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ــات  ــم معض ــور و مبه ــاط ك ــان دادن نق ــق نش ــه عش ــر در مدرس هن
اجتماعــي، اقتصــادي، سیاســي و نظامــي اســت. هنــر در عرفــان اســامي 
ترســیم روشــن عدالــت و شــرافت و انصــاف و تجســیم تلخكامــي 

ــت. ــول اس ــدرت و پ ــوب ق ــنگان مغض گرس

ــود  ــب خ ــد مطال ــی توانی ــما م ش
را دربــاره مشــكات دانشــكده، 
ــای  ــلف، فض ــگاه، س ــته، خواب رش
ــرام  ــه آی دی تلگ ــگاه و... ب دانش
از  تــا  كنیــد  ارســال  نشــریه 
مســئوالن مربوطــه پیگیری شــود.

ایستاده اند در غبار

اگــر تــا دیــروز یــک مــن خــاک صــد مــن ننــگ را می پوشــاند 
بی مســئولیتی  یــک  و  هــزار  خــاک  مــن  یــک  امــروز 
ــاک  ــر خ ــه زی ــا ب ــه نه تنه ــد ك ــا می كن ــئوالنی را برم مس
نمی بیننــد  را  نقطــه ی كشورشــان  مقدس تریــن  رفتــن 
ــات  ــردن از نعم ــره ب ــا و به ــان خوش گذرانی ه ــه در می بلك

بی كــران خــدا فراموشــش هــم می كننــد.
ــی  ــان، حضرت عباس ــدای سرش ــد؟ ف ــان ش ــواز فراموشش اه
مــردان اهــوازی فراموششــان نشــود، مردانــی كــه تــا دیــروز 
شــیمیایی ها نفسشــان را بنــد آورده بــود و امــروز هــم 
ــا كــرده اســت.  ــه پ مســئولیت پذیری ســایرین گردوخاكــی ب
ــده.  ــان مان ــه دلش ــز ب ــوای تروتمی ــس ه ــه آرزوی یک نف ك
ــد.  ــه بازهــم می جنگیدن حیــف كــه نفسشــان بندآمــده وگرن
دیــروز جنگیدنــد كــه خــاک سرزمینشــان را حفــظ كننــد و 

ــزد. ــان فرومی ری ــر سرش ــی ب ــب خاك ــروز عج ام
ــه  ــت و البت ــد اس ــارش بلن ــو و اخب ــدای رادی ــروز هم ص ام
ــد؛  ــه فرمایی ــز توج ــنوندگان عزی ــد: ))ش ــار می گوی ــن ب ای
ــد  ــتانی بای ــردان خوزس ــم دلیرم ــدارد((. بازه ــوا ن ــواز ه اه
ــود. ــت و غبارآل ــز اس ــت قرم ــم وضعی ــد و بازه ــاه بگیرن پن

ــی  ــت طبیع ــر حال ــه 60 براب ــا ب ــز گرده ــت ری ــزان غلظ می
رســیده و اهــواز دارد زنده به گــور می شــود. اگــر از اصطــاح 
واژه ی  می توانیــد  می شــوید  ناراحــت  شــدن  زنده به گــور 
پیشــنهادی خــود را بگوییــد، البته آن را در صنــدوق انتقادات 
و پیشــنهادات كســانی نیندازیــد كــه صندوق هایشــان خــراب 
اســت. نمی دانــم، شــاید هــم سوادشــان خــراب اســت وگرنــه 
ایــن حجــم از نادیــده گرفتــن انتقــادات، كمــی غیرطبیعــی 

می نمایــد.
ــت  ــوب اس ــد خ ــان بگوین ــه خوش فكرانم ــت ك ــدی نیس بعی
ــون  ــوی تلویزی ــان جل ــوی خانه هایش ــردم ت ــتان م ــه زمس ك
بنشــینند و بــرای دانــش آمــوزان چــه چیــزی بهتــر از تعطیل 
شــدن مــدارس؟ دیگــر خســته نمی شــوند! حــاال اگــر آب و 
ــر  ــید، صب ــران نباش ــده نگ ــم قطع ش ــان ه ــرق و اكسیژنش ب
كنیــد، همه چیــز كم كــم درســت می شــود، بســیار هــم 

ــی. منطق
اعتراضــی اگــر داریــد لطفــاً بــه تــاالب هورالعظیــم بگوییــد، 
ــدارد اگــر 4 ســال پیــش  ــا ربطــی ن ــه م ــم. ب ــا هیچ كاره ای م
18 نماینــده اســتان خوزســتان در مجلــس در اعتــراض 
ــد و  ــتعفا دادن ــا اس ــز گرده ــار ری ــه ی مه ــود بودج ــه كمب ب
مهــم نیســت اگــر اهــواز جــزو آلوده تریــن شــهرهای جهــان 
اســت و احتمــال مــی رود كــه ریزگردهــای لعنتــی بــه مــواد 

ــوده باشــند. ــو آل رادیواكتی
پرواضــح اســت كــه هیچ كــس راضــی نیســت، مــا هــم 
ــح  ــی ترجی ــم، ول ــت نداری ــان را دوس ــت ایرانم ــن وضعی ای
می دهیــم از ســازمانی كــه اســمش محیط زیســت اســت 
ــتانی اش را  ــان خوزس ــه بیشــتر غصــه ی هم وطن ــم ك بخواهی
بخــورد كــه ســاالنه بیســت ودو هــزار نفــر بــه دلیــل آلودگــی 
ــی بیمارســتان نشــوند. ــا راه و مشــكات ناشــی از ریزگرده

چقــدر از عملكــرد ضعیــف ایــن ســازمان بنالیــم كــه حتــی 
گردنــش  نمی تــوان  هــم  كــردن  پیش بینــی  زحمــت 
ــه دوازده  ــم ك ــی را تحمل كنی ــد ســی آبان های انداخــت و بای
ــادگی  ــر به س ــد و دو نف ــورد می كنن ــم برخ ــه ه ــین ب ماش
جــان خــود را از دســت می دهنــد و زیــاد هــم عیبــی نــدارد 
اگــر بیــش از هشــت مجــروح بــه جــا می مانــد و اصــًا هــم 

جــای تعجــب نیســت.
ــی  ــه زمان ــت و ب ــده اس ــادی ش ــان ع ــدن برایم ــر ش غافلگی
ــوه  ــادی جل ــان غیرع ــر برایم ــز دیگ ــه هیچ چی ــیده ایم ك رس

نمی كنــد.

یادداشت

رســم بــر ایــن اســت؛ تمــام جشــنواره ها 
مانیفســت  یــک  آغــاز می شــوند  وقتی كــه 
ــه  ــد ك ــده دارن ــری تعیین ش ــوب فك و چارچ
بهتریــن آثــار در آن چارچــوب را برگزیــده و بــه 
ــر  ــم فج ــنواره فیل ــد؛ جش ــزه می دهن آن جای
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نبــوده اســت، قــرار 
ــاب«  ــنواره  ی انق ــر »جش ــنواره فج ــود جش ب
باشــد، یعنــی هنــر انقــاب را بــه نمایــش 
بگــذارد و فرهنــگ صحیــح انقــاب اســامی را 
اشــاعه دهــد. قــرار بــود فیلم هــا و كارگردانانــی 
می یابنــد  حضــور  جشــنواره  ایــن  در  كــه 
التــزام عملــی بــه آرمان هــای انقــاب اســامی 
ــی در  ــروزه اوضــاع كم ــا ام ــند؛ ام ــته باش داش
ــه  ــت ك ــالی اس ــد س ــت؛ چن ــر اس ــال تغیی ح
ایــن جشــنواره دچــار نوعــی اســتحاله ارزشــی 
ــاظ  ــه لح ــه ب ــری و چ ــاظ ظاه ــه لح ــه ب )چ
ــدگی از  ــک( و »خارج ش ــی و ایدئولوژی محتوای
ریــل« شــده اســت كــه انــگار هــرروز از مســیر 
خــود دورتــر می شــود. جشــنواره ای كــه امــروز 
شــاهد آن هســتیم، جشــنواره ای در حــال 
غرب گرایــی اســت، چــه محتــوای فیلم هــا، 
چــه فــرم آن هــا و حتــی نــوع برگــزاری مراســم 

ــران و... ــش بازیگ ــار و پوش و رفت
حتــی گاهــی آدم بــه ایــن فكــر می افتــد 
كــه شــما هــر چــه بیشــتر از آرمان هــای 
انقــاب فاصلــه بگیریــد موفق تــر خواهیــد 
ــوی  ــه به س ــت ك ــتری اس ــز بیش ــود و جوای ب
ــد در  ــم بخواهی ــر ه ــود. اگ ــه می ش ــما روان ش
ــا نبایــد در  راســتای انقــاب حركــت كنیــد، ی
ایــن جشــنواره شــركت كنیــد، یــا بایــد آن قــدر 
بــه لحــاظ فنــی و محتوایــی خــوب باشــید كــه 

