
    امیر محمد صدری 
     کارشناسی مهندسی مکانیک

از ویژگی های ما انسان ها این است که وقتی خبری را 
زیاد بشنویم آن خبر برایمان از موضوعیت می افتد،کاری به 
دلیل روانشناسی و فلسفی این ماجرا نداریم، اما امروز به یکی 
از همین مصادیق اشاره می کنیم که این قدر به آن اشاره 

شده که از اهمیت افتاده و کسی به آن توجهی نمی کند.
آری مساله مورد نظر مساله وضعیت جانبازان و ایثارگران 
و خانواده های آنهاست که هر از چند گاهی خبری درباره 
آنها می شنویم و بدون این که اتفاقی بیفتد از کنار آن می 
گذریم. درد کهنه ای که هر از چند گاهی به جان جامعه 
ما می افتد و ما یا آنرا در نظر نمی گیریم و یا با مسکنی یه 

صورت موقت خاموشش می کنیم.
به راستی چرا وضعیت جانبازان باید این قدر اسفناک 
باشد و درد از کجاست که سال به سال درد آنها بیشتر و 
عمیق تر می شود و تغییر دولت ها هم دردی از آنها دوا نمی 

کند، به راستی مشکل کجاست؟
به راستی مشکل کجاست که در طول سالهای مختلف 
بارها و بارها جانبازان اعتراض خود را به مقامات مختلف 
جمهوری اسالمی رساندند اما تغییری در وضعیت آنها ایجاد 

نشده است؟
به راستی مشکل از کجاست که همسر جانبازی برای 
احقاق حق خودش از بنیاد شهید، مجبور است تهدید به 
خودسوزی بکند )و بدا بر حال کسانی که بعد از خواندن 
این جمله تکانی نخوردند و بهشان بر نخورد!( و در برابر 
این تهدید نه تنها ماموران کوچکترین واکنشی نشان نمی 
دهند بلکه به او حمله ور می شوند و باعث سوختن ایشان 

می شوند؟
و این خبر در سکوت مرگبار رسانه های داخلی سانسور 
می شود و رسانه های دولتی و غیر دولتی، حاکمیتی و غیر 
حاکمیتی، چپی وراستی هیچ کدام به درد آنها نمی رسد 
و دریغ از کار کردن یک خبر در این باره؛ به راستی ما را 
چه شده است. ما را چه شده است که به کار کردن یک 
خبر در این باره راضی شده ایم؟! آیا این شهدا همان کسانی 
نیستند که امام بزرگوار ما در »تدوین سیاست های کلی 
نظام اسالمی در دوران بازسازی« در اولین نکته در مورد 

بازسازی به ایشان اشاره می کنند و می فرمایند:
»1. با اینکه اطمینان داریم که خانواده های معظم 
شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین هیچ گاه راضی نشده و 
نمی شوند که در برابر ایثار عزیزانشان که فقط به خاطر خدا 
و رسیدن به کمال بوده است سخن از رفاه و مادیات به میان 
آید و همت آنان بلندتر از این مقوله هاست، ولی بر دست 
اندرکاران نظام است که ذوق و استعداد و توان خود را در 

هر چه بهتر رسیدن به امور معنوی و مادی 
و ارزشی و فرهنگی این یادگاران هدایت 
و نور به کار گیرند و از خدمت بی شائبه و 
بی منت به آنان دریغ نکنند؛ هرچه انقالب 
اسالمی ایران دارد از برکت مجاهدت شهدا 
و ایثارگران است. من می دانم که بسیاری از 
خانواده های عزیز شهدا و جانبازان و اسرا و 
مفقودین به خاطر مناعت طبع و بزرگواری 
و اخالق کریمه خود در مصایب و مشکالت 
زندگی به مسئولین مراجعه نکرده اند و یا 
مراجعه شان به حداقل بوده است. و همه نیز 
می دانیم که اکثریت این قشر و رزمندگان 
عزیز اسالم از طبقات محروم و کم درآمد 
بودند و مرفهین کمتر دل برای انقالب 
سوختند، ولی وظیفه ماست که در حد توان 
و مقدورات قدرشناس زحمات آنان باشیم 
و من میل ندارم که این قدرشناسی فقط 
در حد تعریف و تمجید ظاهری خالصه 

شود بلکه باید در همه نوع امتیازات اجتماعی و اقتصادی 
و فرهنگی به آنان بها داده شود و ضرورتی نمی بینم که به  
این عزیزان سفارش و نصیحت کنم و رسالت بزرگ حفظ 
امانت خونهای مقدس شهیدان را بازگو نمایم که بحمداهلل تا 
به حال خانواده های شهدا و اسرا و مفقودین و جانبازان خود 
حافظ و نگهبان ارزش شهادت و ایثار بوده اند و بعد از این نیز 

به یاری خدا پاسدار آن خواهند بود.«
صحیفه امام خمینی -  جلد 21 صفحه 157 تا 158

از امتیازات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و ... بگذریم. 
آیا کوچکترین حق آنان این نیست که بدون پرداخت هزینه 
مداوا شوند و هزینه های ناشی از درمان را و شرایط مداوا 
برایشان فراهم گردد. دردی که می-کشند نوش جانشان. 
اگر همسر یک جانباز اعصاب و روان هر روز بایستی هنگام 
زیر  همسرش  شدن  موجی 
دست و پای او و جلوی چشم 
فرزندانش له شود و مورد اهانت 
قرار گیرد، خب نوش جانش! 
)متاسفیم که باید حقایق را 
اینگونه بیان کنیم( اما آیا نباید 
شرایط مداوا و زندگی معمولی 
برای او فراهم شود؟!  آیا همسر 
جانباز اعصاب و روانی که هر روز 
باید از همسرش کتک بخورد، 
برخی  که  آتشی  با  بایستی 
مسئولین بی کفایت جمهوری 
اند هم  فراهم کرده  اسالمی 
بسوزد؟! آیا جانبازی که برای 
دفاع از ناموس این ملت 30 
سال است که رنج می کشد، 
باید ناموسش شب را در خیابان 

بگذراند؟ اُف بر شما!
شاید اگر تنها اعتراض به بنیاد شهید همین خانواده بود 
دالیل مضحک بنیاد مبنی بر دروغ گو و زیاده خواه بودن 
و وابسته به خارج بودن و ... این خانواده را باور می کردم 
اما دریغ که اعتراض به رویه بنیاد یک استثنا نیست، یکی 
از کارهای روتین جانبازان شده است و بعد از تجمع 14 
اسفند ماه جانبازان نخاعی مقابل بنیاد شهید جدیدا خبردار 

شده ایم که این هفته هم قرار است تعدادی 
از جانبازان و خانواده های آنان مقابل بنیاد 
شهید تجمع کنند و مطالبات به حق خود را 
از بنیاد مطالبه کنند و دانشجویان انقالبی هم 
مشغول تحلیل فضای کشور هستند و اینکه 
آیا زید رای خواهد آورد و یا عمرو! به راستی 
در بنیاد شهید چه خبر است که در این سالها 
همواره ایثارگران و خانواده های آنان نسبت 
به بنیاد معترض بودند و وقتی پای درد و دل 
جانبازان )این عزیزانی که همه وجود خود 
را برای انقالب هزینه کردند( می نشینی 
متوجه می شوی که بنیاد از اعطای حقوق 
اولیه جانبازان به آنها خودداری می کند. و 
بیشتر متاثر می شوم زمانی که جانباز درد 
کشیده ای در اصفهان به من پیام می دهد 
که نسبت به بنیاد شهید اعتراض دارد و رنج 
زیادی را متحمل شده است و مایل است 
برای پیگیری، آن ها را با ما در میان بگذارد. اما 
زمانی که می خواهم به عیادتش بروم و از او 
آدرس می خواهم می گوید: »کارت عضویت 
تشکلتان یا کارت بسیج یا ...، تصویرش را 
برایم ارسال کنید.« و من هر چه در جواب به 
او می گویم که ما کارت عضویت و از این جور 

چیز ها نداریم و ...، حاضر نیست ریسک کند و به خاطر این 
انقالب، با کسی که حتی درصد کمی احتمال می دهد که 
ممکن است حرف هایش را توسط رسانه های ضد انقالب 
دست بگیرد و بر سر این نظام بکوبد، حرف دلش را در میان 
بگذارد. و سوز دل من از اینجاست که بنیاد شهید به این 
ها تهمت اقدام بر علیه امنیت ملی! می زند. به راستی این 
جانبازان چه حرف های مگو و درد دل هایی از اعماق جان 

دارند که در طول این 30 سال ما نشنیده ایم؟!

