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از خـدا بترسـيد ، ترسـيدن انسـان 
وارسـته اى كـه دامن به كمـر زده و خود 
را آمـاده كـرده ، و در بهره بردن از فرصت 
هـا كوشـيده ، و هراسـان در اطاعت خدا 
تـاش كـرده ، و در دنيـاى زودگـذر ، و 
پايـان زندگـى و عاقبـت كار، به درسـتى 

انديشـيده است!
نهج البالغه - حکمت ۲۱۰

حکمت

برݡگزیده ها
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کدام  پایتخت 
اسرائیل؟!

سوء استفاده از 
شور و حرارت

فرق ۱۶ آذر و ۱۳ آبان!
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تبلیغاتـــــــــــ

گرفت اراجیف سخیفانه ی ترامپ دامن آمریکا و اسرائیل را خواهد 

الف در غریبی محمد امین شاه حیدی پور
دبیر سیاسی

همه که نباید بیان دانشگاه

گوشـی ام دارد زنگ می خـورد. این 
پنجمیـن دفعـه ایسـت کـه قطـع مـی 
کنمش ولی ظاهرا دسـت بردار نیسـت.

سـاعت ۷:۵۹ دقیقـه هسـت و بـاز 
کاس اول صبـح... اندکی فکـر کردم  گه 
غیبـت کنم حـذف میشـم. ظاهـرا چاره 

ای نیسـت...

سخن دوستان

صفحه 2

رضایی پور
کمیته فرهنگی عضو 

صفحه ۶

چنـدی پیش رئیـس جمهـور آمریکا طی 
سـخنرانی سـخیفانه ای قـدس را بـه عنـوان 
پایتخـت رژیـم صهیونیسـتی، بـه رسـمیت 
آمریـکا  تـا سـفارت  شـناخت و دسـتور داد 
اشـغالی  بیت المقـدس  بـه  تل آویـو  از  را 
انتقـال دهنـد؛ نتانیاهـو نخسـت وزیـر رژیـم 
صهیونیسـتی ضمـن تاریخـی خوانـدن ایـن 
اتفـاق گفـت:» از ترامپ به خاطـر این تصمیم 
قـوی تشـکر می کنـم و اسـرائیلی ها تـا ابـد 

قـدردان ترامـپ خواهنـد بـود.« 

اقدامات کشورهای مسلمان و عرب
 چنـدی بعـد وزارت امـور خارجـه ی ایران 
همچنیـن  و  مسـلمان  کشـورهای  سـایر  و 
گروه هـای مختلف فلسـطینی از جمله جنبش 
مقاومـت حمـاس و سـازمان آزادی بخـش 
فلسـطین، لـب بـه اعتـراض گشـودند و طی 
بیانیـه ها و سـخنرانی های متعـددی تصمیم 
ترامـپ را سـرکوب کردنـد و آن را بـه منزلـه ی 
بـاز  و  المللـی  بیـن  نقـض قطعنامـه هـای 
کـردن درب هـای جهنم بـه روی منافـع آمریکا 

خواندنـد.

چهره ی شیطان نمایان تر از قبل
ایـن تصمیم رذیانـه، ابلهانه و شـیطانی 
رژیـم غاصـب و جنایتـکار آمریـکا عـاوه بـر 
آبروریزی و آشکارسـازی چهـره ی واقعی دولت 
مسـتکبر آمریـکا بـه جهانیـان و از بیـن بردن 
اعتبـار ناچیـز آمریکا نزد کشـورهای معتقد به 
رونـد مبهـم مذاکـرات صلح، تـرس آمریـکا از 
آزادسـازی فلسـطین را اثبـات کـرد و بـه ملت 

جهان اسـتیصال اسـتکبار را نشـان داد.

قدس مال فلسطین والسالم
بـدون شـک قـدس شـریف متعلـق بـه 
فلسـطین بـوده و هسـت و هیـچ مجمـع 
وسـازمانی حق اظهار نظر در مـورد آن را ندارد، 
چـه برسـد بـه اینکـه رئیـس جمهـور معلـوم 

الحـال یک کشـور مسـتکبر بـه تنهایی چنین 
ادعایـی کنـد؛ ادعای آمریـکا برای به رسـمیت 
شـناختن قـدس به عنـوان پایتخت اسـرائیل 
در دوره ی روسـای جمهـور قبلـی آمریـکا هـم 
مطـرح بود و فقـط انتظار میرفـت یک احمق 
بیایـد و آن را به رسـمیت بشناسـد؛ علت این 
ادعـا نیـز شکسـت های سـخت سیاسـی و 

اقتصـادی ایسـت کـه متوجـه دولـت ایاالت 
متحـده ی آمریـکا شـده اسـت و ایـن اقـدام 
از سـوی ترامـپ، نویـد تحقـق وعـده ی مقام 
معظـم رهبـری را می دهد کـه فرمودنـد:» ان 
شـاءاهلل تـا 25 سـال دیگر چیـزی به نـام رژیم 
صهیونیسـتی وجـود خواهد داشـت«؛ امروزه 
بـا گسـترش روزافـزون فرهنـگ و روحیـه ی 

مقـدس مبـارزه بـا دشـمنان اسـام از جملـه 
اشـغالگران قـدس شـریف تردیـدی نیسـت 
کـه ادامـه ایـن روحیـات و ارتقا فهـم عمومی 
نسـبت بـه شـیطنت شـمر زمـان مـی رود تا 
بـه زودی این سـرزمین مقـدس را از وجود این 
دشـمنان پـاک کنـد و آرامش را  به این کشـور 

برگرداند. مقـدس 

غلبـه بر طواغیت مسـتلزم وحـدت جهان 
اسالم

 در وضعیـت به وجود آمـده در دهه اخیر 
رهبـران جهـان اسـام باید با سیاسـت گذاری 
هـا و راهبردهـای وحدت آفریـن بـرای مقابلـه 
بـا توطئه هـای جدیـد آمریـکا و رژیـم غاصب 
صهیونیسـتی علیه قدس و فلسطین اشغالی 
به پـا خیزند و با هوشـیاری و بصیرت هرگونه 
حرکـت جسـورانه و غاصبانه ای را کـه بخواهد 
علیه کشـور مظلوم فلسطین انجام شـود را در 
نطفـه خفـه کنند. ما معتقـدم اصاً اسـرائیلی 
وجـود نـدارد کـه بخواهـد پایتختی بـرای آن 
تعریف شـود، چه برسـد به تصمیم گیری برای 

جابجایـی پایتخت آن جایگزین شـود.
جمهـوری  بنیـادی  و  دائمـی  سیاسـت 
اسـامی ایـران همیشـه و در همـه ی حـاالت 
حمایـت از ملت مظلوم فلسـطین و مبـارزه با 
اقدامـات نفرت انگیز آمریکا و اسـرائیل غاصب 
در برهـم زدن ثبات و امنیت منطقه ای اسـت، 
راه و مسـیر جبهه ی مقاومت مستمر و باقدرت 
بیشـتری ادامه دارد و سرزمین قدس، قبله  اول 
مسـلمانان جهان، در پرتوی این ایسـتادگی ها 
آزاد  رهبـری  معظـم  مقـام  فرمـوده ی  طبـق 

خواهد شـد.
 

دکتر خلیلی: سرفصل بودجه پژوهش 
دانشگاه حدود ۳ برابر افزایش یافته است

۲۲ قرارداد پژوهشـی با ارگان های داخل و خارج اسـتان، انعقاد ۷ تفاهم نامه، برگزاری ۳۵ کارگاه آموزشـی و راه اندازی ۲ مرکز جوار 
دانشـگاهی آمـوزش مهارتهای فنی و حرفه ای در حوزه کارآفرینـی و ارتباط با صنعت و... 
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گوشـی ام دارد زنگ می خـورد. این 
پنجمیـن دفعـه ایسـت کـه قطـع مـی 
کنمش ولی ظاهرا دسـت بردار نیسـت.
سـاعت ۷:۵۹ دقیقـه هسـت و بـاز 
کاس اول صبـح... اندکی فکـر کردم  گه 
غیبـت کنم حـذف میشـم. ظاهـرا چاره 

نیست ای 
 دوان دوان خودم رو به کاس رسوندم
بـا دقـت وقتـی اسـتاد روش بـه تخته 
بـود روی یکـی از صندلی ها نشسـتم و 

جـزوه رو بیـرون آوردم.
اسـتاد پشـت سـر هـم بـه تختـه 
ضربـه میزنـد: »لطفـاً سـکوت رو رعایت 

بفرمائیـد«.
مثل همیشـه سـرم را روی دسـتانم 
تماشـا  را  کاس  باقـی  و  گذاشـته ام 
می کنـم: »این همه راه از دبیرسـتان آمدم 
اینجـا کـه بـاز یکی بـه من بگه سـکوت 

رو رعایـت بفرمـا!«
می کنـد.  شـروع  را  درس  اسـتاد 
رضـا  و  علـی  آزاردهنـده ی  خنده هـای 
شـروع می شـود. به جـرز الی دیـوار هم 
می خندنـد کـه بگویند بانمک هسـتند. 
ده بیسـت نفـر هـم دوره کردندشـان و 
هـی مـزه می پراننـد. امیر و دوسـتانش 
زدن!  در  بـدون  می شـوند،  وارد  در  از 
نگاهـی طلبکارانه بـه اسـتاد می اندازند، 
بـا لبخندی تمسـخرآمیز. در خلوت مدام 
در گوشـم زمزمـه می کنـد: »حـق مـن 
رو خـوردن. مـن بایـد بشـینم سـر ایـن 
کاسـای مسـخره و یـه نفر بی سـواد تو 
دانشـگاه تهـران درس بخونه. میگن این 

اسـتاده غیبـت نمیزنه...نـه؟«
بوی سیگار خفه ام می کند.

بـرادر جـان... فکـر کـن اآلن تهـران 
درس میخونـی. فکـر کـردی بـا وضـع 
رفتـارت و درس خونـدن اینجوری، اونجا 

تـو رو میـذارن رو سرشـون؟!
کیفـم را برمیـدارم و مـی روم. هزار تا 
حـرف پشت سـری را بـه جـان میخرم و 

دشـمن می سـازم بـرای خودم.
کاس هفتـاد دقیقـه نشـده نـدای 
خسـته نباشـید و خنـده های بـی دلیل 

گوشـم را کـر می کنـد.
دسـته ی صندلـی را بـاال می بـرم و 
آدامس هـای چسـبیده به حق دانشـجو 

را می شـمارم: »یـک، دو، سـه، چهـار...«
بـه نوشـته های روی دیـوار سـفید 
گذشـته نـگاه می کنـم و بـه یاد سـالیان 

دور میفتـم. دوران دبسـتانم!
اسـتاد تختـه را پـاک می کنـد و بـه 
سـمت مـن برمی گـردد: »جهـان سـوم 

پسـرم، جهـان سـوم!«
وارد محوطـه ی دانشـگاه می شـوم. 
بعضی هـا نبایـد وارد اینجـا می شـدند. 
هـر  بـا  را  آموزشـی  مشـترک  فضـای 
چیزی اشـتباه می گیرند. با خـودم طفره 
مـی روم...  این هـا قبـل از دانشـگاه کجـا 

بودند؟!
می کنـم:  اسـتاد  حرف هـای  یـاد 
»همـه که نباید بیـان دانشـگاه. از وقتی 
ورود بـه دانشـگاه این قـدر آسـون شـد 
نبایـدم چیزی غیرازاین رو انتظار داشـت. 

همه کـه نباید بیـان دانشـگاه!«

سخن دوستان

کرسی آزاد اندیشی با موضوع »۸۵۰ روز پس از برجام«
ایـن برنامه که به همت انجمن اسـامی دانشـجویان مسـتقل دانشـگاه بیرجند برگـزار و با 

اسـتقبال دانشـجویان این دانشـگاه روبرو شد.
در ابتـدا دبیـر ایـن تشـکل دانشـجویی، بـا بیـان تفـاوت کرسـی آزاد اندیشـی و مناظره به 
تاکـدات رهبـری در رابطـه بـا برگـزاری کرسـی هـای آزاد اندیشـی در محیـط دانشـگاه پرداخت.

سـپس سـه نفر از دانشـجویان با حضور بر روی سـن به بیـان نظرات خود راجـع به موضوع 
کرسی پرداختند.

در پایان نیز به سواالت شفاهی و کتبی حضار پاسخ داده شد.

هفته ی پژوهش در دانشگاه بیرجند 

پژوهشگران برتر دانشگاه بیرجند معرفی شدند
در مراسـمی کـه دوشـنبه شـب ۱۳ آذر در 
برگـزار شـد  تـاالر والیـت دانشـگاه بیرجنـد 
پژوهشـگران برتر این دانشـگاه معرفی شدند.
دانشـگاه  رئیـس  خلیلـی  خلیـل  دکتـر 
بیرجنـد بـا بیـان ایـن کـه سـرفصل بودجـه 
پژوهـش دانشـگاه حـدود ۳ برابـر افزایـش 
یافتـه اسـت از تـاش و پیگیـری دانشـگاه 
بیرجند بـرای اصاح مدل بودجه دانشـگاه ها 
و گنجانـدن ضرایب محرومیـت و مرزی بودن 

خبـر داد.
رئیس دانشـگاه بیرجند ضمن برشـمردن 
برخـی از موفقیت های این دانشـگاه در زمینه 
هـای مختلـف از قبیـل گسـترش چشـمگیر 
روابـط بیـن الملل، تدویـن و اصـاح رویه ها، 
زیبـا سـازی فضای فیزیکـی، ارتقای بهـره وری 
زیرسیسـتمها و گسـترش تعامل بـا جامعه، از 
اعضای هیأت علمی و پژوهشـگران دانشـگاه 
خواسـت تـا از برنامه فرصـت مطالعاتی کوتاه 

مدت بـه نحو مطلـوب اسـتفاده کنند.
وی بـا اشـاره به ورود دانشـگاه بیرجند به 
رتبـه بندی هـای بین المللی و کسـب رتبه ۱۵ 
در میـان دانشـگاه هـای کشـور در رتبه بندی 
تایمـز تأکیـد کرد: حفـظ و ارتقاء ایـن جایگاه 
نیازمنـد تـاش و اهتمام بیشـتر همه اعضای 

دانشـگاه است.
دکتر سـیدعلی میربزرگی معاون پژوهش 
و فنـاوری دانشـگاه بیرجنـد گزارشـی از اهـم 
فعالیت هـا و اقدامات صورت گرفتـه در حوزه 

پژوهـش ارائـه کرد.
ارگان  بـا  پژوهشـی  قـرارداد  تعـداد ۲۲ 

هـای داخـل و خارج اسـتان، انعقـاد ۷ تفاهم 
نامـه، برگـزاری ۳۵ کارگاه آموزشـی و راه اندازی 
۲ مرکـز جـوار دانشـگاهی آمـوزش مهارتهـای 
فنـی و حرفـه ای در حـوزه کارآفرینـی و ارتباط 
اینترنـت  بانـد  پهنـای  ارتقـای  بـا صنعـت، 
دانشـگاه، افزایـش پوشـش شـبکه وایرلس و 
ارتقای فضـای ذخیره سـازی اطاعات، تهیه و 
تدوین سـند جامع فناوری اطاعات دانشـگاه 
و اصاح سـاختار شـبکه دانشـگاه، پیوسـتن 
کتابخانـه مرکـزی دانشـگاه بیرجند بـه پایگاه 
اطـاع رسـانی کتابخانـه هـای ایـران، ارتقای 
تعـداد پایگاه های اطاعاتی آنایـن از ۱۲ به ۴۱ 
پایگاه و برگزاری نمایشـگاه تخصصی ناشـران 
کتب خارجـی از جمله اقدامـات و برنامه های 

معاونـت پژوهـش و فنـاوری عنوان شـد.
دانشـگاه  فنـاوری  و  پژوهـش  معـاون 
بیرجنـد تعـداد طرح هـای تحقیقاتی مصوب 

داخلـی از ابتـدای سـال ۹۶ تاکنـون را ۲۱ مورد 
و طـرح هـای پژوشـی در حـال اجـرای خـارج 

دانشـگاه را ۸۱ مـورد بیـان کـرد.
وی همچنیـن از تألیف، تدویـن و ترجمه 
۳۲ عنـوان کتـاب و ۳۰۶ مقالـه ارائـه شـده در 
همایـش های ملـی و بین المللی در سـال ۹۶ 

داد. خبر 
دکتـر میربزرگـی تعـداد مقـاالت ISI را ۱۱۹ 
را ۱۵۴ مـورد و مقـاالت   ISC مـورد، مقـاالت
شـده  چـاپ  ترویجـی  و  پژوهشـی  علمـی، 
توسـط پژوهشگران دانشـگاه بیرجند در سال 

جـاری را ۱۴۹ مـورد اعـام کـرد.
از پژوهشـگران برتـر  در مراسـم تجلیـل 
دانشـگاه بیرجند ۱۵ پژوهشـگر از ۱۰ دانشکده 
و یـک آموزشـکده ایـن دانشـگاه معرفـی و 

شـدند. تجلیل 
دکتـر محمـد بهنـام فـر و دکتـر مرتضـی 

اسـمعیل نـژاد از دانشـکده ادبیـات و علـوم 
انسـانی، دکتـر حیـدر رئیسـی و دکتـر سـارا 
از دانشـکده علـوم، دکتـر محمـد  سـبحانی 
اکبـری بورنـگ از دانشـکده علـوم تربیتـی و 
روانشناسـی، دکتـر هـادی علیـزاده نوقابـی از 
دانشـکده علـوم ریاضـی و آمـار، دکتـر مهدی 
مقرنسـی از دانشـکده علـوم ورزشـی، دکتـر 
محمدعلـی بهدانـی و دکتـر عبـاس خاشـعی 
دکتـر  کشـاورزی،  دانشـکده  از  سـیوکی 
دانشـکده  از  انـاری  صیـادی  محمدحسـین 
منابـع طبیعی و محیط زیسـت، دکتر حسـن 
حسـن زاده و دکتر سـید محمدحسـین سید 
دکتـر سـید  دانشـکده مهندسـی،  از  کاشـی 
حمید ظهیری ممقانی از دانشـکده مهندسـی 
کامپیوتر، دکتر حسـین بارانی از دانشـکده هنر 
و دکتر سـیدحمید رضا رمضانی از آموزشـکده 
کشـاورزی سـرایان بـه عنـوان پژوهشـگر برتر 

مـورد تقدیـر قـرار گرفتند.
در ایـن مراسـم همچنیـن از پنـج عضـو 
هیأت علمـی دارای باالترین شـاخص هرش از 
پایـگاه علم سـنجی اسـکاپوس در گـروه های 
علـوم پایه، مهندسـی، علوم انسـانی و رفتاری 
و کشـاورزی و منابـع طبیعـی و ۱۰ عضو هیأت 

علمـی دارای مقاالت پراسـتناد تقدیر شـد.
تجلیـل از ۲ دانشـجوی پژوهشـگر نمونه 
در مقطـع دکتـری، معرفی ۲ کارشـناس نمونه 
حـوزه پژوهش و فنـاوری و کارشناسـان فعال 
رابط پژوهشـی از دیگر برنامه های این مراسـم 

بود.



3 فرهنگـــی ۱۲۹

امـروزه کامل ترین شـکل انتقـال مفاهیم 
ذهنـی به شـیوه سـاده از طریق ارتبـاط زبانی 
و نوشـتاری اسـت. هرچند درگذشـته های دور 
مـردم بـرای برقـراری ارتباط از عائـم و تصاویر 
و ... اسـتفاده می کردنـد امـا در دنیـای امـروز 
اهمیـت برقـراری ارتباط  و تعامـل و همفکری 
کلیـه انسـان ها نقـش بسـیار مهمـی در ارائه 
 کیفیـت بهتـر بـرای زندگـی ایفـا می نمایـد.
عـاوه بـر آن طی سـالیان اخیـر، نیاز بشـر به 
داشـتن زبانی مشـترک برای برقـراری ارتباط و 
پیشـبرد اهداف علمی-اجتماعی، بیش ازپیش 
زبـان  یادگیـری  می شـود. بنابراین  احسـاس 
انگلیسـی کـه بـه زبـان ارتبـاط مـردم دنیـا 
بـدل شـده اسـت در اولویـت کاری محققان، 
 ... و  دانش پژوهـان  تاجـران،  سیاسـتمداران 

گیرد. قرارمـی 
تنـاوب بـرای یادگیـری زبـان انگلیسـی 
بـه ایـن صـورت اسـت کـه  ظرفیـت و حجم 
محـدودی از کتاب موردنظـر  را در فاصله های 
سـه  انگلیسـی  زبـان  مـورد  در  کـه  معیـن 
می شـود  توصیـه  هفتـه  در  روز  شـش  تـا 
موردمطالعـه قرارداد. اسـتمرار یعنـی تکرار این 
مطالعـه بـدون تعطیلـی. لـذا بـرای یادگیری 
هـر زبانـی نمی شـود مدتـی بـه مطالعـه و 
تمرین پرداخت و سـپس مدتـی تمرین را کنار 
گذاشـت. این امـر موجب اثـرات نامطلوبی در 

فرآینـد یادگیـری می گـردد.

