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أیـن   مـــدیر؟

سـالم بر دانشجو...

«پر از خالــــــــی»محمدامین حقــــــگو
روایتی دیگر از ، به یادماندنی ترین روز دانشجو دانشگاه قم

بیتی هک یاد و انم تو رد آن نوشته شد

یک بیت ساده نیس هک بیت المقدس است

اپیزود اول:
تفکیک و مسائل مبتالبه آن همیشه از جمله دغدغه های 
این  معمول  روال  هست.  و  بوده  قم  دانشگاه  دانشجویان 
است که خیلی ها ترم اول و دوم را به غر زدن راجع به 
تفکیک میگذرانند. در ترم سوم و چهارم مقداری فکاهی و 
طنز هم چاشنی این غر زدن ها میشود. اما آرام آرام که به 
اواخر دوران تحصیل خود نزدیک میشوند، سعی میکنند 

تا با این مسئله کنار بیایند و از وضع موجود لذت ببرند.
های  دغدغه  دانشجویان  برای  نیز  تحصیل  آخر  سال  در 
دیگری پررنگ میشود. عده ای قصد ادامه تحصیل و عبور 
از سد کنکور ارشد را در سر میپرورانند و عده ای دفترچه 
اگر  اعزام به خدمت را پست میکنند. دختر خانم ها هم 
دغدغه مورد اول را نداشته باشند به این معناست که بهانه 
دوران  تجربه  منتظر  و  کرده  رها  را  تحصیل  ادامه  های 

جدیدی به نام »زندگی مشترک« هستند.
اپیزود دوم:

مسئولین دانشگاه قم کامال با این پروسه آشنایی دارند و 
تا برای »مسئله خاص« دانشگاهی که  همین باعث شده 
مدیریت آن را به عهده دارند، هیچ ترفندی جز گذر زمان 
را لحاظ نکنند. مدام ورد زبانشان است که »مهم نیست... 

بعد از یکی دو سال از سرشان خواهد پرید«.
با  حتی  قم  دانشگاه  مسئولین  که  بدانید  است  جالب 
اعتراضاتی از نوع آنچه که در همایش روز دانشجو رخ داد 
نیز بیگانه نیستند! مشابه چنین اعتراضی به مسئله تفکیک 

که حتی میتوان گفت چندین برابر شدت داشت،
 در سال ۸۹ اتفاق افتاد. تدبیر مسئولین این است که 
اتفاق »روز دانشجو« نیز همانند اتفاق های گذشته پس از 
مدتی از تب و تاب می افتد و همه چیز به شرایط عادی 
طبیعی  هایی  اتفاق  چنین  حتی  بلکه  میگردد.  باز  خود 
است و نیاز است که پتانسیل جمع شده در دانشجو خالی 

شود. پس جای نگرانی نیست.

درگیری دانشگاه با این مسئله “خاص” و عدم تالش جهت حل 
آن، موجب گشته دغدغه های دانشجویان و دانشگاه به مباحث 
سطحی و کم اهمیت فروکاست پیدا کند و دانشگاه مادر استان 
در ایده های محوری و جدید خود، به شدت آسیب پذیر گردد.

اپیزود پنجم:
صدالبته اگر هر مجموعه ای نتواند ایده های محوری خود را به 
اشکال مختلف اقناعی عرضه کند، ثبات و دوام خود را از دست 
خواهد داد و چه بسا به همین واسطه در بلند مدت چالش هایی 
به وجود آید که مجموعه بدون هیچ اراده خارجی از هم بپاشد. 
دانشگاه مبتنی بر تفکیک نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر 
عدم “آموزش و آگاهی بخشی” یا هر عامل دیگری در اصل و 
قاعده جاری چالش ایجاد کند، و مسئولین مربوطه هم نتوانند 
با  سیستمی  منتظر  باید  دیگر  دهند،  صورت  را  خاصی  اقدام 
از  هم  را  تفکیک  خود  دنبال  به  که  باشیم  پذیر  آسیب  عوامل 

بین خواهد برد.
متاسفانه همین عوامل، امروز یک فضای بی روح و تهی از علم و 
معرفت در دانشگاه ایجاد کرده که انگیزه ای برای دانشجو ایجاد 
وجود  دانشجو  موثر  برای حرکت  عاملی  هیچ  واقع  به  نمیکند. 
ندارد. بزرگترین مشکل دانشگاه قم این است که دانشجویانش 
ذهن  سوالی  عالمت  هیچ  و  ندارند  پرسشی  و  مسئله  هیچ 
دانشجویان را مشغول نمیکند. یعنی فضایی که از تهی، “تهی” 

است! همین باعث حاکم شدن رخوت میان دانشجویان گشته.
هرچند عواملی چون تبعیض های موجود، کمبود امکانات رفاهی 
و عدم توفیقات علمی نیز در کنار “عدم آموزش و آگاهی بخشی” 
خدشه هایی را به گزاره “تفکیک آری یا خیر؟” وارد کرده است، 
که  است  این  کرده،  پیدا  اهمیت  پیش  از  بیش  امروز  آنچه  اما 
دانشگاه  ایده محوری  اثبات  این کشش  از  بیش  فضای موجود 

قم، یعنی مقوله “تفکیک” را به عنوان یک مزیت نسبی ندارد.
اگر قرار است دانشگاه قم پیشرو در علم و آموزش باشد و ایده 
های خود را الگویی برای دانشگاه های دیگر قرار دهد، قطعا با 

روند فعلی کاری از پیش نخواهد رفت.

