ــال حاض ــه ح ــا ب ت
مــازاد خــود را بــه مجــری  تصمیــم گیرنــده مولدســازی 

ــد. ــی کنن معرف
ــران  ــب مدی ــی از جان ــر واقع ــای غی ــت گذاری ه  قیم
دولتــی روی امــوال دولتــی، تشــخیص راکــد یــا مــورد 
معضاتــی  و  موانــع  از  دارایی هــا  بــودن  اســتفاده 

ــود،  ــامل می ش ــود را ش ــورایی اداره می ش ــورت ش ــه ص ب
ــکاالت  ــا اش ــب ب ــی تصوی ــیر طوالن ــرح در مس ــن ط ای

ــرو شــد. ــان روب ــی جــدی از ســوی شــورای نگهب قانون
عمــده اشــکاالت مطــرح در ایــن مصوبــه مربــوط بــه مــواد 

ذیــل اســت:
یکــی از ایــرادات مطــرح در مــاده اول، توســعه دامنــه ایــن 
ــات  ــه مؤسســات  خصوصــی ای اســت کــه خدم ــه ب مصوب
نظارت هــای  بــا  ارتباطــی  می دهنــد،  ارائــه  عمومــی 
ــر  ــی در ام ــای واقع ــده نیازه ــدارد و تأمین کنن ــی ن حاکمیت
ابهامــاِت  با توجه بــه  طرفــی  از  نیســتند.  قانونگــذاری 
ــان آن را  اصطاحــی موجــود در ایــن مــاده، شــورای نگهب
مغایــر بــا جــزء 4 بنــد 9 سیاســت های کلــی قانونگــذاری و 

ــت. ــی دانس ــون اساس ــل110 قان ــر اص ــه مغای در نتیج
مــاده دوم؛ انتشــار  اطاعــات نهاد هــای تحــت نظــر مقــام 
ــا  ــی و ی ــی و امنیت ــای دولت ــتگاه ه ــری و دس ــم رهب معظ
انتشــار اطاعاتــی کــه مخالــف مصالــح ملــی باشــد مغایــر 

بــا بنــد 10 اصــل ســوم قانــون اساســی شــناخته شــد. 
در مــاده ســوم نیــز ایــرادات شــورای نگهبــان در چارچــوب 
ــوده کــه در مــواردی  ــون اساســی ب اصــول 113 و 110 قان
ــع  ــه مجم ــبت ب ــه نس ــکام مصوب ــمول اح ــه ش ــر ب ناظ

ــت. ــارت اس ــی نظ ــت عال ــت و هیئ ــخیص مصلح تش

ــد  ــد و بای ــکل می کنن ــاد مش ــت ایج ــرای دول ــه ب ــتند ک هس
ــد.  ــرار گیرن ــه ق ــورد توج م

عالج کار
ــی  ــع ، ســنگ اندازی هــای شــبه قانون نتیجــه تعارضــات مناف
و رســانه ای جلــوی پــای دولــت خواهــد بــود، بــه طــوری کــه 
ــت  ــوی دول ــه از س ــرای مصوب ــع اج ــف مان ــرق مختل ــه ط ب
ــد  ــد می کنن ــدر کن ــرعت آن را آنق ــل س ــا حداق ــوند، ی می ش
ــاج  ــود. ع ــده می ش ــدون فای ــره ور و ب ــر به ــًا غی ــه عم ک
ــت:  ــود اس ــر موج ــه حاض ــا در مصوب ــنگ اندازی ه ــن س ای
تصمیــم  قبــال  در  گیرنــده  تصمیــم  هیئــت  »مصونیــت 
گیــری«.  البتــه ایــن هیئــت ۷ نفــره تنهــا در قبــال تصمیمــات 

ــات. ــال تخلف ــه در قب ــود مصــون هســتند، ن خ
ــای  ــنگ اندازی ه ــوی س ــد جل ــازی می توان ــد س ــه مول مصوب
حقوقــی و شــبه قانونــی را بگیــرد؛ امــا در قبــال ســنگ 
ــال حاضــر  ــرد؟ در ح ــوان ک ــه می ت ــانه ای چ ــای رس اندازی ه
ــازی  ــد س ــه مول ــح مصوب ــرای صحی ــع اج ــن مان ــزرگ تری ب

محمدجواد عباسی

عضو فعال
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی

بـازی  آغـاز  در  ایـران 
یک طرفه؟ یـا  بـرد  برد 

ــن  ــه چی ــران ب ــور ای ــس جمه ســفر رئی
امضــا شــده  تفاهم نامــه  ادامــه ی  در 
بیــن طرفیــن و دعــوت رئیــس جمهــور 
چیــن صــورت گرفــت. اکثــر واکنش هــا 
ــه ایــن ســفر، در داخــل صفــر  نســبت ب
ــا اینجــور نگاهــی  ــا آی ــود ام و صــدی ب

ــح اســت؟ صحی

متحــدی  دنبــال  بــه  چیــن 
راهبــردی یــا گــوش بــه فرمــان 

؟
ســؤالی کــه در مــورد کلیــت روابــط 
می شــود  مطــرح  چیــن  بــا  ایــران 
ــی  ــه جایگاه ــران چ ــه ای ــن اســت ک ای
ــد.  ــته باش ــد داش ــن می توان ــرای چی ب
ــفر  ــن س ــان ای ــه در پای ــه ای ک در بیانی
از  حراســت  بــر  چیــن  شــد  اعــام 
ــا  ــارزه ب ــد، از مب ــران تأکی ــت ای حاکمی
ــه  تروریســم حمایــت و تحریم هــای علی
ایــران را محکــوم می کنــد. بنابرایــن 
نمی تــوان اینطــور نــگاه کــرد  کــه 
جایــگاه مهمــی  بــرای ایــران قائــل 
نیســت. ایــران تنهــا کشــوری اســت کــه 
ــی  ــوب غرب ــه جن ــت منطق ــرای امنی ب
ــش  ــن، نق ــد و ای ــاش می کن ــیا ت آس
مهمــی در تجــارت چیــن بــا دیگــر 
می کنــد.  ایفــا  منطقــه  کشــورهای 
ــران  ــک ای ــگاه ژئوپلوتی ــن جای همچنی
ترانزیــت  مهمــی در  نقــش  می توانــد 
ــورها از  ــایر کش ــه س ــن ب ــای چی کااله
طریــق احیــای جــاده ابریشــم ایفــا کنــد.