چگونه زبان انگلیسی را فرابگیریم
آسـان  یادگیـری  بـرای  مهـم  قانـون   7
 Effortless مکالمه زبـان انگلیسـی طبق متـد

زحمـت( بـدون  English )انگلیسـی 
قانـون اول و مهم تریـن قانون گوش کنید 
متن هـای زبـان انگلیسـی کتاب هـای کاس 
زبـان خـود را نخوانید بلکه فقـط به فایل های 

صوتـی آن ها بـا دقت گـوش دهید.

زبـان،  آمـوزش  مراکـز  اغلـب  در  اخیـراً 
پـس از خوانـدن متـون انگلیسـی، فایل های 
صوتـی مربـوط به آن بخـش را نیـز در کاس 
پخـش می کنند  ایـن کار کمک بسـیار زیادی 
بـه تقویـت سیسـتم شـنیداری شـما در کنـار 
یادگیـری قواعـد گرامـری می کنـد. پـس برای 
موفقیـت در یادگیـری مکالمه انگلیسـی باید 
سیسـتم شـنیداری را تقویـت کنید شـما باید 
روزی ۲-۳ سـاعت فقـط بـه انگلیسـی گـوش 

دهید. 
قانـون دوم: یادگیـری اصطالحات)عبارات( 
و نـه لغات سـعی کنید لغات زبان انگلیسـی را 
حفظ نکنید. مردمان انگلیسـی زبان، انگلیسی 
را بـر اسـاس یادگیـری لغـات نمی آموزند بلکه 
آن هـا اصطاحات )عبـارات( را یادمی گیرند که 
ترکیبـی از یـک گروه لغت می باشـند که معنی 
خـاص خـود را می دهند. بر اسـاس تحقیقات 
علمـی صـورت گرفتـه یادگیـری مکالمـه زبان 
انگلیسـی با اصطاحـات )عبارات( ۴ تـا ۵ برابر 
سـریع تر از یادگیری زبان انگلیسـی بر اسـاس 

تـک لغات می باشـد.

قانـون سـوم: از یادگیری گرامر انگلیسـی 
زبـان  یادگیـری  در  افـراد  دسـت برداریداکثر 
انگلیسـی بـه دنبـال قواعـد دسـتوری و گرامر 
آن بـرای صحیـح صحبت کردن هسـتند. این 
شـیوه را کنـار بگذاریـد چراکـه گرامـر بـه شـما 
آمـوزش می دهد که شـما بـه زبان انگلیسـی 
فکـر کنیـد ولـی شـما می خواهید بـدون فکر 
کردن به صـورت خودکار زبـان را صحبت کنید. 
یـک کـودک کـم سـن و سـال فارسـی زبان را 
در نظـر بگیریـد او به راحتـی فارسـی صحبت 
می کنـد بـدون اینکـه از گرامـر یـا قواعـد زبان 

فارسـی مطلع باشـد.
 قانـون چهـارم: یادگیـری آرام و عمیـق 

بهتریـن اسـت
انگلیسـی  مکالمـه  راحـت  یادگیـری  راز 
یادگیـری دقیـق کلمـات و عبـارات انگلیسـی 
می باشـد. یادگیری نباید به شـیوهایی باشـد 
کـه فقـط بـرای گذراندن یـک آزمـون، لغات و 
اصطاحـات را در خاطـر بسـپاریم. بلکـه برای 
اینکـه مفاهیم و عبـارات ملکه ذهن ما شـوند 
بایـد بارهـا بـه تکـرار و مطالعـه یـک درس 

آن هـم به صـورت عمیـق بپردازیـم.
یـک  قالـب  در  را  گرامـر  پنجـم:  قانـون 
زمان هـای  در  داسـتان  یـا  متـن  نوشـته، 
مختلـف حـال، آینـده و گذشـته یـاد بگیرید.
بـرای یادگیـری طبیعـی و نـه دسـتوری گرامر 
انگلیسـی باید یک داسـتان )نوشـته  پاراگراف 
و.( صوتـی را انتخـاب کنیـد کـه افعـال آن در 
زمـان حـال صـرف شـده اند حـال بـه یکـی از 
دوسـتان کـه بـه انگلیسـی مسـلط تر اسـت 
بگوییـد همیـن نوشـته را در یک زمـان دیگـر 
)گذشـته ساده آینده گذشـته کامل و.( بنویسد 
و برایتـان ضبـط کنـد و دوبـاره آن را گـوش 
کنیـد حـال شـما می توانیـد بـا یـک نوشـته 
 )صـدا( چندیـن حاالت گرامـری را یـاد بگیرید.
 قانـون ششـم: بـرای بهبـود انگلیسـی بایـد 
دروس و منابع انگلیسـی واقعی را هم مطالعه 

کنید
اگـر قصد فهم انگلیسـی واقعـی رادارید و 
می خواهیـد همانند انگلیسـی زبانان صحبت 
کنیـد بایـد عـاوه بـر مطالعـه دوره هایـی که 
صرفـاً بـرای آمـوزش انگلیسـی طرح شـده اند 
بـه منابعـی روی بیاورید کـه انگلیسـی زبانان 

روزانـه از آن هـا اسـتفاده می کنند.
قانون هفتـم: گوش کنید و جـواب دهید 

نـه اینکه فقـط گوش دهید و تکـرار کنید
برکنـار هـر درس قطعـاً سـوا التـی هـم 
مطـرح می شـوند همیشـه به سـؤاالت جواب 

دهیـد و از کنـار آن هـا نگذریـد.
منابـع  بـه  دادن  گـوش  هنـگام  بـه 
صوتـی از یکـی از دوسـتان مسـلط بـه زبـان 
خـود  بخواهید درباره داسـتان و فایل صوتی، 
از شـما سـؤال کنـد و شـما بـه آن هـا جـواب 
دهیـد ایـن بـه شـما یادمـی دهـد که سـریع 

فکـر کنیـد و جـواب را پیـدا کنیـد.
قوانینـی کـه در بـاال ماحظـه کردیـد  ۷ 
قانون طایی یادگیری آسـان مکالمه انگلیسی 
طبق متد Effortless English )انگلیسـی بدون 
زحمت( بوده اند. مسـلماً راه های بسـیار زیادی 

بـرای یادگیـری زبان توصیه می شـود.

منشأ دروغ گویی

يكـى از علـل دروغ گویـی فرزنـدان، 
تحميـِل تكاليـِف سـنگين بـر آن هـا و 
توقـع بيـش از طاقـت از آنـان داشـتن 

اسـت.
طفـل  اوليـاى  سـخت گیری های 
و توقعـات نادرسـتى كـه فـوق طاقـت 
كودكان اسـت آنـان را بـه راه دروغ گویی 
می کشـاند و ايـن خلـق ناپسـند را در 

وجـود آنـان بيـدار می کنـد.
رسـول خـدا )صلـی اهلل عليـه و آلـه( 
می فرماینـد: در تعليـم و تربيـت مـدارا 

كنيـد و سـختگيري نكنيـد.

داستانك:
ريمونـد بيچ می گویـد: دختر جوانى 
را می شناسـم كـه اكنـون يـك دروغ گوی 
هنگامی کـه  او  اسـت.  درمان ناپذیـر 
هفـت سـال داشـت هـرروز بـه كاس 

می رفـت. درس 
را بـه مدرسـه  او  پرسـتارى هـرروز 
می بـرد و در پايـان درس نيـز خـودش 
زن  ايـن  خاصـه  می رفـت.  او  عقـب 

مسـئول تربيـت ايـن كـودك بـود.
در آن زمـان، شـاگردان كاس هرروز 
كتبـى  امتحانـات  نمره هـای  برحسـب 
و  شـاگرداول  و  می شـدند  طبقه بنـدی 

دوم و... معيـن می شـد.
كيـف  همین کـه  هـرروز  دختـرك 
می شـد،  خـارج  كاس  از  دسـت  بـه 
حريصانـه  و  يكنواخـت  پرسـش    بـا 
پرسـتارش كـه می گفـت: چنـد شـدى؟ 
روبـه رو می شـد. هـرگاه او می توانسـت 
بـود؛  درسـت  كار  دوم  يـا  اول  بگويـد: 
امـا یک بـار اتفـاق افتـاد كـه سـه نوبت 
سـوم  شـاگرد  بچـه،  ايـن  پی درپـی، 
شـد و بايـد گفـت كه رتبـه سـوم ميان 
جـاى  به راسـتی  نوآمـوز  بیسـت وپنج 

دارد. تحسـين 
پرسـتارِ او، دو بـار اول بردبـارى كرد، 
امـا بار سـوم ديگر نتوانسـت خـوددارى 
كنـد. درحالی کـه بچـه از وحشـت دچار 
بهـت شـده بـود، فريـاد زد: پـس ايـن 
شـاگرد سـومى تـو پايـان نـدارد؟ فـردا 
بايـد اول شـوى! می شـنوی؟! اول! بايـد 

بشوى! شـاگرداول 
اين امر سـخت و جـدى در تمام آن 
روز فكـر دخترك را به خود مشـغول كرد 
و فـردا هـم در مدرسـه دچـار همين غم 
و وحشـت بـود. تمام دقـت و توجهش 
را آن روز در انجـام تكاليـف و دروسـش 

بـه کاربرد.
امـا او آن روز، بار ديگر شـاگرد سـوم 
شـناخته شـد و امروز ديگر اين مصيبت 

و بـاى عظيمى بود!
زدنـد،  را  آخـر  زنـگ  هنگامی کـه 
ايـن  كميـن  در  كاس  در  دم  پرسـتار 

بـود. ايسـتاده  طفلـك 
افتـاد  او  بـه  چشـمش  همین کـه 
فريـاد زد: چه خبر؟دختـرك كه دل گفتن 
حقيقـت را در خودش نديد، پاسـخ داد: 
اول شـدم! و بـه این گونـه دروغ گویـی او 

آغاز شـد!
كـه  مادرهـا  و  پدرهـا  از  چقـدر 
و  می کننـد  رفتـار  همین گونـه  بـه 
گناهـكارى  سـنگين  بـار  به این ترتیـب 
و مسـئولیت دروغ گویـی فرزنـدان را بـه 

می گیرنـد! دوش 

   اهمیت یادگیری زبان انگلیسی در دنیای امروز

SWEET ENGLISH
منبرک

سروش سرمد
کمیته فرهنگی عضو 

.
نشسـت  ایـن  در  پـور  رائفـی  علی اکبـر 
بـه بررسـی تهدیدهـا و فرصت هـای فضـای 
مجـازی پرداخـت و گفـت درسـت اسـت که 
فضای مجـازی آسـیب هایی دارد امـا باید در 
مرحلـه ی اول فرصت هـای آن را هـم ببینیـم.
علی اکبـر رائفی پـور گفت همـه ی ما باید 
یـک مهارت داشـته باشـیم و آن زندگی کردن 

است.
بایـد  بمانیـم  عقـب  نبایـد  افـزود  وی 
آموزش را شـروع کنیم و سـواد رسـانه ای خود 
را تقویـت کنیم وگرنه آسـیب می بینیم و بازی 

می خوریـم.
وی افـزود: ایـران مهم ترین 

بـه  زمیـن  کـره  منطقـه 
اسـت  جغرافیایـی  لحـاظ 
گاز  و  نفـت  لحـاظ  بـه  و 
اول هسـتیم و همچنیـن 

نقـاط  یک هفتـم 
یک  تژ ا سـتر ا

در  دنیـا 
ایـران 

وجـود دارد و خـدا بـه مـا لطـف زیـادی کرده 
اسـت و نیروی جـوان هم که داریم امـا از این 
نعمت هایـی کـه خداونـد به مـا داده اسـت، 

نمی کنیـم. اسـتفاده  درسـت 
رائفی پـور یـادآور شـد: مـا یـک کشـور 
در آسـتانه تحـول هسـتیم و جوانـان خاق، 
تمـام  از  بایـد  و  داریـم  پرانـرژی  و  باهـوش 
تـا  کنیـم  اسـتفاده  خودمـان  ظرفیت هـای 

بتوانیـم مسـیر پیشـرفت را طـی کنیـم.
بزرگ تریـن  کـرد:  تصریـح  رائفی پـور 
اجتمـاع بشـری در راهپیمایـی عظیـم اربعین 
برگـزار می شـود اما خبـر آن بایکوت می شـود 
و در هیچ کـدام یـک از شـبکه های خارجی 
یـک  امـا  نمی شـود  داده  نشـان 
آن  در  کـه  متکازنـی  جشـن 
بیشـتر از 35 نفـر حضـور ندارند 
از شـبکه ها نمایـش  را بسـیاری 

می دهنـد.
وی افـزود: نـگاه بـه فضـای 
مجـازی نـگاه درسـتی نیسـت و 
تلگـرام ما را محـدود کرده  
اسـت و مردم کشور 

مـا 

ننـد  ا نمی تو

هیـچ پیامـی را به خـارج از کشـور بدهند و ما 
کرده انـد. محصـور  را 

فنته های آخرد الزمانی
 علی اکبـر رائفی پـور در دانشـگاه پیام نور 
بیرجنـد گفت: فتنه آخرالزمانی بعد از شـهادت 
پیامبـر )صلـی اهلل علیـه و آله وسـلم( آغاز شـد 
و اکنـون ١٤٠٠ سـال اسـت کـه همـواره گرفتار 

هستیم. فتنه 
فتنـه  بـا  خداونـد  اینکـه  بابیـان   وی 
انسـان ها را امتحـان می کنـد تـا خالص هـا را 
جـدا کنـد، افزود: لفـظ فتنه در قـرآن ٦٠ مرتبه 
تکرار شـده اسـت و معانـی مختلفـی دارد که 

آزمایـش اسـت. معروف تریـن آن 
 این اسـتاد دانشـگاه گفت: فتنه انسـان 
آتـش  کـوره  در  کـه  فلـزی  یـک  هماننـد  را 
می گذارنـد و آن قـدر بـه آن حـرارت می دهنـد 
تـا ناخالصی هـای آن جـدا شـود خالـص را از 

ناخالصـی جـدا می کنـد.
 رائفـی پـور گفـت: شـیطان می گویـد که 
فقـط تـوان مـن بـه اهل بیـت )علیه السـام( 
نمی رسـد وگرنـه بقیـه افـراد بـه سـراغ همـه 

می روم.
 وی بابیـان اینکـه مخلـص یعنی خالص 
شـدن انسـان هر چه در محضـر خداوند خود 
را کوچک تـر ببینـد و هـر چـه ازنظـر بزرگ تـر 
شـود خـود را در برابر بقیه کوچک تـر می بیند، 
اظهـار داشـت: هماننـد اینکـه یـک نفر سـوار 

هواپیمـا می شـود و از باال همه چیـز را کوچک 
اسـت. می بیند، 

 ایـن پژوهشـگر حـوزه مهدویـت گفت: 
قـرآن می گوید که در فتنـه مراقب منافق هایی 
کـه بیـن شـما هسـتند و بی سـوادهای بیـن 
خود باشـید، این منافقین در بین بی سـوادها 

رسـوخ می کننـد و علیـه حق می ایسـتند.
فتنه هـای  اینکـه  بابیـان  پـور   رائفـی 
پیچیـده  آن  ابـزار  و  پیچیده تـر  آخرالزمانـی 
شـد  باعـث  فتنه هـا  همـان  افـزود:  اسـت، 
تاکسـی والـی کوفه شـود کـه عـرق می خورد 
و نمـاز صبـح را به جای دو رکعـت چهار رکعت 

بخوانـد.
 وی بابیـان اینکـه شـهادت امام حسـین 
)علیه السـام( در کربـا نتیجه فتنـه ای بود که 
قبل تـر رخ داده بـود و جامعـه را دوقطبی کرده 
بودنـد، افـزود: فتنـه زمانی شـکل می گیرد که 
سـواد دینـی مردم کـم می شـود، سـال ٨٨ در 
مـاه رمضان عـده ای بـا کفش و با بطـری آب 
به دسـت در نماز جمعه شـرکت کردنـد و نماز 

می خواندنـد.
 رائفـی پـور تأکیـد کـرد: فتنه هـا روزبه روز 
ایـن  لـذا در  بیشـتر و پیچیده تـر می شـود؛ 
عرصـه باید حق طلب باشـیم و هرکجا اشـتباه 
کردیـم بایـد بپذیریـم و خـود را اصـاح کنیم.

رائفی پور در بیرجند

تقویت سواد رسانه ای یک ضرورت است
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نشست ۸ ساعته رئیس 

قوه قضائیه  با ۵۰ نماینده 

تشکل های دانشجویی
وطـن امـروز: رئیـس قوه قضائیـه 
نزدیـک  کـه  صمیمانـه  نشسـتی  در 
بـه ٨ سـاعت بـه طـول انجامیـد بـه 
تشـکل های  نماینـدگان  سـواالت 
گـزارش  بـه  داد.  پاسـخ  دانشـجویی 
اداره کل روابـط عمومـی قوه قضائیـه، 
آیـت اهلل آملی الریجانـی در ابتـدای این 
نشسـت، نشـاط جوانی، فرصت تفکر 
و صـدق لسـان را 3 ویژگـی برجسـته 
دوران دانشـجویی دانسـت و تصریـح 
کـرد: دانشـجویان از حیـث نشـاط و 
بهتریـن  در  ذهنـی،  اشـتغاالت  عـدم 
دوران عمـر قـرار دارنـد و بایـد از ایـن 
دوران بیشـترین بهـره را ببرنـد. یکی از 
مهم تریـن وظایف دانشـجویان، تاش 
علمی اسـت کـه امـروز به مثابـه جهاد 
فی سـبیل اهلل اسـت. رئیس قوه قضائیه 
بـا بیـان اینکه اقتـدار نظام و کشـور در 
گرو تـاش علمی دانشـجویان اسـت، 
و همـه کسـانی  دانشـجویان  افـزود: 
کـه در عرصـه علمـی تـاش می کننـد، 
پیشـران های اقتـدار جامعه هسـتند و 
امـروز انجام کار علمی با اسـتانداردهای 
اسـت.  واجـب  کشـور  بـرای  اصیـل، 
آیـت اهلل آملی الریجانـی بـا اشـاره بـه 
نقـل قولـی از مرحـوم شـیخ انصـاری 
مبنی بر دشـوارتر بودن اجتهاد از جهاد، 
ادامـه داد: غـرب در دوره ای تز بی طرفی 
را مطـرح و از آن دفـاع می کرد اما امروز 
این سـخن که میان حقایـق و ارزش ها 
در  دارد،  وجـود  پرناشـدنی  فاصلـه ای 
مباحـث علم شناسـی مورد نقـادی قرار 
می گیـرد. ما هم بـرای آنکـه بتوانیم به 
علـوم وجهه ارزشـی دهیـم باید تاش 
زیادی داشـته باشـیم و مبانی را اصاح 

. کنیم

ایران از اتخاذ راه حل سیاسی 

در یمن حمایت می کند
مجلـس  رئیـس  ویـژه  دسـتیار 
سـفیر  دیـدار  در  بین الملـل  امـور  در 
سـوییس در تهـران تاکید کرد: ایـران از 
اتخـاذ راه حل سیاسـی در یمن حمایت 
می کنـد. بـه گـزارش ایسـنا، حسـین 
امیرعبداللهیـان در دیدار مارکوس الیتنر 
بـا اشـاره بـه مسـائل بحریـن و یمـن 
در منطقـه، گفـت: جمهـوری اسـامی 
ایـران از اتخـاذ راه حل سیاسـی در یمن 
رونـد  در  بایـد  امـا  می کنـد  حمایـت 
ارسـال کمک هـای انسان دوسـتانه بـه 
این کشـور تسـریع شود. دسـتیار ویژه 
بین الملـل،  امـور  در  مجلـس  رئیـس 
افـزود: آل خلیفـه بـا رویکـرد نظامـی 
و امنیتـی شـکاف عظیمـی را در بیـن 
حکومـت و مـردم ایجـاد کرده اسـت، 
بنابرایـن از کشـور سـوییس بـه عنوان 
کشـور حامـی مسـائل حقـوق بشـری 
انتظار درک بیشـتر شـرایط موجـود در 
امیرعبداللهیـان  را داریـم.  ایـن کشـور 
همچنیـن نسـبت بـه موفقیت سـفیر 
جدیـد در انجام ماموریت هـای خود در 

تهـران ابـراز امیـدواری کـرد.