اپیزود سوم:
خاص«،  »مسئله  این  حل  به  نسبت  مسئولین  تفاوتی  بی 
است. عدم  تر کرده  را گسترده  تفکیک  حاشیه های بحث 
ارتقای  یا  جدیدالورد،  دانشجوی  اذهان  اغنای  برای  تالش 
علمی و سطح کیفی دانشگاه و یا ایجاد امکانات مورد نیاز 
و برابر برای هر دو واحد خواهران و برادران و در یک کالم، 
ایجاد مزیت های نسبی در دانشگاه  عدم حرکت به سمت 
اول استان؛ باعث شده تا مسئولین دانشگاه قم همچنان در 

آفساید تفکیک گرفتار باشند.
اپیزود چهارم:

“هدف از تاسیس »دانشگاه« تربیت نیروی انسانی متعهد و آگاه 
و انجام پروژه های علمی در رشته های مرتبط با معارف اسالمی 

و علوم انسانی است.”
این جمله، ماده اول اساسنامه دانشگاه قم پس از تبدیل مدرسه 
میباشد.   ۷۶/۳/۳۱ مورخ  مصوبه  قم  دانشگاه  به  قضایی  عالی 
قم  دانشگاه  تاسیس  اساس  که  حیاتی  و  راهبردی  ای  جمله 
را دربر دارد و به واقع تالش درخوری برای تحقق آن صورت 

نگرفته است.
متاسفانه سیاست های نابجا، رفتار های سلیقه ای و عدم درک 
صحیح مسئولین، موجب ایجاد تردید در  مسائل بنیادین گشته 
است. روح اساسنامه رها گشته و تنها به بخشی از ظواهر بسنده 
شده. همین مسئله باعث شده معیار های ارزشی در دانشگاه به 
خوبی اجرا نشوند و متاسفانه مجموعه را ناکارآمد جلوه دهند. 

اتقاقا بیشترین ضربه به ایده تفکیک از همین زاویه بوده.
اگر شما از کسی بپرسید که دانشگاه قم تفکیک است یا مختلط، 
هیچ کس نمتواند پاسخ کاملی بدهد. بنابه سلیقه مسئولین یک 
همایش تفکیک است، و یک همایش دیگر مختلط! بازدید از 
دیگر  روز  در  و  است  تفکیک  روزی  در  خاص  نمایشگاه  یک 
مختلط! حال آنکه همان روزی هم که تفکیک است، در همان 
حال مختلط نیز است! دانشکده ها و بقیه فضا های دانشگاه نیز 

حالتی مشابه را دارند.

خالـــیپُر از
روایتی دیگر،  از به یاد ماندنی ترین روز دانشجو 
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خدایا به تو پناه می برم از بستن دهان 
منتقدان و رقیبان

دکتر  که  را  باال  معروف  جمله  شما  شاید 
روحانی سال 92 در مراسم تنفیذش گفته 
بود را به خاطر داشته باشید.در ظاهر که 
عبارتی زیبا و قابل تامل است و هر شنونده 

ی منصفی را سر ذوق می آورد.
بارها ثابت  اما در عمل دکتر روحانی 

به  برآید  کار  عمل  »به  کردند 
سخندانی نیست«

برای این مدعا دالیل بسیارند 
زیاد  خواهم  نمی  عجالتا  اما 

در  منتقدان  به  ایشان  دادن  فرصت  بارز  نمونه  برویم.  دور 
مراسم روز دانشجوی امسال بود.

دانشجو  روز  عنوان  تحت  که  مراسماتی  در  معمول  به طور 
های  اتحادیه  های  نماینده  گردند  می  برگزار 
دانشجویان  سوی  از  نمایندگی  به  دانشجویی 
بیان دیدگاه ها ونکته نظراتشان نسبت به  به 
پردازند. می  دولت  عملکرد  و  کشور  مسائل 

اما در مراسمی که یازدهم آذرماه به مناسبت 
با حضور دکتر  روز دانشجو در دانشگاه زاهدان 
روحانی برگزار شد خبری از نماینده های اتحادیه 

های دانشجویی منتقد دولت نبود.
سال  های  حرف  روحانی  دکتر  گویا 
اند  کرده  فراموش  را  خود  گذشته 
که گفته بودند »زیبایی دانشگاه به 
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زبان باز و گویا و زبان نقاد است« یا شاید هم حرف های 
سال پیش ایشان مصرف انتخاباتی داشت!