آیا تا به حال با یک جانباز اعصاب روان برخورد داشته اید؟! 
آیا تا به حال پای صحبت همسر و فرزند یک جانباز نشسته 
اید؟! آیا برایتان قابل تصور است که هر روز به جای اینکه 
پدرتان دست نوازش بر سرتان بکشد، جلوی چشم شما 
مادرتان را به بدترین وجه ممکن کتک بزند؟!! و هزاران سوال 

دیگر که حتی حاضر به شنیدن آن ها هم نیستیم.....

       

اقدام علیه امنیت ملی!
مروری بر حادثه خودسوزی همسرشهید

   سید علیرضا فاطمی

   کارشناسی مهندسی عمران

اصولگرا ، اصالحطلب ، اعتدال ،پایداری، کارگزاران 

، راست و چپ سنتی ، راست و چپ مدرن و جدیدا 

هم جمنا و ... اسامی ای هستند که در عالم سیاست 

اگر هم دستتان  و  بروید  آنها  از  یکی  پرچم  زیر  باید 

از  تن  چند  و  خود  برای  دکانی  رسد  می  جایی  به 

رفقایتان راه بیاندازید و روزنامه ای هم تنگش بزنید 

بعضی  مانند  توانید  می  شوید.البته  سومی  جریان  تا 

ها از نظر سیاسی یک پرچم را بوسه بزنید و از نظر 

در  بام  یک  با  تا  بزنید  زانو  دیگری  جلوی  فرهنگی 

الهی  مواهب  از  و  بفرمایید  تنفس  مختلف  دوهوای 

روز  یک  بجویید.  بهره  انقالب  پهن  همیشه  سفره  و 

رگ اصولگراییت باال بزند و روز دیگر در لیست اصالح 

طلبان سر بجنبانی.

اتفاق جالبی که در این عده آدم برچسبی می افتد 

اینست که به تو میگویند تو یا با مایی یا علیه ما. اگر به 

اصولگرا انتقاد کنی در تیم اصالح طلب قرار میگیری 

و اگر از اصالح طلب انتقاد کنی در تیم اصولگرا شرف 

یاب میشوی. اگر هم از هردو انتقاد کنی یا می گویند 

دیوانه ای و مجنون و یا می گویند جیره خوار نظامی 

و یا اینکه از اصحاب رسانه های معاند و اپوزوسیون به 

حساب میروی و احتماال به زودی مجبور میشوی به 

دامن همان ها پناه ببری.

رئیس  همیشه  که  بزرگوارند  آنقدر  عزیزان  این 

جمهور مناسب شما را تشخیص داده و او را به شما 

معرفی می کنند تا در انتخاب هوشمندانه شما کمک 
شده  مردم  دلسوز  بسیار  انتخابات  آوان  در  و  نمایند 
کنند  می  یادآوری  آنها  به  مدام  را  آنها  مشکالت  و 
عملکرد  به  نسبت  تکلیفی  احساس  هیچ  حالیکه  در 
گذشته خود هم ندارند و روز را ازنو شروع میکنند و 

روزی را هم از نو می خورند.
تبحر  با  و  هستند  منعطف  بسیار  افراد  این  البته 
و  میکشند  الیی  خوب  سواری  ماشین  در  خاصشان 
در زمان، شاه ماهی خود را از آب گل آلود بیرون می 
باشند  می  دارا  را  قابلیت  این  مثال  عنوان  .به  کشند 
که یک زمان و در طول یک روز و از یک سخنرانی 
ات هزار تحلیل و خبر کار کنند و بعد از چند سال 
هم که تفاله شدی و دیگر برایشان رنگی پس ندادی 
از چند ساعت سخنرانی و کنفرانس خبری ات، حتی 
در  اسمت  آوردن  از  حتی  و  نیاورند  هم  عکس  یک 

رسانه ملی نیز شرمسار باشند.
خالصه!!! در جای خوبی زندگی میکنید.

شده  که  هم  یکبار  برای  که  باشد  جالب  باید  اما 
و  میخواهند  چه  جانمان  از  دقیقا  آقایان  این  ببینیم 
کنند؟  اصالح  خواهند  می  را  چیز  چه  میگویند.  چه 
برچه اصولی پایبندند و پافشاری می کنند یا در مقابل 
چه چیزی پایدارند و اعتدال را چه معنی میکنند؟ و 
یا اینکه چه کسی به آنها گفته است که شما انقالبی 

هستید و البد بقیه در باند مخالف در حال حرکتند؟
عزیزان  این  شده  یکبارهم  برای  نیست  الزم  آیا 
ارائه  را  سوارند  آن  بر  که  جریانی  از  مناسبی  تعریف 

دهند؟
بدون  اگر  ما  که  اینست  است  واضح  که  چیزی 
اعتقاد به اصول بخواهیم دست به اصالح بزنیم ، این 

نظام  اصالح  واقع  در  و  نداشته  ارزشی  هیچ  اصالح 
اسالمی به نظام غیر اسالمی خواهد بود. یا اگر معتقد 
به اصولی باشیم که باعث شود هیچ اصالح و تغییری 
عدم  و  زدن  درجا  باعث  اصول  این  یقینا  نپذیریم  را 
پیشرفت در راستای آرمانهای انقالب خواهد بود، زیرا 
گفتمان انقالب اسالمی روز به روز در حال پیشرفت 

است و به روز رسانی می شود.
امروزه نیز عده ای با شعار اعتدال، با شعار پرهیز 
از افراط، سعی میکنند جریان مؤمن را که در خطرها، 
آن جریان است که زودتر از همه سینه سپر میکند، 
به  واقعی  را در مشکالت  دولتها  است که  آن جریان 
بزنند.  کنار  میکند،  حمایت  کلمه  حقیقی  معنای 
احساس  کارهای  از  ما  که  نیست  این  اعتدال  معنای 
مجموعه ی  مؤمن،  جریان  مؤمن،  فرد  که  وظیفه ای 

مؤمن انجام میدهد، جلوگیری کنیم.
آیا سینه سپر کردن برای  اما تکلیف ما چیست؟ 
جریاناتی که حتی معنای واقعی آنها را نمیدانیم و هر 
روز رنگ عوض می کنند و افراد شاخصشان از لباسی 
به لباس دیگر درآمده زیبنده یک انسان آزاده است؟ 
آیا زیبنده است که تصمیمات سرنوشت ساز کشورمان 
را به جریاناتی بسپاریم که برای کسب قدرت از هیچ 
نتیجه  توان  به عینه می  و  عملی مضایقه نمی کنند 
تسلیم  شدن در برابر این جریانها را در انتخابات 94 
دید. جایی که بعضی از افرادی که از تهران به مجلس 
سیاسی  سخنرانی  یک  سابقه  حتی  کردند  پیدا  راه 
در مجلس  هایشان  استدالل  و  با سخنان  و  نداشتند 
به  خاطر  این  به  فقط  و  شدند  وخاص  عام  مضحکه 

مجلس راه یافتند که در لیست جریانی خاص بودند.
رهبر معظم انقالب در مورد جریانات سیاسی رایج 

می فرمایند :
قبول  هم  را  اصولگرا  و  اصالح طلب  دعوای  بنده 
نقطه ی  می دانم.  غلط  را  تقسیم بندی  این  من  ندارم؛ 
مقابل  نقطه  نیست؛  اصالح طلب  اصولگرا،  مقابل 
اصولگرا،  مقابل  نقطه ی  نیست.  اصولگرا  اصالح طلب، 
آدم بی اصول و الابالی است؛ آدمی که به هیچ اصلی 
روز  یک  است.  مذهب  هرهری  آدم  نیست؛  معتقد 
ایجاب می کند که بشدت  یا فضای عمومی  او  منافع 
یک  کند،  حرکت  سرمایه داری  و  سرمایه گذاری  ضد 
طرفدار  که  می کند  ایجاب  فضا  یا  منافع اش  هم  روز 
سرسخت سرمایه داری شود؛ حتی به شکل وابسته و 
نابابش! نقطه ی مقابل اصالح طلبی، افساد است. بنده 
معتقد به اصولگرای اصالح طلبم؛ اصول متین و متقنی 
که از مبانی معرفتی اسالم برخاسته، با اصالح روش ها 

به صورت روزبه روز و نوبه نو.