خبر

۱۲۹

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظم 
نبـی  میـاد  در خجسـته  اسـامی  انقـاب 
مکرم اسـام حضرت محمد مصطفـی )ص( و 
حضرت امـام جعفر صادق )ع( در دیدار سـران 
سـه قوه، جمعـی از مسـئوالن نظام، سـفیران 
کنفرانـس  و میهمانـان  اسـامی  کشـورهای 
وحـدت اسـامی، پیـروی از تعالیـم حضـرت 
ختمی مرتبـت را شـرط رهایـی امت اسـامی 
جهانـی  و  منطقـه ای  داخلـی،  مشـکات  از 
خواندنـد و تأکیـد کردنـد: دنیـای اسـام اگـر 
عـزت و قدرت می خواهد، وحدت و اسـتقامت 

را سـرلوحه خـود قـرار دهد.
رهبـر انقـاب اسـامی بـا تبریـک ایـن 
عید سـعید بـه ملـت ایـران، امت اسـامی و 
همـه آزادگان جهان خاطرنشـان کردند: پیامبر 
عظیم الشـأن اسـام، رحمـت پـروردگار بـرای 
همـه بشـریت بود و پیـروی از او ملت هـا را از 
ظلـم و اسـتکبار قدرت ها، اختافـات طبقاتی، 
و  رنج هـا  دیگـر  و  ظالمانـه  اشـرافیت های 

می دهـد. نجـات  اسـارت ها 
ایشـان با اشـاره بـه تأکیدات پـروردگار به 
پیامبران الهی و پیروان آن ها درباره اسـتقامت 
و پایـداری به عنـوان شـرط پیـروزی، افزودنـد: 
امروز هم اسـتقامت درراه پیامبر عظیم الشـأن 
اسـام می توانـد توطئه هـای بـزرگ زورگویان 

جهانی را نـاکام بگذارد.
»امریـکا،  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
رژیـم صهیونیسـتی، مرتجعیـن و وابسـتگان 
بـه قدرت هـا« را، »فرعون هـای امـروز جهـان« 
خواندنـد و بـا اشـاره بـه تـاش آن هـا بـرای 

ایجـاد اختـاف و جنـگ در امـت اسـامی 
گفتند: برخی سیاسـتمداران آمریکایی خواسته 
یا ناخواسـته اذعـان کرده اند که باید در منطقه 
غرب آسـیا جنـگ و درگیـری به وجـود آید تا 
رژیم صهیونیسـتی در حاشـیه امن قـرار گیرد 
و پیکـر خونین دنیای اسـام، توان پیشـرفت 

باشد. نداشـته 
*انگیـزه اختاف بـا دولت های مسـلمان 
نداریـم امـا مقابـل عوامـل امریـکا خواهیـم 

ایستاد.
رهبـر انقـاب اسـامی بـا ابـراز تأسـف 
منطقـه  حاکمـان  برخـی  پیـروی  از  شـدید 
جمهـوری  افزودنـد:  امریـکا  خواسـته های  از 
اسـامی هیـچ انگیـزه ای بـرای اختـاف بـا 
دولت هـای مسـلمان نـدارد و همان گونـه که 
در داخـل ایـران، وحـدت و بـرادری را حاکـم 
کـرده اسـت، در دنیـای اسـام نیـز معتقـد و 
عاقه منـد و پیگیـِر وحـدت و اتحـاد اسـت.

ایشـان تأکیـد کردند: زبـان مـا در مقابل 
دنباله روهای امریـکا در منطقه، زبان نصیحت 

اسـت و بنا نداریم به حرفه ای برخی 
جّهـال پاسـخ بدهیم امـا آن ها 

کـه  می کنیـم  نصیحـت  را 
خدمـت به ظالمـان جهانی 

بـه ضـرر خود آن هاسـت 
بـه  و 

فرمـوده قـرآن، همراهی با ظالمان سـرانجامی 
نـدارد. نابـودی  جز 

حضـرت آیـت اهلل خامنه ای هـدف نهایی 
دشـمنان را از ایجاد گروه هـای تکفیری، ایجاد 
جنـگ شـیعه و سـنی خواندنـد و افزودنـد: 
خداونـد دشـمنان ما را احمـق آفریده و همین 
موجـب شـد هـدف دشـمنان اسـام یعنـی 
جنـگ مذهبی، محقق نشـود و ان شـاءاهلل در 

آینـده نیز محقـق نخواهد شـد.
را  »ایسـتادگی«  اسـامی  انقـاب  رهبـر 
رمـز پیـروزی در مقابـل تکفیری های وحشـی 
دانسـتند و افزودند: مقابلـه ما با آن ها، مقابله 
بـا ظلـم و تحریـف اسـام بـود و اکنـون نیـز 
دنباله هـای آن هـا هـر جـا کـه باشـند، عامل 
امریـکا و صهیونیـزم هسـتند و مـا در مقابـل 

آن هـا خواهیم ایسـتاد.
ایشـان وحدت امت اسامی و ایستادگی 
در مقابـل صهیونیـزم و دیگر دشـمنان اسـام 
را عـاج دردهـای دنیای اسـام و راه رسـیدن 
بـه قدرت و عـزت برشـمردند و تأکیـد کردند: 
رأس  در  امـروز  فلسـطین  مسـئله 
مسـائل سیاسـی امـت اسـام 
موظف انـد  همـه  و  اسـت 
بـرای آزادی و نجـات ملـت 
و  تـاش  فلسـطین 
ت  هـد مجا

. کنند
اسـام  ادعـای دشـمنان  انقـاب،  رهبـر 
دربـاره اعـام قـدس به عنـوان پایتخـت رژیم 
عجـز  و  ناتوانـی  از  ناشـی  را  صهیونیسـتی 
اسـام  دنیـای  افزودنـد:  و  دانسـتند  آن هـا 
باشـک در مقابـل ایـن توطئـه می ایسـتد و 
صهیونیسـت ها بـا ایـن کار ضربـه بزرگ تـری 
می خورنـد و فلسـطین عزیـز بـدون تردیـد 

سـرانجام آزاد خواهـد شـد.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـا تجلیـل از 
»شـجاعت، بصیرت و اسـتقامت ملـت ایران« 
در عبـور از گردنه هـای بسـیار دشـوار ٤ دهـه 
اخیـر افزودند: دوسـتان جمهوری اسـامی در 
سراسـر دنیا و دشـمنان ایران بدانند مشکات 
پیـش رو، حتمـاً از مشـکات ٤ دهـه گذشـته 
کوچک تـر خواهـد بود و ملـت ایران بـا توانی 
بیشـتر، همـه آن هـا را خنثی می کنـد و پرچم 
عـزت اسـامی را در قله هایـی باالتر بـه اهتزاز 

درخواهـد آورد.
رژیـم  بـرای  قـدس  پایتختـی  *ادعـای 
صهیونیسـتی از روی عجـز اسـت؛ فلسـطین 

قطعـاً آزاد خواهـد شـد
اینکـه همچنـان باید در برابـر آمریکا، رژیم 
اشـغالگر قدس و اذناب آن ها هوشـیار باشیم، 
بیت المـال  از  اسـتفاده  بـا  دشـمنان  گفـت: 
مسـلمین، منطقـه را تبدیـل بـه انبـار سـاح 
بیشـتر  منطقـه  در  را  خـود  دخالت هـای  و 

کرده انـد.

ادعای پایتختی »قدس« در فلسطین اشغالی نشانه عجز دشمنان است

کمان و نخبگان منطقه به ساز آمریکا می رقصد برخی حا

امـام خمینـی )ره(: فلسـطین پـاره تـن 
اسـت. اسـام 

امـروزه پیـروزی هـای جبهـه ی مقاومت 
و حضـور بیـش از پیش کشـور های اسـامی 
موجـب تضعیـف و نابـودی اهـداف آمریکا و 

اسـتکبار جهانی در منطقه شـده اسـت.
از  اعـم  پیـروزی هـای جبهـه مقاومـت 
جنـگ 33روزه لبنـان تا پیـروزی های جنبش 
نابـودی  اخیـرا  همچنیـن  و  یمـن  انصـاراهلل 
داعش به دسـت ملت های مسـلمان شـاهد 

بر ایـن مدعاسـت.
چنـدی پیش رئیـس جمهـور آمریکا طی 
سـخنرانی سـخیفانه ای قـدس را بـه عنـوان 
بـه رسـمیت  رژیـم صهیونیسـتی  پایتخـت 
شـناخته ودر دسـتوری خواهان انتقال سفارت 

آمریـکا از تـل آویـو بـه بیـت المقدس شـد.
این اقدام آمریکا نشـانگر خشـم و ناتوانی 

آنـان در پیـش بـرد اهـداف شـوم  در منطقه 
. است 

ایـن تصمیم رذیانـه، ابلهانه و شـیطانی 
رژیـم جنایتـکار آمریـکا عـاوه بـر آبـرو ریـزی 
وآشـکار سـازی چهـره واقعی دولت مسـتکبر 
آمریـکا بـه جهانیـان و از بیـن بـردن اعتبـار 
ناچیـز آمریکا نزد کشـور های معتقـد به روند 
مذاکـرات صلح،تـرس  آمریـکا از آزاد سـازی 
فلسـطین را اثبـات و بـه ملـت هـای جهـان 

اسـتبصال اسـتکبار را نشـان داد .
مـا بـه وعـده هـای صـادق رهبـر معظم 
انقـاب ایمـان داشـته و حـرف هـای اخیـر 
ترامـپ را از اجـز و ناتوانـی آمریکا در پیشـبرد 
اهـداف خود تلقی کـرده که این اقـدام نه تنها 
محقـق نخواهـد شـد بلکـه مـا را در رسـیدن 
آزادی  یعنـی  اسـامی  امـت  واالی  هـدف 

فلسـطین نزدیـک تـر خواهـد کـرد

در وضعیـت به وجـود آمده بایـد رهبران 
جهان اسـام  با سیاسـت گذاری هـا و راهبرد 
هـای وحـدت آفریـن بـرای مقابلـه بـا توطئه 
ای جدیـد آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی علیه 
قـدس و فلسـطین اشـغالی بـه پا خیزنـد . و 
بـا هوشـیاری و بصیـرت هـر گونـه حرکـت 
جسـورانه و غاصبانـه ای را کـه بخواهـد علیـه 
کشـور مظلـوم فلسـطین انجـام شـود را در 

نطفـه خفـه کنند .
مـا معتقدیم اصا اسـرائیلی وجـود ندارد 
کـه بخواهـد پایتختی بـرای آن تعریف شـود 
چـه برسـد تصمیم گیـری بـرای جا بـه جایی 

. آن  پایتخت 
جمهـوری  بنیـادی  و  دائمـی  سیاسـت 
اسامی ایران همیشـه و در همه حال حمایت 
از ملـت مظلوم فلسـطین و مبـارزه بااقدامات 
نفـرت بـر انگیز آمریکا و اسـرائیل غاصب در به 

هـم زدن ثبـات و امنیت منطقه ای اسـت. راه 
و مسـیر جبهه ی مقاومت مسـتمر و با قدرت 
بیشـتری ادامه دارد و سرزمین قدس قبله اول 
مسـلمانان جهان در پرتو این ایسـتادگی طبق 
فرمـوده مقام معظـم رهبری آزاد خواهد شـد.

مـا گوش بـه فرمان رهبـر عزیزمـان بوده 
و ایـن اقـدام از سـوی ترامـپ را نویـد تحقـق 
وعـده ی مقـام معظم رهبـری را کـه فرمودند 
انشـاهلل ) تا25 سـال آینـده چیزی به نـام رژیم 
صهیونیسـتی وجـود نخواهـد داشـت( مـی 

دانیم.
ما دانشـجویان پیـرو خط امـام و رهبری 
اقـدام اخیر ترامپ در انتقال پایتخت اسـرائیل 
بـه قـدس شـریف را واهـی دانسـته و علـت 
ایـن ادعـا را شکسـت های سـخت سیاسـی 
و اقتصـادی کـه متوجـه دولـت آمریکا شـده 

اسـت مـی دانیم.

بیانیه مجمع هماهنگی تشکل های استان خراسان جنوبی

کدام اسرائیل؟! پایتخت 
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دیدار دانشجویی با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی

کشور است پیشرفت و ارتقای نظام اسالمی درگرو تقویت علمی 

در ابتـدای ایـن دیـدار نمایندگان تشـکل 
هـای دانشـجویی بـه بیـان نظـرات بررسـی 
مشـکات موجود در فضای اسـتان و دانشگاه 

پرداختند.
 حجت االسام والمسـلمین سـید علیرضـا 
عبـادی، نماینـده ولی فقیه در خراسـان جنوبی 
و امام جمعـه بیرجنـد در دیـدار بـا نماینـدگان 
تشـکل های دانشـجویی خراسـان جنوبـی به 
همان طـور  داشـت:  اظهـار  آذر،   ١٦ مناسـبت 
کـه انسـان ازنظـر فیزیکـی و جسـمانی دارای 
نیازهایـی اسـت ازنظـر معنـوی و روحـی نیـز 

دارد. نیازمندی هایـی 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مفهـوم دانشـجو 
به صـورت عامـه در وجـود انسـان تعبیه شـده 
اسـت، بیان داشت: در شـمارش احساس های 
انسـانی حـس کنجـکاوی از مابقـی حـواس 
انسـان پررنگ تر اسـت و این احساس مقدس 

منشـأ بـه دنبـال علم رفتن انسـان اسـت.
جنوبـی  خراسـان  در  ولی فقیـه  نماینـده 
تبییـن کـرد: اگر انسـان کمبـود علم پیـدا کند 
نوعـی مـرگ بـه سـراغش می آیـد لـذا کمبود 
علـم مـرگ متناسـب بـا خـود را بـرای فـرد به 

ارمغـان مـی آورد.
حجت االسام والمسـلمین عبادی با اشـاره 
بـه اینکه مفهوم دانشـجو در مباحث انسـانی 
دارای جایگاهـی اسـت، تصریـح کـرد: علم نیز 
از جهـت حس کنجکاوی و احسـاس این نیاز، 

برای هر انسـانی جایـگاه خاص خـود را دارد.
وی مطـرح کـرد: علـم ازنظـر احسـاس در 
انسـان حـس ویژه ای اسـت و همه انسـان ها 
ایـن حـس بالقـوه رادارند لـذا این مهـم ابزاری 

جهـت رسـیدن به اهـداف دیگر نیسـت.
نماینـده ولی فقیـه در خراسـان جنوبـی با 
اشـاره بـه اینکـه گیاهـان و حیوانات راهشـان 
را از مبـدأ تـا مقصـد می داننـد درصورتی کـه 
انسـان ایـن مهـم را نمی دانـد، مطرح کـرد: هر 
انسـانی ذاتـاً دانشـجو اسـت و چـون دارای 
حـس کنجکاوی اسـت علـم را طلـب می کند.
بـا  عبـادی  حجت االسام والمسـلمین 
تأکیـد بر اینکه انسـان بـدون علم هیـچ کاری 
نمی توانـد انجـام دهد، اظهار داشـت: انسـان 
بایـد همه چیـز را فراگیـرد، تمـام عالـم کتـاب 
و دفتـر اسـت و هرچقـدر ریزبیـن تـر باشـیم 

دارد. وجـود  ظریف تـری  راه هـای 

انقـاب  تأکیـدات رهبـر معظـم  بـه  وی 
را  کارهایتـان  اینکـه  بـر  مبنـی  اسـامی 
دانش بنیـان انجـام دهید اشـاره کـرد و افزود: 
در دنیـای کنونـی همـه امور به رقابت کشـیده 
شـده اسـت و در ایـن دنیـا بـرد بـا جامعه ای 

اسـت کـه ازنظـر علمـی قـوی باشـد.
جنوبـی  خراسـان  در  ولی فقیـه  نماینـده 
متذکـر شـد: تقویت علمی پیروزی و شکسـت 
را رقـم می زنـد و در جبهه علمی اسـاتید همان 
فرماندهـان این جبهه و دانشـجویان سـربازان 

جبهه هسـتند.
حجت االسام والمسـلمین عبـادی بابیـان 
اینکـه اسـام دیـن علم، معجـزه و کتـاب علم 
اسـت، خاطرنشـان کـرد: کسـب علـم فریضه 
دیـن اسـت و اگـر در این راه عقـب بمانیم عیناٌ 

نامسـلمانی ما اسـت.
وی در بخـش دیگری از سـخنانش تبیین 
نماینـدگان  آزاد  اندیشـه های  و  آرمان هـا 
بسـیار  را  اسـتان  دانشـجویی  تشـکل های 
ارزشـمند دانسـت و گفت: هر آنچه گفته شـد 
حقایقـی بـود کـه بـر زبـان ایـن دانشـجویان 

شـد. جاری 
امام جمعـه بیرجنـد اعام کـرد: ظرف چند 
دقیقـه نمی شـود همـه مشـکات را بیـان و 

راه حل هـای آن را تبییـن کـرد لـذا در این زمینه 
راه حل هـا  و  انجـام  بایـد صحبـت حضـوری 

شـود. مطرح 
حجت االسام والمسـلمین عبـادی خطاب 
به نمایندگان تشـکل های دانشـجویی استان، 
اظهـار داشـت: مطالبتـان را مکتوب بـه همراه 
عـدد و شـماره در اختیـار روابـط عمومـی قـرار 
دهید و همچنیـن جهت بیانات، راهنمایی ها و 
راه حل های شـما پیرامون مباحث و مشـکات 
روابـط  توسـط  حضـوری  دیـداری  مربوطـه 
عمومـی دفتـر صـورت می گیـرد تـا یک به یک 

مباحـث مطرح و بررسـی شـود.
وی ادامـه داد: همچنین در مواردی که نیاز 
بـه حضـور مسـئوالن ذیربط باشـد بـه جهت 

شـنیدنی  و  درسـت  راه حل هـای  و  همـکاری 
بنا بـه درخواسـت نماینده دانشـجویی دعوت 

می شـوند.
جنوبـی  خراسـان  در  ولی فقیـه  نماینـده 
اظهـار داشـت: حیف اسـت به ایـن آرمان های 
ذی قیمت )دانشـجویان( که دارای اندیشه های 
آزاد بـوده و صاحـب هیـچ پسـت و مسـندی 
نیسـتند بی توجهـی شـود لـذا بایـد از اینـان 

شـود. قدردانی 
اعـام  عبـادی  حجت االسام والمسـلمین 
کـرد: طبق هماهنگی با روابـط عمومی وقت در 
اختیار تشـکل های دانشـجویی قـرار می دهیم 
تـا موانـع و مشـکات به صـورت کارشناسـی 
شـده تبییـن و راه حل های آن بررسـی شـود تا 

مدیون این قشـر نباشـیم.
مشـکات  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مطرح شـده توسـط تشـکل های دانشـجویی 
مربـوط به همه جامعه اسـت، تبیین کـرد: اگر 
ایـن مشـکات رفـع شـود به نفـع همـه و اگر 
بـر زمیـن بماند بـرای مـا و نسـل های آینده و 

مخالفـان و موافقـان مضـر خواهـد بـود.
نماینـده ولی فقیـه در خراسـان جنوبی در 
پایـان خاطرنشـان کـرد: بیماری هـای فکـری، 
اخاقـی، روحـی و عقیدتـی دیـر یـا زود بـه 
خودمـان برمی گـردد لـذا اگر خودمـان را عاج 
نکنیـم بایـد بـرای عقوبتی کـه به دسـت خود 

ایجـاد می کنیـم آمادگی داشـته باشـیم.
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شرح حال دانشجوی آخر ترم

» فـاش می گویـم و از گفته ی خود 
دلشادم «

دروس  ز  پیاپـی  تـرم  ایـن  در  كـه 
! افتـادم 

اولیـن نمـره كـه دیـدم سـر مـن 
كشـید سـوووووت 

سـوی اسـتاد دویـدم غـم دل سـر 
دادم

ولـی افسـوس كـه اسـتاد محبـت 
د ننمو

بـا غضب گفـت بـرو... نمـره زیادی 
دادم !

گفتمش بهر خدا یك نظر انـــــداز 
من به 

مـزه انداخـت : نیـم ناظـر و مـن 
! اسـتادم 

بازگشـتم كـه شـوم مطلـع از درس 
گر د

ببـرد  ایـن سـیل دمـادم   « دیـدم 
» بنیـادم 

خشـمگین داد زدم، ناله و نفـــرین 
كردم

- هیـچ كـس نیسـت در اینجـا كـه 
رسـد بـر دادم ؟؟؟!!

رخ  بدیـــــــدم  دور  از  نـــاگه 
عزیـز اســـــتاد 

گوییـــــا بـر دل او كــــــرد اثـر 
فریـادم...

گفتمـش مرد شـریف از چـه به من 
-٦- دادی؟!