ــرد. ــده بگی ــمارا نادی ــد ش ــی نتوان كس
ــات  ــینماگران و مج ــی س ــه برخ ــی ك فضای
بــا هجمه هایشــان  و نشــریات معلوم الحــال 
علیــه ســینمای ارزشــی بــرای ســینمای ایــران 
در حــال ســاختن اند، فضایــی غربــی، غیــر 
ارزشــی و حتــی در برخــی مواقــع ضــد ارزشــی 
اســت كــه عرصــه ای بــه وجــود مــی آورد بــرای 
جــوالن فیلم هــا و كارگردانــان »روشــنفكر 
مــآب« ـــی كــه برداشــتی غلــط از روشــنفكری 
واقعــی دارنــد و درواقــع، روشــنفكری را آن 
مقابــل  در  كــه  می كننــد  تلقــی  دیگــری 
ــرف  ــر ح ــی اگ ــد. حت ــی باش ــینمای انقاب س
درســتی هــم بخواهنــد در فیلم هایشــان بزننــد، 
ــه از  ــد، بلك ــی نمی زنن ــای انقاب از راه ارزش ه
ــان  ــود را نمای ــرف خ ــی ح ــیر غرب ــان مس هم
ــان  ــز روشنفكری ش ــر پ ــادا ب ــا مب ــد ت می كنن

ــود. ــه ای وارد ش لطم
البتــه ایــن را بــه فــال نیــک می گیــرم و فكــر 
ــذال  ــه ابت ــنگیِن ب ــای س ــن فض ــم همی می كن
كشــیده شــده باعــث می شــود كــه هنرمنــدان 
انقــاب، ناگزیــر، بهترین هــای ایــن عرصــه 
بشــوند و بــه حــد اعــای آن دســت یابنــد تــا 
در همیــن جشــنواره نیــز مــورد تشــویق قــرار 
ــه  ــزه ی »تنگ ــوند. 6 جای ــق ش ــد و موف گیرن
ابــو قریــب« و 3 جایــزه »به وقــت شــام« و 
اســتقبال مردمــی »التــاری« و تاش هــای 
ــده گرفتــن آن  ــرای نادی مصلحــت  اندیشــان! ب
در ایــن دوره از جشــنواره مؤیــد ایــن فكــر 

اســت.
روی  كیــا  حاتمــی  كــه  اتفاقــی  مــورد  در 
ام رقــم زد،  ســن اختتامیــه جشــنواره 63 

ــا  ــی كی ــدم حاتم ــخصاً معتق ــه ش باوجوداینك
ــر  ــت، هنرمندانه ت ــدون عصبانی ــت ب می توانس
ــد  ــش را بزن ــتر حرف های ــذاری بیش ــا اثرگ و ب
ــد  ــا بای ــرد، ام ــرار نگی ــم ق ــه ه ــورد هجم و م
ــن،  ــا روی س ــی كی ــای حاتم ــم فریاده بگوی
ــده«  ــو مان ــتخوان در گل ــل اس ــای مث »حرف ه
ــاره و  ــه به یک ب ــود ك ــی ب ــدان انقاب ی هنرمن
ــد و  ــرون آم ــان بی از حنجــره ســرخ نماینده ش
ــِد  ــازه ی هنرمن ــای ت ــی رویش ه ــث دلگرم باع
وابســتگی  شــد.  انقــاب  تنومنــِد  درخــِت 
حاتمــی كیــا از آن جنــس وابستگی هاســت 
كــه  بــرای انقــاب ارزشــمند و ســودآور اســت، 
ــه  ــری ك ــته دیگ ــازان وابس ــل فیلم س ــه مث ن
ــد  ــاب روزی می خورن ــن انق ــفره همی دور س
و رشــد میابنــد و بــر ضــد همــان انقــاب 
ــی  ــنواره های جهان ــازند و در جش ــم می س فیل
ــروی انقــاب و نظــام اســامی را خدشــه دار  آب

. می كننــد
بایــد بــه فكــر ایــن ســینما بــود. بایــد از تبدیــل 
بــه »فســتیوال فجــر«  »جشــنواره فجــر« 
ــه  ــد در عرص ــا بای ــم. انقابی ه ــری كنی جلوگی
ســینما ورود پرقــدرت و مؤثــری داشــته باشــند 
و ایــن فضــا را دســت گرفتــه و تغییــر دهنــد. 
ــه ارزش هــای  ــان ب ــزاِم التــزام كارگردان ــد ال بای
ــردد.  ــه جشــنواره فجــر بازگ ــاره ب ــاب دوب انق
بایــد معنــای روشــنفكری از ایــن چیــزی كــه 
ــنگر  ــنفكری روش ــه آن روش ــت ب ــروز هس ام

ــدل شــود. حقیقــی ب
بایدهــا در ایــن عرصــه بســیارند و وظیفــه مــا 

دشــوار.
باید كاركرد...

    دانشکده علوم اجتماعی

  خانم محمودی 

     دانشکده علوم اجتماعی

    علیرضا کریمخانی



بعــد از ســخنرانی رئیس جمهــور در 22 بهمــن و مطــرح كــردن بحث 
ــای  ــور، واكنش ه ــف كش ــای( مختل ــات )قبیله ه ــدوم، جریان رفران

متفاوتــی بــه ایــن موضــوع نشــان دادنــد.
بزرگــی  برداشــته و ظرفیــت  را  بن بســت ها  اساســی  »قانــون 
دارد و اگــر در موضوعــی باهــم بحــث داریــم، بایــد بــه اصــل 
ــه  ــردم مراجع ــه آرای م ــد ب ــق آن بای ــه طب ــم ك ــه كنی ٥٩ مراجع
ــی در راهپیمایــی روز  ــود كــه حســن روحان ــی ب كــرد.« ایــن عبارات
ــات  ــر توجه ــار دیگ ــاری و یک ب ــان ج ــر زب ــال ب ــن امس 22 بهم
ــا  ــر جناح ه ــت: »اگ ــرد. او گف ــب ك ــل ٥٩ جل ــوع اص ــه موض را ب
اختافــی دارنــد، صنــدوق آرا را بیاوریــم و هــر چــه مــردم گفتنــد، 
 عمــل كنیــم. اســام، ایــران و ملــت ایــران بــرای مــا اصــل اســت.«

ــوارد قانون گــذاری  ــد در برخــی م ــون اساســی می گوی اصــل ٥٩ قان
و اعمــال قــوه مقننــه در مســائل مهــم اجتماعــی، فرهنگــی، 
ــت.  ــردم اس ــتقیم م ــه آرای مس ــه ب ــی، مراجع ــادی و سیاس اقتص
قانــون اساســی: »در مســائل بســیار مهــم  متــن اصــل ٥٩ 
ــال  ــن اســت اعم ــی ممك ــی و فرهنگ اقتصــادی، سیاســی، اجتماع
قــوه مقننــه از راه همه پرســی و مراجعــه مســتقیم بــه آرای 
مــردم صــورت گیــرد. درخواســت مراجعــه بــه آرای عمومــی 
ــس برســد«. ــدگان مجل ــب دوســوم مجمــوع نماین ــه تصوی ــد ب  بای

در ایــن نوشــته قصــد داریــم از دو جهــت بــه صحبت هــای 
بپردازیــم: رئیس جمهــور 

سكانس اول
آقــای روحانــی بایــد در نظــر داشــته باشــند كــه این گونــه ســخنان 
مرهمــی بــر درد مــردم نمی گذارنــد. مطالبــات مردمــی و مشــكاتی 

كــه در جامعــه وجــود دارنــد ایــن مســائل نیســتند. مشــكات امــروز 
 جامعــه گرانی هــا، نوســانات و بــاال رفتــن نــرخ ارز، بیــكاری و ... اســت. 
همه پرســی در مــورد چــه؟ قانــون اساســی؟ نظــام جمهــوری 
انقــاب  از  كــه  اســت  ســال  چهــل  بــه  قریــب  اســامی؟ 
اســامی می گــذرد و مــا تقریبــاً در هرســال یــک انتخابــات 
كــه  اســت  كشــورهایی  از  یكــی  ایــران  كرده ایــم.  برگــزار 
 باالتریــن درصدهــای مشــاركت در انتخابــات را در دنیــا دارد.

جنــاب آقــای روحانــی وقتی كــه مــردم بعــد از 40 ســال بــا این شــور 
و شــوق در راهپیمایــی شــركت می كننــد ایــن پیــام را به دنبــال دارد 
كــه پــای نظــام و انقــاب اســامی محكم و تــا پای جــان ایســتاده اند 
ــه  ــه ب ــدم توج ــای و ع ــف در وعده ه ــی، تخل و مشكلشــان بی عدالت
مطالباتشــان اســت. بهتــر اســت به جــای طــرح این گونــه بحث هــای 
ــید. ــه باش ــات جامع ــكات و معض ــل مش ــال ح ــه دنب ــش زا ب  تن

از  نیــز  ســال 13٩3  اقتصــاد  كنفرانــس  نخســتین  در  شــما 
همه پرســی به عنــوان راهــكار مناســب بــرای حــل مشــكات 
ــات  ــه مطالب ــخ ب ــای پاس ــما به ج ــا ش ــد. گوی ــه بودی ــخن گفت س
مردمــی عنــوان همه پرســی را مناســب تر می بینیــد. نگذاریــد 
ــل  ــی ح ــما از ناتوان ــرار ش ــی راه ف ــد همه پرس ــر كنن ــردم فك م
اســت.  مــردم  بــه ســؤاالت  پاســخ  بدتــر  آن  از  و   مشــكات 
بــه نظــر شــما دغدغه چنــد درصــد مــردم رفرانــدوم اســت؟ و دغدغه 
چنــد درصــد مــردم پیگیــری وعده هــای نجومــی شــما دربــاره بهبود 
وضــع اقتصــادی و معیشــتی مــردم در انتخابــات اســت. درحالی كه در 
طــی چنــد هفتــه گذشــته بــا بــاال رفتــن نــرخ ارز، ارزش دارایی هــای 
مــردم 2٥ درصــد كاهش یافتــه، مطــرح كــردن موضــوع حاشــیه ای 