ما باید روش ها را اصالح کنیم. در روش ها اشتباه 
به مرحله یی می رسیم که  دارد. گاهی  و نقص وجود 
را  باید مرحله ی دیگری  امروز دیگر جواب نمی دهد؛ 
معنای  روش ها،  اصالح  و  اصول  حفظ  کنیم.  شروع 

اصالح طلبی است.

با  ضدیت  یعنی  اصالح  امریکایی ها  نظر  از  البته 
راه  اصالحات  آمد  رضاخان  اسالمی.  جمهوری  نظام 
انداخت؛ محمدرضا هم آمد اصالحات راه انداخت؛ این 
همان چیزی است که بنده گفتم اصالحات امریکایی. 
ایران  ملت  به درد خودشان می خورد.  اصالحات  این 

اصالح را براساس اصول خود انجام می دهد.

اصول سواراِن  افسادطلب

شماره ۹۳
صفحه ۴

صاحب امتیاز:
بسیج دانشجویی 

مدیر مسئول:
میالد چهاردولی

سردبیر:
سید علیرضا فاطمی

هییت تحریریه :
 محمد حسین مرادی/ سبحان فالح  
احسان منگلی  / حسین براتی     

محمد حسن زاده/ هادی مرادی

گرافیک و صفحه آرایی :
محمد جواد فالحی

توده مردم بی پشت و پناه یا اشراف و 

خواص زیاده  خواه؟

صفحه ۳

اتحادیه ی بی شعوران

فرماندار، خبرنگار و عموم مردم از بیشعوری 

می گویند

صفحه ۳

فرمانروایان افکاِر عمومی

نگاهی گذرا به نقش رسانه ها دراجتماع امروز

صفحه ۲

امان نامه ی صلح 

تحلیلی بر حرکت اخیر آمریکا در سوریه

صفحه ۲

بررسی جریانات سیاسی حاکم

و این خبر در سکوت مرگبار 
رسانه های داخلی سانسور می شود 
و رسانه های دولتی و غیر دولتی، 
حاکمیتی و غیر حاکمیتی، چپی 
وراستی هیچ کدام به درد آنها نمی 
رسد و دریغ از کار کردن یک خبر 

در این باره؛ به راستی ما را چه 
شده است. ما را چه شده است که 
به کار کردن یک خبر در این باره 

راضی شده ایم؟! آیا این شهدا همان 
کسانی نیستند که امام بزرگوار 

ما در »تدوین سیاست های کلی 
نظام اسالمی در دوران بازسازی« 
در اولین نکته در مورد بازسازی به 

ایشان اشاره می کنند 

اقدام علیه امنیت ملی !
صفحه ۴

به کجا چنین شتابان ... ؟

صفحه ۳

بلور ماِت پلی تکنیک
صفحه ۲

     کالغ پر ، چهار سال پر ، تجربه نپر
نگاهی به سیاست خارجی دولت و اقتصاد مقاومتی

       محمد هادی بهلولی 

       کارشناسی مهندسی عمران

جمهوری اسالمی ایران به جهت اهداف و آرمان هایی 
که بر پایه مبانی اسالم ناب محمدی دارد ، واین که  با 
عزت توانسته دست غارتگران و استعمارگران را از منافع این 
کشور قطع کند و روی پای خودش بایستد و به جهت الگو 
شدن برای ملت های مسلمان دیگر ، ناگریز دارای دشمنانی 
است که به هیچ وجه چشم دیدن دستاورد ها و پیش رفت 
های این کشور و نظام را نداشته و با تمام توان و با روش 
های مختلف از هر فرصتی استفاده میکنند تا آن را را از 
ریشه نابود کرده واگر نمیتوانند ، مانع پیش رفت ها شده و 

در جهت کاهش سرعت آن عمل کنند . 
حال برای این که دشمنان ما دست از این دشمنی 
ها بردارند دو راه حل پیش روی ما وجود دارد : یا ما باید 
تسلیم شویم و از آرمان ها و اهداف اسالمی مان عقب 
بنشینیم یا اینکه با قدرتمند شدن دشمن را از پیروزی 

ناامید کنیم . 
ملت ایران با اعتقاد راسخی که برگرفته از اسالم ناب 
محمدی و مکتب اهل بیت است با وجود مفاهیمی چون 
شهادت و جهاد در راه خدا وبا نگاه به قضیه کربال هرگز در 
حرکت خود شکست نمی بیند و مرگ با عزت را بر زندگی 
با ذلت ترجیح می دهد . ملت ایران با تمام توان رو به جلو 

در حرکت است و قدرتمند شدن و به زانو درآوردن دشمنان 
اسالم و برپایی تمدن نوین جهانی اسالم و رسیدن به قله 
های کمال انسانی را درلیست اهدافش یادداشت نموده است 

و مدام برای رسیدن به آنها برنامه ریزی می کند .
اگر روزی جنگ نظامی در این کشور رخ داده بود و 
ملت ایران هشت سال با عزت در آن درخشیدند و پاپس 
نکشیدند، امروز هم در جنگ تمام عیار اقتصادی که دشمن 
رقم زده است باید خوش بدرخشند و در تاریخ پر افتخارشان 
ثبت کنند . این ملت ایران است که باید بهترین روش مقابله 
در این جنگ را بیابد و درآن نقش آفرینی کند و اگر از جنگ 
غفلت کرد و دل خوش کرد به مذاکره با دشمن وبرداشتن 
تحریم ها و معنای لبخند دشمن را نفهمید یا عقب خواهد 

ماند یا شکستی سنگین خواهد خورد . 
این ملت ایران است که باید بیاندیشد آیا با مذاکره ، دادن 
یک سری امتیازات ارزشمند و رفع به ظاهر چند تحریم در 
زمینه خاص مشکل حل خواهد شد ؟ این که حل اغلب 
مشکالت کشور را در گرو این روش ببینیم معقول است ؟ یا 
باید ابزار تحریم را از دشمن بگیریم و کشور را در مقابل هر 

نوع تحریم ضربه ناپذیر کنیم ؟ 
دولت یازدهم زمانی با ریاست جناب آقای دکتر روحانی 
شروع شد که ایشان توجه به سیاست خارجی  را جزء اولویت 
های خود قرارداده و تقریبا حل اغلب مشکالت کشور را گره 
زده بودند به مذاکره و رفع موانع با کشورهای به ظاهر قدرت 
جهانی ولی به باطن شکست خورده ، بی آبرو و رو به افول . 

شش ماه پس از شروع دولت دکتر روحانی سیاست 
های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبرمعظم انقالب ابالغ شد . 
اقتصاد مقاومتی ای که به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی ، 
تنها راه عالج اقتصاد کشور، در به کار گیری سیاست های 
کوتاه مدت و بلند مدت آن بود . رئیس دولت با کم توجهی 
به اقتصاد مقاومتی با بزرگنمایی مشکالت موجود و گره زدن 
حل آنها فقط به مذاکره با کشورهای غربی و برداشته شدن 
تحریم ها مسیر اولویت اول دولتش را که سیاست خارجی 
بود، در این مسیر به کار گرفت و با نگاه خوش بینانه و عدم 
توجه به منتقدان و برچسب باران آنها تقریبا تمام مدت چهار 
سال را به این امید گذراند که بتواند از طریق سیاست خارجه 

اش و مذاکره با دشمنان مشکالت را حل کند .
سیاست خارجه ای که طبق بند 11 سیاست های اقتصاد 
مقاومتی باید از طریق استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بین 
المللی و منطقه ای و توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش 
همکاری با کشورهای »منطقه« بویژه همسایگان  باعث 
ایران در منظقه در جهت  راهبردی  موقعیت  از  استفاده 
گشایش بازارهای کشورهای اطراف و توسعه ی صادرات 
میشد، درمسیری به کار گرفته شد که امروز متاسفانه از 196 
کشور جهان و 13 کشور همسایه خاکی و آبی ایران تنها با 
5 یا 6 کشور معامالت تجاری و به آنها صادرات قابل ذکر 
داریم و رفت وآمد کشور های غربی هم اکثرا روی کاغذ بوده 
و به مرحله عمل نرسیده اند. سیاست خارجه ای که طبق 
دومین ویژگی برشمرده شده در سند چشم انداز جمهوری 

اسالمی ایران ، جامعه ایرانی را از برخورداری قدرت دانش 
پیشرفته هسته ای کم بهره نمود. سیاست خارجه ای که 
دشمن را امیدوار کرد که توانسته از حربه تحریم اقتصادی 
امتیاز قابل توجهی بگیرد و در مقابل تقریبا هیچ را به ما 

ارزانی دارد و سیاست خارجه ای که ...
حال بعد از چهار سال هزینه دادن و پیمودن بیراهه، 
امروز می شنویم که مسئول بلند پایه وزارت خارجه بیان 
کرده اند :  برجام از امروز یعنی برنامه جامع اقتصاد مقاومتی !