گفـت: غیبت سـببش بـود و نرفت 
یادم از 

قصـه گر باز بگویم همـه اش تكراری 
است

نیــــــــــز  دگـــــرم  دروس  از 
افتـادم چنیـن 

از  عقـب  مانـدم  و  افتـادم  گرچـه 
هـا... خرخـوان 

كسـب عنـوان عقـب مانـده مبارك 
!! بادم 

برنامه هفتگی دانشجویی
هنـوز  هفتـه.  روز  اولیـن  شـنبه: 
آلودگـی.  قبـل و خـواب  روز  خسـتگی 
توصیـه مـن بـه شـما عزیـزان: تمامـی 
رو حـذف اضطـراری  واحدهـای شـنبه 
کنیـن و خـوب اسـتراحت کنیـن. چون 
سـه روز سـختی رو در پیـش رو داریـن.
یـک شـنبه: ایـن روز رو بـه کاس 
تربیـت بدنـی اختصـاص بدیـن و تـا 
مـی تونیـن کاس رو دو در کـرده و بـه 

برسـین. تفریحتـون 
دوشنبه، سه شـنبه و چهارشنبه: سه 
روز کاری شـما در هفتـه. بـه دلیـل اینکه 
مـن از برنامـه سـفر و تفریحـات سـالم 
شـما اطاعی نـدارم، ایـن سـه روز رو به 
خودتـون واگـذار میکنم. سـعی کنین 3 
تـا ٤ واحـد رو بـرای ایـن سـه روز در نظر 

بگیرین.
پنـج شـنبه:اصوال در هفته فقط یک 
پنـج شـنبه داریـم کـه بـه برنامـه هـای 
متفـاوت میگذره. چه جوری میشـه این 
روز درس خونـد و یـا به دانشـگاه رفت؟
مـرده  کـه  روز  ایـن  تـوی  جمعـه: 
هـا هـم آزادنـد. چـه برسـه بـه مـا زنده 
هـا. برنامـه خاصـی نداریـم. به عشـق و 

حالتـون برسـین

طّناز

۱۲۹

معرفی چند اثر با موضوع جنبش دانشجویی

موج سوم

دانشجو باید با چشم باز پاسبان انقالب باشد

سوء استفاده از این شور و حرارت

بعـد از کودتـای 2٨ مرداد ١332، رژیم شـاه 
کـه توانسـته بـود بـا کمـک اربابـان بـر اریکه 
قـدرت بازگـردد، درصـدد برآمـد تـا پایه  هـای 
حکومـت خـود را تثبیـت کنـد، امـا غافـل از 
این کـه مـردم در اولین فرصت، خشـم و انزجار 
خویـش را نشـان خواهند داد. سـه مـاه و نیم 
بعد، نیکسـون، معـاون رئیس جمهـور آمریکا، 
راهـی ایـران شـد تـا نتیجـه سـرمایه گذاری 2١ 
میلیـون دالری سـازمان جاسوسـی سـیا را که 
درراه کودتـا و سـرنگونی دولـت مصدق هزینه 

کـرده بـود، از نزدیـک مشـاهده کند.
در اعتـراض بـه ایـن سـفر، دانشـجویان 
دانشـگاه  های تهـران، تظاهرات پرشـوری علیه 
رژیـمِ کودتـا برپـا کردند کـه این اعتراضـات در 
روز پانزدهـم آذر، به خارج از دانشـگاه کشـیده 
شـد. صبـح روز ١٦ آذر ١332، گارد شاهنشـاهی 
بـرای اولیـن بـار وارد صحـن دانشـگاه شـد 
تـا فریـاد مخالفـان را در گلـو خفـه کنـد. بـه 
دنبـال آن، تعـدادی از مأمـوران نیـروی ویـژه 
گارد شاهنشـاهی رژیـم پهلـوی، سـه نفـر از 
دانشـجویان معتـرض بـه نام  هـای مصطفی 
بـزرگ نیـا، احمـد قندچـی و مهـدی شـریعت 
رضـوی را بـه شـهادت رسـاندند. رژیـم، در روز 
ایـن جنایـت خـود،  بعـد بـدون توجـه بـه 
دکتـرای افتخاری حقـوق را در این دانشـگاه به 
نیکسـون اعطا کـرد. از آن تاریـخ، به ویژه پس 
از پیـروزی انقـاب اسـامی، این روزبـه عنوان 

روز دانشـجو نام گرفتـه اسـت.
بد نیسـت  در آسـتانه روز ١٦ آذر قرار داریم 
بـه معرفـی به چند کتـاب درزمینـٔه معرفی روز 

دانشـجو می پردازیم:

دانشـجویی  جنبـش  شـفاهی  تاریـخ  
ن مسـلما

می خوانیـم:  کتـاب  ایـن  مقدمـه  در 
جنبـش دانشـجویی در ایران قدمتـی به اندازه 
دارد.  عالـی  آمـوزش  نهـاد  و  دانشـگاه  عمـر 
قشـر  به عنـوان  دانشـجویان  ازآنجایی کـه 
تحصیل کـرده و فرهیخته جامعه به مناسـبات 
اقتصـادی، سیاسـی اجتماعی حاکـم بر جامعه 
حسـاس اند و بـه علـت قـرار گرفتـن در دوران 
جوانـی و اقتضائـات ایـن دوره، آرمان خواهـی 
ایـن  از مشـخصه های ویـژه  و عدالت طلبـی 
جنبـش شـده اسـت کـه در طـول تاریخچـه 
نسـبتاً طوالنـی ایـن جنبـش همـواره مطـرح 

. ست ا
در دوران حکومـت پهلـوی به علت ممنوع 

و  احـزاب  مدنـی،  نهادهـای  فعالیـت  بـودن 
گروه هـای برخاسـته از بطـن جامعـه، جنبش 
دانشـجویی جای خالی این تشکل ها و نهادها 
را پـر می کـرد و ضمن فعالیـت در عرصه ی علم 
و دانشـگاه عرصـه اجتمـاع و سیاسـت را نیـز 
زیـر نظر داشـت. پـس از کودتـای 2٨ مـرداد و 
تعطیلـی احـزاب و دسـتگیری و منزوی کـردن 
رهبـران نهضـت ملـی شـدن نفـت، جنبـش 
دانشـجویی از معـدود جریان هایی بـود که در 
مقابل اسـتبداد و دیکتاتـوری حکومت پهلوی 
ایسـتاد و پرونده ای درخشـان از خـود به جای 
گذاشـت، همچنـان که تلفـات سـنگینی را نیز 

متحمل شـد.
پیـروزی انقـاب اسـامی ایـران کـه گام 
بزرگـی در تحقق مردم سـاالری دینی در کشـور 
و حاکم شـدن اراده مردم بر سرنوشـت خویش 
بـود، بـا پیشـگامی جنبـش دانشـجویی در 
اکثـر حـوادث سرنوشت سـاز پـس از انقـاب 
همـراه بود. تسـخیر النه ی جاسوسـی، انقاب 
فرهنگی در دانشـگاه ها و حضـور در جبهه های 
درخشـان  اقدامـات  از  و...  تحمیلـی  جنـگ 
جنبـش دانشـجویی در دوران بعـد از پیـروزی 

انقـاب اسـامی اسـت کـه آرمان خواهـی و 
اسـت.  آن  اصلـی  ویژگـی  دو  عدالت طلبـی 
به هـرروی جنبش دانشـجویی علی رغم تمامی 
از  برخـی  در  دگردیسـی  و  و نشـیب ها  فـراز 
تشکل های دانشـجویی همچنان ایفای نقش 

می کنـد.

جنبش دانشجویی در ایران
ایـن کتـاب از یـک مقدمـه و نـه بخش و 
دو پیوسـت تشکیل شده اسـت. نظام آموزش 
عالـی شـبه مـدرن و جنبـش دانشـجویی در 
ایـران، مـروری کوتـاه بـر جنبش دانشـجویی 
ایـران، بیان اجمالـی ادوار جنبش دانشـجویی 
اسـامی،  انقـاب  پیـروزی  از  قبـل  ایـران 
ویژگی هـای کل دوره هـای اول و دوم جنبـش 
دانشـجویی ایـران، ویژگی هـای عمومـی دوره 
دوم جنبـش دانشـجویی ایـران ١3١3 - ١32٠، 
کودتـای 2٨ مـرداد و رکـود و انفعـال موقـت 
جنبش دانشـجویی، حماسـه  ١5 خرداد و دهه  
جنبـش  ویژگی هـای  سـفید،  انقـاب  سـیاه 
دانشـجویی در نیمـه اول دهه پنجـاه و نقطه  
اوج؛ دوره  پنجـم جنبـش دانشـجویی عناوین 
پایـان  در  کتـاب هسـتند.  ایـن  بخش هـای 

هـم دو پیوسـت بـا عناوین سـخنی با جنبش 
دانشـجویی ایـران و سـیری گـذرا در تاریـخ 

جنبـش دانشـجویی آمـده اسـت.
 در بخشـی از ایـن کتاب به قلم زرشـناس 
می خوانیـم: اجمـاالً و به عنـوان یـک هشـدار 
مهـم و صمیمانـه بایـد گفـت یـک جریـان 
مشـخص مدافع لیبـرال ـ سـرمایه داری شـبه 
مـدرن در سـالیان اخیـر کوشـش گسـترده ای 
انجام داده تا جنبش دانشـجویی را از محتوای 
انقابـی و عدالت طلبانـه و دین مـدار آن تهـی 
و گوشـت  پیاده نظـام  و  کارگـزار  بـه  و  کـرده 
و  لیبرال هـا  قدرت طلبانـه   اغـراض  تـوپ  دم 
تبدیـل  جهانـی  امپریالیسـتی  سـرمایه داری 
نمایـد و در این مسـیر بعضـاً از ضعف تئوریک 
و بینشـی کنونی در فضاهای دانشگاهی، نفوذ 
و اسـاتید بی اعتقـاد و کتب درسـی نامناسـب 
بـا آرمان هـا و اعتقـادات انقاب، کارشـکنی ها 
و ناراضی  تراشـی های طیفـی از مریدان نفوذی 
برخـی  از  دانشـجویان  به حـق  نارضایتـی  و 

می نمایـد. بهره گیـری  ناکارآمدی هـا، 
نبایـد فرامـوش کـرد که مروری بر هشـت 
دهه جنبش دانشـجویی به ما نشـان می دهد 
کـه عدالت طلبـی و رویکـرد ضد امپریالیسـتی 
اسـتقال طلبانه  و  ضدآمریکایـی  به ویـژه  و 
برجسـته جنبـش  اصلی تریـن شـاخص های 
دانشـجویی بوده اسـت و جنبش دانشجویی 
از هنگامی کـه تحـت هژمونـی و هویت اصیل 
اسـامی و بـه رهبـری روحانیـت شـیعه بـه 
نقش آفرینـی پرداختـه، توانسـته اسـت کـه 
جایـگاه مهـم و تعیین کننده  خـود در مجموعه  
حرکـت اعتایـی مردم ایـران را به دسـت آورد.

موج سوم
این کتـاب تاریخچه  فعالیـت  انجمن های 
دانشـجویی را از سـال ١3١3 بـا نگاهی تحلیلی 
بـه رفتار های دانشـجویان در دانشـگاه  شـرح 
انقابـی  و  اسـامی  هـدف  بـر  و  می دهـد 
تشـکیل انجمن های دانشـجویی تأکیـد دارد. 
کتـاب موج سـوم در دفاع از کیـان انجمن  های 
دانشـجویی به نگارش در آمـده، زیرا برخی افراد 
اعتقـاد بـه تشـکیل انجمن هـای دانشـجویی 
به عنـوان جریان هـای ضدانقابـی دارنـد، امـا 
ایـن کتـاب بـا اشـاره بـه تاریخچـه چهره های 
انقابـی و روایـت خاطـرات شـهیدان باکری و 
همـت  کـه در ایـن انجمن هـا فعـال بوده انـد، 

اشـاره می کنـد.

جریان دانشـجویی همواره ذیل روحانیت 
در مسـیر شـکل گیـری و پیروزی انقـاب تا به 
امـروز کار کـرده اسـت و چیـزی جز اندیشـه و 
فکر دانشـجویان تـوان ایجاد انقـاب را ندارد. 
یـد توانـای جمعـی از دانشـجویان بـود کـه 

انقـاب اسـامی ایـران را رقم زد.
امـام  نهضـت  گیـری  شـکل  ابتـدای  از 
خمینـی تاکیـد بـر روی محتـوا بـود و حق نیز 
همیـن اسـت کـه انقابـی که بـدون اندیشـه 
و محتـوا شـکل بگیـرد بـا شورشـی از هم می 
پاشـد. بدیـن جهـت در تاریـخ به روشـنی می 
توان حلقـه های فکری را دید مانند سـخنرانی 
هـای آیـت اهلل خامنـه ای در رمضـان سـال 
۱۳۵۳ شمسـی در مسـجد امام حسن مجتبی، 
کـه گردهـم آیی بـرای دانشـجویان بـود تا در 
پـای منبـر ایـن سـید روحانـی جـوان طـرح 
کلـی اندیشـه اسـامی در قـرآن را از منظری نو 

بشنوند.
ایـن جریـان و ایـن جلسـات در تمامـی 

ایـن سـال ها تـداوم پیـدا کرد و گاهـا به علت 
برخـورد هـای رژیـم به جلسـات سـری تبدیل 

می شـد.
پـس از انقـاب نیـز در فضایـی کـه قـرار 
اسـت نظـام حکومتـی نـو در جهـان شـکل 
بگیـرد نقش دانشـجویان و متفکران اسـامی 
همچون شـهید بهشـتی بسـیار پر رنگ است. 
امـروزه نیـز که به لطـف خدا و بـه پاس تاش 
و جـان فشـانی شـهدا انقـاب در آسـایش و 
آرامش به سـر مـی بریم نبایـد از وظیفه اصلی 
خـود، یعنـی اندیشـیدن غافل شـویم. جنبش 
دانشـجویی واقعی باید اکنـون همانند ابتدای 
انقـاب پشـت سـر والیت فقیـه کمـک کار و 

یاری گـر نظام باشـد.
دانشـجو بایـد روحیـه مطالبه گـری خود 
را حفـظ کنـد، باید گاهـا آتش بـه اختیار عمل 
کنـد امـا الزمـه هـر حرکتـی شـناخت صحیح 
از اوضـاع و شـرایط می باشـد. نبایـد در زمین 
بازی که دشـمن ایجاد کرده اسـت بازی بخورد 

بایـد در کنار خوب درس خواندن آگاهانه سـیر 
حرکـت انقاب را تحت نظر داشـته باشـد.

قطعـا انتظـار از دانشـجویان بسـیار فراتر 
نبایـد سـیر  امـروز اسـت ولـی  از موجـودی 
پیشـرفت جنبش دانشـجویی را نادیده گرفت 

جنبش دانشـجویی و باید تمام دانشجویان 
را بـا خود همـراه کند و در ایـن راه نباید دچار 

روزمرگـی و کار های سـطحی شـود.
جنبش دانشـجویی وظیفه بسـط دادن 
و عملـی کـردن فرامیـن رهبـری را دارد و بـه 
عبارتـی بـازوی رهبـری اسـت بایـد گـوش 
بـه فرمـان رهبـری در مسـیر تبییـن اهداف 
انقـاب قـدم بـردارد و در ایـن مسـیر بایـد 

بسـیار آگاهانـه و اندیشـمندانه عمـل کند.
حـرارت  و  شـور  همـواره  متاسـفانه 
دانشـجو کـه عنصـر محـرک ایـن جنبـش 
اسـت از سـوی احـزاب و گروه های سیاسـی 
مورد سـوء اسـتفاده قرار گرفته است. تشکل 
هـای دولـت سـاخته و یکبار مصـرف بدون 
هیـچ گونه اندیشـه و درون مایـه ای همواره 
در دانشـگاه و جامعه مشـکل سـاز بـوده اند 
تبـل هایـی تـو خالی که بـا انگیزه سیاسـی به 
دانشـگاه روانـه میشـوند و جـز تولیـد صدای 
ناهنجـار  و گـوش هـراش هیـچ آورده ای برای 

مرتضی پورسلطانی
دبیر انجمن
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مصاحبه با نمایندگان اتحادیه های دانشجویی 

 تشکل های دانشجویی پادوی احزاب سیاسی نیستند
به مناسب روز دانشجو

در همیـن راسـتا، علیرضا فقیهـی راد دبیر 
دانشـگاه  عدالت خـواه  دانشـجویان  مجمـع 
تهـران، پیـام مـرادی، دبیـر سیاسـی اتحادیه 
انجمن هـای اسـامی دانشـجویان مسـتقل، 
رضـا کارگـر دبیـر سیاسـی اتحادیـه جامعـه 
اسـامی دانشـجویان و مـژگان صایـی دبیر 
انجمـن اسـامی دانشـویان دانشـگاه الزهـرا 
)س( بـه نمایندگـی از دفتر تحکیـم وحدت در  

یـک نشسـت دانشـجویی حضـور یافتنـد.

تشـکل های دانشـجویی پـادوی احـزاب 
سیاسـی شـده اند

مجمـع  دبیـر  راد  فقیهـی  علیرضـا 
تهـران  دانشـگاه  عدالت خـواه  دانشـجویان 
گفـت: از سـال ٨2 بـه بعد شـاهد شـکل گیری 
جنبـش دانشـجویی عدالت خـواه در پیوند با 
مطالبات مردم بودیـم؛ روی کار آمدن دولتی با 
گفتمان »عدالت« نتیجه مطالبات تشـکل های 
مردمـی بـود. بعدازآن شـاهد انفعـال جنبش 
دانشـجویی بـه دلیـل گـره خـوردن باقـدرت 
بودیـم کـه نتیجه آن عـدم پیگیـری مطالبات 

مثل گذشـته هسـتیم.
اصلـی جنبـش  داد: مسـئله  ادامـه  وی 
دانشـجویی آرمان خواهـی و مطالبـات در کنار 
بـه ثمـر نشسـتن مطالبـات مسـئله اسـت. 
پـادوی  نقـش  نبایـد  دانشـجویی  جنبـش 
احـزاب و یـا گـره زدن خود بـه قـدرت را صرفاً 
بایـد  مـا  کنـد.  بـازی  را  بـرای تصمیم گیـری 
ایجادکننـده گفتمانی غالـب در فضای جامعه 
برای رسـیدن به مطالبات داشـته باشـیم تا هر 

دولتـی مجبـور بـه اجـرای مطالبات باشـد.
فقیهـی راد ادامـه داد: از دالیـل ضعـف 
جنبـش دانشـجویی امروز، تعییـن اولویت ها 
توسـط »رسـانه« اسـت؛ اولویت هـای جنبش 
دانشـجویی از جایـی دیگـر تعیین می شـود. 
مسـئله دیگر »اسـتقال« جنبش دانشـجویی 
اسـت؛ در این زمینه تشـکل های دانشـجویی 
تبدیـل به »پـادوی احـزاب« و »فشـار جریانی 
خـاص« شـده اند. اتصـال بـه جریـان قـدرت 

اجـازه فریاد و مطالبه را از جنبش دانشـجویی 
سـلب کرده اسـت.

وی افـزود: مشـکل دیگر سیسـتم دولتی 
اسـت که در پی بسـتن فضـای آرمان خواهی 
توسـط دانشجویان اسـت، برخورد با دانشجو 
جنبـه سـرکوب و دادگاهی شـدن بوده اسـت. 
مـردم در حال حاضر جریان دانشـجویی را باور 
ندارنـد، دلیـل این امـر اسـتانداردهای دوگانه 
تشـکل های دانشـجویی اسـت کـه صرفـاً به 
مخالـف خـود اعتراض کـرده و خـود انتقادی 
ندارنـد. دلیل دیگر ضعف دانشـجویی »تغییر 
نسـل« اسـت کـه مـا بایـد در ایـن زمینـه 
نیـز خـود را همـراه کنیـم؛ امـا تبدیـل جریـان 
دانشـجویی به عنـوان سـکوی پرتاب افـراد، از 

دیگـر دالیـل ضعف اسـت.
وی خاطرنشـان کرد: جنبـش عدالت خواه 
دانشـجویی بـدون توجـه بـه اصول گـرا و یـا 
اصاح طلـب پیگیـر مبانـی انقـاب اسـت که 
جنـگ فقـر و غنا مهم ترین مسـئله را تشـکیل 
می دهـد. ما شـاهد اعتراض کارگـران و تضییع 
داران  کامیـون  مثـل  اقشـار  برخـی  حقـوق 
هسـتیم که مـا در جنبش عدالت خـواه بحث 

»عدالت خواهـی بومـی« راداریـم.

فقیهی راد درباره شـکل گیری تشـکل های 
دانشـگاه گفـت:  در سـطح  دولـت سـاخته 
شـکل گیری هر تشـکل در دانشـگاه باید طبق 
قانون باشـد؛ بانیـان به قدرت رسـیدن دولت 
روحانـی راه فراری از عملکـرد خود در برابر مردم 
ندارنـد. اعتراضات به دولت در این تشـکل ها، 
عملیـات فریـب جامعـه اسـت که در راسـتای 

انتخابـات آینده تعریف می شـود.

بانیـان تشـکل های دولـت سـاخته باید 
باشند پاسـخگو 

قشـر  وظیفـه  مـا  گفـت:  مـرادی  پیـام 
دانشـجو را سـه رکن می دانیـم: اول رصد اخبار 
اسـت کـه بایـد بهتـر از سـایر اقشـار تحلیـل 
شـود؛ دومیـن رکـن مطالبـه گـری و در ادامه 
رکن سـوم ایجاد نقش فعاالنه اسـت. جنبش 
دانشـجویی برابـر بـا آرمان خواهـی اسـت که 

به صـورت خودجـوش و عام المنفعه اسـت. ما 
خـود را جـدا از مردم ندانسـته و تربیت نیروی 
انقابـی و افزایـش معرفـت افزایـی از وظایف 

جنبـش دانشـجویی می دانیـم.
دبیـر سیاسـی اسـبق اتحادیـه انجمـن 
اسـامی دانشـجویان مسـتقل ادامـه داد: ما 
اعتقادداریـم علت ضعف جنبش دانشـجویی 
مطالبـات  در  ضعـف  و  سیاسـی  ادبیـات 
اجتماعـی جنبش دانشـجویی اسـت که بین 
مـا و جامعـه فاصلـه ایجـاد کـرده اسـت؛ مـا 
قائـل بـه تقویـت مواضـع اجتماعـی جنبش 
دانشـجویی هسـتیم. از دیگـر دالیـل ضعـف 
جنبـش دانشـجویی، تنبلـی و خاقیـت کـم 
دانشـجویان اسـت؛ ایـن امـر منتـج بـه ارائه 
دسـتور کار توسـط رسـانه ها و فضا می شـود. 
اآلن مسـئله باور جنبش دانشـجویی توسـط 
مـردم نیسـت، مـردم اصـاً دلیـل و انگیزه ای 
بـرای فکـر درباره جنبـش دانشـجویی ندارند.
تشـکل های  شـکل گیری  دربـاره  مـرادی 

دانشـگاه گفـت:  در سـطح  دولـت سـاخته 
معیـار در همه چیـز عمـل بـه قانـون اسـت؛ 
مشـکل شـکل گیری برخی تشـکل ها با عنوان 
اسـامی و در ضدیت با اسـام است، نشریات 
مبلغ فمینیسـت، ضد قرآن و دیـن از خروجی 
برخـی از همیـن تشکل هاسـت کـه بانیـان 
ازجملـه ضیاء هاشـمی باید پاسـخگو باشـند. 
منتقدیـن امـروز عملکـرد دولـت، بـا توجه به 
نقـش مسـئولین در تأسـیس آن ها، مسـلماً 
اقدامـات امـروز ایـن تشـکل ها بـا هماهنگی 
مسـئولین و خـط دهـی همـراه اسـت. هدف 
نهایـی تشـکل های دولت سـاز ارائـه تصویری 
مخالـف بـا دولـت به اجتمـاع اسـت که طبق 

تجربـه موفق نمی شـوند.