ــن راه  ــا چی ــردی ب ــند راهب س
نجــات اقتصــاد ایــران؟

ســند  مــورد  در  کــه  غلطــی  تفکــر 
ــود  ــران وج ــن و ای ــن چی ــکاری بی هم
دارد ایــن اســت کــه ایــن ســند 25 ســاله 
امضــا شــده و بایــد اجــرا بشــود؛ در 
حالــی کــه ایــن ســند، تفاهم نامــه اســت 
ــن  ــی بی ــل تفاوت ــن المل ــوق بی و در حق
دارد.  تفاهم نامــه وجــود  و  توافق نامــه 
در تفاهم نامــه الزامــی  بــه اجــرای دائمــی  
نیســت. مرحلــه بــه مرحلــه قراردادهایــی 
همــکاری  ســند  و  می شــود  امضــا 
ــن  ــان ای ــود. در پای ــرده می ش ــش ب پی
ــند  ــن س ــای ای ــن قرارداده ــفر، اولی س
ــرای حجــم  امضــا شــد و عــددی کــه ب
ــد 3/5  ــام ش ــا اع ــن قرارداده ــی ای کل
میلیــارد دالر بــود. ایــن عــدد نســبت بــه 
ــن  ــن چی حجــم معامــات اقتصــادی بی
ــد  ــران مانن ــایه ی ای ــورهای همس و کش
عربســتان بســیار ناچیــز اســت. امــا 
حجــم معامــات ایــران و چیــن همــواره 
باشــد.  افزایــش  بــه  رو  می توانــد 
ــا،  ــترک هواپیم ــاخت مش ــق در س تواف
در  فرودگاه ســازی  در  ســرمایه گذاری 
ــورت  ــات ص ــه توافق ــران و... از جمل ای

ــت. ــه اس گرفت

قطعــًا پیــش بــردن ایــن ســند همــکاری 
ــوان متحــدی  ــه عن ــن ب ــه چی ــگاه ب و ن
راهبــردی در زمینه هــای اقتصــادی و 
سیاســی کمــک زیــادی بــه ایــران بــرای 
می کنــد.  تحریم هــا  تأثیــر  کاهــش 
ــی  ــد نگاه ــن نبای ــه چی ــران ب ــگاه ای ن
یک جانبــه باشــد کــه بعــداً باعــث شــود 
ــه  ــه ای ک ــگاه یکجانب ــد ن ــی مانن نتایج
ــه  ــکا وجــود داشــت ب ــه غــرب و آمری ب
ــران  ــکاری ای ــس هم ــاورد. پ ــراه بی هم
بــا چیــن می توانــد تأثیــر گــذاری غــرب 
ــه اقتصــاد  ــر کشــور را کمتــر کنــد و ب ب
ایــران نیــز کمــک کنــد. بنابرایــن نــگاه 
صفــر و صــدی اشــتباه اســت؛ زیــرا 
دارد  وجــود  توانایی هایــی  یک ســری 
کــه بایــد درســت از آنهــا بهــره گرفــت.

پیرامون سفر رئیس جمهور به چین

محمدامین رمضانی
دبیر نشریه

   دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پویا زینلی پور
عضو فعال

  دانشکده مدیریت و حسابداری

اصالحات مجلس
ــس  ــات مجل ــاز انتخاب ــا آغ ــر ت ــال دیگ ــر از یکس کمت
شــورای اســامی نمانــده اســت. چنیــن بــه نظــر 
ــه  ــه ب ــا توج ــفافیت ب ــون ش ــل قان ــه قف ــد ک می رس
ــال  ــدگان در ح ــوی نماین ــده از س ــام ش ــات انج اصاح
ــر  ــدگان ب ــات نماین ــوع اصاح گشــودن اســت. در مجم
ایــن طــرح را می تــوان ناظــر بــر مــوارد ذیــل دانســت : 
الحــاق یک تبصــره بــه مــاده 1 کــه  فعالیــت مؤسســات 
ــه  ــه ای عهــده دار خدمــات عمومــی را کــه هیچ گون حرف
ــدارد  ــی آن دســتگاه ن ــا مأموریت هــای عموم ارتباطــی ب

ــد. ــون مســتثنی می کن ــن قان از شــمول ای
ــه شــوراهای اســامی روســتا را  تصحیــح مــاده 4 مصوب
ــدود در  ــات مح ــرا و امکان ــت اج ــود قابلی ــه نب باتوجه ب
برخــی از روســتاها، مســتثنی از ارســال گــزارش ســالیانه 

ــد. ــون می کن ــن قان ــرای ای ــرد اج عملک
ــس  ــاری مجل ــده پافش ــام ش ــات انج ــود اصاح ــا وج ب
ــه ســبب شــده تصویــب ایــن  ــر مــواد 2و3 ایــن مصوب ب
ــردرگم  ــان س ــذاری همچن ــوی قانونگ ــه در هزارت مصوب
باشــد. حــاال بایــد دیــد آیــا اقدامــات نماینــدگان و مجمــع 
تشــخیص پاســخگوی انتظــارات افــکار عمومــی خواهــد 
بــود؟ یــا اینکــه جامعــه ایــن دســت از اقدامــات را نوعــی 
ــک  ــانه ای نزدی ــای رس ــی در فض ــوف سیاس ــغ و بل تبلی
بــه انتخابــات می دانــد؟ شــاید بــرای یافتــن پاســخ 
ایــن ســواالت بایــد منتظــر پایــان ایــن ماراتــن طوالنــی 

باشــیم.
من از مفصل این نکته مجملی گفتم

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ...

»فقــدان اقنــاع افــکار عمومــی« اســت. ایــن امــر می توانــد 
ضربــه تاریخــی بــر پیکــر جمهــوری اســامی وارد کنــد. بــه 
طــوری کــه مولدســازی پدیــده ای شــوم قلمــداد شــود کــه 
موجــب بــه تــاراج رفتــن امــوال عمومــی می شــود. در حالــی 
کــه طبــق آییــن نامــه، فــروش امــوال مــازاد تنهــا یکــی از 
راهکار هــای مولــد ســازی اســت.  نمــود رســانه ای در قبــال 

ــوال منتهــی می شــود. ــروش ام ــه ف ــا ب ــد ســازی تنه مول
ــه  ــدد اســت ک ــن هجمه هــای رســانه ای، متع ــای ای مثال ه
در صــورت عــدم اقنــاع ذهــان عمومــی نــه تنهــا مشــکلی 
ــه  ــد. ب ــق کن ــه خل ــد فاجع ــه می توان ــد بلک ــل نمی کن را ح
طــور کلــی مولدســازی امــوال دولــت طرحــی الزم االجــرا 
ــه  ــانه ای ک ــت فضــای رس ــرای درســت و مدیری اســت. اج
بزرگ تریــن مانــع اجــرای طــرح اســت، می توانــد بــه 

ــد. ــود وضــع اقتصــادی کشــور کمــک کن بهب
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الت بمیری سامورایی!