رفراندوم چه دلیلی می تواند داشته باشد؟
سكانس دوم

مســئله اصلــی در ســكانس اول توضیــح داده شــد. در ایــن قســمت 
قصــد داریــم دربــاره اصــل موضــوع رفرانــدوم صحبت كنیــم. اكثریت 
ــده در  ــن همه پرســی برگزارش ــن و آخری ــه اولی ــد ك تصــور می كنن
جمهــوری اســامی، همه پرســی ســال ٥8 بــوده اســت كــه مــردم بــا 
٩8 درصــد آراء به نظــام جمهــوری اســامی رأی داده انــد. درحالی كــه 
ــون اساســی همه پرســی دیگــری  ــرای بازنگــری قان در ســال 68 و ب
ــون  ــه اصاحــات قان ــت قاطــع ب ــا اكثری ــردم ب ــه م ــزار شــد ك برگ

اساســی رأی مثبــت داده انــد.
نكتــه مهــم دیگر این اســت كه تنهــا حكومتی كه در ابتدای تأســیس 
خــود، نــوع سیســتم و حكومــت خــود را در معــرض آرای عمومی قرار 
داده اســت، جمهــوری اســامی بوده اســت. كار حضــرت امام خمینی 
)ره( یــک كار بدیــع در نــوع خــود بود كــه خیلی از كشــورهای مدعی 
ــد. ــام نداده ان ــن كاری را انج ــز چنی ــاالری نی ــی و مردم س  دموكراس

ــدوم كشــورهایی مثــل فرانســه كــه  ــن رفران ضمــن اینكــه از آخری
خــود را مهــد دموكراســی در دنیــا می داننــد، ٥0 60 ســال گذشــته 
ــامی 30  ــوری اس ــی جمه ــن همه پرس ــه آخری ــت. درحالی ك اس
ــات و  ــات و تجمع ــه در انتخاب ــن اینك ــت. ضم ــته اس ــال گذش س
ــف برگزارشــده در طــول 40 ســال گذشــته،  ــای مختل راهپیمایی ه
ــران یكــی از باالتریــن مشــاركت ها و پرشــورترین تجمعــات را در  ای

ــا كشــورهای دیگــر دنیــا دارد. مقایســه ب

2 امام علی)ع(: »خداوند عزوجل بر پیشوایان عادل واجب كرده كه سطح زندگی خود را با مردم ناتوان برابر كنند تا فقیر را، فقرش برآشفته نكند.« كافی)ط-االسامیه( ج 1 ، ص 411

 چگونه عاقبت استاد دانشگاه امام صادق )ع( به خودکشی رسید؛

شکار کاووس
كاووس ســیدامامی )متولــد 1332( فرزنــد احمــد ســیدامامی 
ــخص  ــوب ش ــه منص ــاهی ك ــم شاهنش ــناتورهای رژی )از س
ــه  ــار ك ــوزه سیاســت خارجــی درب ــوی در ح ــا پهل محمدرض
ــهروندی  ــته( ش ــو داش ــان تهران-تاوی ــادی می ــای زی تردده
محیط زیســت  فعــال  كانادایــی(  ـ  )ایرانــی  تابعیتــی  دو 
هیئت علمــی  عضــو  جامعه شناســی،  دكتــرای  دارای  و 
دانشــكده معــارف اســامی و علــوم سیاســی دانشــگاه 
امــام صــادق و اســتاد ارتباطــات و مدیرعامــل مؤسســه 
ــن  ــه در 1٩ بهم ــود ك ــیان« ب ــراث پارس ــش می »حیات وح
 13٩6 در ســرویس بهداشــتی زنــدان اویــن خودكشــی كــرد.

وی دارای دكتــرای جامعه شناســی از دانشــگاه اُرگان در آمریــكا 
فوق لیســانس امــور بین المللــی از دانشــگاه اوهایــو در آمریــكا 
و لیســانس جامعه شناســی از دانشــگاه اوهایــو در آمریــكا 

می باشــد.
ســخنگوی قــوه قضائیــه، روز دوشــنبه )23 بهمــن( ضمن تائید 
ــران  ــت در ای ــاالن محیط زیس ــماری از فع ــت ش ــر بازداش خب
گفــت: ایــن افــراد بــه اتهــام دادن اطاعــات طبقه بندی شــده 
از مراكــز حســاس بــه ســرویس های اطاعاتــی بیگانــه ازجملــه 
ــی از  ــده اند و برخ ــكا دستگیرش ــتی و آمری ــم صهیونیس رژی

آن هــا در بازداشــت هســتند.
دســتگاه قضایــی ایــران كمتــر از دو هفتــه پــس از بازداشــت 
كاووس ســیدامامی اعــام كــرد كــه ایــن فــرد در زنــدان اویــن 
خودكشــی كــرده اســت. بــرادر ســیدامامی نیــز بعــد از دیــدن 
ــه ســیدامامی خــود را  ــرد ك ــد ك ــر را تائی ــن خب جســد او ای

ــت. ــرده اس ــز ك حلق آوی
در پرونــده ی ســیدامامی بحــث جاسوســی بــرای ســرویس های 
اطاعاتــی رژیــم صهیونیســتی و آمریــكا دیــده می شــود و بــا 
توجــه به صراحــت قانــون بــرای جاسوســان رژیم صهیونیســتی 
كــه اعــدام در نظــر گرفته شــده و همچنیــن بــه دلیــل تعهــد 
بــاالی ســیدامامی بــه تشــكیات و جهــت لــو نرفتــن شــبكه 
همــكاری وی در ایــران و اهمیــت باالی شــبكه ی مذكــور برای 
ــرویس  ــرد در س ــم می گی ــخص تصمی ــن ش ــا، ای آمریكایی ه

بهداشــتی زنــدان خودكشــی كنــد.
كار شناســان بــر ایــن باورند كه ســیدامامی دوره هــای بازجویی 
را توســط یــک ســرویس اطاعاتی گذرانــده و نوع خودكشــی و 
 اعترافــات 1٥ روزه ی ایــن فــرد، این نكتــه را كاماً تائید می كند.

ــن  ــش فعالی ــده اش در پوش ــفارش ش ــم س ــیدامامی و تی س
نزدیــک  را در  تورهــای اطاعاتــی خــود  محیط زیســت، 
ــد.  ــن می كردن ــی په ــایت های نظام ــی و س ــای امنیت مكان ه
از  او گرفته شــده و  از منــزل  همچنیــن فیلم هایــی كــه 
صداوســیما نیــز پخــش شــد نشــان می دهــد كــه او و 
اطرافیانــش یــک منطقــه از یكی از محــات تهــران را خریداری 
ــد.  ــه بودن ــود گرفت ــار خ ــل در اختی ــور كام ــد و به ط كرده ان
همچنیــن منــازل ایــن منطقــه توســط راه هــای زیرزمینــی بــه 
هــم متصــل بودنــد تــا در صــورت بــروز خطــر امنیتــی امــكان 

ــرار فراهــم باشــد. ف
یكــی از نقــاط مبهــم پرونــده ســیدامامی، ارتبــاط نزدیــک او 
بــا فــردی بــه نــام )گــری لوئیــس( نماینــده ســازمان ملــل در 
ایــران )پســت ســازمانی: هماهنگ كننــده مقیــم ســازمان ملل 

در ایــران( اســت.
ــه در  ــن اســت ك ــری ای ــای گ ــاره ی آق ــه درب ــه قابل توج نكت
چنــد ســالی كــه در ایــران حضــور دارنــد، عاقــه ی عجیبــی 
ــتی  ــائل محیط زیس ــران و مس ــت ای ــه محیط زیس ــبت ب نس
ــد  ــئولین ارش ــا مس ــا ب ــه باره ــد به طوری ك ــان می دهن نش
ــتی  ــی محیط زیس ــاط بحران ــه نق ــت ب ــازمان محیط زیس س
ــه ســفركرده  ــم و دریاچــه ی ارومی ــاالب هورالعظی همچــون ت

اســت.
اعترافــات ســایر جاسوســان بازداشت شــده در ایــن پرونــده بــر 
ضــد ســید امامــی و همچنیــن اعترافــات وی، ابعــاد جدیــدی 
از پرونــده ی »نفــوذ محیط زیســتی« در كشــور را در آینــده ای 

ــد. ــک برمــا می كن نزدی

اخبار سیاسی

فرار از پاسخگویی به وعده ها

رفراندوم یا انحراف افکار عمومی؟ مسئله این است!