گفتمـان  بایـد  دانشـجویی  مطالبـات 
شـود  شناسـی 

مـژگان صایـی دبیـر سیاسـی انجمـن 
اسـامی دانشـجویان دانشـگاه الزهـرا )س( 
گفـت: وظیفـه مـا در دانشـگاه هدایتگـری 

دانشـجویان اسـت و نبایـد بـا مـردم دچـار 
فاصلـه شـویم. مطالبـات دانشـجویان بـرای 
تأثیرگـذاری بایـد گفتمـان سـازی مؤثر شـود؛ 
مشـکل اصلـی عـدم اسـتفاده و تأثیرگـذاری 
مطالبات دانشـجویی در برهه کنونی هستیم.

دبیر سیاسی انجمن اسامی دانشجویان 
دانشـگاه الزهـرا )س( ادامه داد: نمـاد بارز عدم 
تأثیرگذاری مطالبات دانشـجویی ١٦ آذر اسـت 
کـه از آن اسـتفاده تبلیغـی می شـود. مسـئله 
دیگر مطالبه دوطرفه دانشـجویان و مسئولین 
هیچ کـدام  نمی تـوان  به تنهایـی  کـه  اسـت 
ارائـه تحلیل هـای  را موفـق دانسـت. مـا در 

مردمـی تأثیرگذار هسـتیم.
صایـی دربـاره شـکل گیری تشـکل های 
دانشـگاه گفـت:  در سـطح  دولـت سـاخته 
دولت هـا بـرای پیشـبرد بسـیاری از اهـداف 
خـود بـه تشـکل های دانشـجویی در سـطح 
جامعـه نیازمنـد هسـتند کـه دولت ایـن را با 
ایجـاد تشـکل های خودسـاخته دنبـال کـرد. 
علـت تقابـل تشـکل های دولـت سـاخته در 
برابـر دولـت اعتـراض مـردم و ناکامی هـای 

دولـت در تحقـق اهـداف اسـت.

کارکـرد تشـکل های دولت سـاخته صرفًا 
سیاسـی و انتخاباتی است

جامعـه  اتحادیـه  نماینـده  کارگـر  رضـا 
مـا  وظیفـه  گفـت:  دانشـجویان  اسـامی 
مطالبـه اسـت و اینکـه برخی مسـائل ازجمله 
فیش هـای نجومـی به نتیجه نرسـید، مربوط 
بـه بخش هـای دیگـر اسـت کـه بایـد پیگیر 
»چرایـی« آن شـد. وظیفـه اصلـی مـا بایـد 

تربیـت نیـروی انقابـی باشـد.
تشـکل های  شـکل گیری  دربـاره  کارگـر 
دانشـگاه گفـت:  در سـطح  دولـت سـاخته 
اعتراض هـای امـروز تشـکل های دولـت سـاز 
دارد،  اهمیـت  آینـده  انتخابـات  خاطـر  بـه 
اصـاً شـکل گیری ایـن تشـکل ها که تناسـبی 
بـا اسـام نداشـت صرفـاً کارکـرد سیاسـی و 

دارنـد. انتخاباتـی 

سجاد استیری
نایب دبیر

به مناسبت روز دانشجو

دانشجو و شرایط سخت دانشجو بودن
دانشـگاهیان  دنیـا  کشـورهای  اکثـر  در 
و به طـور کل قشـر تحصیل کـرده، از جایـگاه 
اجتماعـی و اقتصـادی مناسـب و مثال زدنـی 
برخوردارنـد، در کنـار این که دل مشـغولی های 
معنـوی و معیشـتی آن هـا از سـوی نهادهای 
مسئول پاسـخ داده می شـود، فضای مناسبی 
هم بـرای تحصیل وتواید علـم در اختیار آن ها 

می گیرد. قـرار 
اما متأسـفانه این بحـث در ایران متفاوت 

است.
منبـع  ورود  بـدو  از  دانشـجو  اینجـا  در 
مخصوصـاً  می شـود،  دولـت  درآمدزایـی 
دانشـگاه های دولتی که میزبان تعـداد زیادی 
دانشـجوی غیربومـی اسـت، دانشـجوی این 
دانشـگاه ها بـرای اسـکانش بایـد پـول دهـد 
آخـر هـم آن را درجایـی اسـکان می دهنـد که 
مناسـب او نیسـت، بـرای غذایـش بایـد پول 
بدهـد ولی غـذا هـم چنگـی بـه دل نمی زند، 
بـرای تفریحـش بایـد پـول دهـد زیـرا مـکان 
تفریحـی سـالم و درخـوری در دانشـگاهش 
نیسـت و حتـی بعضـاً پولـی اسـت و بعـد از 
گرفتـن مـدرک هـم بایـد در خانه بمانـد و به 

آینـده صرفـاً امیـدوار باشـد. ایـن تعـداد زیاد 
دسـت  اگـر  تحصیل کـرده  انسـانی  نیـروی 
دولت مردانـی جـز دولت مـردان مـا می افتـاد 
فتـح  را  جهـان  آن هـا  بـا  باشـید  مطمئـن 

می کردنـد.
انتظـار  دانشـجو  از  می تـوان  زمانـی 
پیشـرفت -و درنتیجـه پیشـرفت جامعـه- را 
داشـت کـه تمامـی شـرایط به صورت درسـت 
فراهم باشـد. دانشـجو برای آنکه بتواند ایرانی 
دینـی و پیشـرفته بسـازد و انتظـارات جامعه 
را بـرآورده کنـد بایـد آزاد، پرنشـاط، امیـدوار و 
سـخت کوش باشـد، صفاتی که بابـی توجهی 

مسـئولین به تدریـج در حـال مـردن اسـت.
دانشـجویی کـه بایـد نسـبت بـه تمـام 
اتفاقات پیرامونش حسـاس باشـد و نسـبت 
بـه اشـتباهات واکنـش نشـان دهـد و دنبال 
راه حل باشـد حاال تمـام دغدغه های ذهنی اش 
دوری از دیـار و کیفیـت غـذا و سـریع پـاس 
کـردن واحدهـا اسـت و اگـر هرچـه سـریع تر 
آن ها را پاس نکند سـنوات می خـورد و مجبور 
می شـود برای لحظه لحظـه زندگـی اش در آن 

دانشـگاه پـول بدهد.
و ایـن هرگـز زیبنـده جامعـه و حکومـت 
اسـامی کـه می خواهد مهـد تمدن اسـامی 
باشـد نیسـت. زندگی نباتی را در دانشـگاه ها 
بایـد شسـت و دانشـجو را به کار گرفـت تا در 
آینـده ی زندگی خود و در اجتمـاع فردی تأثیر 

گـزار و مفید باشـد.
دانشگاه های امروز از دانشجویانی پرشده 
کـه نمی تواننـد آزادانـه بیندیشـند، نمی توانند 

آزادانـه بیـان کنند و حتـی اگر نظراتشـان هم 
بیان کردند گوش شـنوایی نیسـت که آن ها را 

بشـنود و عمل کند.
بااینکـه در همه جـای دنیا مبدأ تحقیقات 
بـرای تحـوالت صحیـح اجتماعـی دانشـگاه 

است.
مشـکات صنفـی و رفاهـی کـه تقریبـاً 
در تمـام دانشـگاه ها یکسـان اسـت از ایـن 
قبیل انـد: افزایـش هزینه های تغذیـه، افزایش 

اجاره بهـای خوابـگاه، اجـرای قانـون سـنوات 
بدون در نظر گرفتن رشـته و یا مشـخصه های 
مربوطه دیگـر، عدم وجود یا ضعف شـوراهای 
صنفـی و رفاهـی کـه اگـر تمـام یا قسـمتی از 
این هـا حل شـود می تـوان زمینه ای مناسـب 
برای تحصیل موفق دانشـجویان را فراهم کرد.

ایـن مشـکات می بایسـت  بـرای حـل 
اول مرجعـی مسـئول وجـود داشـته باشـد 
تـا بـر تمـام مشـکات صنفـی دانشـگاه ها 
نظـارت کنـد و در هـر دانشـگاهی یـک دفتـر 
داشـته باشـد، مرجعـی کـه متشـکل از خـود 

باشـد. دانشـجویان 
و دیگـر اینکه مسـائل خدماتی دانشـگاه 
بخـش  بـه  نظارتـی  بین هـای  زره  زیـر  در 
در  دانشـجویان  و  گـردد  واگـذار  خصوصـی 
دانشـگاه بااتصـال به صنعـت و بـازار کار برای 
خودشـان و البته دانشـگاه درآمدزایـی کنند و 
بـه تجربـه الزم کاری دسـت یابنـد، البتـه این 
موضـوع کاربـردی کردن دروس دانشـگاهی را 

می طلبـد.
در آخـر بـا گرامـی داشـت روز دانشـجو 
آذر،   ١٦ شـهدای  ارواح  شـادی  بـرای  دعـا  و 
امیدواریـم هرچه سـریع تر مشـکات تحصیل 
در دانشـگاه ها و بیـکاری در جامعه رفع شـود 
تـا جوانانـی پویاتـر و جامعـه ای پیشـرفته تر 

باشیم. داشـته 
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نظر دانشجویان دانشگاه بیرجند در مورد روز دانشجو؛

فرق ۱۶ آذر و ۱۳ آبان! سـه  پـاک  خـون  آنگاه کـه  آذرمـاه   ١٦
دانشـجوی دانشـگاه تهران را محمدرضا شـاه 
پهلـوی در پیش پای آمریکایی هـا قربانی کرد 
روز دانشـجو نام نهاده شـد، بحث ما در اینجا 
حول دانشـجویان ٦2 سـال پیش نمی چرخد، 
بلکـه بحث ما دانشـجویان امـروزی حاضر در 

بیرجند است دانشـگاه 
نـام  دانشـجو  روز  را  روز  ایـن  ازآنجاکـه 
از  تعـدادی  بـا  تـا  شـدیم  آن  بـر  نهاده انـد 
دانشـجویان دانشـگاه بیرجنـد گفت وگوی در 

مـورد روز دانشـجو داشـته باشـیم
ابتـدا راهـی پردیـس امیرآبـاد دانشـگاه 
بیرجند شـدیم بـه طبقه دوم رفتیـم و بعد هم 
در تمـام امیرآبـاد چرخـی زدیـم و چند سـؤال 
از تعـدادی از دانشـجویان پرسـیدیم. واکنش 

آن هـا ابتـدا این گونـه بود
سـام دوسـت عزیز چنـد سـؤال در مورد 

روز دانشـجو داشتم
نیسـتم  بلـد  هیچـی  مـن  دانشـجو: 

. . . ل. بی خیـا
اما درنهایت راضی می شدند.

دانشـجویان  از  مـا  کـه  اولـی  سـؤال   
چنـدم  دانشـجو  روز  بـود،  ایـن  پرسـیدیم 

اسـت؟؟؟؟
فکـرش را هـم نمی کردیم با این پاسـخ ها 

شویم روبه رو 
یـک نفـر کـه در طبقـه ی دوم امیرآبـاد 
حضـور داشـت بـا لهجه ی شـیرین مشـهدی 
این گونـه مـا را در جـواب این سـؤال به فیض 

رساند:
واالنمی دونـم داداش، هر موقع شـهادت 
باشـه که در دانشـکده یه تیموسـفر میـزارن و 
چـای میدن و مـا می فهمیم که شـهادته و هر 
موقع که والدت باشـه دوباره همون تیموسـفر 
رو میـذارن دوبـاره چایـی میریـزن داخلـش 
و مـا می فهمیـم کـه والدتـه، امـا در مـورد روز 
دانشـجو از ایـن کارانمـی کنن و مـن هم خبر 
نـدارم کـه چند مـه..... و بعد هم اظهار داشـت 
کـه اطـاع رسـانی مسـئولین در ایـن ضمینه 

ضعیف اسـت.

از اتـاق ایـن دانشـجو بیـرون آمدیـم در 
راهـرو دانشـجوی دیگـری را دیدیـم، دوبـاره 
سـؤال را پرسـیدیم روز دانشـجو چندم است؟

فکر کنم روز 22 بهمن باشه
بـر چـه اساسـی می گویـی 22 بهمـن روز 
دانشـجو اسـت؟ چون دران روز انقـاب پیروز 

شد!!!!
مسـیر راهروی طبقه دوم امیرآبـاد را ادامه 
می دهیـم در مسـیر پاییـن رفتـن از پله هـا 
دانشـجوی دیگری را کتاب به دسـت می بینم، 
اسـم نشـریه ی سـمعک را آوردم هنـوز حرفـم 
تمام نشـده بود گفت: نشـریه تـون مزخرفه؟ 

مـن هم گفتـم ممنـون خواهـش می کنم
خـب نظـری اسـت دیگـر بگذریـم و از 
بعـدی دانشـجوی  برویـم  پایین تـر  پله هـا 
آقـا روز دانشـجو چنـدم اسـت؟ فکر کنم 

١3 آبان باشـد.
چـرا ١3 آبان روز دانشـجو اسـت؟ فکر کنم 
بـه خاطـر این که حسـین فهمیـده خـود را به 
زیـر تانـک انداخت ایـن روز دانشـجو نامیده 

شده اسـت!!!!!
دانشـکده ی  دانشـجویان  افتخارآفرینـی 

دارد...... ادامـه  کشـاورزی همچنـان 

امیرآبـاد  خوابـگاه  پلـه ی  آخریـن  بـه 
می رسـیم، طبقـه ی همکف دانشـجویی را که 
چنـد سـالی اسـت او را می شناسـم را می بینم 
و دوباره سـؤال را می پرسـم روز دانشجو چندم 

است؟
نمـی دونـم دقیقـاً چند مـه اما فکـر کنم 

تو آذر باشـه

در طبقه اول دانشـجوی دیگری را می بینم 
ایـن دانشـجو کـه ریش هـای پرپشـتی هـم 
داشـت و ظاهـراً پایبند به نظـام و انقاب بود، 
مـا وقتـی گفتیـم آمده ایـم مصاحبـه بگیریم، 
خیـال کرد کـه در حال مصاحبه با صداوسـیما 

تلویزیونـی مصاحبـه  اسـت و شـروع کـرد، 
کـردن، گفتـم داداش بی خیال صداوسـیما که 
نیسـت، سـمعکه دیگه هرچی تو دلتـه بگو....
او در جـواب این کـه روز دانشـجو چنـدم 
اسـت پاسـخ صحیحـی داد و تازه نـام دو تن 
از شـهدای دانشـجوی واقعـه را می دانسـت. 
و آنچـه دران سـال اتفـاق افتـاده بـود نیـز 
دست وپاشکسـته برایمان شـرح داد و واقعاً از 

بیاناتشـان بهـره بردیم
دانشـجویان  بـا  گفت وگویمـان  مـا 
دانشکده ی کشـاورزی را ادامه دادیم و با تعداد 
زیـادی از آن هـا این سـؤال را که روز دانشـجو 
چنـدم اسـت پرسـیدیم. نقطه مشـترک تمام 
ایـن پرسـش ها یک جـواب بـود. نمی دانـم!!!!

و درنهایت از تمام کسـانی که در مورد روز 
دانشـجو در دانشـکده ی کشـاورزی مصاحبه 
گرفتیـم تنهـا سـه نفـر می دانسـت کـه روز 
دانشـجو چنـدم اسـت و از این سـه نفـر تنها 
یـک نفـر شـرح کوتاهـی از واقعـه را بـرای ما 

تبییـن کرد
دانشـکده ی  از  اسـت   2٠:2٠ سـاعت 
شـدیم ابـوذر  خوابـگاه  راهـی  کشـاورزی 
وارد اتاق های دانشـجویان کارشناسـی که 

عمدتاً در الین ١٠٠ اسـت شـدیم
وارد یکـی از اتاق هـای الیـن ١٠٠ شـدیم، 
دانشـجویان ورودی 9٤ بودنـد، بعد از سـام و 
علیک سـؤال را که پرسـیدم همه باهم شـروع 
کـردن بـه جـواب دادن امـا ای کاش به ماننـد 
دانشـجویان دانشکده ی کشـاورزی می گفتند 

نمی دانیـم! ای کاش...
دیگـری  آذر!   5 می گفـت  یکـی 

آن یکـی  آبـان!   ١3 می گفـت 
بهمـن!   22 می گفـت 

بـاالی  از  هـم  یکـی 
گفـت  تختـش 
همیـن امروز اسـت!!

از  خداحافظـی  بـا 
اتـاق خـارج شـدیم و بـه سـمت 

اتاق هـای دیگری 

فتیـم ر
در اتاقـی دیگـر حتـی بـه خـود زحمـت 
این کـه سـر را از تـوی گوشـی خـود بیـرون 
بیاورنـد هـم نمی دادنـد و به سـختی جـواب 
سـام مـا را دانـد و دوبـاره سـرها بـه داخـل 

گوشـی رفت.... آن ها وقتی سـؤال را پرسـیدم 
بـا جملـه ی نمی دانم درواقع غیرمسـتقیم ما را 

بـه بیـرون راهنمایـی کردند

روال در خوابـگاه ابوذر الیـن ١٠٠ به همین 
منـوال ادامه داشـت و حتی یـک نفر نیز نمی 
دانشـت کـه روز دانشـجو چنـدم اسـت؟ چه 
اتفاقـی افتـاده و چـرا روز دانشـجو شـده کـه 

پیـش کش... دیگر 
بـه  رحمـت  صـد  می گفتـم  خـودم  بـا 
دانشـجویان دانشـکده ی کشـاورزی حداقـل 

می دانسـتند. نفـری  یک چنـد 
دور دوم گفـت  بـرای  شـنبه سـاعت ١9 

وگوهـاکار خـود را آغـاز کـردی. البتـه ایـن بار 
داخل شـوکت و از سـرو2. البته بـا این تفاوت 
که سـؤاالتی هم در پیرامون سـمعک از دانش 

بپرسـیم. جویان 
نفر اول از دانش جویان مهندسـی معدن 

بود:
سـام فکرمیکنی روز دانش جو تاریخش 

باشه؟ کی 
١٦ اذر!

دلیلش رو هم میدونی؟
 به نظرم درگیری های دانشگاهی باشه.
به طورکلی نظرت درباره ی سمعک چیه؟

مطالـب میتونـه کوتـاه پرمغزتـر باشـه 
سیاسـی  جهت گیری هـای  در  همچنیـن  و 

ترباشـین. میانـه رو 
 از او تشـکر می کنیـم و بـه طبقـه دوم 
سـرو2 میرویـم یکی از دوسـتان خـوش ریش 

وخـوش تیپمان آنجاسـت.
سـام داداش یه کوچیک میشـه وقتتونو 

بگیریم برای مصاحبه با سـمعک؟
بله که میشه، بفرمایین...

دوباره اولین سؤال پرسیده می شود
جواب ١٦ آذر است.