در خصــوص کــم کاری شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در 
ــرا،  ــن ماج ــت ای ــرای بررســی بیشــتر عل ــوزه حجــاب، ب ح
نقــش و جایــگاه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه ســراغ 
ــم. مشــروح  ــن حــوزه رفتی ــاالن ای مهــدی جمشــدی از فع

ــد. ــه می خوانی ــه را در ادام مصاحب

آقــای جمشــیدی قبــل از پرســش بــه 
ســواالت، اشــاره کردنــد کــه مســئله حجاب، 
مســئله ای امــروزی نیســت و ســالیان ســال  

ــود دارد. ــه وج ــه در جامع ــت ک هس

شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در اجــرای 
دســتورالعمل مقابلــه بــا بــی حجابــی چقــدر 

کار انجــام داده اســت؟
ــورای  ــر در ش ــه اخی ــه ده ــول س ــه در ط ــی ک در طرح های
ــا  ــش ب ــم و بی ــده ک ــته ش ــی نوش ــاب فرهنگ ــی انق عال
نوشــته هایی و تبصره هایــی کــه معطــوف بــه دانشــگاه 
ــا  ــانه ای ی ــگ رس ــا جن ــی ی ــم فرهنگ ــا تهاج ــامی ی اس
مهندســی فرهنگــی هســتند، مشــاهده می کنیــم کــه 
پاره هایــی از آن هــا حاصــل دغدغه منــدی نســبت بــه 
امــر حجــاب و پوشــش اســت. هرچنــد می توانیــم بگوییــم 
ــری  ــًا در جهت گی ــی تقریب ــت؛ یعن ــوده اس ــین ب حاشیه نش
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، هیــچ موقــع حجــاب یــک 
ــدم و  ــت چن ــواره دس ــده و هم ــداد نش ــی قلم ــئله اصل مس

حاشــیه ای بوده اســت.

عمــده طرح هایــی کــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در 
ایــن رابطــه نوشــته بســیار دور از صحنــه و میــدان هســتند؛ 

یعنــی تــا میــدان عمــل فاصلــه بســیار زیــادی دارنــد.

به نظرتان علت این فاصله چی هست؟
ــش در  ــت پوش ــته اند و واقعی ــه نگاش ــی ک ــن طرح های بی
جامعــه فاصلــه خیلــی زیــادی بــوده اســت. همیــن فاصلــه 
ــا آنچــه  ــا ب ــی و توصیه ه ــن آن احــکام کل باعــث شــده بی
کــه در واقعیــت می گــذرد حجــم زیــادی از تفاصیــل دخالــت 
ــا  ــی اعتنایی ه ــد و شــاید هــم ســایق و شــاید هــم ب بکن
ــن  ــود از ای ــن نمی ش ــت. بنابرای ــا بوده اس ــی اهتمامی ه و ب
جهــت بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ایــراد گرفــت 

ــری  ــت گی ــتید و جه ــده انگاش ــاب رو نادی ــما حج ــه ش ک
دینــی نداشــتید.

ــه وجــود دارد  ــن فاصل ــه چــرا ای ــا ســؤالتان ک  در رابطــه ب
ــد  ــن باش ــد ای ــان بدهن ــه خودش ــی ک ــخ طبیع ــاید پاس ش
ــرا   ــاب اج ــد در ب ــم و بای ــد سیاســت گذاری کنی ــا بای ــه م ک
دخالــت کننــد. در حالــی کــه مــن تصــور نمی کنــم راهبــرد 
پــردازی، ســپس رهــا کــردن پله هــا و مراتبــی کــه ایــن امــر 
بــه عالــم واقعیــت فرهنگــی گــره می خــورد کار حکیمانــه ای 
ــی  ــد طراح ــا بای ــام گام ه ــع تم ــه جام ــد. در یک نقش باش
ــا اجــرا. سیاســت هــم در بینابیــن  شــود؛ یعنــی از نظریــه ت
اینهــا قــرار دارد؛ یعنــی حجــاب نیازمنــد یــک طــرح جامــع 
ــی را  ــای کل ــت. راهبرده ــد سطحی اس ــی و چن ــد ضلع چن
ــا  ــه نهاده ــا را ب ــه فرقه ه ــرد و بقی ــی ک ــود طراح نمی ش

واگــذار کــرد. 

و  طرح هــا  ایــن  نشــدن  انجــام  علــل 
اقدامــات چــه بــوده اســت؟

شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نه تنهــا در مــورد حجــاب، 
در عرصه هــای دیگــر هــم کارنامــه درخشــان و چشــمگیری 
ــاز  نــدارد. گاهــی ســرگرم آمــوزش می شــود و از آمــوزش ب
ــاب و  ــاب، انتخ ــات انتص ــرگرم جزئی ــی س ــد. گاه می مان
مســائل ظاهــری می شــود و از نــگاه راهبــردی و کان 
ــای  ــات و تخطی ه ــر انحراف ــی در براب ــد. گاه ــاز می مان ب
ــوپاپ  ــت س ــد و حال ــکوت می کن ــی س ــی و اجتماع حاکمیت
ــار  ــی گرفت ــر زمان ــدارد. در ه ــده ن ــه کنن ــان و متنب اطمین
ــم  ــوان و عقی ــش نات ــدر درون ــت. آنق ــه ای بوده اس یک بلی
ــد  ــد نبای ــه او احســاس می کن ــان نســبت ب ــه انس اســت ک
ــرد و  ــم کارک ــر، ک ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــته باش ــی داش توقع

مـســئلـــه حـــجــــاب در  دســـتان شـــــورای عــالــــی انــقـلـــاب فــــرهـنـگـــی

ــکارات  ــن ابت ــن و پرمغزتری ــی از زیباتری ــوان یک ــه عن ــجد ب مس
ــه در  ــام، بلک ــدر اس ــه ص ــا در جامع ــه نه تنه ــت ک ــام اس اس
ــد.  ــی کن ــش آفرین ــد نق ــم می توان ــامی ه ــت اس ــداد حکوم امت
غفلــت از ایــن پایــگاه مهــم فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی، یکی 
ــده  ــا ش ــروزی م ــه ام ــه جامع ــه متوج ــت ک ــیب هایی اس از آس
ــی  ــجد را محل ــط مس ــردم فق ــت م ــه اکثری ــوری ک ــت؛ به ط اس
ــایر  ــد و از س ــت می دانن ــاز جماع ــزاری نم ــادت و برگ ــرای عب ب

هســتند. بی اطــاع  آن  ظرفیت هــای 

در تصرف چنگال مدرنیته
بــا پیشــرفت تکنولــوژی و تغییــر ســبک زندگــی افــراد، نیازهــای 
ــن  ــاید آخری ــه ش ــود ک ــف می ش ــردم تعری ــرای م ــدی ب جدی
گزینــه را بــه عنــوان راه حــل مســجد می دانیــم. مشــکل اصلــی 
اینجاســت کــه مــا مســجد را محلــی بــرای پیونــد دنیــا و آخــرت 
نمی دانیــم. متعقدیــم کــه گره گشــای ســاده ترین نیازهــای 