در  روحانی  دکتر  که  آنجاست  ماجرا  تلخ  طنز  حال  این  با 
انتقاد حق شما دانشجویان است و   ، دانشگاه زاهدان گفت 
حتماً هم دولت را نقد کنید. این که دکتر روحانی این جمله 

را برای چه کسانی زده است مشخص نیست
به واسطه اخباری که از سوی فعالین دانشجویی در واپسین 
دقایق منتشر شد، مراسم روز دانشجوی امسال را به شدت 
مهندسی شده دانستند و اکثر افرادی که در آن جا بودند از 
این اوصاف  با  تا منتقدان،  بودند  موافقین و هواداران دولت 
باید خدمت آقای روحانی یادآور شد با  پیش گرفتن رویه  
ی ایشان در قبال منتقدانتان عمال فرصت پیشرفت را از 

دولت دوازدهم گرفته اند.

«مهندسی انتقادات»

هجری   ۱۳0۶ سال  در  قاضی  مهدی  آیت اهلل  مرحوم 
شد  متولد  خرم آباد  در  مذهبی  خانواده ای  در  شمسی 
افراد بسیار  و  از معتمدین  آقارضا قاضی  پدرش مرحوم 
خیر شهر خرم آباد بود که کمک ها و مساعدت های ایشان 
مستمند  اقشار  به  ارزاق  کمبود  و  قحطی  سال های  در 
در بین معتمدین خرم آباد مشهور است. وی از نخستین 
برای فراگیری علوم دینی  بود که  گروه طالب خرم آباد 
امام خمینی  از شاگردان  وی  رفت.  قم  علمیه  به حوزه 
قم  فرزانه  علمای  و  مراجع  دیگر  و  کمالوند  آیت اهلل  مرحوم  و 
کمالوند  مرحوم  همراه  به  قم  شهر  در  اقامت  از  پس  که  بود 
بنیان حوزه  و  در تشکیل  را  ایشان  و  بازگشت  زادگاه خود  به 
کمالیه خرم آباد یاری رساند. وی پس از رحلت مرحوم کمالوند 
منشأ  و  گرفت  برعهده  را  خرم آباد  علمیه  حوزه  سرپرستی 
شد.  دیار  این  در  اجتماعی  و  علمی  دینی،  فرهنگی،  خدمات 
زمان  تا  و  بود  قم  قضایی  عالی  قاضی مؤسس مدرسه  آیت اهلل 
فضای  تربیت  با  و  بود  عهده دار  را  دانشگاه  این  ریاست  رحلت 
فرهیخته خدمات ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت. وی در 
لرستان منشأ خدمات ارزنده ای بود که از جمله آنها می توان به 
ایجاد اولین کارخانه برق در خرم آباد، ایجاد کارکانه گچ، ایجاد 
کارخانه جوجه کشی ماشینی، احداث محله بزرگ قاضی آباد و 
ایجاد آن با اصول و ضوابط نوین شهرسازی و فراهم نمودن خانه 
و سرپناه برای اقشار متوسط جامعه با شرایط سهل و آسان و از 

ایشان  ارتباط دائمی  قبل فعالیت ها زمینه 
کرد.  فراهم  خرم آباد  اقشار  اکثر  با  را 
با همکاری جامعه  وی در سال ۱۳59 
مدرسین حوزه علمیه قم و به خصوص 
شهید  و  بهشتی  دکتر  آیت اهلل  تأکید 
قدوسی، مبادرت به امر تأسیس مدرسه 
تربیتی طالب قم همت  عالی قضایی و 
سرانجام  برجسته  عالم  این  گماشت. 

هجری   ۱۳88 سال  آذرماه  دریکم 
و  سن  کهولت  علت  به  شمسی 

بیماری دارفانی را وداع گفت. 

طرح رئیس جمهور آمریکا در مورد انتقال سفارت این 
کشور از »تل آویو« به »بیت المقدس«، جهان اسالم 
اروپا و متحدان واشنگتن  را به خشم آورده و حتی 
را هم به شدت  در منطقه و رسانه های صهیونیست 

نگران کرده است.
اجداد  شیوه  به  دارد  قصد  ترامپ«  »دونالد  ظاهرا 
میدان  در  را  اسرائیل  و  آمریکا  بخت  گاو چرانش، 
بگذارد  ترتیب، سرپوشی  بدین  تا  بیازماید؛  »دوئل« 
بر شکست ها و ناکامی هایش در سراسر دنیا از جمله 
در فلسطین. انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس، 
تصمیمی است که احتماال، اکنون که در حال مطالعه این 
درآورده  اجرا  به  را  آن  آمریکا  رئیس جمهور  هستید،  خبر 
فشارهای  خاطر  به  اقدام  این  است  ممکن  هرچند  است. 