سیاسی

ــت و  ــور داش ــت كش ــرای كل امنی ــی ب ــوب و بی ثبات ــه 88 آش فتن
اتحــاد و یكپارچگــی ملــت را تــا حــد زیــادی كاهــش داد و دشــمن 
را بــرای حملــه جری تــر كــرد. ایــن حادثــه 4 اثــر منفــی مهــم بــر 
اقتصــاد ایــران گذاشــت كــه بــه ترتیــب شــواهد و دالیــل آن را ذكــر 

می كنیــم.
1- افزایــش كیفیــت و كمیــت تحریم هــا: رابــرت گیتــس: وزیــر دفاع 
وقــت آمریــكا )رئیــس اســبق ســازمان ســیا( در ایــام فتنــه، دلیلی بر 
مدعــای مــا در پیونــد میــان تحریم هــا و دوره فتنه را گفــت: »در حال 
ــات،  ــران پــس از انتخاب ــه دلیــل شــكاف های عمیــق در ای حاضــر ب
تحریــم مؤثرتــر از گذشــته اســت. مــا در 30 ســال گذشــته چنیــن 
ــت های  ــج سیاس ــان به تدری ــم. مخالف ــده بودی ــكاف هایی را ندی ش
كان جمهــوری اســامی را هــدف گرفته انــد. اكنــون بایــد تحریم هــا 
را تشــدید كــرد«. تحلیل هــای بســیاری از اثــر تحریم هــا بــر اقتصــاد 
ایــران شــده اســت كــه مــا چنــد مــورد از ســخنان و تحلیل هایــی 
كــه كمــی بعــد از تشــدید تحریم هــا گفته شــده را می آوریــم. 
وال اســتریت ژورنــال برآینــد بررســی های خــود را در مــورد فتنــه 88 
این چنیــن مطــرح كــرد كــه تحریم هــای جدیــد آمریــكا علیــه بانــک 
مركــزی ایــران در آن ســال، موجــب كاهــش ارزش ریــال شــد و تنزل 
ــا افزایــش ارزش  ــر دالر هم زمــان ب ــال در براب ٥٥ درصــدی ارزش ری
لیــره در تركیــه موجــب شــد كــه قیمــت بســیاری از اجنــاس بــرای 

صــادرات بــه ایــران بیــش از دو برابــر افزایــش یابــد.
در بهــار 8٩ شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــا صــدور قطعنامــه ای، به 
»قطــع اســتفاده ایــران از نظــام مالــی بین المللــی« تأكیــد كــرد. در 
همــان تاریــخ، مجلــس نماینــدگان امریــكا الیحــه تحریــم آن دســته 
از شــركت هایی كــه بــا ایــران معامــات تجــاری دارنــد را بــه تصویــب 

رساند.
در اواخــر ســال 13٩0 نیــز اتحادیــه اروپــا در راســتای اعمــال فشــار 
بیشــتر بــر ایــران، بــا اعمــال تحریم هــای تدریجــی بــر نفــت ایــران و 
بانــک مركــزی موافقــت كــرد. طبــق توافــق اعضــای اتحادیــه اروپــا، 
ــوی  ــد از س ــرارداد جدی ــه ق ــاد هرگون ــد انعق ــه بع ــخ ب ــن تاری از ای
كشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا بــا بخــش نفتی ایــران ممنــوع اعام 
ــه  ــران درزمین ــا و ای ــان اروپ ــاری می ــای ج ــی قرارداده شــد و تمام

مســائل مربــوط بــه نفــت لغــو شــد. 
ــر  ــا ب ــر تحریم ه ــدارد و تأثی ــه شــرح ن ــازی ب ــز نی ــوق نی جــدول ف

ــد. ــان می ده ــت را نش ــادرات نف ص
2- تأثیــر فتنــه بــر ورود گردشــگران خارجــی: عباســعلی علیجانــی 
مدیــر یكــی دیگــر از شــركت های خدمــات ورود گردشــگر بــه ایــران 
در مصاحبــه بــا ســایت همشــهری در تاریــخ 12 مــرداد ٩0 می گوید: 
فعالیــت ورودی ایــن شــركت در حــال حاضــر و بــه دلیــل مســائل 
پیش آمــده در كشــور حــدود 2٥ درصــد نســبت بــه ســال گذشــته 
ــی از  ــه بین راه ــات اولی ــت و امكان ــات و امنی ــرده اســت. ثب ــت ك اف
مهم تریــن ملزومــات و زمینه هــای ورود گردشــگر بــه كشــور هســت 

كــه متأســفانه بــا بی ثباتــی و عــدم امنیتــی كــه بعــد از حــوادث 88 
شــكل گرفــت و شــانتاژ رســانه های غربــی علیــه حكومــت انجام شــد 
باعــث كاهــش شــدید گردشــگر خارجــی بــه كشــور و ضربه خــوردن 
صنعــت گردشــگری شــد. همیــن اتفــاق در كودتــای تركیه نیــز افتاد 

و باعــث شــد تــا صنعــت گردشــگری تركیــه آســیب ببینــد.
ــه از دو  ــر ســرمایه گذاری خارجــی: فتن ــه ب ــا و فتن 3- تاثیرتحریم ه
جنبــه باعــث كاهــش ســرمایه گذاری خارجــی در كشــور شــد: بحــث 
ــود كــه بعــد از اغتشاشــات  اول كاهــش ثبــات و امنیــت ســرمایه ب
ــه كشــور  ــه بهانه هــای واهــی، ســرمایه گذاران خارجــی را از ورود ب ب
ــر  ــه ب ــد از فتن ــدواری دشــمن بع ــری امی ــرد و دیگ منصــرف می ك
ســقوط نظــام و تشــدید تحریم هــا و درنتیجــه تحریــم و ترســاندن 
ســرمایه گذارانی كــه تمایــل بــه كســب وكار در ایــران داشــتند. بــدون 
ــزی و  ــعه، برنامه ری ــد، توس ــل رش ــاد، عام ــات« در اقتص ــک »ثب ش
ــه ای  ــادی به گون ــاخص های اقتص ــه ش ــت و هم ــرمایه گذاری اس س
بســیار معنــی دار و كامــاً مرتبــط بــا »ثبــات« اســت. نتایــج 
ــه  ــت ك ــر آن اس ــتریت« بیانگ ــران »وال اس ــی های تحلیل گ بررس
ــش  ــرمایه گذاری در بخ ــش س ــط در بخ ــد فق ــث ش ــا باع تحریم ه
ــیم.  ــته باش ــش داش ــارد دالری كاه ــا 60 میلی ــران ٥0 ت ــرژی ای ان
هرچنــد ورود ســرمایه گذار خارجــی به طــور ذاتــی نــه خــوب اســت 
ــازده و  نــه بــد، امــا در مســائلی همچــون پروژه هــای زیربنایــی دیرب
بعضــی از خدمــات می توانــد مفیــد باشــد كــه متأســفانه بعــد از 88 

از آن محــروم شــدیم.
4- خســارت بــه امــوال عمومــی: محمــد شــعبانی، جانشــین مجتمع 

دانشــگاه امــام حســین )ع( تهــران در همیــن زمینــه تأكیــد كــرد: 
بــا توجــه بــه گــزارش شــهرداری تهــران، در فتنــه 88 بیــش از 63 
میلیــارد تومــان بــه امــوال عمومــی تهــران خســارت وارد شــد. عــاوه 
بــر ایــن تعــداد 11 بانــک دولتــی و خصوصــی و موسســه اعتبــاری در 
حــوادث اغتشاشــات 88 مــورد تخریــب و آتش ســوزی واقــع شــدند 
كــه هزینه هــای نوســازی آن هــا به حســاب ســود و زیــان بانــک رفتــه 
و معــادل آن از ســود صاحبــان ســهام كاســته شــده اســت و مجمــوع 
خســارات وارده و هزینــه بازســازی فقــط بانک هــا میلیاردهــا تومــان 
ــا،  ــهری، بانک ه ــای ش ــش زدن اتوبوس ه ــت. آت ــده اس ــرآورد ش ب
ــی و... بخشــی  ــی و عموم ــن دولت ــه، اماك مســاجد، ســطل های زبال
ــود كــه  ــی فتنه گــران در آشــوب های فتنــه 88 ب از خســارات میدان
اگــر خســاراتی چــون؛ تعطیلــی مراكــز دولتــی در مركــز شــهر اعــم 
از بانک هــا، ادارات و حتــی مراكــز خریــد و... را بــه آن اضافــه كنیــم، 

قطعــاً رقــم بســیار باالیــی خواهــد شــد.
ادبیــات دیپلماســی احمدی نــژاد در قبــل از 88 هــم وجــود داشــت، 
منتهــا ایــن ادبیــات باعــث نشــده بــود تــا اجمــاع جهانــی تحریمــی 
ــن  ــا ای ــان خــود غربی ه ــه اذع ــه ب ــرد. بلك ــران شــكل بگی ــه ای علی
ــث  ــه باع ــود ك ــدازی ب ــه بران ــد ب ــه و امی ــكاف در جامع ــدن ش دی
ــوع  ــد. درمجم ــاق بیافت ــدیدتر اتف ــا ش ــدید تحریم ه ــا تش ــد ت ش
ــوان  ــران می ت ــر اقتصــاد ای ــه 88 ب ــر فتن ــر اث ــرای بررســی دقیق ت ب
محاســبات و پژوهش هــای دقیق تــری انجــام داد كــه در حــد تــوان 

و زمــان نویســنده ایــن یادداشــت نیســت.

