
یک روز به انتقام هفتاد و دو شمس   با سیصدوسیزده قمر می آید 

 

  313گرای 

نشریه سیاسی،فرهنگی،اجتـماعی   

 انجمن اسالمی دانشجویان مستقل 

 دانشکده فنی

 مدیر مسئول :علی دهقانی

 سردبیر: ا.ایزدپناه

69اسفند   

چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه، دکتر گلشنی استاد فیزیک    

دانشگاه شریف و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و رئیس گروه 

فلسفه علم سخنرانی بسیار تند و پر خروشی پیرامون خطر 

 انحطاط اخالقی دانشجویان در دانشگاه های کشور داشت.

ایشان در سخنرانی مهم خود، بر عدم همراه بودن علم و اخالق 

در دانشگاه ها تاختند و بیان نمودند که اگر وضعبت به همین 

صورتی که هست بگذرد، دانشگاه سقوط خواهد کرد. دکتر 

گلشنی از فراری دادن مغزها و برخورد نامناسب دانشگاه ها با 

دانشجویان سخن گفتند و از عوامل عقب ماندگی جامعه ما را، 

عدم کسب مهارت کافی توسط دانشجویان جهت ورود به جامعه 

برشمردند. همچنین از نبود حکمت، پرداختن به علم جدای از 

دین، تشنگی قدرت و ثروت و غفلت از مسائل اخالقی و انسانی 

 در فضای دانشکاه ها و سرفصل های درسی گالیه کردند.

ایشان با تاکید بسیار بر علوم انسانی و اهمیت بازگشت به علوم 

را مورد بحث و  MITانسانی در دانشگاه ها، تغییرات دانشگاه 

بررسی قرار دادند و با اشاره به برنامه های فلسفه علم و تاریخ در 

آن دانشگاه برای دانشجویان آمریکایی، خواهان تخصیص واحد 

های علوم انسانی به دانشجویان مهندسی دانشگاه های سراسر 

 کشور شدند.

یکی از امور مورد بحث ایشان مشکالتی در روند جذب استاد بود. 

یکی از مشکالت بیان شده توسط ایشان این بود که به طور مثال 

فردی معدل باالیی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری خود دارد 

ولی چون یکی از نمرات او در دوران کارشناسی پایین است او را 

جذب نمیکنند. ایشان اشاره کردند که نبوغ یک پدیده ای است 

 که ممکن است در دوره های ارشد و دکتری بروز پیدا کند.

سخنان ایشان نشان از درد و دغدغه بسیار ایشان دارد. هم از دید 

علمی و هم از دید فرهنگی جای بحث و بررسی بسیار است.  

متاسفانه دانشجویان هدف مشخص و تصویری حتی مبهم از 

آینده ندارند و به چرایی علم آموزی خود آگاه نیستند. که این 

باعث بروز فعالیت هایی با ظاهر روشنفکر پسندانه ولی کامال پوچ 

و منحرف شده است که کامال باعث هدر رفتن استعداد ها و 

توانایی دانشجویان است. در حال حاضر رد شدن از هر خطی 

تبدیل به ارزش شده است که نمود آن بعضی جشن های 

دانشجویی سراسر کشور است. باید به عنوان داشنجو این نکته را 

در نظر داشته باشیم که قبل از شکستن قوانین باید به چرایی 

وجود آنها و چزایی لزوم شکستن آنها دقیق و منصفانه بنگریم. 

این که دانشجویان یاغی تری باشیم اصال توجیه مناسبی نیست. 

همین اتفاقات شاید به نظر جزئی اثرات جبران ناپذیری به جامعه 

دانشجو باید خود فکر کند و به جای ایجاد   و کشور وارد میکند.

التهاب به دنبال پیشرفت باشد چه از لحاظ علمی و چه فرهنگی. 

وقتی دانشگاه که باید موتور پیشران کشور باشد تبدیل به شهرک 

خوش گذرانی و وقت تلف کردن و خود نمایی و ارضای توجه 

طلبی شود، مشکالت جامعه اجتناب ناپذیر خواهند بود. البته 

نمیتوان ردپای آموزش و پرورش را نادیده گرفت. از نبود درس 

های سبک زندگی و اخالقی مفصل گرفته تا فراوانی مطالب به 

درد نخور و بی مصرف و البته موجودی به نام کنکور. بعد از فارغ 

التحصیلی نیز دانشجو باید فکر تامین کردن خود باشد چون در 

این بازار بیکاری نه آن علم دست و پا شکسته به دردش میخورد 

و نه مهارت کاربردی دیگری یاد گرفته است. و در نهایت این 

دانشجو نه تنها باری از دوش کشور برنمیدارد بلکه هم بر 

مشکالت اقتصادی می افزاید و هم بر مشکالت اجتماعی. بگذریم 

از این که در بسیاری مواقع با ژست دانشجوی روشن فکر دغدغه 

 مند شروع به تحلیل کردن و ریشه یابی مشکالت میکند.