واین گونه است که می شود گفت کالغ پر، چهارسال پر 
، تجربه ی شکست خورده نگاه به خارج نپر ..

 امید است که مهمترین دستاورد این چهار سال ، یعنی 
» قطع امید مسئوالن و مردم از نگاه به خارج و تکیه به 
داخل و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی « در حافظه 

تاریخی ملت و به خصوص مسئوالن باقی بماند.



    احسان منگلی  
    کارشناسی مهندسی پزشکی

 هیچ حاکم و صاحب منصبی نیست که به این دو راهی 
سخت برسد و بتواند هر دو مسیر را با هم طی کند. توده ی 
مردم معموالً سر و زبان و بسط یدی ندارند تا حق خویش را 
بخواهند یا زبان به اعتراض بگشایند و حق خود را بستانند؛ 

برعکس خواص زیاده طلب و گردن کلفت و پر هیاهو!
اما تاریخ بشریت حاکمی را به خود دیده است که هر 
چقدر در مقابل گردن کلفت ها، شجاع و نستوه و نفوذناپذیر 
بود، در قبال مردم بی پشت و پناه، تواضع می کرد، نه تواضع 
که تمام عمر را خدمتگزاری توده ای را کرد که در معادالت 

سیاسی جایی برای آن ها نبود.
امیرمومنان در خلوت با خواص یا مشاوران- آنجا که 
و  مذاکره  اتاق های  به  و گوششان  و چشم  نبودند  مردم 
تصمیم گیری و تصمیم سازی قد نمی داد- می شنید که 
می گویند »دست کم اجرای حق را عطف به گذشته ها نکن؛ 
شتر دیدی ندیدی! اغماض کن تا فالن و بهمان نیز به تأیید 
حکومت نوپای تو برخیزند« اما برمی آشفت و می فرمود »آیا 
به من امر می کنید پیروزی را با ستم بر رعیتی که بر آنها 
حکومت دارم، طلب کنم. به خدا سوگند تا دنیا دنیاست 

چنین نخواهم کرد«
مالک اشتر را که به امارت مصر می فرستاد، دو سفارش 
به او کرد؛ یکی درباره توده مردم و دیگری خواص. فرمود 
»مهربانی و محبت و نرمی با مردم را در قلبت جاری کن و 
با آنان مانند درنده ی خونخواری نباش  که خوردن آنها را 
غنیمت می شمارد؛ چرا که مردم دو گروهند؛یا برادر دینی تو 
هستند و یا مانند تو در آفرینش« کدام انسان بی خبر از دین 
است که خطبه 27 نهج البالغه را درباره حمله دشمنان به 
منطقه ای مرزی انبار بشنود و حقیقت آن را در زندگی امیر 
مؤمنان جویا شود اما شوریده و شیدای مروت آن حضرت 
نشود؟ »شنیده ام یکی از دشمنان بر زنی از اهل ذمه )غیر 
مسلمان( وارد شده و خلخال و دستبند را ربوده وگر مرد 
مسلمانی از این غصه و اندوه بمیرد، نزد من مورد مالمت 

نیست بلکه سزاوار ستایش است«.
سفارش دوم در عهدنامه مالک را درباره نگه داشتن جانب 

عدالت و رضایت عمومی، و واگذاشتن جانب خواص فرمود »و 
باید دوست داشتنی ترین امور نزد تو، میانه ترین آنها در حق و 
فراگیرترین شان در عدالت و جامع ترین در زمینه رضایت توده 
مردم باشد؛ چرا که نارضایتی و خشم عمومی، رضایت خواص 
را از بین می برد و نارضایتی خواص با وجود رضایت عمومی 
بخشوده و قابل اغماض است. و در میان مردم برای حاکم، 
کسی پرخرج تر از خواص در هنگام آسایش، و کم یاری تر به 
هنگام بال، و ناخوش شمارنده تر درباره انصاف، و پر اصرارتر 
هنگام خواستن، و قدرنشناس تر هنگام اعطا، و عذرناپذیرتر 
هنگام محروم کردن، و بی طاقت تر در ناگواری های روزگار 
نیست«. در ذیل همان نامه به یک شاخصه مهم اشاره کرد 
و فرمود »برای مراجعه نیازمندان زمانی را اختصاص بده... و 
برای آنها در مجلس عمومی بنشین تا برای خداوند تواضع 
کنی. و اطرافیانت را دور ساز، تا آن نیازمندان بدون لکنت 
زبان سخن شان را بگویند؛ زیرا همانا از پیامبر)ص( شنیدم که 
مکرر می فرمود هیچ امتی اگر حق ضعیف آن از قدرتمندش 
بدون لکنت زبان گرفته نشود، به قداست و پاکی نخواهد 

رسید«....
علی از معیارهای سیاسی رایج تبعیتی ندارد، در زمان 
سختی و جنگ چون کسانی نیست که خود را با هزاران 
توجیه برای آینده حفظ کند، بی ترس و مالحظه به صفوف 
لشکر دشمن می تازد و در طول حضور رسول اهلل در جامعه 
از هیچ جانفشانی برای تثبیت مکتب کوتاهی نمی کند. در 
ـ از اولین لحظه بعثت تا لحظه مرگ پیامبر  تمام این سالها 
ـ علی همدل و همگام او و در شدیدترین مهلکه ها پیشتاز 
از  این دوره  به قول مرحوم شریعتی  بوده است.  همگان 
زندگی جهادی-سیاسی امیرالمومنین را می توان دوره ی 
»مکتب سازی« نامید. یعنی استقرار مکتب در ذهن جامعه و 
پرورش جامعه براساس مکتب، احیای مکتب و ایجاد ایمان 

در وجدان زمان.
برای تحقق  ،پنج سال حکومت  از آن  آورتر  شگفت 
عدالت است. حضرت از همان ابتدا اعالم می کند من  از این 
حکومت و امارت بر شما بیزارم.اما فکر کرده ام که اگر قدرت 
را به دست گیرم،شاید بتوانم حقی را از این حق هایی که به 
زانو افتاده اند،بر پای دارم و یا باطلی را،از این باطل هایی که 