گسترده بین المللی بازهم تعویق افتد.
کشورهای  آمریکا،  داخل  در  صفت  روباه  سیاستمداران 
پیامدهای  از  آمریکا  منطقه ای  متحدان  خصوصا  و  اروپایی 
خطرناک این تصمیم ترامپ، به خود می لرزند و هر اتفاقی را 
برای خودشان احتمال می دهند. رئیس جمهور آمریکا که طی 
۱۱ ماه حکومتش، ثابت کرده اصوال مرد پیچیدگی های 
و  اروپا  آمریکا،  برای  است  ممکن  نیست،  دیپلماتیک 
متحدان منطقه ای واشنگتن، فردی نامطلوب باشد، ولی 
برای جهان اسالم و فلسطین یک فرصت است. ترامپ 
را  فلسطین  دهه ای  هفت  قضیه  خود،  اقدام  با  می خواهد 
یکسره کند؛ این اتفاق ممکن است رخ بدهد، اما نه براساس 
ذهنیتی که خود ترامپ دارد، بلکه براساس خواسته به حق 
مردم فلسطین و ملت های منطقه، تحوالت به پیش خواهد 
سخت  شدت  به  اسرائیل  برای  شرایط  پس،  این  از  رفت، 
و شخصی  متحدانش  قوی ترین  حتی  که  چرا  شد،  خواهد 
مثل »محمدبن سلمان« ولیعهد سعودی هم، برای اینکه در 
قدرت بمانند،  مجبورند که مقابل اسرائیل و آمریکا بایستند 
و البته که این اتفاق، فرصت مغتنمی برای جهان اسالم و 

محور مقاومت است.

زندگی نامه آیتاهلل قاضی خرم آبادی
موسس دانشگاه قم

قــدس قبله اول

))سالم بر دانشجو... این قشر ضعیف جامعه((  
از  یکی  ی  نماینده  سخنان  آغاز  که  ای  جمله 
تشکل های دانشگاه بود .راست هم میگفت ، اگر 
من جای او بودم تندتر هم میگفتم ... چون خود 
بودن  ضعیف  این  باعث  که  هستند  دانشجویان 

شده اند ..
توان  نهایت   ، استوری  از  غیر  که  دانشجویانی 
زدن  غر  به  حقیقی  فضای  در  مطالبتشان  اعالن 
های خاله زنکی شان در خانه یا کالس ختم می 
گله  سلف  غذای  از  وقتی  که  شود.دانشجویانی 
مندند حتی حاضر نیستند برای یک روز از خیر 
آن بگذرند، دانشجویانی که وقتی از حمل و نقل 

شکایت میکنند حتی حاضر نیستند برای یک روز به وسایل 
مواجه  نه  جواب  با  و  ندهند  سواری  تقاضای  دانشگاه  نقلیه 
نشوند ، دانشجویانی که وقتی به کمبود هیات علمی و تعدد 
اساتید مدعو اعتراض دارند حتی یک طومار نمینویسند چه 
برسد به آنکه بخواهند کالسی را تعطیل کنند ، دانشجویانی 
که از کمبود خوابگاه دولتی و هزینه های سر به فلک کشیده 
ی آن می نالند حتی یک شب را هم به نشانه ی اعتراض در 

فضای دانشگاه نماندند و دانشجویانی که ....
بگذریم و به اتحاد دانشجویان در ضعیف نگه داشته شدنشان 

غبطه بخوریم . البته تقصیر دانشجوها نیست ، آنها 
یاد نگرفته اند که مطالبه گر باشند و ترس از هزاران چیز 

دست و پای آنها را بسته است . پس بار دیگر سالم می کنیم                                                  
)) سالم بر دانشجو ... این قشر ضعیف جامعه ((

پ ن : این مطالب را یکی از دانشجویان دانشگاه غیرانتفاعی 
جیبوتی پس از قطع ارتباط با کشور عزیزمون ایران نوشته 

بود و نویسنده دخالتی در جزییات متن نداشته است .
پ ن : الحمداهلل اوضاع دانشگاه ما اینگونه نیست .

شرکت  ها  همایش  در  اعتراض  برای  پس  زین  پیشنهاد: 
کرده و در دقیقه ی پنجاه و سه ، همه با هم یار دبستانی 
من را همراه با تشویق ایسلندی بخوانید و از مطالبه گری 

خود لذت بببرید و به باقی همایش توجه فرمایید .