برای ساختن یک کشور باید دانشجویان آن را ساخت. به ساختن 

  همدیگر کمک کنیم...

چراغی که نه به خانه رواست نه به 

 مسجد!

نمی دانم چه صیغه ای است که تا پای خرج کردن برای               

مراسم های مذهبی یا دفاع از منافع داخلی در کشورهای            

همسایه وسط می آید؛ عده ای به یک باره یادشان می               

افتد که ایران کم فقیر و بدبخت و بیچاره ندارد؛ چرا به                

جای کمک به این افراد باید پول را صرف این جور مراسم             

 ها یا دفاع از فلسطین و سوریه کرد؟

 و اصال چراغی که به خانه روا است به مسجد حرام است!

نمی دانم منشأ این ضرب المثل کجاست؟ اما تا بوده                

شنیده ایم که حضرت زهرا در دعا هم دیگران را به خود              

 مقدم می داشتند چه رسد به عمل! الجار ثمّ الدار.

حاال اما نه هم وطن خودی محسوب می شود که چراغی             

به خانه اش روا باشد و نه نان و جان و آسایش همسایه                 

 اهمیتی دارد.

سه ماه از زلزله کرمانشاه می گذرد و خیلی هایمان هنوز از            

مان بی خبریم. الحق و االنصاف که بعد از           آوارگی هموطنان 

زلزله مردم ایران دریغ نکردند از کمک به هم نوع؛ اما باید             

بدانیم که زلزله زده ها فقط یک روز و یک هفته بعد از                 

زلزله به کمک نیاز ندارند؛ تا زمانی که به وضعیت عادی و             

سابق شان برنگردند موظف به کمک هستیم، به خصوص           

کاری دولت و بی توجهی مسئولین این وظیفه را              که کم 

 سنگین تر هم می کند.

های   کافی است کمی در فضای مجازی بگردیم تا کلیپ           

متعدد از وضع نابسامان مردم زلزله زده را ببینیم، مردمی           

که روزی مثل ما باعزت زندگی می ردند اما االن مجبورند            

چشم در چشم دوربین نگاه کنند و از مردم خواهش کنند            

به دادشان برسند تا زمانی که سقفی باالی سر داشته               

 باشند.

در این روزهای نزدیک عید، به رغم گرانی دالر و ارز،                 

چنان کم نیستند افرادی که برای تعطیالت عید سفر             هم

خارجی را انتخاب می کنند، در صورتی که همین بیخ               

گوشمان مردم زلزله زده کرمان و کرمانشاه، در بهترین             

 حالت در کانکس زندگی می کنند.

در چنین شرایطی که دولت در انجام وظایف خود کوتاهی           

فکر بدون در نظر گرفتن وضعیت        ای روشن   می کند و عده   

های   نابسامان فعلی مردم زلزله زده دنبال اجرای طرح            

چندساله بدون اولویت هستند، گروهی از جهادگران              

های یک صد و چهل متری در             مشغول ساخت مسکن   

روستای کوئیک سرپل ذهاب و مناطق دیگر هستند. سردار         

سعید قاسمی از ساخت این واحدها در فضاهای مجازی            

 گزارش داده.  

کافی است خود را در چنین شرایطی جای مردم زلزله زده           

 بگذاریم تا لزوم کمک های ولو اندک را درک کنیم.

 م. عامری

 متین پهلوان

 آخرین           

 مصرفی علمی توام با انحراف فرهنگی بی

 mostaghelfanni@gmail.com  @mostaghelfanni پل های ارتباطی:

 سجاد کرمی



ی پیوستن  الیحه ماه بود که ، روز چهارم بهمنعیارآنالین به گزارش   

فراملی )پالرمو(   یافته ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان

 ۲۳۱های بسیار در مجلس با  رغم مخالفت ارسالی از سوی دولت علی

رأی موافق تصویب شد. در روند تصویب الیحه پیوستن به این 

کنوانسیون چند تن از نمایندگان این الیحه را ذیل عمل به تعهدات 

دانسته و آن را خالف مصالح ملی دانستند اما عالوه  FATF دولت به

بر رد این ادعا توسط معاون پارلمانی دولت، ریاست مجلس نیز با 

عنوان مدافع دولت ظاهر شده و   طرفداری تلویحی از این الیحه، به

را منکر شد و آن را  FATF «برنامه اقدام»ارتباط این الیحه با 

 .دانست «برنامه اقدام»جدای از 

ای اجرایی است که در خردادماه سال  ، برنامهFATF برنامه اقدام

گذشته بین گروه اقتصادی ایران شامل رئیس بانک مرکزی و وزیر 

توافق شد و به امضای وزیر  (FATF) اقتصاد با گروه ویژه اقدام مالی

توان شواهد روشنی را مبنی بر  اقتصاد رسید. در مفاد برنامه اقدام می

مشاهده و ادعای  FATF های ارتباط مصوبه اخیر مجلس با خواسته

را رد کرد که به  FATF های ارتباط بودن این الیحه با خواست بی

 :پردازیم مواردی از آن می

صراحت و مستقیماً درخواست عضویت در  برنامه اقدام، به ۱۲در بند 

دهنده همسویی الیحه  کنوانسیون پالرمو مطرح گشته است که نشان

 .باشد می FATF های پالرمو با خواست

 های های مشهودی نیز بین خواست اما این تنها دلیل نیست و تطابق

FATF   در برنامه اقدام با مفاد کنوانسیون پالرمو وجود دارد که بر

 :گذارد ادعای ما صحه می

برنامه اقدام به تضمین  ۱۲و  ۳۲مثال دربندهایی مثل بند  عنوان به

عدم وجود مانع برای تبادل اطالعات مالی و گزارش معامالت مشکوک 

نیز وجود نهادی مستقل با عنوان واحد  ۱۲شده و دربند  اشاره

بدین منظور ذکرشده است که باید دسترسی  (FIU) اطالعات مالی

کافی و بدون مانع برای تبادل اطالعات و گزارشات مشکوک داشته 

سو نیز دربند ب ماده هفتم از کنوانسیون پالرمو از  باشد. در آن

شده تا تضمین بدهند که طبق قوانین داخلی  کشورهای عضو خواسته

المللی دریغ نورزند و واحد  خود در تبادل اطالعات در سطوح بین

 .وتحلیل و انتشار اطالعات تشکیل شود منظور تجزیه اطالعات مالی به

به کشورهای عضو نیز   FATF های توصیه ها، در عالوه بر این تطابق

روشنی درخواست عضویت در کنوانسیون مبارزه با جرائم  به

یافته فراملی )پالرمو( مطرح شده است، مثالً در توصیه شماره  سازمان

کشورها باید برای پیوستن به کنوانسیون وین )»شده است که  بیان ۲

(، کنوانسیون سازمان ملل متحد ۱۲۲۲(، کنوانسیون پالرمو )۲۸۲۲

 ۲۸۸۸و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم  ۱۲۲۳علیه فساد 

در توصیه شماره  «ها، اقدامات فوری انجام دهند. و اجرای کامل آن

ها مطرح گردیده  طور مشابه عمل به مفاد این کنوانسیون پنج نیز به

توان در هم  است. بنابراین برخالف اظهارنظر برخی از مسئوالن، می

 شده را با برنامه اقدام و کارگروه تنیدگی این الیحه و لوایح مشابه ارائه

FATF وضوح مشخص است به. 