گناه نابخشودنی

هزینه های اقتصادی توهم داماد لرستان

    دانشکده ارتباطات

    محمد ایزدی

    دانشکده اقتصاد

   بیگی 

    دانشکده ادبیات

   محمدحسین حسن 



بیــن ایــن مــردم اگــر بــا همه چیــز ابــراز مخالفــت كنــی همــه 
را قضــاوت كنــی، بــه همــه انــگ بزنــی و دربــاره همه چیــز كــه 
شــاید هیــچ علمــی در آن زمینه هــا نداشــته باشــی اظهارنظــر 
كنــی، روشــن فكری و همــه برایــت دســت می زننــد و ســوت 
ــت بایســتی و از  ــای اعتقادات ــی پ ــر بخواه ــا اگ می كشــند، ام

آن هــا دفــاع كنــی، تــو یــک فاشیســت نــادان متعصبــی.
بیــن ایــن مــردم رایج شــده تــا تحلیل هــای خــود را از كســانی 
بگیرنــد كــه هیــچ سررشــته ای از آن موضــوع ندارنــد مثاً یكی 
ــه  ــد ك ــر می گوی ــر آن طرف ت ــزار كیلومت ــد ه ــا از چن از این ه
چــرا به جــای كمــک بــه عــراق و ســوریه بــرای مــردم خودمان 
ــک واحــد در  ورزشــگاه نمی ســازید؟ و او كســی اســت كــه ی
دانشــگاه درس بین الملــل پــاس نكــرده، یــا ســلبریتی هایــی با 
میــزان تحصیــات واقعــاً كــم كــه هــر وقــت دلشــان بخواهــد 
هــر چیــزی را بــه بــازی می گیرنــد و دربــاره همه چیــز 
اظهارنظــر می كننــد و بعــد پشــیمان می شــوند، یــا خودجوش 
پــای ســفارت كشــورهای قشــنگ شــمع روشــن می كننــد، یــا 
ــورم كمــر  ــی و ت ــر فشــار گران بعــد از مدت هــا كــه مــردم زی
خــم می كننــد به محــض این كــه عــوارض خروجشــان از 
ــد  ــه بلن ــه بودج ــه الیح ــان علی ــد صداهایش ــاد ش كشــور زی
شــد، ســلبریتی هایــی كــه گربه هایشــان از درد و رنــج مــردم 

ــر اســت. برایشــان مهم ت
ــه مناســبت  ــه ب ــی كــه جشــنواره فجــر را ك ســلیبریتی های
پیــروزی انقــاب برگــزار می شــود بــه هــر چیــزی جــز جشــن 
ســینمایی انقــاب تبدیــل كرده انــد، صــد رحمت بــه میتینگ 
ــد كــه  هــای ســینمایی خــارج و بعــد هم صدایشــان درمی آی
چــرا زن هــا را صداوســیما نشــان نمی دهــد و بعــد هــم موضوع 
ــش  ــرای پخ ــیما ب ــر صداوس ــاری، اگ ــاب اجب ــراری حج تك
می بایســت بیــن جشــنواره فجــر و مثــاً خــرس نقــره ای برلین 
ــر اســت و  ــره ای كم خطرت ــد، خــرس نق ــی را انتخــاب كن یك
كمتــر بدآمــوزی دارد، حداقــل همــه درک می كنیــم در یــک 
كشــور الییــک ایــن جشــن دارد برگــزار می شــود و نــه یــک 

كشــور مســلمان، حداقــل تكلیــف آن هــا بــا خودشــان معلــوم 
اســت، حداقــل مــدل موهایشــان را وایكینگــی نمی زننــد. البته 
نمی دانــم اســم مــدل مــوی آن بازیگــر نســبتاً معروف چیســت

امــا در ایــن میــان هســتند مــردان و زنانــی كــه تمــام 
زندگی شــان را بــرای تحقــق اهــداف واالیــی كــه بــه آن 
ــی  ــاز نگاه ــه زمینه س ــی ك ــته اند، اهداف ــد گذاش اعتقاددارن
درســت بــه مســائل می شــود، باعــث روشــن گــری می شــود 
ــی  ــرت، بان ــه نف ــود و ن ــث درک می ش ــی، باع ــیاه نمای ــه س ن

تفكــر می شــود و نــه جبهه گیری هــای كوركورانــه.
ــی،  ــای واقع ــه معن ــد ب ــان هنرمن ــردان و زن ــن م ــی از ای یك
ابراهیــم حاتمــی كیــا اســت كــه همیشــه حــرف حــق را بدون 
ــد  ــد ش ــوش نخواه ــا فرام ــا مدت ه ــد ت ــی می زن ــچ ترس هی
خــروش او در جشــنواره فجــر امســال و اشــاره مســتقیمش بــه 
بعضــی افــراد كــه بــه معنــای واقعــی جیــره خــوارو وابســته اند 
ــد،  ــم می كنن ــا مته ــی ارگان ه ــه برخ ــتگی ب ــه وابس و او را ب

به محــض اینكــه دیــد نــه بــه فیلمــش بلكــه بــه مضمــون آن 
ــرای  ــت ب ــود و هیچ وق ــن می ش ــرم توهی ــان ح ــی مدافع یعن
ــار او حرف هایــش را رو در  دفــاع از او دعــوت نمی شــود ایــن ب

رو بــا مــردم زد.
»آری مــن وابســته ام، وابســته ایــن نظامــم، مــن فیلم ســاز ایــن 
نظامــم« و یــا »مــن افتخــار می كنــم كــه بــه خاطــر ایــن فیلم 
ــن افتخــار  ــه ام« و »م ــزه گرفت از حــاج قاســم ســلیمانی جای
می كنــم كــه بــرای مدافعــان حــرم فیلــم ســاخته ام« او بلنــد 
ــه خــدا  ــاد مــی زد، افتخــار می كــرد و اعتــراض می كــرد ب فری
و نــه كــس دیگــر، از دســت كســانی كــه بــدون هیــچ رحمــی 
فقــط بــه خاطر مضمــون فیلمــش و همــكاری اش بــا اوج، تمام 
ایــن روز هــارا بــه بدگویــی از او پرداختنــد و حتــی حاصــل یک 
ســال تاشــش را در حــد فیلم هــای ســطح پاییــن و مضحــک 

ــد. ــی می كردن معرف
ــادری،  ــر ق ــت شــام امی ــم به وق ــش فیل ــد از نمای ــک روز بع ی
ــه  ــد غیرمنصفان ــی به نق ــینما« در ویدیوی ــه س ــردبیر »كاف س
ــن ســاخته  ــت: »تازه تری ــا پرداخــت. او گف ــم حاتمــی كی فیل
ــدن  ــا دی ــوان ب ــه می ت ــی ك ــه فیلم های ــا ازجمل ــی كی حاتم
ــا  ــا ب ــردار دل ه ــه س ــد!« درحالی ك ــیر خندی ــک دل س آن ی

ــود. دیــدن ایــن فیلــم گریســته ب
ــاد  ــد فری ــور بلن ــای جورواج ــلبریتی ه ــه س ــن آن هم در بی
ــاره  ــون چ ــد، چ ــت می زدن ــش دس ــم برای ــا ه ــی زد و آن ه م
دیگــری نداشــتند، كیســت كــه ندانــد ایــن مــردی كــه دارد 
از  می كنــد،  شــكایت  ســازمان یافته  بی عدالتی هــای  از 
بهترین هــای ســینمای ایــران اســت، چــون می دانســتند 
ــد، چــون  ــه كار می كن حــق دارد، چــون می دانســتند خالصان
دهانشــان بســته بــود، چــون پشتشــان به جایــی گــرم نبــود، 
ــی كــه  ــه آن های ــه شــهدا، ب ــود ب ــم گــرم ب ــا پشــت ابراهی ام
ــت  ــد شــهدا گوارای ــود، لبخن ــته ب ــرش را برایشــان گذاش عم

ــم. ابراهی

 این حجم تهی انسان ها

ایــن روزهــا بیشــتر از پیــش بــه ایــن می اندیشــم 
كــه زمیــن جامــد تــا چــه انــدازه از حجــم عظیــم 

موجودهــای بی وجــود پرشــده اســت! 
ــال  ــود، ح ــا ب ــتگاه آدم ه ــه روزی زیس ــن ك زمی
ــت!  ــده اس ــا ش ــرای آدم نماه ــار پذی ــه اندوه ب چ
ــا از  ــی از م ــک برخ ــتی این ــه به راس ــده ام ك مان
ــم. چــه در زمیــن  ــه چــه تغییریافته ای بشــریت ب
ــر  ــن، ب ــد زمی ــه ی خداون ــه هدی حاصــل شــد ك
ــده از  ــان، بجــای عطــر انســانیت، آكن ــا زمینی م
ــدیم  ــق ش ــه خل ــا چ ــد! م ــت ش ــوای حیوانی ه
ــان  ــق انس ــود را از ح ــا خ ــه كج ــا ب ــک ت و این
ــه  ــم! چ ــع كرده ای ــتن خل ــان زیس ــودن و انس ب
زندگــی،  عرصــه ی  در  كــه  اســت  تأســف بار 
هماننــد مترســک هایی بــرای منفعــت خویــش و 
دور گردانیــدن آســیب های ســطحی از مزرعــه ی 
عیــن  در  هــوا،  در  لنــگ  خــود،  بی حاصــل 
ــده هســتیم،  ــودی تنبیه ش ــتن، موج ــود داش وج
موجــودی تنبیه شــده بــه دســت خــود؛ از متنبــه 

ــتن! ــور نداش ــودن، از حض نب
دیریســت حجمــی عظیــم از هــوای مســموم 
پوســیده  و  می كشــیم  نفــس  را  افكارمــان 
ــی  ــته های زندگ ــه رش ــه این گون ــم ك می انگاری
پوســیده تر از افكارمــان، از كاف تنــگ خــود رهــا 
ــت و  ــور اس ــكار ك ــه اف ــغ ك ــا دری ــوند! ام می ش
ــر تمــام جامــه ی زندگی مــان  گره هــای كــوری ب

ــت! زده اس
ایــن جامــه ی بافته شــده بــر تــن ذهن هــای 
ــس  ــد و هیچ ك ــروز زار میزن ــان ام ــگ مردم تن
ــت  ــت حماق ــه دس ــده ب ــی ساخته ش ــن زندگ ای
ــد؛ چــون قیمتــی  ــار نمی زن و كــور اندیشــی را ب

ــدارد! ن
این روزها...