به  اویو  تل  از  امریکا  سفارت  جابجایی  ی  مسئله 
رسمی  پایتخت  عنوان  به  قدس  پایتختی  قدسو  
روزی  چند  که  است  موضوعی  صهیونیستی   رژیم 
است واکنشهای متفاوتی را از سمت رهبران کشورها 
پی  در  منتقدین  و  تحلیلگران   ، سیاسی  سران   ،
وعده  جزو  که  ترامپ  دونالد  اقدام  این  است  داشته 
های انتخاباتی او نیز بود در راستای قانونی است که 
در سال ۱995 میالدی در کنگره امریکا به تصویب 
رئیس  پنجمین  و  چهل  که  .اقدامی  است  رسیده 
جمهور آمریکا در ۶ دسامبر 20۱۷ آن را در مقابل دوربین ها 
پس از ۱۱ دقیقه سخنرانی خود علنی کرد. این اقدام قرار بود 
که در ماه ژوئن انجام شود اما برای اجتناب از تشدید تنش 
در منطقه آن را به تاخیر انداخته بود. تصمیمی که این روزها 
بین  جامعه  و  کشورها  سران  بین  در  را  متفاوتی  واکنشهای 
المللی داشته. اما موضوعی در این بین و در کنار تحلیل دیگر 
تحلیگران و نظرات دیگر منتقدین نباید غافل شد نقش روسیه 
در زمینه سازی این ماجراست. خبری که ۱۷ فروردین ۱۳9۶ 
طی جنجالهای رسانه های صهیونیستی روی خروجی سایت 
شوکه  را  وتحلیگران  گرفت  قرار  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
کرد:»ما  تصریح  روسیه  خارجه  وزارت  بیانیه  این  در  کرد!!! 
ملل  سازمان  تایید  مورد  اصول  بر  را  خودمان  تعهد  مجددا 
برای حل مشکالت فلسطین و اسراییل که شامل به رسمیت 
شناخته شدن اورشلیم)قدس(شرقی به عنوان پایتخت کشور 
فلسطینی که در آینده تشکیل خواهد شد را مورد تاکید قرار 
را  غربی  قدس  که  کنیم  اعالم  باید  زمان  همین  در  و  داده 

پایتخت کشور اسراییل میبینیم.«
خود  برای  را  دیگر  موضعی  روسیه  که  میبینیم  امروز  اما 
پایتخت  عنوان  به  را  قدس  که  کرده  اعالم  و  کرده  اتخاذ 
این مسئله چیزی  نمیشناسد.  به رسمیت  رژیم صهیونیستی 
نمیرساند  که  را  بودن روسیه  به نرخ روز«  جز»نون بخور 

مواضع خود را با توجه به شرایط مختلف عوض می کند.
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از بحث برانگیزترین مسائل حیات آدمی که همواره در هر 
محفل علمی مورد مناقشه بوده این است که آیا اصالت با فرد 
است یا جامعه؟به بیانی دیگر آیا آزادی فرد باید در اولویت 

باشد یا نظم جامعه؟
اندیشه ای به جامعه تا آن جایی اجازه ی دخالت 
می دهد که به آزادی فرد لطمه ای وارد نکند.

شاید در نگاه اول،زیبا و منطقی به نظر رسد ولی 
با دقت در تاریخ این اندیشه می توان دریافت که 
هیچ گاه این عقیده عملی نشده است و همواره 
را  فرد   آزادی  موجه،  دلیل  جامعه،بدون  نظم 
زیر پا گذاشته و آن را محدود کرده است. تفکر 
نظم  به  که  داند  می  آزاد  آنجا  تا  را  فرد  دیگر 
همیشه  نیز  ایده  نکند.این  وارد  آسیبی  جامعه 
اجرا نشده و گاهی فرد بدون در نظر گرفتن نظم 
جامعه و حقوق سایر افراد،آزادی خود را اعمال 

کرده است.
با توجه به مطالب فوق و تاریخ اندیشه ها،متوجه 
می شویم که نوعی انحراف در همه ی اندیشه 
و  داشته  وجود  مخالف،  تفکر  سمت  به  ها 
بر  از چندین سال حکومت  لیبرالیسم،بعد  دارد. 
گرایش  سوسیالیسم  سمت  به  تدریج  غرب،به 

غربی؛مکتب  اروپای  دموکرات  لیبرال  های  حکومت  کرد،مانند  پیدا 
سوسیالیسم نیز بعد از به قدرت رسیدن،به مانند اندیشه مقابل خود،به 
به طور مثال حکومت های  رفتند،  فرد  به  بیشتر  آزادی  سمت دادن 
کمونیستی اروپای شرقی که بعد از مدتی به سمت دموکراسی گرایش 
می  رو  پیش  مسائل  حل  به  بیشتر  که  کاران  محافظه  کردند؛  پیدا 

سمت  آن  به  نیز  کوبیدند،خودشان  می  را  گرایی  آرمان  و  پرداختند 
دیگری  از  پس  ها،یکی  ایدئولوژی  که  شد  باعث  انحرافات  رفتند.این 
از توجیه کردن عقاید خود تا حدودی کوتاه بیایند و راه معتدلتری را 
در پیش بگیرند.اما همچنان،مسئله آزادی فرد و نظم جامعه بی پاسخ 

مانده است.
ها،مخصوص جهان  ایدئولوژی  این  که  پنداشت  گونه  این  نباید  البته 
بینی ماتریالیستی اند بلکه در بین موحدین هم این مکاتب وجود دارند 
و پیروان هر دینی،دارای تفکر متفاوت است؛شاهد این مطلب،»نهضت 
های  سرزمین  در  کمونیسم  سوسیالیست«،»جنبش  خداپرستان 