ــتند! ــک هس ــی و آکادمی ــز تخصص ــًا مراک ــانی مان، صرف انس
»مســجد بایــد رابطــه ی خــود را بــا جوانانــی کــه ازدواج می کننــد، 
ــری  ــه موفقیت هــای علمــی و اجتماعــی و هن ــا کســانی کــه ب ب

ــر  ــروزه درگی ــامورایی ها ام ــرزمین س س
ــای  ــت و بحران ه ــری جمعی ــران پی بح
آرزوی  مــدرن  انســان  اســت.  تابــع 
جاودانگــی را در ســر می پرورانــد امــا 
فعــًا در حــال دســت و پنجــه نــرم 
کــردن بــا چالش هــای ســن بلنــد مــدت 
اســت! جــای تأمــل اســت، اهــداف 
خالــی  نیــز  مــدرن  انســان  آرمانــی 
از ضــرر و زیــان نیســت.  پروفســور 
ــی اســتاد  ــا دانشــمند ژاپن یوســوکه ناریت
دانشــگاه ییــل  بــرای حــل ایــن بحــران، 
جمعــی  دســته  خودکشــی  پیشــنهاد 
ســالمندان را مطــرح می کنــد؛ »مــن 
ــل  ــا راه ح ــه تنه ــم ک ــاس می کن احس
ــن  ــن س ــیار واضــح اســت «  در ژاپ بس
ــت  ــال اس ــتگی 60 س ــول بازنشس معم
امــا حقــوق بازنشســتگی کفایــت زندگــی 
ــل  ــه دلی ــن ب ــد، ژاپ ــره را نمی ده روزم
ــود  ــار کمب ــد دچ ــرخ زاد و ول ــود ن کمب
نیــروی کار اســت. ایــن دو عامــل باعــث 
ــذران  ــرای گ ــالمندان ب ــه س ــود ک می ش
ــوند. ــردن ش ــه کار ک ــور ب ــی مجب زندگ

جای خالی جـوانان در عرصـه 
سیاست 

گفتــه  طبــق  ناریتــا  دکتــر  نظریــه 
در  فضــا  ایجــاد  »بــرای  خــودش 
تجــارت  و  سیاســت  زمینه هــای 
ــا  ــرف ناریت ــت. ح ــان « اس ــرای جوان ب
رونــد  از  نگرانــی  باعــث  هنگامــی 
در  کــه  می شــود  اخاقــی  انحطــاط 
کنــار حرف هــا و عملکردهــای دیگــر 
ــرد. 10  ــرار بگی ــن ق ــتمداران ژاپ سیاس
ســال قبــل تــارا آســو وزیــر مالیــه دولــت 
وقــت ژاپــن گفتــه بــود کــه »ســالمندان 
ــال  ــد. س ــد و بمیرن ــت بجنبانن ــد دس بای
قبــل در فیلــم »plan 75 « تقریبــًا 
بــه موضوعــی مشــابه اشــاره شــد یعنــی 
ــا  ــازی ی ــه اتان ــراد ســالمند تشــویق ب اف
خودکشــی می شــوند. در ســال 1948 
ــن  ــژاد در ژاپ ــاح ن ــون اص ــق قان برطب
ــا ناتوانــی  افــرادی کــه دارای بیمــاری ی
ذهنــی یــا اختــال ژنتیکــی بودنــد، 
ــن رفتارهــای کان در  ــم شــدند. ای عقی
ســطح مــردم نیــز اثراتــی دارد. در ســال 
ــرد  ــی ک ــه فکــر م گذشــته شــخصی ک
ــوند، 19  ــدوم ش ــد مع ــول بای ــراد معل اف
ــه نگهــداری  ــوط ب ــر را در مرکــز مرب نف

ــاند.   ــل رس ــه قت ــوالن ب معل
ژاپــن کــه همیشــه نماینــده احترام هــای 
ــه روزی  ــروزه ب ــت، ام ــوده اس ــاص ب خ
افتــاده کــه منتقــدان، نگرانــی هــا جــدی 
احتمالــی  سیاســت های  از  را  خــود 
سیاســتمداران در قبــال ســالمندان ابــراز 
کمبــود  از  نگــران  ژاپــن  می کننــد. 
ــای  ــن هزینه ه ــرای تامی ــود ب ــع خ مناب
ــتگی  ــوق بازنشس ــامت و حق ــه س بیم
ــه  ــن ب ــگاِه ژاپ ــا ن ــت. ب ــالمندان اس س
ــل،  ــا راه ح ــه تنه ــد ک ــی رس ــر م نظ
بســیار روشــن اســت. بایــد افــرادی 
ــر  ــده دیگ ــه- فای ــر هزین ــه از نظ را ک
هزینه شــان  از  بیشــتر  فایده شــان 
ــود  ــی نم ــه خودکش ــویق ب ــت تش نیس
یــا حتــی آنهــا را مجبــور بــه خودکشــی 
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ــک  ــه کم ــی ک ــب هّمتان ــا صاح ــد، ب ــت می یابن ــی دس و ورزش
ــت می ســازند، بــا غم دیدگانــی  ــران را وجهــه ی هم بــه دیگ
ــد  ــه متول ــی ک ــا نوزادان ــی ب ــد، و حت ــاری می جوین ــه غمگس ک

ــد.« ــتحکم کن ــرار و مس ــوند، برق می ش
1389/۷/18

مسجد تراز اسالمی
مســجد بــه مثابــه مأمنــی بــرای تمامــی افــراد جامعــه بایــد باشــد. 
اگــر می خواهیــم اقشــار مختلــف مــردم بــا مســجد ارتبــاط برقــرار 
ــم کــه مــردم  ــه ای ســازوکارها را تعریــف کنی ــد به گون ــد، بای کنن
ــد  ــه می خواه ــی ک ــد. جوان ــاز کنن ــع نی ــاس رف ــجد، احس در مس
ــرای گســترش کســب و  ــردی کــه ب ــواده بدهــد، ف تشــکیل خان
ــه  ــنده ای ک ــنه دارد، فروش ــرض الحس ــه وام ق ــاج ب کارش احتی
می خواهــد در محیطــی امــن و پایــدار کســب درآمــد کنــد. همــه 