بر پای ایستاده اند،از پای دراندازم. در این بازه ی کوتاه پنج 
ساله باز حرف های دیگر و شعارهای دیگر و تجلی ارزش 
های تازه ای از این وجودی که معجزه ی خلقت است،مطرح 
می گردد.در زمانی که پست ها همه قسمت شده و پست 
های آب و نان دار،از قبیل حکومت بر امپراتوری ایران،حکوت 
بر امپراتوری روم،حکوت بر مصر،به دست بنی امیه و قوم و 
خویش های خلیفه ی سوم و اصحاب کبار افتاده است،علی 
آمده است و می خواهد یک مرتبه این پست ها را از دست 
این شخصیت هایی که در این 25 سال ریشه در اعماق فرو 
برده اند و به نام دین و جهاد و شمشیر اهلل همه را رام کرده اند 
و در قبضه ی خود درآورده اند،بگیرد.در دوره ای که آوازه ی 
بخشش های عثمان و معاویه گوش همه ی سخاوت مندان 
جهان را کر کرده است،در چنین دوره ای،علی عکس العمل 
هایی نشان می دهد که تکان دهنده است.طلحه و زبیر کی 
ها بودند؟زبیر پسر صفیه،دختر عبدالمطلب،پسر عمه ی خود 
پیغمبر است.طلحه در اسالم لقب طلحه الخیر دارد.این دو 
چهره همواره با پیغمبر و علی در چشم ها دیده می شدند 
و از چهره های برجسته و متنفذ و مقدس اسالم بودند.این 
دو،چهره هایی هستند که در همین شورای عمر،خودشان 
در برابر علی و عثمان کاندیدای خالفت هستند.حاال علی 
آمده و این دو می دانند که علی پول زور به کسی نمی 
دهد و به خاطر مصلحت باج نمی دهد.می گویند ما طلحه 
الخیر و زبیریم و کسانی هستیم که بزرگترین ستایش ها را 
از زبان پیغمبر،درباره ما مردم شنیده اند و در دوره ی خلفای 
ثالثه،بزرگترین شخصیت را در جامعه ی اسالمی داشته ایم 
و از رهبرانیم و حتی خودمان پیش از عثمان و تو کاندیدای 
خالفت اسالمی بوده ایم،حاال خالفت نمی خواهیم،الاقل 
استانداری دو تا شهر را به ما بده،علی چراغ را پف می کند و 
همین جواب اینهاست... علی )ع( که به حکومت می رسد به 
همه ی اینهایی که سیر و پر چیده اند و بزرگترین قدرت ها 
را دارند اعالم می کند که پول هایی را که اینها از مردم خورده 
اند،اگر حتی ذره ایش به قباله ی زن هایشان رفته باشد،پس 
می گیرم. علی مجبور می شود با همین افراد در جمل و 
صفین و نهروان بجنگد. این مبارزات تکان دهنده است، داریم 
که یکی از سربازان علی در جنگ جمل به عنوان اعتراض 

به او می گوید که اگر تو نصیحت کردی و آنها را به صلح 
دعوت نمودی و زیر بار نرفتند،چه کار میکنی؟علی پاسخ می 
دهد که با آنها می جنگم،سرباز با تعجب می پرسد حتی 
با ام المومنین و طلحه و زبیر می جنگی؟مگر ممکن است 
که اینها بر باطل باشند؟علی در اینجا جمله ای دارد که طه 
حسین می گوید در زبان بشر از وقتی که سخن گفتن پدید 
آمده است،جمله ای به این عظمت به وجود نیامده است،و آن 
جمله این است که می گوید: » تو حق را به مرد می سنجی،یا 
مرد را به حق؟«حقیقت را از روی شخصیت ها تشخیص می 
دهی و یا شخصیت ها را از روی حقیقت؟حق برای خودش 
مالکی دارد که آن،شخصیت ها نیستند،پارسایان نیستند،و 
برای تشخیص باید به آن مالک ها برگشت و شخصیت ها را 
با آن سنجید. علی در عدالت مطلق است، علی مصلحت نمی 
فهمد که چیست. در حقیقت علی،تنها انسانی است که برای 
اولین بار به حکومت رسیده و علیه حکومتی که خودش زمام 
آن را به دست گرفته است،به خاطر عدالت،شورش می کند.

هنوز درست روی کار نیامده و هنوز بر خود مدینه مسلط 
نیست که معاویه را)کسی که عمر نمی تواند بردارد و به او 
باج می دهد و می گوید لقمه ی شام برای حلقوم فرزندان 
ابوسفیان باشد(برمی دارد و عزلش را می نویسد.همه می 
دانند که معاویه به این عزل گوش نمی دهد و همین موضوع 
را بهانه خواهد کرد و جنگ را شروع می نماید.و همه می 
دانند که جنگ علی و معاویه،جنگ کوفیان سست عنصر 
است با خشن های متعصب سازمان دیده،و شکست از آن 
جناح علی است.اما علی می گوید که اگر من این کار را نکنم 
و یک لحظه بر بقای معاویه صبر کنم،در جنایت و فساد و 
ظلمی که معاویه در آن لحظه انجام خواهد داد،با او شریکم 
و من نیز مسئول خواهم بود.و به قیمت نابودی همه چیز 

من،چنین مسئولیتی را به عهده نمی گیرم.
همه ی این هاست که حکومت علی را به در طول تاریخ 
به حکومتی منحصر به فرد تبدیل کرده است. حکومتی که 
شبیه معیارهای سیاسی رایج رفتار نمی کند و در صدد است 
معیار هایی جدید برای حکومت ایجاد نماید. حکومتی که به 

سقوط تن می دهد اما به انحراف تن نمی دهد!

          محمد رضا ظفری

          کارشناسی مهندسی هوافضا

سالی که کنکور داشتم، در حین درس خواندن، گاهی 

هم فکر میکردم به رشته آینده ام والبته دانشگاهم با در 

نظر گرفتن عالقه ام و نیاز کشور و خیلی پارامترهای 

دیگر. روز اول دانشگاه، وقتی که با انگیزه و خوشحالی از 

این انتخاب خودم ثبت نام کردم، فکر میکردم که اینجا 

محلیست برای اتصال دانشجو به صنعت، برای تحقیق و 

پژوهش بی وقفه، برای کار پرشور درآزمایشگاه ها و کلی 

کار خوب دیگر که برای رسیدن به آنها سختی کنکور 

و درس خواندن بی وقفه را به جان خریدیم، تصورم بر 

این بودکه اساتید همه به فکر مشکالت کشور هستند 

و دانشجویان همگی با راهنمایی این اساتید به دنبال باز 

کردن گره های صنعت هستند واصال اگر غیر از این باشد، 

که اینجا »امیرکبیر« نمیشد. ناسالمتی اینجا را » مادر 

دانشگاه های صنعتی کشور« خطاب کرده اند. هرچه 

گذشت دیدم که خیر، متاسفانه اینجا نیز مثل خیلی 

جاهای دیگر درگیر روزمرگی شده است، همان بالیی که 

در ابعاد وسیع تر گریبانگیر جامعه نیز هست و به راستی 

چگونه این سیستم آموزشی، میتواند افردای چون تهرانی 

مقدم ها، احمدی روشن ها و شهریاری ها تربیت کند؟! 

 اما رفته رفته متوجه شدم که با این شیوه ی کار 

طبیعی هم هست که این اتفاقات بیفتد. وقتی ارتقای 

یک استاد، صرفا با تکیه بر تعداد مقاالت است، آن هم 

مقاالتی که به هیچ وجه دردی از مشکالت کشور دوا 

نمیکند و صرفا شتاب دهنده ایست به ماشین پیشرفت 

همان استعمارگرانی که این ساز و کار را ایجاد کرده اند 

تا استعمارشان پوششی مدرن و البته آکادمیک به خود 

شود  می  آن  نتیجه  بگیرد. 

که آن استاد که کارش را در 

انگیزه شروع کرده  با  اینجا، 

نیز در این جریان با اینرسی 

که  وقتی  شود،  حل  باال، 

حقوق یک استاد ثابت است 

را  که خود  دارد  لزومی  چه 

کار  وارد  و  بیاندازد  زحمت 

واقعا سخت با صنعت کند؟!  

وقتی که دانشگاه راحت می 

تواند به دانشجوی بین الملل 

به دید یک عابربانک نگاه کند چرا خود را درگیر پیچ و 

خم های این صنعت مریض و رو به موت کشور کند؟ 

دانشجو هم وقتی می بیند کارشناسی می گیرد و هنوز 

همان جوان خام دبیرستانی است که صرفا پیشرفتش 

حل کردن انتگرال دوگانه به جای یگانه هست و توانایی 

انجام کاری را ندارد، ارشد میخواند. بعد ارشد با همین فکر 

دکتری میخواند و ... و کسی نیست که از دانشجو بپرسد: 

به کجا چنین شتابان ... ؟!