اسالمی«،»مسلمانان لیبرال« و...
نیز شاهد  روزمره خود  زندگی  در 
بدون  که  هستیم  کسانی  رفتار 
اینکه بگویند ما لیبرال یا سوسیالیست 
می  رفتار  مکتب  آن  هستیم،طبق 
اعتنا  بی  جامعه  به  که  فردی  کنند،مانند 
است و فقط به فکر منافع شخصی و گروهی 
جامعه  به  دیگری  اینکه  یا  باشد  می  خود 
در  که  ای  گونه  به  دهد  می  زیادی  بهای 
نفع  به  خود  فردی  منافع  از  موارد  بعضی 
جامعه چشم پوشی می کند.البته وقتی می 
گوییم جامعه،منظور فقط جمع کثیری از 
افراد نیست بلکه به هر نوع اجتماع انسانی-

حتی متشکل از دو نفر- نیز جامعه اطالق 
به  باید  که  آنچه  خانواده.  شود؛مانند  می 
یک  فرد  هم  که  است  این  توجه شود  آن 
ماهیت مستقل است که حقوق و تکالیف 
باید  جامعه.فرد  هم  و  دارد  خصوصی  به 
نیازها  سایر  کردن  برآورده  و  امنیت،رفاه  جامعه،مانند  به  را  خود  دین 
ادا کند و همچنین جامعه اگر می خواهد پیشرفت کند باید به آزادی و 
استعدادهای فرد بیشترین ارزش را قائل گردد و از او حمایت کند؛گرچه 
این یک آرمان است و کم تر پیش آمده که فرد به تکالیف خود در مقابل 
جامعه عمل کند و همچنین جامعه حقوق فرد را عادالنه در نظر بگیرد...

آزادی فردی  یا   انضباط اجتماعی؟
 نگاهی به منازعه ما بین طرفداران

آزادی فردی و نظم اجتماعی

علی ذوالفقارنسب 

رفیع شهادت شتافتند  به جایگاه  ترور  با  اسالمی   انقالب 
مانند شهید طالقانی ها که بر روی صندلی راحت مجلس تکیه نمی 
زد و همچنان بر روی زمین می نشست و معتقد بود »کسانی بر 
روی صندلی راحت می نشینند نمیتوانند برای مستضعفین قانون 
بنویسند« قطعا روح واالی ایشان امروز خواب آلودگی های فکری 
و جسمی مجلس شورای اسالمی را خواهد دید همان افرادی که 
در باال ترین رده های سیاسی پایین ترین زندگی مردم را داشتند 
براستی که شهید رجایی ها و بهشتی ها و همچنان دکتر چمران ها 
ایران را نظاره میکنند چمران هایی که با فشردن عکس رهبرشان 
بر سینه ها جان خود را تقدیم این افرادی کردند که حتی لیاقت 
اداره خانواده خویش را ندارند اما هرروز پیشرفت میکنند اما بدون 
بسیار  امروزه وضعیت  که  باید گفت  اسالمی  انقالب  تاریخ  بررسی 
دگرگون شده است تا جایی که یکی از ضربات 
لیاقتی  بی  نیست،  دشمن  سوی  از  که  مهلکی 
وبی کفایتی مسولین و نهاد های مدیریتی است.

ممکن  شکل  بهترین  به  که   هایی  آقازاده 
صورتی  در  میکنند  زندگی  کامل  رفاه  در  و 
خارج  پایتخت  از  کیلومتر  چند  اگرتنها  که 
شوند  نا برابری اجتماعی را به وضوح بصورت 
استان  چند  کرد.بجز  خواهند  حس  ملموس 
مانند  اقتصادی  خاص  شرایط  با  جمعیت  پر 
و  تبریز  و  شیراز  مشهد  و  اصفهان  و  تهران 
لرستان  مانند  استانها  بقیه  یزد  و  مازندران 
سیستان  و  خراسان  و  هرمزگان  کرمانشاه 
گویی در دنیای متفاوتی زندگی میکنند شهر 
هایی که جوانان راهی جز قاچاق و کارگری و تن فروشی ندارند...

شاید در این باره به جد میتوان افزود که بجز چند نهاد انقالبی 
با نظارت رهبری ، بسیاری از بخش های مدیریتی که تصمیمات 
کالن رابر عهده دارند نه تنها کار مفیدی انجام نمیدهند بلکه با 
خواب عمیق خود و چسبیدن به میز های مرّفه و آسوده جلوی 
ورود جوانان کارآمد و متخصص را هم میگیرند و هر روز کشور 

را به نابودی و پسرفت می کشانند.