ــد.  ــد مســجد را مشکل گشــای خــود ببینن ــه بای و هم
ــند.  ــه باش ــوی جامع ــی و معن ــور فرهنگ ــر ام ــد راهب ــاجد بای مس
حضــور نســل جــوان، روحانیــون، معلمــان و فعــاالن فرهنگــی در 
ــه  ــرای ارائ ــتری ب ــد بس ــاجد می توان ــی مس ــای فرهنگ پایگاه ه
ســبک نویــن زندگــی اســامی باشــند و عاوه بــر جایــگاه 
عبــادت، محلــی بــرای آمــوزش و مهــارت افزایــی افــراد باشــند. 
ــن هــدف  ــا همی ــز ب ــری مســاجد نی ــای فرهنگــی و هن کانون ه

تأســیس شــده اند.
ــازوکاری  ــی مســجد، شــکل دهــی س ــالت های اصل یکــی از رس
مناســب بــرای مرتبــط کــردن افــراد بــا نیازهــای گوناگــون اســت. 
ــا راه انــدازی صنــدوق  قرض الحســنه، پــول خــرد دســت مــردم  ب

ــاز  ــی  را ب ــای بزرگ ــد و گره ه ــد می رس ــراد نیازمن ــت اف ــه دس ب
ــجد،  ــادی مس ــای اقتص ــر از کارکرده ــوه ی دیگ ــد. جل می کن

ــت. ــا اس ــداث تعاونی ه اح
مســجد درطــول تاریــخ انقــاب اســامی ایــران، نقــش بســزایی 
ــارزات در راه  ــض مب ــن نب ــت گرفت ــه دس ــت؛ ب ــرده اس ــا ک ایف
ــاع  ــال دف ــول 8 س ــدگان در ط ــتیبانی از رزمن ــا پش ــاب ت انق
مقــدس. ایــن مســاجد بودنــد کــه هنــگام بــروز و ظهــور حــوادث 
غیرمترقبــه، هماننــد ویــروس کرونــا و ســیل و زلزلــه و... همــواره 
ــه  ــی ب ــات اجتماع ــه خدم ــانی و ارائ ــرای امدادرس ــی ب پایگاه

ــد. ــردم بوده ان م

چه باید کرد؟
یــک نکتــه را نبایــد فرامــوش کنیــم؛ ائمــه جماعــت و متولیــان 
مســجد نقــش بســزایی در ترغیــب مــردم بــرای ارتبــاط گیــری 
ــتار در  ــک و پرس ــد یک پزش ــد مانن ــا بای ــد. آنه ــجد دارن ــا مس ب
ــت  ــند و در مســجد فعالی ــته باش ــم داش ــتان، حضــور دائ بیمارس
ــد،  ــد خردمن ــزکاری بای ــر پرهی ــا عاوه ب ــن آنه ــد. همچنی کنن
ــه آگاه  ــر جامع ــات اخی ــا از اتفاق ــند ت ــه روز باش ــناس و ب کارش
باشــد، بتواننــد در کنشــگری مســاجد فعــال باشــند  و بــه شــبهات 

ــد. روز پاســخ دهن
ــام  ــا تم ــد ب ــز بای ــا نی ــی دشــمن، م ــگ ترکیب ــا گســترش جن ب
ــتی  ــود به درس ــای موج ــویم و از ظرفیت ه ــدان ش ــوا وارد می ق
ــی  ــگاه فرهنگ ــک پای ــه ی ــه منزل ــاجد ب ــم. مس ــتفاده کنی اس
ــگ  ــری فرهن ــا و راهب ــش را در اعت ــن نق ــد موثرتری می توانن

ــند. ــته باش ــران داش ــامی ای ــوری اس جمه

نگاهی به نقش مساجد در عصر حاضر
بررسی زمزمه هایی از خودکشی سالمندان در ژاپن

تکه گم شــده پازل جامعهتکه گم شــده پازل جامعه

مصاحبه با مهدی جمشیدی فعال فرهنگی
در حوزه حجاب
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دبیر روابط عمومی 
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ــت. ــت شده اس ــم خاصی ک
چنــان کــه در دیــدار اخیــر مقــام معظــم رهبــری بــا اعضای 
ــی انقــاب فرهنگــی، ایشــان تعابیــر غلیــظ و  شــورای عال
درشــتی رو در مــورد شــورا بــکار بردنــد و تصریحاتــی 
داشــتند کــه تــا حــاال کمتــر نســبت بــه اون هــا بیــان کــرده 
ــه  ــط در عرص ــه فق ــه ن ــد ک ــان می ده ــن نش ــد. ای بودن
حجــاب بلکــه در بقیــه عرصه هــا هــم نمی توانیــم از 
شــورای عالــی دفــاع کنیــم. عمــده آســیب ایــن اســت کــه 
ــان اعضــا کــم اســت.  احســاس مســئولیت تاریخــی در می
جریــان غالــب در شــورا جریــان حرکــت و خیــزش و تغییــر 
ــل  ــاالرانه تقلی ــوان س ــه دی ــه یک مجموع ــورا ب نیســت. ش
ــی  ــه اجتماع ــرده، از بدن ــدا ک ــریفاتی پی ــت تش ــه، حال یافت
بریــده و تبدیــل بــه یــک ســازمان فروپاشــیده  شــده اســت. 
ــرارگاه  ــک ق ــه ی ــت، ن ــاب اس ــی انق ــل فرهنگ ــه عق ن
ــت  ــر و هدای ــد طراحــی، تدبی ــه بتوان ــن ک فرهنگــی مطمئ
بکنــد. در گفته هــای فعــاالن عرصــه جبهــه انقــاب 
مشــاهده می شــود کــه هیــچ کــس از شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی آنچنــان کــه بایــد دفــاع نمی کنــد، زیــرا 

ــد. ــف و سســتی او معتقدن ــدی، ضع ــه ناکارآم ــه ب هم

ایشان در انتها فرمودند.
ــط در  ــه فق ــف و سســتی ها عــاج نشــود ن ــن ضع ــر ای اگ
حــوزه حجــاب، در بقیــه حوزه هــا نیــز کاری را پیــش نخواهد 
بــرد. شــورا بیــش از هرچیــز نیازمنــد بازیابــی و ترمیــم خــود 
ــی خــودش را عــاج  ــا وقتــی کــه دردهــای درون اســت. ت

ــر بگــذارد. ــد تأثی ــد، روی جامعــه هــم نمی توان نکن



در میــان دانشــجویان بزرگتریــن دانشــگاه حــوزه علــوم 
بــودن  اتبــاع  قیــد  بــا  کــه  انســانی کســانی هســتند 
ــا  ــاوت ب ــی متف ــد و قوانین ــرق می کن ــه ف ــا بقی شرایطشــان ب
ــه  ــی ک ــود. قوانین ــه می ش ــر گرفت ــان در نظ ــایرین برایش س