ــد و  ــه می اندازن ــول چرتك ــرای پ ــا ب ــر تنه دیگ
حرف هــا ارزش حســاب كــردن را ندارنــد!

همــه  ریاضی هــا  و  اســت  مفــت  اندیشــه ها 
ضعیــف، كــه دودوتاچهارتــا كــردن ایــن اســباب 
ــر  ــای حقی ــی موجوده ــاس ناتوان ــردرگم، اس س

امــروزی را نمایــان می كنــد!
ارزان بــودن موجــود بــه نفــع منفعت طلبــان 
ــن  ــه در تدوی ــوند؛ چراك ــود ش ــا بی وج ــت ت اس
نامــه ی نظــام قلــب جامعــه ی تهــی؛ وجــود 

ــت؛ ــران اس ــتن گ داش
حیات كردن گران تر!

روزهــا  ایــن  دروغیــن  فیلم هــای  نگرانــم، 
پرفروش تــر از زندگی هــای حقیقــی اســت؛ بــازار 
ــش  ــه ی نق ــرای توطئ ــت، ب ــق و پرسودیس پررون

ــن..! ــوچ گرفت ــتمزدهای پ ــردن و دس ــازی ك ب
می دوزنــد  و  می برنــد  خودشــان  فیلم ســازها 
فیلم بردارهــا  افــكار مــردم می كننــد؛  تــن  و 
ــس  ــار عك ــاع فاكت ب ــک از اوض ــک و چلی چلی

می گیرنــد!
خاصــه بگویــم, ایــن روزهــا هركــس هــر طــور 

ــت! ــود اس ــد موج می خواه
ــموم  ــوای مس ــه از ه ــتند ك ــینه هایی هس و س

ــد! ــز لبریزن ــه روزه، لبری هم
من صدای سرفه های موجودات را می شنوم!

ــیده ی  ــه ی پوس ــر جام ــه ای از زی ــای خف صداه
ــد..! فقــط  می خواهــم  زندگی شــان بیــرون می زن

ــتی؛  ــی هس ــردار حقیق ــم از فیلم ب بپرس
 تا چه زمانی دیگر بشریت خفه می شود؟

كی تمام می شویم خدا!؟

اخبار فرهنگی

             امام صادق)ع(: »نسبت به زنان مردم عفت داشته باشید تا زنانتان عفیف بمانند.«                    كافی)ط-االسامیه( ج٥ ، ص ٥٥4 ، ح 3٥

معرفی کتاب
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   دانشکده روانشناسی

 آناهیتا ایلخانی منفرد

ــاره ی  ــدی درب اینــک شــوكران » مجموعــه ای چنــد جل
زندگــی عارفانــه « عاشــقانه شــهدا از زبــان همسرانشــان 
ــارات  ــای انتش ــن كتاب ه ــزء پرفروش تری ــه ج ــت ك اس
ــه  ــه ب ــن مجموع ــد اول ای ــد. جل ــح می باش ــت فت روای
قلــم مریــم بــرادران، نویســنده و پژوهشــگر حــوزه دفــاع 
مقــدس اســت كــه بــه زندگــی شــهید منوچهــر ُمــُدق از 

ــردازد. ــی، می پ ــته ملك ــرش، فرش ــان همس زب
 وقتــی شــروع بــه خوانــدن كتــاب كــردم، غــرق شــدم در 
ــام  ــا تم ــش ب ــه جنس ــقانه هایی ك ــقانه هایش؛ عاش عاش
ــتان  ــرد؛ داس ــرق می ك ــودم ف ــده ب ــه دی ــق هایی ك عش
ــالی  ــق های پوش ــد عش ــیاه می كن ــه روس ــقانه ای ك عاش
ایــن روزهــا را. در مقدمــه اش خوانــده بــودم »عشــق چــه 
ــعار  ــردم ش ــر می ك ــا فك ــد« ام ــه نمی آفرین ــا ك قصه ه
 می دهــد بــرای جــذب مخاطــب و ایــن حرف هــا...

بــا خواندنــش دیــدم حقیقتــی نــاب را كه در ســطر ســطر 
كتــاب مــوج مــی زد و چــه زیبــا گفــت ســرور شــهیدان 

اهــل قلــم، ســید مرتضــی آوینــی:
ــد و  ــان می زین ــا عقلش ــه ب ــان ك ــد: آن ــا دو گونه ان آدم ه
دیگرانــی كــه زیستشــان بــا دل اســت. چــه بســیارند آنان 
و چــه قلیل انــد اینــان. چــه ســهل اســت آن گونه زیســتن 
ــی  ــت ارزان ــودن. بهش ــه ب ــت این گون ــوار اس ــه دش و چ

عقــل اندیشــان بــاد.
روایتی از این زندگی عاشقانه:

دلواپــس بــود. چــه قــدر شــهید می آوردنــد. پشــت ســر 
ــد. به عكــس قــاب شــده ی  هــم مــارش عملیــات می زدن
ــس را  ــن عك ــید. ای ــت كش ــه دس ــر روی طاقچ منوچه
خیلــی دوســت داشــت. ریش هــای منوچهــر را خــودش 
آنــكادر می كــرد. آن روز، از روی شــیطنت، یک طــرف 
ریش هایــش را بــا تیــغ بــرده بــود تــا چانــه و بعــد چــون 
ــس را  ــن عك ــود. ای ــه زده ب ــه را از ت ــود، هم ــاره ای نب چ

ــود.  ــه ب ــر ازش انداخت ــی منوچه ــه ی اوقات تلخ ــا هم ب
منوچهــر مجبــور شــد یــک مــاه مرخصــی بگیــرد و بماند 
ــرود  ــرووضع ب ــا آن س ــد ب ــته. روش نمی ش ــش فرش پی
ســپاه، بیــن بچه هــا. امــا دیگــر نمی شــد از ایــن كلک هــا 
ــه دارد  ــوری او را نگ ــچ ج ــت هی ــد. نمی توانس ــوار كن س
ــاره دلــش كنــده شــد. دعــا كــرد  پیــش خــودش. یک ب
بــرای منوچهــر اتفاقــی نیفتــد. می خواســت بــا او زندگــی 
كنــد. دعــا كــرد منوچهــر بمانــد. هــر چــه می خواســت 

بشــود، فقــط او بمانــد.
ایــن عشــق، مــرد را روی زمیــن نگه داشــته بــود. فرشــته 
بــه رفتــن او راضــی نمی شــد. می گفــت: »بــرای خــودت 
نقشــه شــهادت نكشــی ها. من اصاً آمادگــی اش را نــدارم. 
مطمئــن بــاش تــا مــن نخواهــم، تــو شــهید نمی شــوی.« 
ــا  ــید، ام ــان رس ــه پای ــگ ب ــد. جن ــم ش ــور ه همین ط
منوچهــر مــدق بــا وجــود تركش هایــی كــه تــوی تنــش 
النــه كــرده بــود، شــهید نشــد. جنــگ تمــام شــد و مــرد 
ــی در  ــته و زخم های ــی خس ــا تن ــت. ب ــهر برگش ــه ش ب
ــه  ــی ك ــی داد. زخم های ــه آرام آرام خــود را نشــان م آن ك
ــد.  ــاه كن ــدن را كوت ــخت مان ــال های س ــت س می خواس
امــا زندگــی در كار دیگــری بــود؛ لحظه لحظــه اش او را بــه 
خــود پیونــد مــی زد و مانــدن بهانــه ای شــده بــود بــرای 

اینكــه ایــن پیونــد رّدی بــر زمیــن بگــذارد.
امــا نمی شــد، مــرد بایــد می رفــت. رفتنــی كــه رضایــت 
می خواســت؛ رضایــت او را. باالخــره راضــی شــد:" خدایــا! 
ــر  ــد منوچه ــم نمی خواه ــت. دل ــه رضای ــن راضــی ام ب م
بیشــتر از ایــن عــذاب بكشــد. ســرانجام پــس از ســال ها 
تحمــل رنــج بیمــاری در روز دوم آذرمــاه 137٩ منوچهــر 

مــدق بــه شــهادت رســید.

رفــت كنــار پنجــره. عكــس منوچهــر را دیــد كــه كنــار 

حجلــه اســت؛ تنهــا عكســی كــه بــا لبــاس فــرم انداختــه 
بــود. زمــان جنــگ منتظــر چنینــی روزی بــود، امــا حــاال 
ــی.  ــا رفت ــد، تنه ــادت باش ــد: »ی ــت بگوی ــه. می خواس ن
ویــزا حاضرشــده و امــروز بایــد باهــم می رفتیــم...« گریــه 
امانــش نــداد. دلــش می خواســت بــدود جایــی كــه انتهــا 
ــد. ایــن چنــدروزه اســم منوچهــر  ــدارد و او را صــدا بزن ن
مانــده بــود تــوی دلــش. دویــد بــاالی پشــت بام. نشســت 

و از تــه دل منوچهــر را صــدا زد.
و...