گویند زمانی که اسکندر بر ایران حمله برد به پیشکاران 
خود دستور داد تا برای از بین بردن بیداری دوباره ایرانیان 
و فرهنگ و تمدنشان تنها یک کار انجام دهند او گفته بود 
افراد ناالیق  و بی سواد را به بهترین مقامات کشور بگمارند 
امپراتور  مقامات همیشه قدردان  باعث میشد:  اینکار  زیرا 
برای لطف بزرگ ایشان بودند و مردمی که همواره از کسانی 

پیروی میکردند که آن ها را بر وادی نابودی میکشاند...
انتخاب  اسالمی  مدیریت  اساس  و  پایه 
افراد الیق و متخصص به امور مهم جامعه 
اسالمی         تاریخ  سو  این  از  اسالمیست 
با پشت سر گذاشتن حکومت  زمین  ایران 
همچون  وضعیف  قدرتمند  مختلف  های 
پهلوی،  و  قاجار  تا  صفویه  و  افشاریه 
همان  ایران  مردم  که  است  داده  نشان 
این سرزمین  در  که  اند  انسانهایی  و  مردم 
چشمانشان را به دنیا گشوده اند اما چگونه 
میشود در بخشی از دوره قاجاریه یک سوم 
ولی  میرود  مسلمین  دست  از  ایران  قلمرو 
و  خوشگذرانی  صرف  بسیاری  های  هزینه 

عیاشی حاکمان میشود؟
پاسخ آنجاست افرادی که در صدرمقامات  جامعه به اداره امور می 
پردازند، اگر بهترین باشند کشور را به بهترین جایگاه ها هدایت 

میکنند و اگر بخواهند به بدترین جایگاه ها می رسانند.
کشور پس از انقالب اسالمی با برخورداری از افراِد دارای 
توانایی و ایمان و تقوای بسیار ،کشور را به جایگاهی غیر 
اسالمی  بزرگ  تمدن  به  رسیدن  برای  بدیع  و  تصور  قابل 
دشمنان  توسط  افراد  این  اغلب  متاسفانه  رساندند.که 
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أیـن   مـــدیر؟
در نکوهش  »بحران مدیریت«

 نیم
نــگاه

زندگی  عظیم  تفاوت  این 
جمهوری  کشور  شهروندان 
که  آنست  بیانگر   خود  اسالمی 
کند  می  بیداد  ناعدالتی  تنها  نه 
بی  استانداران  و  فرمانداران  بلکه 
که  تاجایی  داراست  هم  کفایتی 
نماینده استانی همچون سیستان در 
دارد  اشکالی  چه  میگوید:  مجلس 
میلیون  چهل  سی  با  که  جوانی 
اش  کلیه  میکند  تغییر  زندگیش 
صحبت  پزشکان  با  من  بفروشد  را 
کلیه  یک  با  انسان  میگویند  کردم 

هم میتواند زندگی کند.

سید محمد سید زاده
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 اولین جلسه خبرخوانی وتحلیل
سیاسی شهید دیالمه

اکران فیلم سینمایی
«اشنوگل»

نگاهی به نابسامانی کتابخوانی امیرحسین مشهدبان

همه ما بارها و بارها درمورد کاهش سرانه مطالعه شنیده ایم و 
از تاثیرات منفی ان در جامعه خبرداریم، تاثیراتی که میتواند بنیان 
ارزشی ما را زیرورو کند ، مردم ما را مردمانی بدون اطالعات کافی 
بزهکاری های  و  ها  بحران  منفعل کند،  علمی  در عرصه های  و 
اجتماعی را پدید آورد و هر چیزی که یک جامعه موفق به آن نیاز 
ندارد را برای ما وجود بیاورد. همه اینها درست است اما تا به حال 

با خود فکر کرده ایم که چرا و چگونه میزان مطالعه 
کاهش یافته است؟ آیا فقط مردم مقصرند یا این 

بحران کشنده مقصران دیگری هم دارد؟
توسعه  های  کشور  بررسی  به  وقتی  ما 
یافته و کتابخوان با خودمان می پردازیم 
رونق  یا  جنایت  و  جرم  بروز  میزان  و 
می  مقایسه  خود  با  را  آنها  پیشرفت  و 
کنیم همه جوانب را در نظر نمی گیریم 

نشانه  مردم  سوی  به  را  اتهام  انگشت  تا  و 
آیا دولت و  این است که  اما واقعیت  می رویم 

مسئولین کشور بستر های مطالعاتی مناسب و هم تراز 
با کشوره ای اروپایی را برای مردم مهیا کرده اند؟

این تیتر باشگاه خبرنگاران جوان است:
نگرانی مسئوالن از تخصیص بودجه سال ۱۳9۶ نهاد کتاب خانه 
 : مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو  پژمانفر  کشور،  عمومی  های 
نهاد کتابخانه  اعتبارات  تامین  به  را نسبت  دولت وظیفه خودش 

های عمومی کشور انجام نمی دهد.
براساس چشم انداز نهاد کتابخانه های عمومی کشور که درسال 
۱۳88 تدوین شده است این نهاد خود را موظف می داند درچهار 
شاخص کتابخانه ای در زمره ۱5 کشور برتر جهان قرار گیرد این 