ــت. ــرده اس ــوار ک ــان دش ــل را برایش ــرایط تحصی ش

بــا دانشــجویان در مقاطــع  طــی گفت وگــو 
و  قزاقســتان  اتبــاع  از  ارشــد  و  کارشناســی 
ــه  ــد ک ــه ش ــی گفت ــکالت مختلف ــتان مش افغانس
ــور  ــز ام ــئول مرک ــاری مس ــک ی ــای باب ــا آق ب
این هــا  پیرامــون  بین الملــل  دانشــجویان 

کردیــم. صحبــت 

۱. چــه تعــداد از دانشــجویان اتبــاع خارجــی 
ــه  ــاع روزان ــجویان اتب ــرا دانش ــتند و چ هس

ــوند؟ ــهریه می ش ــت ش ــمول پرداخ مش
تقریبــا ۷50 دانشــجوی اتبــاع  وجــود دارد کــه در حــال 
ــتند. ــل هس ــال تحصی ــجو در ح ــا 300 دانش ــر 290 ت حاض

در کل 2 نوع دانشجوی اتباع خارجی داریم
اگــر  کــه  شــهریه پرداز  روزانــه  خارجــی  دانشــجوی   .1
صاحیــت علمــی داشــته باشــد پذیرفتــه می شــود و شــهریه 

مصــوب دانشــگاه را پرداخــت می کنــد.
توســط  کــه  ب  و  الــف  نــوع  بورســیه  دانشــجویان   .2
وزارت خانــه معرفــی می شــوند. بورســیه های نــوع الــف 
کمــک هزینه هــای تحصیلــی می گیرنــد کــه دانشــگاه 
ــه پرداخــت می شــود. ــد و توســط وزارت خان پرداخــت نمی کن
دانشــجویان بورســیه نــوع ب تفاوتشــان ایــن اســت کــه فقــط 

کمــک هزینــه تحصیلــی برایشــان پرداخــت نمی شــود.
ــه  ــتند؛ چ ــرداز هس ــهریه پ ــاع  ش ــجویان اتب ــه ی دانش هم
ــول  ــه قب ــورت روزان ــه ص ــور ب ــق کنک ــه از طری ــانی ک کس
ــی  ــه معرف ــط وزارت خان ــه توس ــانی ک ــه کس ــوند چ می ش

شصتمین شماره دوهفته نامه انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه عالمه طباطبائی )ره(

صفحه

بخش صنفی 4

ث د ا حو ن  ستو
تحوالت اخیر دانشگاه با زبانی طنز  

آقا تعطیل نکنید ...
به نقل از بچه های خوابگاهی: 

آمارهــا نشــان می دهــد زمانــی کــه دانشــگاه بــه 
خاطــر آلودگــی هــوا تعطیــل می شــود مصــرف 
ــه  ــان و...( ب ــیگار، گل، قلی ــات )س ــواع دخانی ان
طــور چشــمگیری در خوابگاه هــا افزایــش پیــدا 
ــتر از  ــگاه، بیش ــود خواب ــای دودآل ــد. فض می کن
آلودگــی هــوای تهــران مضــر و تهدیــد کننــده 
اســت. از طرفــی، خنــده هــای بــی مــورد ایــن 
عزیــزان در نصــف شــب، خــواب بقیــه دوســتان 

را دچــار اختــال کــرده اســت.
 ماه مبارک رمضان

افزایــش روزه داران مــاه مبــارک رمضــان و 
ــر حضــوری کــردن  ــرای غی ــا ب درخواســت آنه
دانشــگاه حاکــی از آن اســت کــه ایــن روزه داران 
عزیــز قصــد دارنــد کــه هم زمــان هــم از خــواب 
روزه داری خــود ثــواب ببرنــد و هــم از تعلیــم در 
ــواب  ــرای ث ایــن مــاه مبــارک ،کــه گه گاهــی ب
بیشــتر قصــد توامــان کــردن ایــن دو امــر مهــم 

را بــا هــم دارنــد.

 ارزاق مارا چه کسی خورد؟!
ــای  ــیده از بچه ه ــای رس ــل از گزارش ه ــه نق ب
ــه  ــت ارزاق صبحان ــان دریاف ــی، در زم خوابگاه
طرفــة العینــی طــول  نخواهــد کشــید کــه بــه 
ــی از  ــام خاص ــا اق ــند )خصوص ــام می رس اتم

ارزاق(
مطالبــات دوســتان خوابگاهــی بــه ایــن صــورت 
اســت کــه یــا بــه همــه دانشــجویان خوابگاهــی 
ارزاق تعلــق بگیــرد یــا اینکــه بــرای یخچال هــا 

قفــل گذاشــته شــود. .. .

هوا خودش گرم میشه 
وزارت  از  رســیده  رســمی  آمارهــای  بنابــر 
بهداشــت، حــدود 50 درصــد از مراجعــه کنندگان 
بــه داروخانه هــای شــهر تهــران در فصــل 
ســرما دانشــجویان خوابگاهــی دانشــگاه عامــه 
هســتند. دانشــجویان علــت ایــن حادثــه را ســه 
ــردن  ــرم   ک ــدرت گ ــوفاژها ق ــتند؛ ش ــز دانس چی
اتــاق را ندارنــد و فقــط فضــای دور خــود را 
گــرم نگــه می دارنــد؛ همیشــه از کنــار در ســوز 
ــد و پنجره هــا دوجــداره نیســتند.  و ســرما می آی
ــرما  ــد فصــل س ــی معتقدن مســئوالن خوابگاه
حــدوداً ســه مــاه اســت و بعــد از آن هــوا رو بــه 
گرمــی مــی رود. بــا ایــن توصیــف فضــای اینجــا 
همیشــه ســرد و مرطــوب نگــه داشــته می شــود 
که باعــث ســرماخوردگی دانشــجویان می شــود، 
بــه طــوری کــه ویــروس بیــن همــه آنهــا مــدام 

ــت . ــردش اس در گ

پایان نامه؛ اثری از دانشجو 

بررسی و پیگیری مشکالت دانشجویان اتباع خارجی 

تکلیف رفع 

دانشـجویان مغفول

از آنجایــی کــه پایان نامــه نوشــتاری اســت کــه بــه 
ــردازد. هــر دانشــجویی  طــرح و بررســی یــک ســوال می پ
ــه نوشــتن می شــود،  ــار ب ــدرک خــود ناچ ــن م ــرای گرفت ب
بــر آن شــدیم کــه ببینیــم آیــا پایان نامه هایــی کــه 
نوشــته می شــود در راســتای نیــاز کشــور اســت یــا 
ــا دو نفــر از دانشــجویان ارشــد  خیــر! بــه همیــن منظــور ب
ــد.  ــه می خوانی ــه در ادام ــت ک ــورت گرف ــی ص صحبت های