نگاهی متفاوت به اظهارات حاتمی کیا

لبخند هنری شهدا



هــر بــار كــه بــه دوســتان هم اتاقــی ام می گویــم برگردیم 
بــه خانــه، می گوینــد خانــه نــه، خوابــگاه. برای مــن خانه 
ــار  ــر كن ــا راحت ت ــه می پنــدارم ت اســت. مــن آن را خان
بیایــم بــا فضایــش، بــا دیوارهایــی كــه گاهــی، ســخت 
می شــوند و احســاس فشــار در قلبــت می كنــی و 
دل تنــگ می شــوی، بــا پنجــره ی اتاقــش كــه به ســوی 
دیــواری بــی روح، بــاز می شــود و ســاختمان هایی دراز، با 
آشــپزخانه ی كوچكــش، با دستشــویِی بــدون تهویه اش، 
ــش  ــت و تعطیل ــتاندارد اس ــه غیراس ــوری ك ــا آسانس ب
كرده انــد و وقتــی از دانشــگاه، خســته و كم جــان، 
ــن  ــاال و پایی ــه ب ــا پل ــه را ب ــد چندطبق ــردم بای برمی گ
ــه می ایســتم،  ــی آورم ك ــم م ــدر ك ــی آن ق ــروم و گاه ب
نفــس عمیــق می كشــم و دوبــاره از نــو، بــا سه شــنبه و 
چهارشــنبه ای كــه در دانشــگاه نیســتم و غذایــی هــم به 
ــا فضــای ســبزی  ــگاه تعلــق نمی گیــرد، ب مــن در خواب
ــدوم،  ــر ب ــد صــد مت ــم روزی چن ــدارد و نمی توان ــه ن ك
بــا هم جــواری دانشــجوهای دكتــری و كارشناســی كــه 
ــی، باعــث می شــود  ــه ی ســنی و تحصیل شــرایط فاصل
همدیگــر را درک نكننــد و بــه هــم بــرای كوچک تریــن 

مســائل اعتــراض كننــد. 
ــه ی نشســتن روی  ــه همــه اش دغدغ ــه سرویســی ك ب
صندلی هایــش را دارم و می ترســم یک وقــت دوبــاره 
ــی  ــا آب ــتم، ب ــته، نایس ــِن خس ــا آن ت ــم ب روی پاهای
كــه ناگهــان و به طــور پی درپــی، قطــع می شــود و 
ــم  ــه ترس های ــم ب ــویی را ه ــدن در دستش ــرِس مان ت
اضافــه می كنــد، بــا چــراِغ راهــروِی ســوئیت كــه 
نمی دانــم  و  می كشــد  را  آخــرش  نفس هــای  دارد 
ــه  ــدی ك ــِل كم ــا قف ــد، ب ــی می آین ــا ك تعمیراتی ه
ــوِد  ــا خ ــاز نشــود، ب ــر ب می ترســم بســته شــود و دیگ
كمــدی كــه كوچــک اســت و كوچــک اســت و كوچــک 

ــی كوچــک. ــه، خیل اســت؟! بل

ــه ی  ــا هم ــر ب ــا راحت ت ــدارم ت ــه می پن ــن آن را خان م
این هــا كنــار بیایــم و شــب، روی تخــت، هندزفــری را 
در گوشــم بگــذارم و بشــنوم كــه خواننــده می گویــد مار 
بــر دوِش كهــن مغــز جــوان می خواهــد و مــن، بــا خــود 
فكــر كنــم كــه مــاری مغــز جــواِن مــن را می خواهــد و 
ــرای  ــم و ب ــر كن ــا فك ــر از این ه ــه بزرگ ت ــد ب ــن بای م
مســائلی مهم تــر انــرژی بگــذارم تــا آن مارها را شكســت 
بدهــم و نبایــد مغــِز جوانــم را بــا ایــن مســائلی كــه مهم 
هســتند امــا نیاز بــه عصبانیــت ندارنــد، مخــدوش كنم. 
بایــد بــه جلوتــر نگاهــی بینــدازم، بــه آینــده ای چه بســا 
محكم تــر و ســخت تر و پرمســئله تــر. پــس مــن 
خوابــگاه را خانــه می بینــم تــا هنــوز لــب خنــد بزنــم به 
دیوارهایــش، بــه پــرده ی نارنجــی اش، بــه بچــه ی تپــل 
همســایه كــه در حیــاط اســتخر دارشــان بــازی می كند 
و مــن نگــران آســیب دیدنــش هســتم، بــه نگهبان هــای 
ایــن ســاختمان و اطمینــان از امنیتــم، بــه اتــاق نســبتاً 
جــادارم كــه می توانــم راحــت ســفره پهــن كنــم و باهــم 
ــان  ــت های مهرب ــه سرپرس ــورم، ب ــذا بخ ــم غ اتاقی های
ــت  ــی هس ــم كس ــه می دان ــا ك ــوِی اینج ــخ گ و پاس
ــر  ــای دیگ ــه بچه ه ــد، ب ــن نده ــه م ــرباال ب ــواب س ج

ــم  ــان و دوره ــد در اتاقم ــه می آین ــاختمان ك ــن س ای
می گوییــم و می خندیــم، بــه تخــِت راحتــم، بــه 
ــه  ــد، ب ــوع می كن ــاق را مطب ــوای ات ــه ه ــوفاژی ك ش
پریــز برقــی كــه كنــار دســتم اســت، بــه ولیعصــر. بــه 
ولیعصــری كــه دارد كم كــم بهتریــن نقطــه ی زندگــی ام 
ــرم  ــای موردنظ ــه مكان ه ــم ب ــن می توان ــود و م می ش
ــب  ــن ل ــس م ــم. پ ــته باش ــی داش ــی دسترس به راحت
ــتی های  ــر كاس ــه زودت ــد دارم ك ــم و امی ــد می زن خن
ایــن ســاختمان كوچــِک مهربــان، برطــرف شــود و مــا 
ــان  ــر خاطراتم ــرم در دفت ــر ت ــر ه ــادی، در آخ ــا ش ب

بنویســیم.
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  دانشکده ی ارتباطات

  فاطمه نعمتی

    دانشکده اقتصاد

    عرفان سعادتی

دانشگاه

انتشار برخی از مهم ترین دغدغه های صنفی دانشجویان

درخواستی عمومی
ــه  ــز تقاضــا دارم ك ــرم و عزی ــام دانشــجویان محت ــده از تم بن
ــه  ــد ك ــر می بینی ــذای خــود از ســلف، اگ ــت غ ــگام دریاف هن
غــذای كشــیده شــده زیــاد اســت، همــان جــا بــه مســئولین 

ــد . ــر كنن ــه آن را كم ت ــد ك بفرمایی
حیف است نعمت خدا هدر رود...

با تشكر

سرویس دهکده
بــا توجــه بــه ایــن كــه عامــه مثــل اكثــر دانشــگاه های برتــر 
ایســتگاه متــرو اختصاصــی نــداره و داخــل شــهر هــم نیســت 
كــه بی ارتــی حداقــل داشــته باشــه، رفت وآمــد بچه هــا 
ــورد آزادی،  ــه در م ــه ك ــه و آزادی باش ــرو صادقی ــا مت ــد ب بای
ــرای صادقیــه هــم  ــداره و فقــط تاكســیه و ب اصــاً اتوبــوس ن
اتوبوســاش یــک ســاعت طــول می كشــه مســیر؛ در حالــی كــه 
بــا تاكســی ده دقیقــس، امــا كرایــش 2700 تومــن هســت و 

ایــن واقعــاً بــرای زندگــی دانشــجویی كــم نیســت.
خــود دانشــگاه هــم از صادقیــه بــه دانشــگاه یــه ســرویس داره 
بــرای ســاعت هفــت و ده دقیقــه صبــح كــه اون هم همــه توش 
ــوا  ــده دع ــد بایســتند. آخــر ســر هــم رانن جــا نمیشــن و بای
می كنــه كــه حــق نداریــد بیشــتر از ظرفیــت صندلیــا ســوار 

! بشید
دو مــورد ســرویس های دانشــگاه بــه صادقیــه هــم كــه یكیــش 
ســاعت دوازده ونیمــه و یكــی پنج ونیــم؛ امــا برای كاســایی كه 
حــدود ســاعت دوونیــم تمــوم میشــن هیــچ سرویســی نیس و 
یــا بایــد ســه ســاعت صبــر كنــن یــا بــا اتوبــوس یــه ســاعت 
تــوی راهــی باشــن كــه بــا تاكســی یــه ربعــه و یــا خب هــر روز 

ــه تاكســی بدن! كرای
ــر  ــاً از دانشــگاه های برت ــه مث ــه عام ــن ك ــم ای و در آخــر ه
هســت! پــس بهتــره از خوارزمــی و اون ســاختمون تهــران كــه 
ــه  ــاد بگیــره كــه همیشــه سرویســای دانشــگاه ب ــاده ی امیرآب
صــورت رایــگان از دم متــرو هســتن و دانشــجوها رو تــا داخــل 
ــه تاكســیا  ــی ك ــه از جای ــا ك ــل م ــه مث ــرن! ن دانشــگاه می ب
پیــاده می كنــن یــه عالمــه پیــاده روی كنیــم تــا تــازه برســیم 

بــه در دانشــگاه
در ضمن، دهكده یه ساختمون عامه نیس كه!