نخواهیم هیچ  زمانیکه خودمان  تا  اینجاست  نکته 

ما  باید در خود  را  نخواهد شد و عیب  چیزی درست 

دانشجوها جست و جو کرد. یک بار شد پیگیر باشیم 

تا یک صنعت برای دانشکده اسپانسر شود تا خروجی 

های آن دانشکده متناسب با نیاز آن 

چرا  شوند؟  التحصیل  فارغ  صنعت 

یک نفر را از صنعت و فارغ التحصیل 

رییس  با  تا  آوریم  نمی  جا  همین 

جلو  دانشکده  آن  در خود  دانشکده 

همه دانشجویان از تفاوت دانشگاه و 

صنعت بگوید؟ ایده بسیار است ولی 

برای نمونه کافی است.

طبیعتا هدف خدمت به کشور) 

بخوانید انقالب اسالمی( است و برای 

همین  مشکالت  باید  خدمت  این 

صنعت را حل کنیم، با پول نفت همین مردم مظلوم درس 

میخوانیم، با پول بیت المال کشور غذا میخوریم وچه بد 

روزیست، روزی که که شرمنده همین مردم شویم و تنها 

بهانه مان سخت بودن شرایط کار درون کشور باشد.

گذشته از دانشجویان و اساتید، نباید نقش سیاست 

گذاری های کالن درکشور فراموش شود. اکنون که به 

انتخابات نزدیک می شویم، باید سعی کنیم با چشمی باز، 

برنامه های نامزد های مختلف را حداقل در مورد آموزش 

عالی و صنعت و کسب وکار رصد کنیم و صرف نظر از 

گرایش های سیاسی هر فرد، »کارنامه« و »برنامه« اش 

را مورد ارزیابی قرار دهیم. نگاهی گذرا به 4 سال گذشته 

به خوبی ما را به این نکته میرساند که نداشتن یک برنامه 

مدون و برخورد سیاسی با این بخش، از چندین ماه اداره 

شدن وزارت علوم با »سرپرست« و تغییر گسترده ی 

روسای دانشگاه ها برای تسویه حساب سیاسی توسط 

وزیِر دانا گرفته تا ادامه دادن روند پذیرش دانشجو، بدون 

توجه به ظرفیت صنعت و نیاز کشور و درحقیقت برای 

به تعویق انداختن »بیکاری«، میتواند چه هزینه ای برای 

بخش تحصیلکرده جامعه داشته باشد که اثرات این نوع 

عملکرد، در آینده عیان خواهد شد و دانشجویانی که آینده 

ی آنان در آتش عقده گشایی های سیاسی دولتمردان 

میسوزد.

غرض آن که غفلت قشر دانشگاهی کشور در این 

رویداد مهم و پیمودن دوباره مسیر اشتباه، میتواند هزینه 

ی جبران ناپذیری را بر آینده ی علمی کشور وارد کند که 

به قول گذشتگان، آزموده را آزمودن خطاست.

امان نامه ای به اسم صلح
تحلیلی بر حرکت اخیر آمریکا در سوریه

به کجا چنین شتابان ...؟!
نقدی بر نظام آموزشی و سیاست های آموزش عالی

توده مردم بی پشت و پناه یا اشراف و خواص زیاده  خواه؟
نگاهی به سیره ی حکومتی امام علی

   هادی مرادی
   کارشناسی مهندسی نفت

شاید شما هم تا کنون به عنوان نماینده ای از یک تشکل در دانشگاه، 
پایتان به معاونت امور فرهنگی واجتماعی دانشگاه باز شده باشد و برای 
برنامه تشکلتان  درخواست بودجه داده باشید، با چه چیزی مواجه شده 

اید؟!!
احتماال جوابتان استقبال گرم دانشگاه از فعالیت های فرهنگی و حمایت 
از این دست برنامه ها نیست وشما نیز از سردی و سهل انگاری مسئولین 

مربوطه گله مندید.
در کمال تاسف شاهدیم که دانشگاه از برنامه های فرهنگی به خوبی 
استقبال نمی کند، در حالی که مسئله ی فرهنگ، از مهمترین مسائل 

جامعه ی امروز کشور و به خصوص قشر جوان می باشد.
اما پاسخ مسئولین و در حقیقت بهانه ای که به وسیله ی آن هر دفعه 
دست رد بر سینه ی دانشجویان زده میشود چیست ؟!!  همان بهانه ی 
همیشگی و دلیل نخ نماشده که همگی دیگر با آن آشنا هستند، یعنی 

» مسئله ی مالی ! »
شفافیت مالی دانشگاه را میتوانیم از دریچه بودجه فرهنگی و فعالیت 

های تشکیالتی بررسی کنیم.
دانشگاه امیرکبیر جز دانشگاه های ممتاز کشور و دارای بودجه مصوب 
خوبی نسبت به دانشگاه های دیگر است، اما چرا با این وجود دانشگاه 
نسبت به برنامه های فرهنگی و فعالیت های تشکل ها مختلف در مسئله 
بودجه کم توجه می باشد؟ کسی منکر وضع نامناسب اقتصادی کشور و 
به تبع آن کمبود بودجه در بخش های مختلف نیست، اما مسئله ای که 
باید مورد توجه قرار بگیرد، نحوه ی توزیع بودجه ی دریافتی و اولویت 
بندی موارد مصرف میباشد. شواهد موجود حکایت از آن دارد که بودجه 
ی تعیین شده برای مصارف فرهنگی دانشگاه، بسیار کمتر از مقداریست 
که باید باشد و این بودجه در موارد دیگری هزینه میشود مثال در کارگاه 
های ساختمانی ای به وسعت دانشگاه و اندک بودجه ی اختصاص یافته 
نیز در برنامه هایی مصرف میشود که به راستی تردید وجود دارد که آیا 
میشود روی آن ها نام برنامه ی فرهنگی گذاشت؟! از بادکنک هوا کردن 
در در یک روز خاص تا برگزاری مسابقه ی آشپزی در یک مناسبت یا 
بهتر بگوییم نامناسبت! و این اتفاقات در حالی می افتد که ابتکارات و 
خالقیت های فرهنگی دانشجویان که البته با زحمت و صرف وقت نیز 

همراه است، با همان بهانه که از نظر گذشت، ابتر میماند.
برنامه های فرهنگی بودجه مصوب دارند  از  بدانید بعضی  جالب است 
و دانشگاه حتی در پرداخت بودجه »مصوب« آن برنامه ها نیزکوتاهی 
میکند. بطور مثال دانشگاه در پرداخت بودجه اردوی فرهنگی راهیان 
نور که به تعبیر رهبری »فناوری استخراج از یک ثروت عظیم« می باشد 
نیز کوتاهی کرد و باعث تلف شدن وقت و انرژی زیادی از مسئولین اردو 
شد و البته کم نیستند این مثال ها و هر تشکلی دل پر دردی دارد از 

این مسئله.
 اگر تا کنون برای رزرو سالن ها و آمفی تئاتر اقدام کرده باشید متوجه 
خواهید شد که سالن ها به نهادهای بیرون از دانشگاه نیز کرایه داده 
میشوند درحالی که فعالیت های فرهنگی درون دانشگاهی نیز زیاد می 
باشد و اغلب برنامه ها به عقب میفتند، عالوه بر این در صحن دانشگاه 
شاهد غرفه های غیر مربوط بوده ایم که محیط دانشگاه را شبیه بازار های 
دست فروشی کرده است و به محیط دانشگاه چهره نامناسبی داده است. 
از این دست کارها برای کسب درآمد در دانشگاه زیاد انجام میشود. اما 
چرا دانشگاه با این وجود در دادن بودجه به برنامه های فرهنگی خساست 
می ورزد و درصد کمی از بودجه مصوب برنامه ها را پرداخت می کند؟!

این ها سواالتی ست که همگی ما باید ازخود بپرسیم و بدانیم که اگر 
نسبت به اتفاقات پیرامون خود بی تفاوت باشیم، وضع موجود به مراتب 

وخیم تر از آنی میشودکه اآلن با آن مواجهیم.

قربانی علی  محمد  سید    
   کارشناســـی مهندسی معدن

+ سالم.  من هاشم هستم، یک بیشعور!
همه:  سالم هاشم!