بحثی به نام رویکرد 
ــرد آن  ــه، رویک ــم در پایان نام ــل مه ــی از عوام ــاید یک ش
باشــد کــه مســیر طــی کــردن پایان نامــه را از اول تــا اخــر 

ــد.  ــخص می کن مش
رویکــرد   2 پایان نامه هــا،  مــورد  در  قهرمانــی  خانــم 
را عنــوان کردنــد کــه نتیجه گــرا و عمل گــرا بودنــد. 
را  مبنایــی  )نظری(خألهــای  نتیجه گــرا  پایان نامه هــای 
ــای  ــد. پایان نامه ه ــازی می کنن ــد و مبناس ــی می کنن بررس
کاربــردی )عمــل گــرا( ایرادهایــی را شناســایی می کننــد و 

ــد . ــکار می دهن ــا راه ــرای آنه ب

روژین رضایی

عضو فعال
                   دانشکده الهیات

فاطــمه عـشــوریان
مسئول واحدخواهران

  دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

نشریه                                                                                                                          شناسنامه 
 صاحب امتیـاز:   انجـمـن اسالمی دانشـجـویان مستقـل دانشـگاه عـالمــه طبــاطبــائـی)ره(  

محمدی دوســـت   نرگـــس  صفحـــه آرا:   | عباســـی  محمدصـــادق  ویراســـتار:  و  ســـردبیر    | چرخـــکار   محمدشـــاهد  مســــئول:  مدیـــر 
گس  ، نر ن یا ر طــــمه عشـــو ، فا ن یا ر ینب عشـــو ، ز ســـی د عبا ا ، محــــمد جـــو ر یـنــــلی پو ز یـــا  ، پو نی مــــضا مین ر ، محمـــد ا یـــی ضا ین ر ژ و ، ر ه د ا ید چکـــی ز نــــو  ، ه ضا بخشـــند ر حمــــید هیئـــت تحریریه:   

ت مطلبی ا د نـــه ســـا ، حنا ســـت و ی د محمـــد

می شــوند. بــا اینکــه بورســیه هســتند مبلــغ شــهریه را 
می کنــد. پرداخــت  وزارت خانــه 

۲. دانشــجویانی کــه بورســیه الــف می شــوند 
مبلغــی بــه عنــوان کمــک هزینــه به آنــان داده 
می شــود کــه بــه برخــی از آنــان علــی رغــم 
پیگیــری هنــوز داده نشــده اســت، ایــن مبلــغ 
ــورد  ــد؟ م ــد ش ــت خواه ــی پرداخ ــه زمان چ
ــراد  ــن اف ــه ای ــه ب ــت ک ــه ای هس ــر بیم دیگ
ــدادی از  ــه تع ــوز ب ــه هن ــرد ک ــق می گی تعل

ــن دانشــجویان داده نشــده اســت. ای

ایــن کمــک  هزینــه از طــرف وزارت خانــه پرداخــت می شــود 
ــود.  ــغ پرداخــت می ش ــن مبل ــاه ای ــر 6 م ــال حاضــر ه در ح
در خصــوص بیمــه صحبت هایــی شــده کــه در حــال انجــام 
ــه اینکــه مرکــز امــور دانشــجویان بین الملــل  اســت. باتوجه ب
تقریبــًا 2 تــا 3 مــاه هســت کــه شــکل گرفتــه و قبــًا ایــن 
ــال  ــد در ح ــری می ش ــجویی پیگی ــت دانش ــا در معاون کاره
حاضــر رایزنی هایــی انجــام می شــود کــه مــا بتوانیــم 
ــم  ــت دانشــجویی بگیری ــه کار را از معاون ســوابق الزم و ادام

کــه ان شــاءاهلل در آینــده حــل خواهــد شــد.

ــت در  ــده اس ــان ش ــه بی ــه ک ــق آنچ ۳. طب
ــه در  ــتانی ک ــجویان افغانس ــا دانش ــه ب رابط
ــا آمایــش ثبــت نــام کردنــد،  حــال حاضــر ب
بایــد تــا آخــر تیر مــاه پاســپورت دانشــجویی 
بــه دانشــگاه ها تحویــل دهنــد بــا توجــه بــه 
ــپورت  ــذ پاس ــتان اخ ــی افغانس ــرایط فعل ش

ــود؟ ــد ب ــورت خواه ــه ص ــه چ ب
ــاع خارجــی  ــه تمــام دانشــجویان اتب ــون وزارت خان ــق قان طب
ــند.  ــاح باش ــع ذی ص ــی از مراج ــوز تحصیل ــد دارای مج بای
ــزای  ــامل وی ــاع ش ــجویان اتب ــرای دانش ــی ب ــوز تحصیل مج
اقامــت  و  تحصیلــی  پاســپورت  دانشــجویی،  تحصیلــی 

ــت. ــی اس تحصیل
ــران  ــه در ای ــرادی ک ــًا اف ــتانی مخصوص ــجویان افغانس دانش
ــپورت  ــذ پاس ــان اخ ــه شرایطش ــه ب ــا توج ــد ب ــت دارن اقام
ــتان  ــی افغانس ــت فعل ــت. حاکمی ــوده اس ــخت ب ــان س برایش
قــول مســاعد داده کــه از تیــر مــاه ایــن کمــک را بــه اتبــاع 
ــی دیپلماتیــک خــودش را  ــًا کشــور رایزن ــد. قطع خــودش کن
بــا افغانســتان انجــام می دهــد ولــی قوانیــن کشــورمان بــرای 

مــا الــزام آور اســت. بــر اســاس قانــون تمــام دانشــجویان 
ــی  ــت تحصیل ــپورت و اقام ــزا، پاس ــد دارای وی ــاع بای اتب
دانشــجویی باشــند و اگــر ایــن مــوارد را نداشــته باشــند 
ــگاه  ــط دانش ــی توس ــچ مدرک ــی هی ــد از فارغ التحصیل بع
بــه آنــان داده نمی شــود و وزارت خانــه هــم مــدرک ایــن 

ــد. ــد نمی کن ــراد را تأیی اف

ــت  ــدی معاون ــدی واح ــر مه ــه از دکت در ادام
دانشــجویی دانشــگاه، خدمــات رفاهــی و 
خوابگاهــی ایــن دانشــجویان را جویــا شــدیم:

۱. هزینه خوابگاه ها برای دانـشــجویان 
اتباع چطور محاسبه می شود؟ 

ــرای  ــی ب ــتند پرداخت ــیه هس ــه بورس ــی ک ــاع خارج اتب
اجــاره بهــای خوابــگاه ندارنــد ولیکــن دانشــجویانی کــه 
ــام  ــاس اع ــر اس ــد ب ــل می کنن ــه صــورت آزاد تحصی ب
صنــدوق رفــاه دانشــجویان هزینــه را پرداخــت می کننــد. 
اساســًا دانشــگاه ها در تعییــن مبلــغ اجــاره بهــای خوابــگاه 
ــزء  ــن ج ــد. ای ــی ندارن ــجویی دخالت ــذای دانش ــرخ غ و ن
ــدوق،  ــاه دانشــجویان اســت. صن ــدوق رف ــارات صن اختی
ــه  ــد ک ــام می ده ــا انج ــی را در اجاره ه ــاالنه افزایش س
شــامل دســته دوم دانشــجویان اتبــاع خارجــی می شــود.