امااوهم دلیلش را دقیق نمی داند.
سؤال بعدی این است:

بیشـتر  بـه چـه کاری  بیـداری  در وقـت 
هسـتی؟ مشـغول 

ابتـدا جواب هـای سـرباال می دهـد، امـا 
دراخربـه اصـرار مـا می گویـد نمی خواهـم ریـا 
بشـود فعالیت های بسـیج بیشـتر وقت من 
را می گیـرد. ولـی او هـم از دنیـای مجـازی 
درامـان نیسـت و قسـمتی از وقتش 

اسـت. رااناین 
سـوم  طبقـه  بـه 
می رویـم یکـی از بچـه 
هـا بـا کتـری به دسـت 
میـرود،  اتاقـش  سـمت  بـه 
راضـی بـه مصاحبـه می شـود، کتری 
را می گـذارد و مـی 

. ید ا
بعداز پرسش وپاسخ اولیه

سوالی در مورد سمعک میپرسیم:
بااین کـه خـوب اسـت اماخیلـی مطالعه 
نمیکنـم بیشـتردرگیر کارهای درسـی هسـتم

خواسته ای داردبرایش پیگیری کنیم...
هسـتم،  معـدن  گـروه  دبیرعلمـی  مـن 
مدتـی اسـت کـه بازدیهـای معدنـی پسـرها 
ودختـر هـا جداشـده، مـن میخواهـم بگویم 
باایـن کار کارسـخت شـده بـرای هماهنـگ 
کـردن اسـاتید ویا تاریخ اردوها، قبـول دارم که 
شـاید مختلط بودن ایـن بازدید، باعث شـود 
از هدف اولیه اردوکه کسـب علم اسـت فاصله 
بگیریـم امـا پیشـنهاد دارم کـه بـرای خانم ها 
سرپرسـت جدابیایـد و بایک اختاف سـاعت 
نسـبت بـه هـم حرکـت کننـد امـا دریـک روز 

باشد.
بـه سـرو ١ می رویـم، جـواب هـا دوبـاره 

می شـود جالـب 
از ١3 ابان گرفته تاسـتخیر النه ی جاسوی 
امریکا توسـط دانـش جویان دانشـگاه تهران، 
از فرار از سـربازی وپناه به دانشـگاه تا ورزش و 
چت کردن 2٤ سـاعته، ازسـفره کردن سـمعک 

تاخوانـدن پیام هـای اخرین صفحه اش.
بـه مصاحبـه  کمترحاضـر  هـا  یـی   9٤  

برمیگردیـم.  2 سـرو  بـه  دوبـاره  میشـوند 
فـردی از پله هـا بـاال مـی ایـد، صـدای 
دلنشـینش همیشـه در مسـجدامام صادق ع 

دل هایمـان راکربایـی میکنـد
چند پیشنهاد دارد:

متاسـفانه در سـمعک مطالـب طنز کمتر 
باعـث جدابیـت  بـه چشـم میخـورد، طنـز 

می شـود. بیشترسـمعک 
شاکی هم هست

او از طراحی وکلیپ سـازی برای مراسـمات 
مسـجد میگویـد ولـی اتـاق نهـاد اینترنـت 

نـدارد. وایـن کار را برایشـان سـخت کرده.
ازاوتشـکرمیکنیم و به سـمت اتاق خودبر 
میگردیـم مصاحبـه را تمـام شـده میدانیـم، 
اما قسـمت اسـت گفـت وگویی دیگـری هم 

باشیم، داشـته 
ازمـا میخواهداسـم وعکسـش را هـم در 

سـمعک برایـش بزنیـم
قبول می کنیم.

سؤال اول تاریخ روز دانشجوست
١٦ اذر

این نام گذاری به چه دلیل بود؟
راهپیمایـی  فکرمیکنـم دانـش جـو هـا 

نـدارم. اطاعـات  کردن...دقیـق 
بیشـترین وقـت شـما صـرف پـه کاری 

می شـود؟
ایـن مودم هایی که اینجاگذاشـتن خیلی 
زمان گیر ومنم متاسـفانه بیشـتر تـو اینترنت 

هستم.
مهمترین وظیفه ی یک دانشجوچیست؟

اولیـن وظیفـه که همـون خونـدن درس 
اسـت ودر مراحل بعـدی اگه بتونه کار فرهنگی 
هـم بـرای دانشـگاه انجـام بده خـوب میتونه 

باشه.
هدفت از اومدن به دانشگاه چیه؟

اینکـه اگـه بتونم تـا دکترا بخونـم وخودم 
استاد دانشـگاه بشم.

دراخرنظـرت درباره ی سـمعک رو ذوسـت 
داریـم بدونیم.

مـن خودم خیلـی از بحث های سیاسـی 
خوشـم نمیادوبیشـتر پیـام هاشـو میخونـم، 
فکرمیکنـم مطالـب طنزش بیشتربشـه بهتره.

واینگونـه بـود کـه مصاحبـه ما بـه پایان 
رسـید و امیدواریـم بتوانیـم با در نظـر گرفتن 
نظـرات شـمادر شـماره هـای بعدی سـمعک 
باعث بشویم تا شـما از مارضایت مندترشوید.

ان شا...

روز دانشجو چندم است؟ فکر 
کنم 13 آبان باشد.

دانشجو  روز  آبان   13 چرا 
است؟ فکر کنم به خاطر این که 
حسین فهمیده خود را به زیر 
تانک انداخت این روز دانشجو 

نامیده شده است!!!!!



9 اقتصـــادی

تأثیرات وزارت خارجه بر اقتصاد ایران

دیپلماسی اقتصادی

۱۲۹

خودتحریمی

امـروز بـا پدیـده ای روبرو هسـتیم 
کـه دولت مشـغول بـه خـود تحریمی 
اسـت و قصـد نـدارد از آن نیـز دسـت 
چـون  فاجعـه ای  از  بعـد  بکشـد. 
داوطلبانـه  عضویـت  بـا  حـاال   FATF
در کنوانسـیون مقابلـه با تأمیـن مالی 
تروریسـم  مواجه هستیم. کنوانسیونی 
که بـدون سـروصدا با پیشـنهاد وزارت 
امـور خارجـه در تاریـخ هفتم آبـان ماه 
در  و  دولـت تصویب شـده  در هیـات 
قالـب الیحـه ای تقدیـم مجلس شـد.
مـا تاکنون عضـو این کنوانسـیون 
نبوده ایـم و بـا توجـه به شـرایط کنونی 
منطقـه و خاصّیـت ایـن کنوانسـیون 
و اقـدام دولـت جمهـوری اسـامی بـه 
عضویـت در این کنوانسـیون در چنین 
بسـیار  ابهاماتـی  زمـان،  از  برهـه ای 

خطرنـاک را در ذهـن می پرورانـد.
اگـر بـه دّقـت کنوانسـیون مقابله 
بـا تأمین مالـی تروریسـم« - به اختصار 
ICSFT - را مطالعـه کنیـم درمی یابیـم 
عضویـت در آن ثمـری جـز تضعیـف 
محـور مقاومـت و در رأس آن حزب اهلل 

لبنـان نخواهد داشـت.
غاصـب  رژیـم  کـه  درزمانـی 
صهیونیسـتی، قدس شریف را پایتخت 
اّمت هـای  انزجـار  و  خـود می خوانـد 
اسـامی را بـه همراه داشـته، اقـدام به 
خالـی کـردن پشـت حـزب اهلل لبنـان 
رژیـم  تهدیـد  اصلی تریـن  به عنـوان 
صهیونیسـتی آن هـم بـا ایـن روش که 
دولـت خـود را در معـرض ICSFT قـرار 
داده، چـه هدفـی می توانـد مفـروض 

باشـد؟
در  دولـت  نمانـد  ناگفتـه  البتـه 
الیحه ارسـالی خود به مجلس شـورای 
اعامیـه  عنـوان  تحـت  و  اسـامی 
تفسـیری اعام کرده اسـت که: »دولت 
جمهـوری اسـامی ایران اعـام می دارد 
مبـارزات مشـروع مردمی علیه سـلطه 
استعماری و اشـغال خارجی در راستای 
کـه  سرنوشـت  تعییـن  حـق  اعمـال 
به عنـوان یـک اصـل حقـوق بین الملل 
عمومی به رسـمیت شـناخته می شود.
اعمـال  مصادیـق  چارچـوب  در   
تروریسـتی منـدرج در جـزء )ب( بند )١( 
ماده )2( کنوانسـیون نخواهـد بود.« که 
اقداماتـی ازاین دسـت جز اقنـاع عوامل 
داخلـی نتیجـه ای در برنداشـته و هیچ 
ارزش حقوقـی و بین المللـی نخواهـد 

داشت.
جمهـوری اسـامی کـه دسـت از 
مقاومـت  خـط  و  حـزب اهلل  حمایـت 
اساسـی  سـؤال  کشـید،  نخواهـد 
اینجاسـت که اوالً حاال کـه باید به رژیم 
غاصـب فشـار آورد، چـرا با قـرار گرفتن 
در این کنوانسـیون دولت زمینه فشـار 
بر جمهوری اسـامی را فراهـم می آورد؟ 
و ثانیـاً چرا دولت با دسـت خود زمینه 
تحریـم را فراهـم آورده و اصطاحاً دچار 

خـود تحریمـی می شـود؟

منبع:  رجانیوز

یادداشت

دپیلماسـی اقتصادی ایران از ابتدا انقاب 
بـا تحریم هـای اقتصـادی کشـورهای اروپایی 
ازجملـه آمریـکا در حوزه هـای مختلـف مانند 
مالـی، تجـاری و حمـل نقـل ...مواجـه بـوده 
كشـور،  اقتصـادي  موجـود  شـرايط  اسـت. 
نيازمنـد تحـوالت بنيادين در انديشـه و عمل 
در جهت كسـب جايگاه شايسـته و بايسته در 

عرصـه بین المللی اسـت.
جايـگاه  و  داخلـي  اقتصـاد  وضعيـت 
بـا  به هیچ وجـه  جهـان  در  كشـور  اقتصـاد 
توانایی هـای بالقـوه و بالفعـل جامعـه ايراني 
همخوانـي ندارد و جامعه مـا نيازمند اقدامات 
اساسـي در جهت تحول و تغييراسـت. ازجمله 
اقداماتـي كـه بايـد متحقـق گـردد تا شـرايط 
موجـود اقتصاد كشـور متحـول گـردد، اتخاذ 

ديپلماسـي اقتصـادي مناسـب اسـت.
که یکـی از راه هـای مقابله بـا تحریم های 
اقتصـادی از طریـق کاهـش آسـیب پذیری و 
افزایـش بازدارندگـی اقتصادی کشـور از طریق 
دیپلماسـی اقتصـادی اسـت؛ کـه دیپلماسـی 
اقتصـادی در دو حوزه اقتصاد و روابط خارجی 

است.
نقطـه  به عنـوان  اقتصـادی  دپیلماسـی 
اقتصـاد  فعالیت هـای  و  دپیلماسـی  تاقـی 
ملـی و بین المللـی و فصـل مشـترک بیـن 
منافـع اقتصـاد ملـی و سـایر منافع سیاسـی، 
امنیتـی و فرهنگی یک کشـور در سـطح نظام 
تعبیـر می شـود  اقتصـادی سیاسـی جهـان 
ویکـی از ابزارهـای قدرتمنـد نظـام بین الملـل 
مقابـل با دپیلماسـی سـنتی قرار گرفت اسـت 
تـا پاسـخ گـوی نیازهـای جدیـد کشـورها در 
عرصـه اقتصاد جهانـی را تکمیل کنـد. اقتصاد 
مهم ترین عاملی اسـت که دپیلماسی کشورها 
را تحـت تأثیر قرار داده اسـت و بین سیاسـت 
و اقتصـاد روابـط تنگاتنگ بـا جهت گیری ها و 

اصاحـات اقتصـادی وجـود دارد که کشـورها 
با اسـتفاده از دپیلماسـی اقتصـادی می تواند 
مسـئله توسـعه اقتصـادی بـه اولویـت ملـی 

آن هـا تبدیل شـود.
شـرایط  سـرد  جنـگ  پایـان  از  بعـد 
وجـود  بـه  بین الملـل  نظـام  در  جدیـدی 
آمـده و اقتصـاد و منافـع اقتصـادی نقـش 
بسـیار مهمـی در سیاسـت های جهانـی پیدا 
کـرد و حـاال دولت هـا تنهـا بازیگـران عرصـه 
بین الملـل نیسـتند شـرکت های چندملیتی و 
سـازمان های غیردولتـی و حتی افـراد در نظام 

اسـت. افزایـش  روبـه  بین الملـل 
ايـران براي داشـتن ديپلماسـي اقتصادي 
مناسب در عرصه جهاني بايد چهار پیش شرط 
را متحقـق كند. ايـن چهار پیش شـرط بايد در 
فضـاي داخلـي و در سـطح نخبـگان متحقق 
گـردد تـا بعـداً در عرصـه اقدامات ديپلماسـي 
اقتصـادي، تجلـي خروجی هـای مطلـوب آن 
را بتـوان مشـاهده ايـن چهـار پیش شـرط به 

ترتيـب شـامل: ١- شـناخت دقيـق وضعيـت 
موجود در سـطح ملـي و بین المللی؛ 2- اجماع 
نظر ميان نخبـگان پيرامون وضعيت مطلوب؛ 
3- شـناخت عميـق قواعد بازي در سـطح ملي 
و بین المللـی و ٤- اعتقـاد و التـزام به عمل و نه 

می باشد. شـعار 
در دپیلماسـی اقتصـادی کـه در بحـث 
روابـط خارجی یک دولت اسـت به شناسـایی 
و ایجـاد فرصت هـای اقتصـادی کـه به ویـژه 
در حـوزه به کارگیـری فرصت هـا و مزیت هـای 
جهانی و کسـب سـهمی در بازارهـای صادراتی 
اسـت.  شـده  تأکیـد  داخلـی  تولیـد  بـرای 
یافتـن  اولویـت  اقتصـادی  دپیلماسـی  در 
ماحظـات اقتصـادی و تقدیـم منافـع ملـی 
بـا افزایـش فعالیت هـای ناظـر بـر تعامـات 
دوجانبـه و چندجانبه اقتصـادی، ارتقاء روابط 
و همـکاری بـا نهادهـای مالـی بین المللـی و 
منطقـه ای جهـت اسـتفاده از جایگاه آنـان در 
راسـتای دپیلماسـی اقتصـادی اهمیـت پیـدا 

می کننـد.
در  کـه  هسـتند  عوامـل  از  سـری  یـک 
دپیلماسـی اقتصادی در نظام جدید بین الملل 

نقـش اساسـی دارنـد ازجملـه:
1-گسـترش سـریع حـوزه اقتصـاد بـازار، 
آزادسـازی اقتصـادی و واکنش های  ایشـان از 
طریـق تجـارت و سـرمایه گذاری بین المللـی: 
)افزایـش تعداد شـرکت های اقتصـادی جهان 
از قبیـل شـرکت های فراملیتـی و گروه هـای 
سـرمایه گذار کـه تأثیـر جدی بر سیاسـت های 
جهانـی و روابـط بین الملـل دارنـد، افزایـش 
وابسـتگی اقتصادهـای کشـورهای تـازه بـه 

اسـتقال یافته بـازار جهانـی(
جهانـی:  اقتصـاد  و  2-جهانی سـازی 
به عنـوان  اقتصـادی  دپیلماسـی  اهمیـت 
عامـل بـه رشـد جهانی شـدن کشـورها کمک 
می کننـد در حقیقـت آن دسـته از کشـورهای 
کـه می خواهنـد مزایایـی جهانی شـدن را برای 

بی اثـر می کننـد. نماینـد،  انحصـاری  خـود 
3-اتخـاذ روش هـای مدیریتـی جدیـد: 
انـرژی کارآمـدی و تکنولوژی هـای جدید برای 
سـرمایه گذاری های خارجـی و رشـد همـکاری 
بین کشـورها و سـازمان بین المللی را تضمین 

می کننـد.
4-پیشـرفت و نـوآوری در اقتصاد کشـور: 
در حقیقـت کشـورها نیاز دارنـد تا یک تصویر 
مثبـت از خـود ایجـاد کننـد بنابرایـن جـذب 
توریسـم خارجـی یـک عوامـل تعیین کننـده 
رشـد اقتصـادی و جذب سـرمایه خارجی برای 

کشـورها قلمـداد می گـردد.
مفهوم دپیلماسـی اقتصـادی زمانی مقرر 
اول چالش هـای  کـه در مرحلـه  مـی گـردد 
سـه گانه فـرا روی خـود را مدیریـت کنـد کـه 
ایـن چالش هـا عبارت اند:١-تنـش میـان امـور 
سیاسـی و اقتصـادی 2-تنش میان فشـارهای 
بین المللـی و داخلـی 3-تنش میـان حکومت 
و سـایر کنشـگران مثـل بخـش خصوصـی و 

سـازمان های دولتـی و حریـم مالـی.

رضا خسروی 
قائم مقام سیاسی

سید مجتبی علویان 
کمیته فرهنگی

اشتغال جوانان 

خیانت بزرگی به نام دامپینگ
یـک فروشـگاه زنجیره ای را تجسـم کنید. 
بسـیار بزرگ. بسـیار شـیک. وارد محله ای می 
شـود. محلـه ای با مردمانی از طبقه متوسـط. 
نبـش اصلـی ترین چهـار راه محلـه، زمینی به 
وسـعت ١٠ هـزار مترمربـع را می خـرد. آن را در 
هفـت طبقه می سـازد. بـا پله برقـی، آینه ها 

و المپ ه
فروشـگاه شـروع بـه کار مـی کنـد. تعداد 
زیـادی از اهالـی محـل را هـم اسـتخدام مـی 
کنـد. ولـی فقط چنـد سـاعت در هفتـه. مثا 
روزی یکـی دو سـاعت. چـه خاصیتـی دارد؟ 
روشـن اسـت که وقتی خانم خانه دو سـاعت 
در فروشـگاهی کـه بـا آن همـه زلـم زیمبـو 
و رعایـت قواعـد مارکتینـگ چیـده شـده کار 
مـی کنـد، خریـد روزانـه اش را هـم از همانجا 
انجـام خواهـد داد. بخصـوص کـه قیمت ها 
هـم پائیـن تـر از عبـاس آقـای میـوه فـروش 
و حسـین آقـای پارچـه فـروش اسـت. حتی 
پائیـن تـر از قیمـت تمـام شـده! به ایـن می 
گوینـد دامپینـگ! جالـب اینکـه خانـم عباس 
آقـا هـم میـوه اش را تـازه از همـان فروشـگاه 
مـی خـرد. چرا؟ چـون عباس آقا سـالها هرچه 
میـوه بـد داشـته کـه کسـی نخریده بـوده به 
منـزل آورده. االن خانـم عبـاس آقـا خـودش 
دارد کار مـی کنـد. بـا حقوق خودش حسـرت  

سـالیان را از دلـش در مـی آورد. 
چنـد ماهـی گذشـته. کار و بـار عبـاس 
آقـا و حسـین آقـا خـراب اسـت. درآمدشـان 
اجـاره مغازه شـان را هـم در نمی آورد. شـاگرد 
مغـازه اخراج می شـود و می رود در فروشـگاه 

زنجیـره ای اسـتخدام می شـود. هفتـه ای ١٠ 
سـاعت. ولی حقوق سـاعتی اش باالست. این 
حقوق سـاعتی آنچنـان توقع او را بـاال برده که 

جـای دیگـری نمی توانـد کار پیـدا کند. 
دو سـال گذشـته. عبـاس آقـا در شـرف 
ورشکستگی اسـت. آخرین مقاومت ها را کنار 
مـی گـذارد و مغـازه را تعطیل می کنـد. او نیز 
بـه فروشـگاه زنجیـره ای می رود و زیر دسـت 
شـاگرد سـابقش که حـاال یکـی از انباردارهای 
فروشـگاه است اسـتخدام می شود. همسرش 
امـا اخـراج شـده اسـت. چـون انتظار داشـته 
بعد از دو سـال حقوقش یا دسـت کم سـاعت 

کارش اضافه شـود. 
چهار سـال گذشـته اسـت. صاحب مغازه 
عبـاس آقـا دو سـال اسـت اجـاره ای نگرفتـه 

اسـت. از وقتـی عبـاس آقا مغـازه اش را خالی 
کـرده یکـی دو مسـتاجر عـوض کـرده کـه 
هیچکـدام بیش از یکـی دو مـاه دوام نیاورده 
انـد. کاسـبی نیسـت. مغـازه هـا را بـه قیمت 
ارزانـی مـی فروشـد بـه یک بسـاز و بفـروش.
سـال پنجم دیگر محلـه مردمانی از طبقه 
متوسـط نـدارد. حسـین آقـا و شـاگردش هر 
دو کارگـر سـاختمانی هسـتند. قیمـت هـای 
فروشـگاه زنجیره ای باالسـت. سـود هشتصد 
درصـدی روی قیمـت تمـام شـده کاال عـادی 
اسـت. فروشـگاه حقـوق سـاعتی را کـم کرده. 
کمتـر  بـا سـاعت هـای  را  بیشـتری  تعـداد 

اسـتخدام کرده اسـت. 
سـال هفتـم. فروشـگاه محله را بـه خاک 
سـیاه نشـانده. کسـی دیگر در آن محله پس 

اندازی ندارد. #فروشـگاه کاالهایش را به سـایر 
شـعبه ها انتقال می دهد. این شـعبه تعطیل 
اسـت. مـردم فقیـر منطقـه قـدرت خریـد از 

چنین فروشـگاه باکاسـی را ندارند! 
ایـن اتفاقـی اسـت کـه هـر روز در آمریکا 
افتـد. صاحـب فروشـگاه همـان یـک  مـی 
درصـد اسـت و سـاکنین محلـه همـان 99 
درصـد. فقـرا فقیرتـر و پولدارهـا پولدارتـر می 
شوند. شـهردارهای مناطق و شهرهای کوچک 
هـر روز بـا التمـاس از مـردم مـی خواهنـد که 
بـه جـای خریـد از فروشـگاه هـای عظیـم، از 
بیزینـس هـای محلـی )عبـاس آقا و حسـین 
آقـا( خریـد کننـد. ولی اغلـب مردم بـا همین 
طرز فکر شـما خریدشـان را از غول هـای بزرگ 

انجام مـی دهنـد. شـیک. ارزان!   
از خودتـان بپرسـید چـرا اروپا غـول های 
آمریکایـی مثـل والمـارت را محـدود کـرده؟ 
جالـب اینکـه بـه دلیـل همیـن محدودیـت 
متهـم بـه کمونیسـت بـودن و مخالفـت بـا 