 دار پیوستن به کنوانسیون پالرمو تهدیدات ادامه

، دوباره تهدیدات و FATF با مشخص شدن ارتباط این الیحه با   

هایی را به  خطرات توافق با این گروه در اذهان زنده شده و نگرانی

آورد. تهدیداتی محتمل که از امنیت ملی و نفوذ اطالعاتی  همراه می

شوند. ایجاد  گرفته تا تحریم نهادهای انقالبی در داخل را شامل می

مشکل تعامالت مالی برای این نهادها و نیز اخالل در حمایت از 

بار  های مقاومت در خارج از کشور از دیگر تبعات محتمل و زیان گروه

هست که امنیت و استقالل اطالعاتی و مالی کشور  FATF توافق با

 برنامه اقدام را نشانه رفته است. این خطرات از همان زمان که 

FATF ،بارها توسط کارشناسان و  توسط ایران پذیرفته شده بود

 .برخی مسئوالن گوشزد شده است

مثال با توجه به برنامه اقدام، یکی از این تهدیدات، خطر  عنوان به

طور   ها خواستار این هستند که به امنیتی و اطالعاتی است. آن

گسترده به اطالعات مالی دسترسی داشته باشند و نهاد مستقلی به 

دریافت اطالعات،  منظور به (FIU) نام واحد اطالعات مالی

وتحلیل، انتشار گزارشات معامالت مشکوک و سایر  تجزیه

داشته باشد و بدون مانع فعالیت کند. این امر در  وجود اطالعات

برنامه اقدام ذکرشده است.  ۱۲تا  ۱۲قسمت ششم یعنی بندهای 

ها درزمینه  همچنین کشورها باید اطمینان دهند که قوانین داخلی آن

های گروه ویژه  رازداری در مؤسسات مالی، مانع از اجرای توصیه

ذکرشده است.  FATF ۸شوند. که این موضوع در توصیه  نمی

های  عالوه موارد دیگری چون ماده هفت کنوانسیون پالرمو و توصیه به

 .رساند نیز همین منظور را می FATF ۱۲و  ۱۲

یکی دیگر از تهدیدات و خطرات پیوستن به کنوانسیون پالرمو، تعریف 

های تروریستی است که در باال نیز اشاره  متفاوت از تروریسم و گروه

ای که در نظر بعضی از کشورها مثل آمریکا حتی برخی  گونه شد. به

نشده اما  تکفیریون همچون ارتش آزاد در سوریه تروریست حساب

های مقاومت تحت حمایت ایران چون مقاومت فلسطین که تحت  گروه

عالوه  شوند. به سلطه خارجی نیز هست، تروریست محسوب می

راحتی  ای چون قاچاق مواد مخدر به یافته مثال جرائم سازمان عنوان به

اهلل لبنان نسبت داد  تواند به همان شکل که اخیراً آمریکا به حزب می

های مقاومت نسبت داده شود تا اهداف سیاسی و فشارهای  به گروه

ها میسر شود و در این  ها و اعمال محدودیت بر آن خود بر این گروه

تواند در  های فشار می عنوان اهرم هایی به صورت چنین کنوانسیون

 مثال کارگروه  عنوان  دست کشورهای صاحب نفوذ قرار بگیرد. به

FATF  ترین کشورهای  ایران را در لیست پرریسک ۱۲۲۲از سال

گذاری قرار داده بود و کشورهای عضو را به قطع  جهان برای سرمایه

خواند یعنی عمالً تحریم تجاری ایران را رقم  ارتباط با ایران فرا می

 .زد می

 شروط ناکارآمد مجلس در تصویب الیحه

با توجه به تهدیدات احتمالی الیحه پالرمو، مجلس شورای اسالمی    

در تصویب این الیحه پنج شرط ارائه داده است. شروطی که سعی 

وسیله مجلس در  دارد در مواردی حق تحفظ قائل بشود و بدین

شده رعایت و مواد  دهد که شروط گفته صورتی به دولت اجازه اجرا می

مثال  عنوان شده از الیحه، بر طبق قانون اساسی اجرا شود. به مشخص

مجلس شرط کرده که در مواقع بروز اختالف در تفسیر یا اجرای این 

المللی  کنوانسیون، جمهوری اسالمی الزامی برای رجوع به دادگاه بین

نداشته باشد و طبق قانون اساسی ایران عمل کند. در شرط دیگری 

های تحت سلطه  ها و گروه نیز جمهوری اسالمی حق مبارزه برای ملت

ها قائل شده است. اما از همین  و اشغال و تعیین سرنوشت برای آن

ابتدا قابل تفسیر به رأی بودن مفاد کنوانسیون و درنتیجه آن بروز 

ویژه حضور  بینی است. به اختالف بر سر تعیین مصادیق، قابل پیش

المللی و عدم استقالل نهادهای  کشورهای پرنفوذ در نهادهای بین

ها با جمهوری اسالمی در موارد متعددی همچون  جهانی و اختالف آن

تواند از همین ابتدا بروز مشکالت و تهدیدات را  مصادیق تروریسم می

 .در آینده وعده دهد

 علی دهقانی FATF جلب توجه شتاب مجلس و دولت در 

 گزارش رونمایی از کتاب   لیال احمدی

ماه به شهرکتاب دانشگاه رفتم.  پانزدهم اسفند شنبه، سهروز    

ای از شهرکتاب که کمتر از یک سال از بازگشایی آن  شعبه