پزشک: از کی فهمیدی که بیشعوری؟
هاشم:  حقیقتا من خودم هیچوقت فکر نمی کردم بیشعور باشم، 
تا اینکه یه بار وزیر محترم بهداشت اومدن شهرمون. از اونجایی 
که وزیر بهداشت، پزشک هستند، تو یه نگاه فهمیدن که من 
بیشعور هستم و بهم گفتند: » بیشعور... اگه گذاشتم یه روز 
دیگه اینجا بمونی! « که حقیقتا به یک روز هم نرسید و من رو 
آوردن خدمت شما. اگه وزیر بهداشت نمی گفتن هرگز متوجه 

بیشعوری خودم نمی شدم.
پزشک: چی شد که ترک کردی؟

هاشم: من تو همون ساعات اولیه مراحل ترکم شروع شد. اولش 
خیلی مقاومت می کردم، اما االن احساس بهتری دارم. گفتن 
قراره وزیر بهداشت بهم زنگ بزنه و ازم معذرت خواهی کنه. یه 
تلفن گذاشتن جلوم. وقتی که تلفن زنگ خورد دوستان اومدن و 
یه بلبلی که سوت بلبلی می زد، که اتفاقا صداش تو صوت منتشر 
شده هم میاد، رو جوری به من نشون دادن که تو مکالمه نه 
تنها به بیشعور بودن خودم پی بردم، بلکه فهمیدم بی تربیت هم 
هستم و اگه جای وزیر بودم به خودم فحش بدتری ممکن بود 
بگم. خدا رو شکر که وزیری به این ذی شعوری داریم که می تونه 

بیشعوری ما رو تشخیص بده.

- سالم، من کامبیز هستم، یک بیشعور!
همه: سالم کامبیز!

پزشک: از کجا فهمیدی که بیشعوری؟
کامبیز: من اولش فکر می کردم حداقل اندازه یه ارزن عقل داشته 
باشم، تا اینکه وقتی از جناب وزیر درباره ایرباس های مرجوعی  
»پرسیدم«  ... بهم یادآور شدن که »یه جو عقل« هم ندارم و به 
همین خاطر چون دیدن ممکنه بیشعوریم برای دولت تدبیر و 
امید ضرر داشته باشه، میکروفون رو از دستم گرفتن و به زمین 

پرت کردن تا یه وقت بیشعوریم به مردم سرایت نکنه.
پزشک )در حالی که روی میکروفون مذکور باال و پایین می پرد 
و به اتاق ترک اشاره می کند(: آخرین وصیتت قبل ترک رو بگو؟

کامبیز )در حالی که زار می زند(: از جوانان می خوام که سمت 
میکروفون های ناباب نرن، مخصوصا این میکروفون کرایه ای ها!

فامیلیم هم مردمه که یک بیشعور  × سالم، اسمم ُعمومه و 
هستم!

همه: سالم عموم!
پزشک: تو چجوری فهمیدی که بیشعوری؟

عموم: من مثل بقیه دوستان یهو نفهمیدم که بیشعورم. یکم 
طول کشید تا بفهمم.حدود چهار سال! رییس جمهور محترم 
خیلی رعایت حالم رو میکردن و تو کنایه بهم می گفتن. 36 بار 
کنایه زدن ولی متاسفانه من نفهمیدم. چند نمونش رو میگم که 
قابل پخش هم باشن البته. بهم میگفتن: افراطی، بی شناسنامه، 
بی دین، ترسو، بزدل، متحجر، عقب مانده، آب شور خورده، به 
جهنم رفته و ... البته باز هم نفهمیدم تا اینکه رییس جمهور به 
خودشون کنایه زدن تا من بفهمم و گفتن: »من کی گفتم 100 
روزه مشکالت رو حل میکنم؟! مگر انسان احمقی باشد که بگوید 
مشکالت را صد روزه حل می کنم« و من آن موقع فهمیدم که 
چقدر بیشعورم که رییس جمهور به من میگوید به من رای بدید 

و من نفهمیدم .
پزشک: می خوای برای ترک بیشعوریت چیکار کنی ؟

عموم: هیچی دیگه، رای کل فامیل و آبا و اجدادم رو دادم به 
رییس جمهور !

پزشک: آفرین، دیگه داری آدم میشی ...

یادداشت

بلور ماِت پلی تکنیک
گفتاری کوتاه پیرامن شفافیت بودجه 

دانشگاه

فرماندار، خبرنگار و عموم مردم از 
بیشعوری می گویند
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اتحادیه بی شعوران

   حسین براتی
    کارشناسی  مهندسی هوافضا

 
صبح روز جمعه 7 آوریل پایگاه العشیرات، که 
سابقا پهپاد متجاوز اسرائیلی ها را سرنگون کرده 
بود، مورد حمله 58 موشک »تام هاوک 4« 
قرار گرفت.  البته الزم به ذکر است که روزنامه 
روسی » نزاویسیمایا گازتا« نوشت که جنگده 
های روس 36 موشک از 58 موشک شلیک 
شده را سرنگون کرده اند. این حمله در حالی 
اتفاق افتاد که ترامپ تا به اآلن 45 بار گفته بود 
که حمله به سوریه کاری احمقانه است! دونالد 
ترامپ مدعی شد تنبیهی نظامی)!( برای حمله 
شیمیایی ارتش سوریه به اِدلب بوده است. اسناد 
و خبر های موثقی برای اثبات حمله شیمیایی 
خان شیخون توسط تروریست ها موجود است، 

پس به بیان آن نمیپردازیم.
بدون  عمل  این  برای  میتوان  هدف  سه  اما 
استراتژی، بیان کرد. یکی از این اهداف قطعا 
کمک رسانی به تروریست های مسلح است. 
منابع آگاه به خبرگزاری استپوتنیک گفته اند 
که در زمان حمله، چند نقطه دیگر از اطراف 
حمله  مورد  حمص،  منطقه  و  منطقه  آن 
تروریست های داعش قرار گرفته است. البته این 
اولین بار نیست، پیش از این، آمریکا در تاریخ 
سپتامبر 2016 در حمایت از داعش، نیروهای 
سوری را در دیرالزور مورد حمله هوایی قرار داد 
و نتیجه آن مرگ بیش از 80 نیروی نظامی 
مساله  دوم  هدف  باب  در  بود.  سوریه  ارتش 
این  بر  توسل  با  ترامپ  که  است  این  روشن 

برای  اقدامات اسد تهدید جدی  دستاویز که 
آمریکا محسوب می گردد، سعی در جلوه دادن 
حمله نظامی در شمایل دفاع از حریم خود دارد. 
در حالی که مشخص است اسد هرگز اهداف 
آمریکا را تا به حال نشانه نرفته بود. کارشناسان 
معتقدند که مراکز استراتژیک آمریکا، قرن فعلی 
را قرن هژمونی آمریکا در نظر گرفته اند و قرار 
است که این برنامه در دستور کار دولت ترامپ 
قرار بگیرد. لذا، حمله به پایگاه هوایی سوریه را 
می توان اولین اقدام نظامی در مسیر این طرح 
بزرگ تلقی نمود. هدف سومی که میتوان بیان 
کرد این است که قطع یقین، این حمله، برای 

ترامپ یک ابزار سیاسی بود. ابزاری 
که موجب شد او از زیر فشار شدید 
مخالفان و دموکرات ها که مدعی 
بودند با روسیه روابط بسیار نزدیکی 
انتخابات  در  که  به حدی  تا  دارد 
نفع وی دخالت داشته  به  آمریکا 
است بیرون بیاید. حال با توجه به 
حمله  و  ترامپ  قبلی  های  حرف 
اخیر این موضوع و دلهره در بعضی 
در کشور ایجاد شده که نکند هدف 
اسالمی  جمهوری  خاک  بعدی 

ایران باشد!
نزدیکی  در  که  هایی  صحبت 

انتخابات مطرح می شود و بخاطر بی کفایتی 
مجبور به تبلیغ مواردی چون؛ »صلح طلب« 
میشوند، خود شرح دهنده ماجراست. کشور و 
ملت ایران بار ها و بار ها با حماسه هایی چون 
9 دی، 22 بهمن، 8 سال دفاع مقدس و... اثبات 