تجـارت آزاد هـم مـی شـود. 
نه دوسـت عزیـز. هرکه ارزان می فروشـد 

بـرای رضای خـدا ارزان نمی فروشـد! 
اگـر چیـن سـیب و پرتقالـش را بـا ضـرر 
وارد کشـورتان می کنـد و ارزانتر از باغدار شـما 
ميفروشـد بـرای ایـن اسـت کـه مـی خواهد 
#باغـدار باغـش را نابـود کنـد و #ویا بسـازد. 
اگـر #چیـن پیراهـن مردانـه را در تهـران مـی 
بـرای دوختـن  فروشـد 5٠٠٠ تومـن و شـما 
همـان پیراهن بایـد ١٠ هزار تومـن مزد بدهی، 
فقط بـه دلیل ارزانی نیروی کار چینی نیسـت! 
بلکـه دارد #دامپینـگ مـی کنـد! قضیه خیلی 

سـاده است .  
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کنترل چشم چرانی

فـردی نـزد آیـت ا... میـرزا جـواد 
آقـای ملکـی تبریـزی )اعلی اهلل مقامـه 

الّشـریف( آمـد و گفـت:
 آقـا! قبل از ازدواج، گاهی چشـمم 
خطـا می کـرد، گفتـم: ازدواج می کنـم 
الحمـداهلل راحـت می شـوم، اّمـا هنوز 
موقعـی  یـک  و  می کنـم  هـم خطـا 
چشـمم به نامـوس دیگـران می افتد، 
کنـم؟!  چـه  اّمـا  می کنـم،  اسـتغفار 

گرفتـارم، یـک نسـخه بدهیـد؟!
فرمود: قانع نیسـتی. اگـر به آنچه 
داری قناعـت داشـته باشـی، اعضـاء 
لمـس  را  قناعـت  ایـن  جوارحـت  و 

نمی شـود. این طـور  و  می کننـد 
اولیـاء خـدا یـک نسـخه داده اند 
کـه هر کـس حّتـی اگـر تمکـن مالی 
دارد، بایـد عمـل کنـد و اتفاقـاً ازلحاظ 
بهداشـتی هـم بـه دردمان می خـورد.
شـو  گرسـنه  می گوینـد: اوالً 
هـم  بعـد  بـرو.  غـذا  سـراغ  بعـد  و 
موقعی که گرسـنه هسـتی و سـر غذا 
نشسـتی، یـک مقـدار کـه خـوردی، 
بگـو:  می خواهـی،  همچنـان  دیـدی 

هـم! ا نمی خو
بشـوی،  قانـع  می خواهـی  اگـر 
حتـی موقعـی کـه ولـو تمکـن مالـی 
داری، کمتـر بخـور، بـه تعبیـر عامیانه 
دائـم پـرس روی پـرس می خـوری که 

! ؟ چه
می خواهیـد  اگـر  می گوینـد: 
قناعت پیشـگی را یـاد بگیریـد اّول از 
لقمه شـروع کنیـد )این نسـخه اولیاء 
اسـت که بیـان می کنم( اگر توانسـتی 
کنـی،  کنتـرل  را  بی هنـر  شـکم  ایـن 
چیزهـای دیگـر را هم کنتـرل می کنی. 
آن وقت معلوم اسـت دیگر، کسـی که 
بـه حالـش مراقبت کند و کـم بخورد، 
دیگـر دسـتش به طـرف شـبهه ناک و 

نمـی رود. حرام 
لـذا آیـت اهلل آ میـرزا جـواد آقـای 
)اعلی اهلل مقامـه  تبریـزی  ملکـی 
الّشـریف( فرمـود: تـو قانـع نیسـتی! 
یعنـی چه؟ اگر ما باشـیم می گوییم که 
تو کنترل چشـم نـداری، شـهوت داری، 
اّمـا ایشـان گفتنـد: تـو قانع نیسـتی، 
یعنـی در حقیقـت سرچشـمه را به او 

نشـان داد.
اولیـاء خدا می گوینـد: اگر یک قدم 
به نفسـت جواب دادی، قـدم دوم هم 
می خواهـد. اگر یک بار گفتـی: بیا، این 
شـربت به ظاهـر گـوارای دنیـا را بگیر، 
بازهـم می خواهـد، چراکـه حریـص و 
سـیری ناپذیر اسـت، تـو را می کشـد، 
اّمـا سـیر نمی شـود، لـذا بایـد خیلـی 

مواظب باشـیم.

کرم و حضرت خدیجهمنبرک ازدواج پیامبر ا

ازدواج آسمانی 
خانم عرب نژاد

کمیته فرهنگی عضو 

ده ربیـع االول سـالروز ازدواج محمدامیـن 
بـا خدیجـه بنت اسـد اسـت که حاصـل این 
سـوره  کـه  اسـت  فرزنـدی  باشـکوه  پیونـد 
کوثـر و آیـه تطهیـر و آیـه مـودت در وصـف 
ایشـان نازل شـده اسـت وبرتریـن زن دوعالـم 
نام گرفته اند که اسـتمرار نسـل پیامبـر از طریق 

ایشـان صـورت گرفـت.

نحـوه آشـنایی محمدامیـن و حضـرت 
خدیجـه

حضـرت خدیجـه دختـر خویلد پیـش از 
ازدواج بـا حضـرت محمـد )ص( بـا عتیـق بن 
عائـذ ازدواج کرد و حاصل ایـن ازدواج فرزندی 

به نـام جاریـه بود.
پـس از مـرگ عتیـق بـا ابـو هالـه ازدواج 
کـرد و از او دارای فرزنـدی بـه نـام هند ابن ابی 
هاله شـد پس از مرگ همسـرش ایشان دارای 

ثروت زیـادی بودند.
ایشـان از ایـن ثـروت در امـور تجـاری و 
راه  ایـن  از  و  اسـتفاده می کردنـد  اقتصـادی 

ثـروت و دارایـی کانـی بـه دسـت اوردنـد.
وقتـی حضـرت محمـد بودنـد ابوطالـب 
بـه او گفـت مـن دیگـر تهی دسـت شـده ام و 
روزگار سـخت اسـت اکنون کاروانـی از قریش 
رهسـپار شـام می شـود کاش تـو هـم نـزد 
بـرای  را  مردانـی  چـون  می رفتـی  خدیجـه 
تجـارت می فرسـتد وتـو از او می خواسـتی که 
در ایـن سـفر توکار تجـارت را بر عهـده بگیری.
حضرت نزد خدیجه رفت و از او خواسـت 
کـه ایشـان را در ایـن سـفر همراهـی کنـد از 
سـوی دیگر؛ حضـرت خدیجه که ایشـان را به 
پاک دامنـی و فـردی کـه دارای فضیلت هـای 

اخاقـی هسـت می شـناخت قبـول کـرد کـه 
ایشـان در ایـن سـفر همـراه شـان باشـد و 
ایـن سـفر باعـث آشـنایی بیشـتر خدیجـه و 

شـد. محمدامین 

دالیل ازدواج خدیجه و محمدامین
خدیجـه باوجوداینکه دو ازدواج داشـتند 
امـا هم چنـان مـردان نامـدار قریـش ازجمله 
ابوسـفیان و...خواهان ازدواج با ایشـان بودند 
اما خدیجـه تمایلی به ازدواج با آنان نداشـت 
تـا اینکه در سـفر با محمدامین بیشـتر آشـنا 
شـد و شـیفته اخـاق و کمـال و معنویـات 
ایشـان شـد و خديجه از كتب آسمانى آگاهى 
داشـت و این باعث شد تا پیشـنهاد ازدواج با 
محمدامین مطرح کند. و وقتی مسـیله ازدواج 
مطـرح شـد سـن محمدامین بیسـت وپنج و 

سـن خدیجه چهـل بود.

و محمدامیـن بـا توجـه بـه ویژگی هـای 
خدیجـه ازجملـه: امانـت داری، خوش خلقـی، 
صداقـت و قرابت فامیلـی و پاک دامنی باعث 
شـد بـا کسـب اجـازه از عمویشـان بـا ایـن 
پیشـنهاد موافقت کننـد و باهـم ازدواج کنند؛ 
و ایشـان هـم تمـام دارايـى و مقـام و جايگاه 
مقاصـد  پيشـرفت  فـداى  را  خـود  فاميلـى 

همسـرش کردنـد.
احادیـث مشـهور میـان شـیعه و اهـل 
سـنت ایـن حدیـث اسـت کـه پیغمبـر )ص( 

فرمـود:
از مـردان گـروه زیـادی بـه کمال رسـیدند 
ولـی از میـان زنـان فقـط چهـار زن بـه کمـال 
رسـیدند: آسـیه دختـر مزاحـم، زن فرعـون، 
مریـم دخترعمـران، خدیجـه دختـر خویلـد 
و فاطمـه دختـر محمـد در حدیـث دیگـری 

فرمودنـد: خـدای عز و جـل از زنـان عالم چهار 
زن را برگزیـد: مریـم، آسـیه، خدیجـه و فاطمه 
و در تفسـیر عیاشـی از امـام باقر )ع( از رسـول 
خـدا )ص( روایت شـده کـه فرمودند: در شـب 
معـراج چون بازگشـتم از جبرئیل پرسـیدم: ای 
جبرئیـل آیـا حاجتی داری؟گفـت: حاجت من 
آن اسـت که خدیجـه را از طرف خـدای تعالی 

و از جانـب من سـام برسـانی.

زندگی شیرین
راضـی بـودن به قضـای الهـی، دوم صبور 
بـودن بر مصیبت ها و سـوم شـکربر نعمت ها 
سـه ضلع آرامـش در زندگی این بزرگـواران بود 
کـه باعث آرامـش و پایداری این ازدواج شـد.

همسـر  حضرت خدیجـه،  هم چنیـن 
رسـول خـدا صلـی اهلل علیـه و آلـه اولیـن زنی 
اسـت که دین اسـام را پذیرفت او با عشـقی 
آتشـین، مهـر وایمانی اسـتوار، بی آنکـه اندک 
تردیـدی بـه دل راه دهـد یـا ذره ای از بـاورش 
به بزرگداشـت همیشـگی خدا و پیامبر بکاهد، 
از همـه ثروت خویـش با خشـنودی خاطر در 
جهـت اهـداف رسـول خـدا صلـی اهلل علیـه و 
آلـه گذشـت و در هنگامه های محنـت در کنار 
رسـول گرامـی اسـام ایسـتاد و درزمانـی کـه 
همـه پیامبـر اسـام را از خـود طـرد می کردند 

یـار و یـاور ایشـان باقـی ماند...
و  اکـرم  پیامبـر  ازدواج  بـه سـیر  وقتـی 
حضرت خدیجـه نگاه می کنیم شـاید اختاف 
سـنی بیـن ایـن دو نفـر ازدواج را سـخت کند 
امـا دالیـل مهم تـری از اختـاف سـنی وجـود 
داشـت و باعـث شـد تا ایـن دو نفر چشـم بر 
روی اختافـات ظاهری ببندنـد و برای رضایت 
الهـی زندگـی کننـد و در تمـام طـول زندگـی 
در کنـار هم باشـند و نامایمات را پشـت سـر 

بگذارند.

معرفی اندیشه های حضرت امام )ره( خطاب به جوانان

ناب ترین اندیشه
خانم ارژنگ

دبیر آموزش

سالم امام به جوانان
و  دانشـگاه  و  دانـش  بـر  سـام 
دانشـگاهیانی که چـراغ راه هدایت و راهنمای 
ملـت به سـوی تعالـی و سـعادت و فضـل و 

می باشـند. فضیلـت 
سـام بر جوانـان برومنـدی که بـا صاح 
علم در سـرفرازی و اعتای کشـور عزیز اسامی 
کوشـا و دررسـیدن بـه هدف هـای انسـانی-
اسـامی، از هیـچ زحمـت و کوشـش دریـغ 

ندارد.
سـام بـر دانشـجویان و اسـتادانی که در 
سـال های طوالنـی اختنـاق بـا محرومیت هـا 
و شـکنجه های روحـی و جسـمی مواجـه و 
بـا شـجاعت و شـهامت در مقابل اسـتبدادها 
ایسـتاده و تسـلیم قدرت هـای  و قلدری هـا 
شـیطانی نشـده اند، سـام بـر عزیزانـی کـه 
در نهضـت اسـامی و انقـاب بـزرگ ملـت 
و  محرومیـن  از  شـرایط  سـخت ترین  در 
مسـتضعفین دفاع و از تهاجـم و یورش جنود 
ابلیسـی به مراکز علـم و ادب نهراسـید و با آن 

بـا فـداکاری مقابلـه کردند.

گنجینه های امام
تمـام  از  بعـد  )ره(  امـام  حضـرت 
در  به تمام معنـا  رهبـری  و  مجاهدت هـا 
بنیان گذاری جمهوری اسـامی جهت پایبندی 
و اسـتقامت جوانـان بـه ایـن نظـام مقدس، 
بخشـی از اندیشـه ها و فرایضـی کـه جهـت 
تقویـت ایمـان و اراده ی انسـان های جـوان و 

برومنـد بـه یـادگار گذاشـتند.
وابسـتگی  و  شـگفتی ها  آن  از  یکـی 
فکـری ملت هـای مسـتضعف بـه ابرقدرت ها 

و مسـتکبرین اسـت و الزمـه ی خـارج شـدن 
فاجعـه  بزرگ تریـن  کـه  وابسـتگی  ایـن  از 
بـرای ملـت ماسـت، خیـز برداشـتن از خواب 
مصنوعی اسـت کـه گریبان گیر ملت ها شـده 
و خصوصاً طبقه متفکر و دانشـمند و روشنفکر 
کـه بایـد مفاخـر و مآثـر ملـی و فرهنگی خود 
را دریابنـد و مـا جوانـان باید مغزهایمـان را از 
ایـن وابسـتگی فکـری کـه ایجادشـده اسـت 
را شستشـو دهیـم تـا بلکـه بتوانیـم بـار فتنه 

جویـان را از دوشـمان زیـر پـا بگذاریـم.
فتنـه جویـان بـا وابسـتگی ای کـه غـرب 
دارنـد در جهـت طاغـوت و ضدانقـاب بـه 
ایـن  مصلحت هـای  بـه  زدن  ضربـه  دنبـال 
دولت و کشـور هسـتند نباید فراموش کرد که 
اتحـاد گروه هـای دانشـجویی و تشـکیل یک 
گـروه اسـامی رمز پیـروزی این ملت اسـت و 

در مقابـل اختـاف و تفرقه سرچشـمه ی تمام 
اسارت هاسـت. و  بدبختی هـا 

عناصـر فاسـد، بانفـوذ در دانشـگاه ها بـا 
ایجـاد  دنبـال  بـه  حساب شـده  برنامه هـای 
تفرقـه بیـن جوانان هسـتند که خنثـی کردن 
ایـن امر، هوشـیاری جوانان را می طلبـد که در 
این راسـتا به طوری شایسـته جهت شناسایی 

عناصـر فاسـد مبـادرت ورزند.
دیگـر گنجینه هـای امام راحل بـه جوانان، 
کوشـایی در علم و به دست آوردن تخصص در 
رشـته های مختلِف، باید اسـاس فعالیت های 
دانشـجویان باشـد تـا در جهـت خودکفایـی 
کشـور شایسـته حضـور پیـدا کننـد و جوانان 
چگونگـی برخـورد با پیـروان سـایر مکتب ها 
را بیاموزیـد. اسـام، دین مسـتند بـه برهان و 
متکـی بـر منطـق اسـت. از آزادی بیـان و قلم 

هراسـی نـدارد اما نکتـه ی مهم اینکـه جوانان 
بـه دنبـال راه انـدازی شـیوه های خشـونتی و 
رفتارهـای درگیرانه با سـایر مکتب ها نباشـند. 
به دنبـال این نکات، حضرت امام دانشـگاه ها 
را، مبـدأ همـه ی تحوالت دانسـته که سـعادت 
یک ملـت و در مقابل سـعادت، شـقاوت یک 
می گیرنـد.  سرچشـمه  دانشـگاه ها  از  ملـت 
»انتظـارات  از  برخـی  بـه  ادامـه می تـوان  در 
و توصیه هـای حضـرت امـام بـه جوانـان و 
نوجوانـان اشـاره کـرد کـه عبارت انـد از: انـس 
بـا قرآن، فقـط انگیـزه ی الهی، پاالیـش روح، 
دنیـا را بـه چیزی نگرفتـن، توبـه، خودباوری، 

مبـارزه ی علمـی و عملی.
خطیـری  وظایـف  جوانـان  ازآنجایی کـه 
دارنـد امـا وظیفـه ی اصلـی آن هـا دفـاع از 
اسـام بلکـه به عنـوان یک فرد مسـلم اسـت 
ناگفتـه نمانـد کـه دفـاع از میهن و اسـتقال 
و شناسـاندن اسـام بـزرگ به جوامع بشـری 
از وظایفـی اسـت کـه باعـث نمایـان گشـتن 
چهـره ی نورانی اسـام بـه جهانیان می شـود.
ایـن بیانات تنهـا گزیـده و بخش هایی از 
فرمایشـات امام خطاب به جوانان است و این 
من و شـماییم که باید سـعی کنیم بـا اتحاد و 
هماهنگـی و بـا توجـه بـه اصول ارزشـی دین 
اسـام در جهـت حرکـت در مسـیر آرمان های 
امـام حرکـت کنیم. امید اسـت که مـا جوانان 
برومنـد در روزهای آتـی بتوانیم گام هایی مؤثر 
و مفیـد بـرای کشـورمان برداریـم تـا الگویـی 
باشـیم بـرای جهانیـان و امیـد اسـت کـه مـا 
جوانـان برومنـد بتوانیم گام هایی شایسـته و 
بایسـته در جهـت آرمان هـای حضـرت امـام 
برداریـم و به گونـه ای مؤثـر درصحنه هـا ظاهر 
شـویم کـه عـاوه بربـر آورده کـردن انتظارات 
امـام بتوانیـم الگویی بـرای جهانیان باشـیم و 
ایـن امـر محقـق نمی شـود مگـر با وحـدت و 

ایمـان و اراده ی مـا جوانان.



11 سیاســـی ۱۲۹

خانم ارژنگ
کمیته علمی عضو 

کنسرت اولویت اول 
کشور!

شـهیدان رجایـی و باهنـر ویژگـی 
هـای منحصـر بـه فـردی داشـتند؛

یکـی از ویژگـی های این دو شـهید 
عزیـز ایـن بـود کـه بـه اولویت هـا می 
پرداخـت. ایـن خیلـی مهـم اسـت کـه 
هـر جایـی کـه هسـتیم ببینیـم اولویت 

چیسـت و همـان را انجـام دهیـم.
خیلـی چیزهـا اولویت نیسـت؛ چرا 

بایـد خودمـان را مشـغول آنها کنیم؟
دومیـن ویژگـی ایـن بزرگـوار ایـن 
بـود کـه مردم را هـم سـرگرم کارهایی که 

اولویـت نداشـت نمـی کرد!
گاهـی وقـت هـا مـی بینید کـه ما 
یـک کـم کاری مـی کنیـم و بـرای اینکـه 
حـواس مـردم پرت شـود، آنهـا را به یک 
مطلـب بـی ارزش مشـغول مـی کنیـم؛ 
ایـن خیلـی بـد اسـت. ایـن توهیـن به 

اسـت. مردم 
مـردم هـر چیـزی را تحمـل بکننـد، 
ایـن طـور چیز ها را تحمـل نمی کنند که 
طـرف مقابـل مـردم را نادان فـرض کند.

مثا:
دو ، سـه سـال اسـت ُمـد شـده، 
هـر اتفاقـی در کشـور مـی افتد سـریعا 
کنسـرت مشـهد َعَلم مـی شـود. که می 
خواهیم در مشـهد کنسـرت برگـزار کنیم.

چنـد  حـاال  تـا  مشـهد  مـردم  کل 
شـما  کـه  رفتنـد  کنسـرت  درصدشـان 
بـرای  مشـهد  مـردم  جـوش  اینقـدر 

زنیـد؟ مـی  کنسـرت 
یـک صـدم؟ یـک دویسـتم؟ یـک 
هـزارم؟ یـک دو هـزارم؟ یک ده هـزارم؟

اصـا یـک ده هـزارم مـردم مشـهد 
مـی داننـد کنسـرت چه اسـت؟

انسـان احسـاس می کند دارند فکر 
مـردم را از بحـث حقـوق هـای نجومی 

منحرف مـی کند.
حقـوق نجومـی االن یـک بحثـی 
اسـت کـه بایـد بـه آن پرداخته بشـود. 
اعـام کردنـد ۹۰۰ نفـر حقـوق نجومـی 
محتـرم  جمهـور  رئیـس  بعـد  گرفتنـد 
فرمودنـد ۳۰۰ نفـر. بعـد سـخنگوی آنها 
فرمودنـد ۴۰ نفـر؛ فـرض کنیـد ۱۰ نفـر!