چهار شاخص عبارتند از:
سرانه امانت، سرانه عضو،سرانه فضا و سرانه منابع

و دراهداف و ارزش های خود ذکر کرده اند که باید ارتقا دهنده 
یکایک  عادالنه  و  سریع  آسان  دسترسی  ازطریق  عمومی  آگاهی 
و  مطالعه  فرهنگ  دهنده  توسعه  و  جذاب  زبان،  فارسی  ایرانیان 

بویژه  مخاطب  فراگیر  جذب  هدف  با  کتابخوانی 
کودکان، نوجوانان و جوانان باشد اما با توجه به این 

که بودجه الزم برای پیشرفت کتابخانه های عمومی وجود ندارد 
تحقق همچنین اهدافی کمی دور از دسترس است و مسئولین در 
تهیه امکانات مطالعاتی کوتاهی می کنند. به کتابخانه های عمومی 
شهر های خودتان توجه کنید، چند کتابخانه عمومی وجود دارند 

که نیازها و عالیق مطالعاتی تمام اقشار شهر را پوشش دهد؟
ادم های کشور سلیقه های مختلف وجود دارد و  اندازه تمام  به 
خودمان را گول نزنیم حتی کسانی که در یک سال هم کتابی نمی 
خوانند اگر مطلبی را که در مورد موضوعی که دوست دارند ببینند 
به سرعت به خواندن ان اقدام میکنند پس گام اول افزایش رویه 
مطالعه، تامین کتاب های متنوع و در برگیرنده عالقه مطالعاتی 
اکثریت مردم جامعه میباشد.»رانگا ناتان« پدر علوم کتاب داری  
هر  و  کتابش  هرخواننده  میگوید:  هندوستان 

کتاب خواننده اش.
شهر  در  شهروند  یک  عنوان  به  من  اما 
خودم کتاب خانه ای عمومی که بتواند 
گروه  چند  درسی  غیر  مطالعاتی  نیاز 
چه  نمیشناسم  کند  تامین  را  ِسنی 
از  وسیعی  طیف  بتواند  اینکه  به  برسد 
مردم را پوشش دهد. وهمان موقع است 
و  درست  اطالعات  تمام  با  اینترنت  که 
برای  مرجع  مهمترین  شود  می  غلط 
مطالعه وچون  و  یادگیری  مندان  عالقه 
اینترنت دسترسی آسان به منابعی که ما 
باید درکتابخانه هایمان داشته باشیم ونداریم، دارد ودرکنارمزیت 
های از جمله دسترسی اسان و کاملتربودن منابع دربعضی از موارد 
ارزش ها و دگرگونی  باعث کاهش  تواند  با تحریف اطالعات می 
به  را  و جسمی  روحی  های  و خستگی  ما شود  فرهنگی   بنیان 

وجود بیاورد.
پس عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد. درست است که 
میزان کتابخوانی سالیانه ما بسیار پایین است اما آمارها نشان می 
ازکتابخوانی  بیش  ما  روزنامه  و  اینترنت  مطالعه  میزان  که  دهند 
است که یعنی مردم ما مطالعه را دوست دارند اما چیزی که در 
کتابخانه پیدا نمی کنند در جای دیگری جست و جو می کند. 
ومسئولین ما میتوانند با سیاست گذاری صحیح و عمل درست به 
آن و با مشارکت رسانه های ارتباط جمعی بسیاری از مشکالتی 

که با کتاب نخواندن در جامعه به وجود امده است را حل کند.

مراسم قرعه کشی رقابت های جام جهانی 20۱8 در جمعه 
را  خود  حریفان  حاضر  ۳2تیم  و  شد  برگزار  گذشته  شب 
شناختند از بخت و اقبال بد تیم ملی،گروه مرگ پذیرای ما 
شد که البته این اتفاق واکنش های طنزی را به همراه داشت:

کیروش فردا تو تمرینات تیم ملی باید چراغارو خاموش 
کنه بگه هرکی دوست داره بره

تو جام جهانی میشه حذف پزشکی کرد؟

ایران اگه تو طول ترم می خوند اینجوری نمی شد

آقای روحانی ما به شما رای ندادیم بیافتیم توی 
گروه مرگ

کافو چ آوردی برایمان؟ محصولی شگرف از جام 
جهانی : »گروه مرگ« 

 اولین مراسم قرعه کشی جام جهانی بدون حضور 
اون مرحوم...

 اگه مردید بیاید کشتی

فحش  کسی  کامنت  زیر  لطفا  عزیز  وطنان   هم 
ننویسید چون آقای روحانی رئیس جمهور شده 

و استاد مشایخی نمیتونن از ایران برن

کیهان:هدف بعدی، رونالدو!
آرمان:اولین جام جهانی بدون آیت اهلل

شرق:دستان بن بست شکن آندو-اینیستا
آفتاب یزد:عادل: نمی شود پفیگو: می شود

ایران:مذاکره، تنها راه عبور از بحران های گروه در 
جام جهانی

با لطف خدا که بهتر از هر سالیم
تقدیر هرآنچه رو کند خوشحالیم
پشت سر تیم ملی خود هستیم
همواره به یوزهایمان می بالیم
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