گذرد. به هنگام ورود آنچه بیش از همه توجهم را جلب کرد،  می

فضای پرنشاط و جوان شهرکتاب بود. این روزها با وضع نامناسب 

شوند. پس  ها منتشر می بازار نشر، همچنان عناوین زیادی از کتاب

رسد. اما  شرکت در آیین رونمایی یک کتاب عجیب به نظر نمی

ی کتاب و  کند، سن کم نویسنده آنچه این آیین را متفاوت می

ی کتاب از  استقبال قشر جوان است. به خصوص که نویسنده

دانشجویان دانشکده فنی خودمان است و با دانستن این حقیقت 

شوم و به سراغ کتاب  شود. با جمیعت همراه می فضا برایم آشناتر می

سرگذشت آب و آتش روایتگر «کنم.  روم. پشت جلد را نگاه می می

-این رمان تاریخی» های شکوه تمدن ساسانی است. آخرین سال

زنم. سبک کتاب متفاوت است و نوع نگارش آن  عاشقانه را ورق می

به زبان امروز بسیار نزدیک است. آنقدر نزدیک که برخالف دیگر 

توان با آن احساس نزدیکی کرد.  های تاریخی به راحتی می رمان

شود دیالوگ محور بودن کتاب  ی دیگری که به وضوح دیده می نکته

ی  کنند پای صحبت نویسنده ها مرا تشویق می است. این تفاوت

، دانشجوی سال سوم  »بهار برادران«جوان کتاب بنشینم. 

 کند:  طور آغاز می مهندسی برق، صحبتش را این

مان هستم. و در این کتاب با  ای از نسل جوان من نماینده   

ام، بیش از همه این هدف را دنبال  هایی که انجام داده ساختارشکنی

مان آشتی  های تاریخی ام که نسل جوان با تاریخ ایران و رمان کرده

های تاریخی ثقیل و جدی نوشته  هایی که همچون کتاب کند. رمان

کنند.          شوند و اغلب مخاطب محدودی را جذب می می

سرگذشت آب و آتش عالوه بر تاریخ، روایتگر داستانی عاشقانه 

پانصد سال پیش را  و های نسل جوان هزار است. داستانی که دغدغه

دهد جوانان ما در طول تاریخ همیشه  کشد. و نشان می به تصویر می

 اند.  پنجه نرم کرده و با مشکالت ثابتی دست

پرسم.  ی تاریخی کتاب از او می در ادامه بیشتر درباره ی جنبه   

 سوالم این است: آیا داستان کتاب واقعیت دارد؟ 

کتاب از دو بعد قابل بررسی است. بعد تاریخی و بعد عاشقانه که    

ی  سازند. در بخش تاریخی، همه در کنار هم داستان کتاب را می

اند،  وقایع به نقل از کتب تاریخی موثق به تصویر کشیده شده

هایی که در بیش از هشتاد درصد مطالب مشترک هستند. در  کتاب

بیست درصد باقی نیز که مورد اختالف مورخین است، تالش 

ام روایتی را انتخاب کنم که بیشتر مورد اتفاق است و با سیر  کرده

داستان نیز هماهنگی بیشتری دارد. اما در بخش عاشقانه به منابع 

ی ساسانیان بر خالف  بسیار محدودی دسترسی داشتم. در دوره

ی زنان دربار و زندگی شخصی  ی هخامنشیان، درباره دوره

ها مطالب بسیار محدودی هست. آنقدر محدود که در چند  شخصیت

ی داستان از تخیل  شود. پس برای نوشتن عاشقانه جمله خالصه می

ها  ی آن زمان کمک گرفتم. البته که شخصیت خود در بستر جامعه

شان نیز در تاریخ مشخص است. من تنها  واقعی هستند. سرنوشت

 ام. شان بوده، با تخیل خود نوشته داستانی را که میان

 و اما صحبت آخر. حرفی باقی مانده است که بخواهید بگویید؟  

متاسفانه ما نسلی هستیم که با تاریخ ایران بسیار کم آشنا    

های  های شبکه وقول هستیم. این آشناییت نیز یا برمبنای نقل

مجازی است که بسیار از واقعیت فاصله دارند، و یا مطالبی که در 

دوران راهنمایی و دبیرستان در کتب تاریخی مدرسه به اجبار 

خواندیم و حفظ کردیم و امتحان دادیم! بنابراین آنطور که شایسته 

است از خواندن تاریخ لذت نبردیم. برای من نیز تا چند سال پیش 

تاریخ جذابیت چندانی نداشت. اما زمانی که خود مشغول مطالعه 

روز برایم غریبه بود. برای  شدم، چیزی را حس کردم که تا آن

ی رمان و داستان هستند، خواندن داستانی  کسانی که اهل مطالعه

دانیم به راستی اتفاق افتاده است بسیار جذاب است. به  که می

خصوص آنکه مربوط به نیاکان و اجداد خودمان باشد. 

ی تاریخ پیدا کردن پیوندهای  ترین بخش مطالعه بخش لذت

مان که زمانی در  های قبل است، پدران و مادران مان با نسل تاریخی

کردند. امیدوارم خواندن سرگذشت آب و  همین خاک زندگی می

 بخش را برای مخاطب به ارمغان بیاورد. این حس لذت آتش

 سرگذشت آب و آتش: مهرگان
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