خوبه این همه دانشكده و دانشجو توشن!
به ما چه كه رفتید وسط كوه ساختمون ساختید!!!

  ارسالی دانشجویان

نماز جماعت خوابگاه شهید مطهری
ــای پنج شــنبه  ــگاه شــهید مطهــری، روزه متاســفانه در خواب
ــاز  ــن دو روز نم ــم و در ای ــت« نداری ــام جماع ــه »ام و جمع
جماعــت برگــزار نمی شــود. ســایر خوابگاه هــا نیــز تــا آن جــا 

ــتند. ــكلی را دارا هس ــن مش ــم چنی ــه می دان ك
مگر نماز روزهای تعطیل و غیرتعطیل دارد

مــورد دیگــر آن كــه هیــچ عزمــی بــرای افزایــش تعــداد افــراد 
حاضــر در نمــاز صبــح خوابــگاه از ســمت »دفتــر نهــاد رهبــری 

دانشــگاه« وجــود نــدارد.
ان شاءاهلل كه به گوش مسئولین برسد.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی
متاســفانه دورریــز و اســراف غــذا در ســلف دانشــجویی از حد و 
انــدازه گذشــته اســت. وقتــی ســینی غــذا را  تحویــل می دهــی 
دانشــجویانی را می بینــی كــه بعــد از خــوردن چنــد قاشــق، 
ــای ترشــی  ــا ظرف ه ــد. روی میزه ــل می دهن ــرف را تحوی ظ
و زیتــون نیمه خــور باقــی مانده انــد و كارگــران آشــپزخانه آن 
را در ســطل می ریزنــد؛ آن هــم بــا ایــن قیمــت گــران برنــج و 

مــواد غذایــی...!
ــری  ــر الغ ــه فك ــی ك ــا خانم های ــد ی ــل ندارن ــه می ــرادی ك اف
هســتند، می تواننــد غــذا نخورنــد یــا موقــع تحویــل گرفتــن 

اعــام كننــد برایشــان كمتــر بریزنــد!
ــی  ــال گناه ــول بیت الم ــم از پ ــدا، آن ه ــت خ ــاف نعم  ات

ــف... مضاع

صدای دانشجوی مستقل

من آن را خانه میپندارم

نتیجه پیگیری های انجمن درباره مطالبات صنفی دانشجویان؛

از افزایش بدون دلیل اجاره بها خوابگاه شهید آشتیانی تا سرویس ایاب و ذهاب خوابگاه شهید معینیان

ــی  ــات صنف ــاره مطالب ــن درب ــای انجم ــری ه ــه پیگی نتیج
دانشــجویان؛

از افزایــش بــدون دلیــل اجــاره بهــا خوابگاه شــهید آشــتیانی تا 
ســرویس ایــاب و ذهــاب خوابگاه شــهید معینیان

ــه  ــامل س ــب ش ــن مطل ــده در ای ــی مطــرح ش ــائل صنف مس
ــگاه  ــائل خواب ــه مس ــوط ب ــش مرب ــن بخ ــت: اولی ــش اس بخ
شــهید آشــتیانی اســت، دومیــن قســمت آن مربــوط بــه وجود 
یــک مشــكل در سیســتم كتابخانهــای دانشــگاه میباشــد و در 
بخــش پایانــی گــزارش مســائل پیگیری شــدهی خوابــگاه های 

شــهید آشــتیانی و معینیــان میباشــد.
ــگاه شــهید آشــتیانی میباشــد  ــوط خواب ــه مرب بخــش اول ك
ــت  ــن اس ــد ای ــری كردهان ــا پیگی ــررا از م ــجویان مك و دانش
كــه بــه چــه علــت ســطح ایــن خوابــگاه از ســطح چهــار بــه 
ــه  ــاال رفت ــا ب ــاره به ــه اج ــیده اســت و هزین ــه رس ســطح س
است؟)مســئولین خوابــگاه كــه گفتهانــد علــت اضافــه شــدن 
یــک ماشــین لباسشــویی نیســت( مســئولین امــور خوابگاههــا 
بایــد پاســخگو باشــند كــه بــه چه علــت آن هــم در طــول یک 
ســال تحصیلــی هزینههــا اضافــه شــده اســت؟ الزم بــه ذكــر 
اســت ایــن خوابــگاه از امكانــات اولیــه ماننــد ســالن غذاخوری، 

ــات ورزشــی محــروم اســت. آسانســور و  امكان
در موضــوع سیســتم كتابخانهــای دانشــگاه هــم مشــكلی كــه 
وجــود دارد ایــن اســت كــه امــكان تمدیــد یــا رزرو اینترنتــی 
كتــاب بــرای دانشــجویان وجــود نــدارد، این مشــكل بــرای این 
ــه دانشــگاه های  ــک اســت، نســبت ب ــه ســطح ی دانشــگاه ك
ــوان  ــه عن ــت. ب ــی اس ــكل بزرگ ــور، مش ــن كش ــطح پایی س
ــال در دانشــگاهی مثــل دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان  مث
كــه ســطحش از دانشــگاه عامــه پایینتــر اســت، ایــن امــكان 
وجــود دارد. بســیاری از دانشــجویان نســبت بــه ایــن مشــكل 
ابــراز نارضایتــی كردهانــد و گفتهانــد حتــی در دانشــگاه عامه 

ــد. ــد نمی كنن ــا را تمدی ــم كتاب ه ــی ه ــورت تلفن به ص

بخــش پایانــی كــه مربــوط بــه مشــكات كــه پیگیــری شــده 
ــین  ــدازی ماش ــری راه ان ــد: پیگی ــرح میباش ــن ش ــت بدی اس
ــاب  ــرویس ای ــتیانی. س ــهید آش ــگاه ش ــویی در خواب لباسش
و ذهــاب بــرای خوابگاه هــای شــهید معینیــان و شــهید 
رحیمیــان بــرای دانشــكده علــوم اجتماعــی. قطعــی و ســرعت 
ــگاه شــهید معینیــان و شــهید آشــتیانی.  كــم اینترنــت خواب
فشــار كــم آب و خرابــی موتورخانــه خوابــگاه شــهید آشــتیانی.

ــه  ــده در نام ــوارد مطــرح ش ــاره م توضیحــات مســئولین درب
ــر مــی باشــد: ــه شــرح زی صنفــی ب

مســئولین از اوایــل مهــر مــاه پیگیر موضــوع راه اندازی ماشــین 
لباسشــویی  بودنــد كــه بــه لطــف خــدا بعــد از پیگیــری هــای 
مكــرر ایــن خوابــگاه هــم صاحب ماشــین لباسشــویی شــد. در 
خصــوص مــورد دوم مســئولین محتــرم دو دلیــل بیــان كردند: 
ــان  ــه هایش ــه خان ــران ك ــاكن ته ــجویان س ــه دانش اول اینك
ــرای رفــت و  ــگاه هــا قــرار داشــته اســت ب نزدیــک ایــن خواب
آمــد بــه دانشــكده از ســرویس های خوابــگاه اســتفاده میكردند 
و دوم اینكــه دانشــگاه بــرای مســافت هــای زیر هفــت كیلومتر 
نمــی توانــد ســرویس ایــاب و ذهــاب تعبیــه كنــد و همچنیــن 
بــا توجــه بــه اینكــه كــه ایــن مســیر در طــرح ترافیــک قــرار 
دارد هزینــه هــای زیــادی بــرای دانشــگاه دارد. در مــورد قطعی 
ــد  ــن مشــكل را قبــول كردن ــت آنهــا ای و ســرعت كــم اینترن
و هچنیــن ایــن افزودنــد كــه پیمانــكار ایــن پــروژه را پنجــاه 
میلیــون تومــان جریمــه كرده انــد و تذكــرات جــدی ای هم به 
مســئول ایــن قضیــه داده انــد ولــی همچنان مــا دانشــجویان با 
 قطعــی و ســرعت كــم اینترنــت دســت و پنجــه نــرم میكنیــم.

و دربــاره ی مــورد آخــر هــم افزودنــد كــه فشــار آب این منطقه 
ــرای  ــه ب ــادی دارد ك ــاوت زی ــایر مناطــق تف ــا فشــار آب س ب
حــل ایــن مســئله یــک پمــپ آب قــرار داده انــد امــا بــه دلیــل 
قدیمــی بــودن سیســتم آبرســانی ســاختمان،لوله هــا ظرفیــت 
پمــپ هــای بیشــتر و فشــار بیشــتر آب را ندارنــد. همچنیــن 

موتورخانــه در تــرم هــای گذشــته دچــار آســیب هــای جــدی 
شــده بــود كــه در تــرم جــاری تعمیــرات اساســی انجــام گرفت 
الزم بــه ذكــر اســت برخــی از مطالبــات و انتقادات دانشــجویان 
نســبت بــه بعضــی از مســئولین خوابگاهــی وجــود داشــت كــه 
در صــورت حــل و اصــاح نشــدن، در شــماره های بعــدی به آن 

ــم پرداخت. خواهی