عـزل شـدند یـا نشـدند؟ ایـن کـه 
بیاینـد بگوینـد اینهـا ذخیـره انقابند و 
ما قرار نیسـت اینهـا را عزل بکنیـم! اینها 
دیگـر برای مـردم قابل پذیرش نیسـت. 
اینهـا مجرم هسـتند باید با آنهـا برخورد 

شود.
مقـام معظم رهبـری هـم در خطبه 
هـای نمـاز عیـد فطـر، واضـح فرمودند: 
حقـوق هـا بایـد از اینهـا گرفته شـود در 
هـر جایـی کـه خـرج کردنـد. همـه آنها 
بایـد عـزل بشـوند و همـه آنهـا بایـد 

مجـازات شـوند.
یا مثا:

 االن دغدغـه اینها این شـده اسـت 
کـه: »حضـور خانم هـا در ورزشـگاه آری 

یا خیـر؟«!
مگـر چنـد درصـد از خانـم هـا قرار 
اسـت برونـد ورزشـگاه کـه شـما اینقدر 

نگـران هسـتید؟
بـه فکـر اقتصـاد مـردم باشـیم. بـه 
فکـر فرهنگ مردم باشـیم. ایـن اقتصاد 
مقاومتی رعایت بشـود مـردم هم راضی 

می شـوند.

منبرک احیای حقوق های مادام العمر نجومی با حذف یک ویرگول در مجلس؟!

ویرگول نجومی
سـعید توانـاراد، دبیـر سیاسـی اتحادیـه 
انجمن هـای اسـامی دانشـجویان مسـتقل 
در گفتگـو بـا خبرنـگار »خبرنامه دانشـجویان 
محتـوای  بـا  الیحـه ای  پیشـروی  از  ایـران«؛ 
بـا  نجومـی  حقوق هـای  شـدن  مادام العمـر 

حـذف یـک ویرگـول خبـر داد.
توانـا گفت: اخیراً در تحقیقات و جلسـات 
تخصصـی که بـرای ارائـه ی پیشـنهادات خود 
بـرای رفـع مشـکات کشـور داشـتیم متوجه 
شـدیم که در سـکوت رسـانه ای کامـل، حقوق 
مـادام العمـر مسـئوالن با حذف یـک ویرگول 
از متـن الیحـه بودجـه ۹۶ و تبدیـل آن بـه 
تلفیـق  کمیسـیون  بی توجهـی  بـا  قانـون 
در  نماینـدگان  و  اسـالمی  مجلـس شـورای 

صحـن علنـی مجلـس احیا شـده اسـت.
ایـن فعال دانشـجویی بـا تاکیـد براینکه 
ایـن اتفـاق دارای هزینه هـا و خطـرات فـراوان 
اقتصـادی و اجتماعـی در سـطوح گسـترده 
اسـت، خاطرنشـان کرد: در بند الـف تبصره ۱۲ 
قانون بودجه سـال ۱۳۹۶ کشـور که مصوب ۲۴ 
اسفند سال ۱۳۹۵ اسـت، آمده:»افزایش حقوق 
گروه هـای مختلف حقوق بگیـر از قبیل هیئت 
علمـی، کارکنـان کشـوری و لشـکری و قضات 
به طـور جداگانه توسـط دولـت در این قانون 
انجـام می گیـرد به نحـوی که تفـاوت تطبیق 
موضـوع مـاده ۷۸ قانـون مدیریـت خدمـات 
کشـوری مصـوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکـم حقـوق 

ثابـت باقـی می ماند.«
انجمن هـای  اتحادیـه  سیاسـی  دبیـر 
اسـامی دانشـجویان مسـتقل با بیـان اینکه 
در الیحـه ی تقدیمـی دولت بـه مجلس، بین 
دو واژه ی حقـوق و ثابـت در متـن الیحه، یک 
ویرگول وجود داشـته اسـت، ابراز عقیـده کرد: 
مشـخص نیسـت که چه کسـی ایـن ویرگول 
را حـذف نمـوده ولی هر کـه بوده، به مسـائل 
حقوقـی و تفـاوت معنـای قانـون در وجود یا 

عـدم وجود ایـن ویرگـول، آگاه بوده اسـت.
وی در همیـن رابطـه ادامـه داد: قضیـه از 
ایـن قرار اسـت که بـدون وجود ایـن ویرگول، 
اگر شـخصی در نظـام اداری در مقامات مذکور 
در مـاده ۷۱ منصوب شـود و قانـون اجازه دهد 
کـه از برخـی امتیـازات و مزایـا بـه دلیـل آن 
مسـئولیت سـنگین تر اسـتفاده نمایـد و پس 
از مدتـی بـه دلیلی کنـاره گیری کرده یـا برکنار 
یـا بازنشسـته شـود، وی همچنـان می توانـد 
از ایـن مزایـا، امتیـازات و حقـوق اضافـی کـه 
مربـوط به دوران مسـئولیت سـنگینش در آن 

مقـام بـوده، مـادام العمر اسـتفاده کند!
توانـا تصریـح کـرد: تخمین زده می شـود 
کـه عـدم اصـالح ایـن بنـد، سـاالنه ۷ هـزار 
میلیـارد ناموت بـه هزینه های اجرایـی دولت 
افـزوده و بـا احتسـاب عـدد نسـبی ۵۰ سـال 
بـرای حقـوق مشـمولین ایـن بنـد تـا پایان 
عمـر، ۳۵۰ هـزار میلیـارد ناموت بـه اقتصـاد 
کشـور لطمـه وارد شـود. ممکـن اسـت برخی 
بگوینـد که حـذف ایـن ویرگول سـهوی اتفاق 
افتـاده اسـت امـا سـؤال ایـن جاسـت کـه 
اگـر غیرعمـدی بـوده، چطـور اخیـراً اکثریـت 

نماینـدگان مجلـس دهم بـه اصـاح این بند 
رأی منفـی داده بودنـد؟ اخیـراً قضیـه توسـط 
برخی نمایندگان مسـئولیت پذیر کشـف شده 
و بـرای اصـاح بـه صحن علنی مجلـس برده 

شـده بـود کـه زیـر ۱۰۰ رأی موافـق گرفت!
دانشـجوی دانشـگاه علوم پزشکی شهید 
بهشـتی در ادامـه همچنین خاطرنشـان کرد: 
ایـن جاسـت کـه مـردم بـه مجلـس و اکثـر 
چـرا  می شـوند.  بدبیـن  حاضـر  نماینـدگان 
طرحـی که بـه نفع عموم مـردم و بیـت المال 
و بـه ضرر اقلیتـی خاص از مسـئوالن رانتخوار 
تأییـد  اسـت، در مجلـس شـورای اسـامی 
نمی شـود؟ چـرا جلوگیـری از حقـوق مـادام 
العمـر نماینـدگان مجلـس و مسـئوالن دیگر 
کـه مصـداق بـارز عقانیـت، انقابی گـری و 
مردم سـاالری اسـت، مورد مخالفـت اکثریت 
نماینـدگان مجلـس قـرار می گیـرد؟ چـرا آراء 
نمایندگان مجلس شـفاف نیسـت تـا بدانیم 
کـدام نماینـدگان بـه اصـاح ایـن بنـد، »نـه« 

گفته انـد؟
او گفـت: بـرای مـا مهـم اسـت کـه یکـی 
از ایـن نماینـدگان مخالـف اصـاح ایـن بنـد 
شـهامت داشـته باشـد و برای مردم بگوید که 
چـرا بـا رانتخـواری موافق اسـت؟ آقـای دکتر 
علـی الریجانـی چـرا ایـن مـورد را بـرای مردم 

شـفاف نمی کننـد؟
توانـا در پایـان یادآور شـد: بـه نمایندگان 
مجلـس عـرض می کنـم کـه اگـر ایـن قانون 
اصـاح نشـود، به زودی بـا برگـزاری کنفرانس 
خبـری و جلسـات مکـرر در سـطح دانشـگاه، 
مـردم را از جزئیـات مذاکـرات و پشـت پرده ی 
رأی گیـری اخیـر در مجلـس شـورای اسـامی 
آگاه خواهیـم نمـود و آن دسـته از نمایندگانی 
کـه حامی رانتخواری هسـتند را رسـوا خواهیم 

کرد.

نامه ۵ اتحادیه بزرگ دانشجویی به رییس جمهور پیرامون وضعیت فارغ التحصیالن دانشکده نفت   

بدون شک عدالت در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته
ریاست محترم جمهوری اسامی ایران

جناب آقای دکتر روحانی
)خـدا وضـع و حـال هیچ قومـی را عوض 
نخواهـد کـرد مگر آنکه انسـانها به خودشـان 

وضـع و حال خودشـان را تغییـر دهند.(
درجامعـه ای که صـدای دانشـجویانش  
به عنوان سـرمایه های بدون جایگزین کشـور 
و ظرفیـت هـای عظیـم فکـری و اجرایـی پر 
انگیزه شـنیده نشـود ، بدون شـک عدالت در 
جایـگاه اصلـی خـود قـرار نگرفتـه اسـت. آن 
چیـزی که باعـث ایجاد عدالـت در جامعه می 

شـود قانـون اسـت و پایبندی بـه آن.
در طـول سـال هـای اخیـر  دانشـجویان 
صنعـت نفـت بـرای پیگیـری حق اسـتخدام 
خـود و ایضـا احیای جایگاه دانشـگاه صنعت 
نفـت  ضمـن تمکین به مفـاد قانـون و توقع 
وزارت  اجـرای تعهـدات  بـه  عادالنـه نسـبت 
نفـت، بـا پیگیـری هـای حقوقـی از دیـوان 
عدالت اداری، سـال هاسـت همـواره بر احقاق 
حقـوق خـود اسـتوار مانـده انـد و بـا برپایی 
چهـار تجمـع بـزرگ در دانشـگاه و برگـزاری 
تجمعات متعدد مقابل مجلـس و وزارت نفت 

امیـد آن را داشـتنه انـد که شـاید فغـان تظلم 
خواهـی خـود را بـه گـوش مسـئولین کشـور 
برسـانند. هـر چند پاسـخی به جـز اهانت ها 
و بـی حرمتـی های مکـرر دریافت نکـرده اند. 
و بـا وجـود احکام صادر شـده از سـوی دیوان 
عدالـت اداری وزارت نفت کوچکترین همکاری 

با دانشـجویان نداشـته اسـت.
هـم اکنـون کـه هفـده روز از اعتـراض و 
اعتصـاب دانشـجویان این دانشـگاه نسـبت 
بـه حقـوق تضییـع شـده شـان مـی گـذرد ، 

عـدم ورود و موضـع گیری نهاد هـای نظارتی 
هماننـد کمیسـیون مرتبط مجلس و شـورای 
عالـی انقاب فرهنگی جای بسـی تأمـل دارد 
. و دانشـجویان متحصـن بـا وجـود کمبـود 
امکانـات و عدم وجود اسـکان و نیازهای اولیه 

بـه تحصـن خـود ادامـه میدهند.
نکتـه قابل تامل دیگر تعطیلی دانشـکده 
ابتـدای  در  آبـادان  تندگویـان  شـهید  نفـت 
هفته سـوم اعتصاب در این دانشـکده اسـت 
. مسـئولین ایـن دانشـکده در طـی حرکتـی 

عجیـب اقـدام بـه بسـتن در سـاختمان های 
سـلف  جملـه  مـن  دانشـکده  ایـن  اصلـی 
از  غذاخـوری و محـروم کـردن دانشـجویان 
ارتباطـات و از دسـترس خارج کـردن اینترنت 
بـرای ایشـان کـرده اسـت . بـا توجـه بـه این 
شـرایط بحرانـی و امنیتـی در هفتـه منتهـی 
بـه ۱۶ آذر  هیچکـدام از نهـاد هـای ذی ربـط ، 
حاضر به شـنیدن صدای دانشـجویان نیست 
و بـا وجود شـعارهای مکـرر حضرتعالی مبنی 
بـر عـدم ایجـاد فضـای امنیتـی در دانشـگاه 
هـا مطلـع شـدیم در طـول همیـن اعتراضات  
دوربیـن  دو  نصـب  بـه  اقـدام  مسـئولین 
مداربسـته دیگر در محل برگـزاری اعتصاب ها 

در محوطـه دانشـکده اهـواز کـرده انـد .
اتحادیـه   ۵ قاطـع  حمایـت  درپایـان، 
بزرگ دانشـجویی کشـور را از مطالبـه بـه حـق 
دانشـجویان دانشـگاه صنعـت نفـت اعـام 
مـی داریم و تاکیـد می کنیم درصـورت نادیده 
گرفتـن و عـدم رسـیدگی به مطالبـات به حق 
دانشـجویان نخبـه این سـرزمین ایـن واقعه 
بـه عنـوان نقطـه تاریکـی در کارنامـه عملکرد 

حضرتعالـی بـه ثبـت خواهد رسـید.
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گر هر هفته منتظر سمعک هستید ا
گر از دیدن ما شاد هستید ا
گر انتقاد و پیشنهاد دارید ا
گر موبایلتان شارژ  داشت ا

و حال هم داشتید
به سمعک پیامک بزنید.

شما می توانید مطالب خود را درباره 
مشکالت دانشکده، رشته، خوابگاه، 
سالن غذاخوری،فضای دانشگاه و... 
به رایانه سمعک ارسال کنید تا با اسم 

خودتان در صفحه دانشگاه چاپ شود.

 حسـن روحانـی ۱۱ آذر در اولیـن سـفر 
اسـتانی دولت دوازدهم به اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان سـفر کرده و قرار اسـت پیش از 
فرا رسـیدن روز دانشـجو، در جمع دانشجویان 
دانشـگاه سیستان  و بلوچستان سخن بگوید.
براسـاس برنامـه هـر سـاله گرامیداشـت 
از  یکـی  در  جمهـور  رئیـس  دانشـجو،  روز 
پـس  و  کشـور حاضـر شـده  دانشـگاه های 
تشـکل های  نماینـدگان  نظـرات  اسـتماع  از 
مختلف دانشـجویی در این مراسـم، سخنرانی 

می کنـد.
دانشـجو،  روز  امسـال  مراسـم  حواشـی 
مـورد نقـد و بررسـی کاربـران فضـای مجازی 
قـرار گرفته اسـت. در این زمینه هشـتک های 
در  #دیوارکشی_دانشـگاه  و  #روز_دانشـجو 
توئیتـر در میـان دانشـجویان بیشـتر مـورد 

اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.
محمـد امین سـلیمی دبیر شـورای تبیین 
مواضـع کشـور در پیامـی نوشـت: »هرکجـا 
خواسـتی بـرو دانشـجوی انقابـی همـه جـا 
پیـدا می شـود. تـاالر دانشـگاه تهران،ویرانـه 
حتـی  یـا  غربـی  کرمانشـاه،مرزهای  هـای 

زاهـدان«
اتحادیـه  دبیـر  گلرومفـرد  محمدرضـا 
انجمن های اسـامی دانشـجویان مستقل در 
اکانت توییتری خود نوشـت: »نـه به اتحادیه 
هـای دانشـجویی فرصـت سـخنرانی مقابـل 
رییـس جمهـور را دادنـد نـه بـه تشـکل های 
عضـو ایـن اتحادیـه هـا در دانشـگاه س.ب«

مجتبـی بختیـاری دبیـر سیاسـی دفتـر 
انتخـاب  بـه  واکنـش  در  وحـدت  تحکیـم 
دانشگاه سیسـتان بلوچسـتان گفت: »خدارو 

شـکر کـه روز دانشـجو باعـث شـد روحانـی 
حداقـل بـرای یکبـار هم کـه شـده محرومیت 
سیسـتان را از نزدیـک ببینـد« وی در توییتـی 
دیگـر در واکنـش بـه عـدم حضـور نمایندگان 
منتقد دانشـجو نوشـت: »انتخابات تمام شد. 
تا ٤سـال دیگر دانشـگاه و دانشـجو دیگر مهم 

» نیست
میکاییـل دیانـی از فعالیـن دانشـجویی 
سـابق نیز نوشته اسـت: »جناب روحانی سالی 
یـک بـار میومـد بـی رودربایسـتی صحبـت 
دانشـجویان رو میشنید، امسـال همین یکبار 
هـم از نماینده تشـکل های دانشـجویی دریغ 
کـرد! آقـای روحانـی دیوارکشـی دانشـگاه بـا 

حکم امام منسـوخ شـده هـا!!!!«
امیـر  دیگـر  توئیتـی  در  همچنیـن 
دانشـگاه  »در  اسـت:  نوشـته  حسن شـاهی 
سیسـتان و بلوچسـتان اجـازه سـخنرانی بـه 
در  نشـده،  داده  دانشـجویی  تشـکل  هیـچ 
دانشـگاه تهـران هـم اوایـل مهرمـاه همچین 
اتفاقـی افتـاد. مثل اینکـه متکم وحـده بودن 
اسـت.« چسـبیده  رئیس جمهـور  آقـای  بـه 

یکـی از فعالیـن دانشـجویی در توئیتـی 
آورده اسـت: »حسن روحانی امروز در دانشگاه 
سیسـتان و بلوچسـتان در حالی به مناسـبت 
روز دانشـجو بـه سـخنرانی می پـردازد کـه از 
هیچکـدام از نماینـدگان تشـکل های انقابی 
و منتقـد دولت دعوتی برای سـخنرانی مقابل 

رئیس جمهور نشـده اسـت.«
غیـر از اعتـراض دانشـجویان بـه انتخاب 

سـخنرانان در مقابـل رئیس جمهـوری، فضای 
امنیتی دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان هم 
مـورد نقـد دانشـجویان قـرار گرفتـه اسـت.
در ایـن بـاره کاربـری به نـام مهـدی ابراهیمی 
دانشـگاه  فضـای  »آنچنـان  اسـت:  نوشـته 
سیسـتان و بلوچسـتان امنیتی شـده هر کی 

ندونـه فـک میکنه اینجـا تگزاسـه...«
کاربـری بـه نـام گادیاتـور نیـز در توئیت 
خـود آورده اسـت: »مـن اینهـا را می شناسـم، 
اینـا می خواهـد پیاده روهـا را دیـوار بکشـند! 
دانشـگاه  پیاده روهـای  و  برمیـدارد  )لوله هـا 
سیسـتان و بلوچسـتان را دیـوار می کشـد(.«
یکـی دیگـر از فعالیـن دانشـجویی با نام 
محمدرضا نوشـته اسـت: »آقای رئیس جمهور 
مـا توقعـی جزایـن از سـما داشـتیم. شـما که 

بودیـد!  منتقدیـن  دهـان  بسـتن  مخالـف 
ظاهـرا فقـط ایـن شـعارها فقط تا شـب بعد 
از اعـام نتایج ریاسـت جمهـوری اعتبـار دارد. 
الاقـل چهارتـا دانشـجو که بـه شـما رای دادن 
رو می گذاشـتید بیاینـد و شـما رو از نزدیـک 

ببینه.«
علیرضـا فیـروزی دبیـر روابـط عمومـی 
اتحادیـه انجمن هـای اسـامی دانشـجویان 
مسـتقل نیز نوشته اسـت »به نام روز دانشجو 
میـان خـود و منتقدیـن دیوار می کشـند و در 
تریبـون دادن به دانشـجویان سـلیقه ای عمل 

می کننـد تـا صدا مخالـف را نشـنوند.«
صـادق فتحی نیـا دبیـر انجمن اسـامی 
دانشـجویان دانشگاه سیسـتان و بلوچستان 
کـه  شـما  روحانـی  »آقـای  اسـت:  نوشـته 

می گوییـد در مـورد آزادی دانشـگاه و امنیـت 
دانشـجویان بـا هیچ کـس معاملـه نخواهم 
کـرد چـرا بایـد در سـال اول دولـت دوازدهـم 
دانشـجو،  روز  مراسـم  در  سـخنرانی  بـرای 
سـخنرانان محـدود شـوند بـه قشـرخاصی و 
دانشـگاه دیوارکشـی شـود؟؟« فتـح نیـا در 
توییت دیگر خود نوشـته اسـت: »تـا چند روز 
پیـش میگفتنـد شـما جلـوی رییـس جمهور 
تریبون ندارید االن که چند سـاعت تا رسـیدن 
رییـس جمهـور به دانشـگاه هسـت میگوین 
بـه یکـی از شـمااجازه ی سـخنرانی میدهیـم 
ولـی باید پیـرو گفتمان اصـول گرایی صحبت 
کنیـد!!!! مـا پیـرو خـط والیـت هسـتیم نـه 

اصولگـرا نـه اصـاح طلب«
مهدی طرفی مسـئول بسیج دانشجویی 
دانشـگاه شهید چمران اهواز در توئیتش آورده 
اسـت: »امروز در سیسـتان دوباره روحانی َتکرار 
کـرد حماسـه زنده بـاد مخالـف مـن را. پ.ن: 
امروز در ویژه برنامه روز دانشـجو در سیسـتان 
تشـکل های  نماینـدگان  بـه  بلوچسـتان  و 
انقابـی اجـازه صحبـت در حضـور رئیـس 

جمهور داده نشـد.«
فعالیـن  از  دیگـر  یکـی  نیکـو  امیـد 
اسـت:  آورده  خـود  توییـت  در  دانشـجویی 
»طـرف حتـی حاضـر نیسـت اتحادیه هـای 
دانشـجویی جلوش صحبت کنن بعـد ادعای 
نقدپذیر بودن هم داره! مراسم ۱۶ آذر فرمایشی 
یعنی مهمونای غیردانشـجو تو سالن چندبرابر 
دانشـگاه  دیوارکشـی   ! دانشـجوها هسـتن 
هـم انجام شـده مبـادا دانشـجویی از دور هم 

حضرتشـان را مشـاهده بفرماینـد!«

اعتراض به مهندسی سخنرانان مراسم روز دانشجو و دیوارکشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

کشی_دانشگاه #دیوار 
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