ــق  ــه متعل ــتی ک ــهید بهش ــگاه ش ۲. خواب
خانــم  بین الملــل  دانشــجویان  بــه 
ــه  ــت ب ــت و برگش ــرویس رف ــت س اس
ــری  ــود پیگی ــا وج ــدارد و ب ــگاه ن دانش
ــن  ــوری ای ــه و حض ــورت نام ــه ص ــه ب ک
ــده ای در  ــد وع ــام دادن ــجویان انج دانش
ایــن مــورد بــه آنــان داده شــده ولــی چــرا 

ــت؟ ــده اس ــی نش ــون عمل تاکن
ســاکنین ایــن خوابــگاه از دانشــکده های مختلــف و 
ــرای 2  ــرویس ب ــتن س ــتند، گذاش ــر هس ــدودا 40 نف ح
یــا 3 نفــر از هــر دانشــکده اساســًا امــر معقولــی نیســت 
ــر  ــه نظ ــی ب ــکل منطق ــن ش ــه ای ــردن ب ــه ک و هزین

نمی رســد.
ــا دانشــجویان خارجــی  ــراً ب البتــه طــرح بحثــی کــه اخی
ــتگاه ون  ــه یک دس ــم ک ــن بودی ــال ای ــه دنب ــتیم ب داش
ولــو بــه صــورت روزانــه یــک یــا دو ســرویس بــه ایــن 
ــه  ــی ک ــه دالیل ــا ب ــون بن ــه شــود. تاکن دانشــجویان ارائ
ــد ان  ــی اســت محقــق نشــده، در ســال جدی ــًا مال عمدت

ــم بســت. ــرارداد خواهی ــد ق ــکار جدی ــا پیمان ــاءاهلل ب ش

نوید چکی زاده

عضو فعال
   دانشکده علوم اجتماعی

صرفا پایان نامه 
ــام دادن  ــه انج ــه پایان نام ــبت ب ــی نس ــد برخ ــاید دی ش
یــک پژوهــش و خاص شــدن از انجــام دادن آن باشــد 
امــا هســتن کســانی کــه ارزش پایان نامــه برایشــان 
ــد. ــف می گذارن ــت مضاع ــرای آن وق ــد  و ب ــم باش مه

ــجوها در  ــش دانش ــاره ی نق ــی درب ــم قهرمان ــر خان نظ
ــاش  ــجوها ت ــی از دانش ــه برخ ــود ک ــن ب ــه ای پایان نام
زیــادی بــرای پایــان نامــه نمی کننــد  و یــا صرفــا کپــی 
را  گذشــته  ســال های  پایان نامه هــای  می کننــد؛  کار 
می آورنــد و پس وپیــش می کننــد کــه غالبــًا شــامل 
کــه  اســت  تکــراری  حرف هــای  مجموعــه  یــک 
ادبیــات متفاوتــی دارد و طبیعتــًا مــا نبایــد از چنیــن 
مشــکل  حــل  و  اثرگــذاری  انتظــار  پایان نامه هایــی 

ــیم. ــته باش داش
ــت  ــه وق ــرای پایان نام ــا ب ــه واقع ــانی ک ــتند کس هس
و هزینــه می دهنــد امــا اینجــا دانشــگاه کــم کاری 

 . می کنــد
ــل  ــد: اص ــان کردن ــه بی ــن زمین ــودی در ای ــم محم خان
مهــم ایــن اســت کــه پایان نامــه در چــه جهتــی حرکــت 
ــش  ــئله محوری  پژوه ــه مس ــوع  ب ــن موض ــد؟ ای می کن
ــت  ــه یابی درس ــر، ریش ــدم عقب ت ــه ق ــردد. البت برمی گ
مســئله اســت و دانشــجو نبایــد در گیــر مشــکل نماها یــا 

ــود.  ــئله نماها ش مس
و  اتفاقــات ســطحی  تمــام  از  فــارغ  دانشــجو  اگــر 
گول زننــده ی جامعــه بــه درســتی بتوانــد مســئله و 
مشــکل اصلــی را شناســایی کنــد. بــا ریشــه یابی صحیــح 

ــد.  ــذار باش ــیار اثرگ ــئله بس ــل مس ــد در ح می توان

باز هم  بی خبری 
شــاید یکــی از عوامــل کــم توجهــی بــه موضوعــات 
ــل  ــی دلی ــم قهرمان ــد. خان ــری از آن باش روز بی خب
ــه  ــکات روز جامع ــه مش ــا ب ــن پایان نامه ه نپرداخت
ــوان  ــائل روز عن ــجویان از مس ــری دانش ــی خب را ب
ــه در آن  ــود دغدغ ــث نب ــئله باع ــن مس ــد. ای کردن

مســئله می شــود. 
خانــم محمــودی تأکیــد کردنــد: یکــی از مشــکات 
اصلــی کــه موجــب می شــود  دانشــجوها بــه ســراغ 
مســئله محوری درســتی نرونــد ایــن اســت کــه 
ــائل  ــا مس ــنخیتی ب ــجوها  س ــود دانش ــات خ مطالع
ــه و  ــط نظری ــا فق ــدارد، عم ــه ن ــکات جامع و مش
ــای  ــود نظریه ه ــی را نب ــل اصل ــوری هســتند. دلی تئ
بومــی و شناســایی نکــردن مشــکات و مســئله های 
جامعــه خودمــان و تطبیــق نــدادن اینهــا بــا جامعــه 

خــود ماســت. 
انجــام   صحبت هــای  باتوجه بــه  نهایــت  در 
ــتی از  ــی درس ــئله شناس ــجوها مس ــر دانش ــده، اگ ش
موصوعــات جامعــه ی خــود داشــته باشــند و درســت 
ــه  ــان حیط ــا در هم ــد قطع ــش کنن ــق و پژوه تحقی
صاحــب ســخن و کارشــناس خواهنــد شــد. در نتیجه 
ــرای  ــذار ب ــد اثرگ ــه دارن ــه ای ک ــا پایان نام ــه ی مقال
ــوان گفــت پایان نامــه ای  ــود. نمی ت جامعــه خواهــد ب
مســئله شناســی درســتی داشــته باشــد امــا در 
ــه در حــال خــاک خــوردن اســت. گوشــه ی کتابخان