کرده اند که هرگز میدان خالی نکردند.
طبق اسناد منتشر شده از سایت ویکی لیکس 

در تاریخ 2011/11/12 از ایمیل دولت مردان 
آمریکایی بیان شده »من مطمئن هستم که 
اوضاع به شرایط مبارزه مسلح نخواهد رسید. 
بخاطر اینکه ایران بیشتر از 30 سال است در 
حال تهدید شدن است.«  در ایمیل های منتشر 
کلینتون«  هیالری  و  کین  مک  »جان  شده 
 The Podesta  « نام  با  بخش  چند  در 
Emails « ذکر شده که »آمریکا دچار کم 

جرئتی در حمله به ایران است.« و در بخش 
دیگری ذکر شده »حمله به ایران دروغی بود 
که روی میز بوش بود و حاال روی میز اوباما«. 
همچنین در ایمیلی  بیان می شود »ما توانایی 
را  ایران  به  حمله 
آمریکا  نداریم.« 
عراق،  باتالق  از 
سوریه  افغانستان، 
فهمیده  کامال  و.... 
دوران  که  است 
به  نظامی  حمله 
تمام  ها  کشور 
شده به خصوص به 
کشوری مانند ایران 
با 36  سال،  که 8 
کشور دنیا جنگید و 
سرافراز بیرون آمد، 

تمام شده است.
رهبر انقالب در خصوص حمله آمریکا فرمودند: 
اخیر  »اقدام  که  دارد  وجود  تحلیلها  »برخی 
آمریکا در حمله به سوریه در نقاط دیگر دنیا نیز 
امکانپذیر است که اتفاق بیفتد«...، البته جنایت 
و تجاوز کامالً از آمریکایی ها بر می آید و در نقاط 
دیگر دنیا نیز این کارها را کرده اند اما مسئله 

این است که آنها جرأت انجام چنین کاری را 
اسالمی  جمهوری  داشت؟  خواهند  کجا  در 
نشان داده است که با اینگونه حرفهای بی ربط، 
از میدان به در نمی رود و مردم و مسئوالنی که 
به انقالب اعتقاد دارند، با توکل بر خدا، در مقابل 
تهدیدها و تشرها عقب نمی نشینند، زیرا اگر بنا 
بر عقب نشینی بود، امروز کشور دچار درماندگی 

و ورشکستگی روحی و تمدنی شده بود.«
آیا با این تفاسیر راه اصلی »صلح« است؟ به گفته 
امام خمینی »آمریکا، خواهان دین شماست.« او 
دشمن است و هرگز از پای نخواهد نشست مگر 
با گرفتن گذشته سرخ و آینده سبز شیعه. صلح 
با آمریکا یعنی دست از عقیده کشیدن. ما از امام 
حسین آموختیم که پیروزی در مبارزه است. 
» اگر دین ندارید آزاده باشید.« آیا آزاده بودن 
یعنی صلح نمودن؟ صلحی که امان نامه باشد؟ 
صلحی که بهایش دادن دین و پایمال کردن 
خون 188015 شهید است؟ امان نامه ای که 

اسمش صلح است؟
از  امام خمینی پس  نامه  از  پایان بخشی  در 

امضای قطعنامه میخوانیم:
با جهان  کسی تصور نکند که ما راه سازش 
خواران را نمیدانیم... ولی در هر حال آن چیزی 
که در سرنوشت روحانیت واقعی نیست؛ سازش 
و تسلیم شدن در بربر کفر و شرک است که 
اگر بند بند استخوان های بدنمان را جدا سازند، 
اگر سرمان را باالی دار برند، اگر زنده زنده در 
شعله های آتشمان بسوزاند، اگر زن و فرزند و 
هستی مان را جلوی دیدگانمان به غارت برند، 
هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمیکنیم. 

هیهات من الذلّه.  

    محمد حسن زاده
    کارشناسی مهندسی هوافضا

»در زمـان حملـه آمریـکا به صدام خبـر ها نقش 

اساسـی بـازی کردنـد؛ نیـم سـاعت قبـل از سـقوط 

بغـداد رسـانه هـا ارتبـاط زنـده ویدیویی را بـا صدام 

جلـوی ورودی شـهر بغـداد پخش کرند کـه میگوید: 

مـا آمـاده مبـارزه و مقاومـت در برابـر آمریکایـی ها 

هسـتیم. امـا تنهـا 10 دقیقه بعد ویدیویـی از صحنه 

سـقوط مجسـمه آهنـی صـدام در میـدان مرکـزی 

شـهر بغـداد در تمـام رسـانه هـای جهـان پخـش 

میشـود و سـقوط بغـداد در صدر اخبار قـرار میگیرد 

و بعـد از ایـن اسـت که تانک هـای آمریکایـی بدون 

مواجهـه بـا هیـچ مقاوتـی با سـرعت هرچه تمـام تر 

وارد شـهر بغـداد میشـوند و شـهر را بـه تصـرف در 

مـی آورنـد. بعد ها مشـخص شـد که صحنه سـقوط 

مجسـمه صـدام در میدانـی شـبیه سـازی شـده در 

مصـر ضبـط شـده اسـت و اینگونـه بدون حتـی این 

کـه خونـی از دمـاغ کسـی بیایـد شـهر بغـداد بـه 

دسـت آمریکایـی ها سـقوط کـرد! »

رسـانه هـا چطور دسـته بنـدی میشـوند؟ چقدر 

قـدرت دارنـد و چـه کسـانی بـر رسـانه هـا مدیریت 

؟  میکنند

مثـال فـوق نمونه ای از قدرت رسـانه ایسـت که 

میتوانـد یـک شـهر را بـه آسـانی تـا مرحله سـقوط 

بکشـاند امـا آیـا امـروزه هـم ممکـن اسـت چنیـن 

اتفاقاتـی رخ دهـد؟ امـروزه هـدف رسـانه هـا به چه 

؟ اسـت  صورت 

بـه نظـر می آیـد شـکل و شـمایل و تاثیرگزاری 

رسـانه هـا ایـن روز هـا تغیـر کـرده اسـت. ایـن روز 

هـا بـا مفهـوم قدرتمنـد »شـبکه هـای اجتماعـی« 

مواجهیـم، جایـی که شـرکت هـا به رایـگان امکانات 

را در اختیـار کاربـر قرار میدهنـد و حتی خبرگزاری 

هـای بـزرگ نیـز مجبـور بـه وارد شـدن بـه فضـای 

آن شـده انـد و از آن بـه عنـوان پشـتیبان اسـتفاده 

. میکنند

امـا خط مشـی ایـن رسـانه هـای ارزان و رایگان 

چیسـت ؟ اساسـا رسـالت رسـانه هـا خبر رسـانی و 

ایجـاد ارتبـاط اسـت امـا این نکتـه جای توجـه دارد 

کـه هیـچ کسـی بـدون منفعـت و سـود دسـت بـه 

هزینـه نمیزنـد. لـذا در خبـر رسـانی و حتی رسـانه 

هـای اجتماعی نیز بایسـتی سـود و صرفه ای نصیب 

سـرمایه گـذاران شـود امـا رسـانه هـا در نـگاه اول 

سـود ده بـه نظـر نمی رسـند .درواقـع واقعیـت این 

اسـت کـه رسـانه هـا در آمـدی از ارایـه خدمـات 

بـرای  حتـی  کننـد،  نمـی  دریافـت  خبررسـانی  و 

آن  مجبـور بـه صـرف هزینـه نیـز هسـتنند. پـس 

ماموریـت ایـن هـا چیسـت؟

مدریت افکار عمومی! 

و  خواسـته  هاسـت  سـال  کـه  چیزیسـت  آن 

ناخواسـته بـر مخاطبـان رسـانه هـا اعمـال میشـود 

بـدون آنکـه مخاطـب حتـی تصـور ایـن را بکند که 

بـا مطالعـه ایـن مقالـه و یـا مشـاهده فـالن سـریال 

در بلنـد مـدت در تفکـرات و عقایـدش تغییـر ایجاد 

میشـود و او فکـر میکنـد که خود موجـب این تغییر 

اسـت کما اینکـه تاثیرات و به لفظ دقیـق تر هدایت 

رسـانه مـورد نظـر بوده اسـت کـه مخاطـب را به آن 

سـو برده اسـت. اما کدام سـو؟ سمت و سـوی رسانه 

هـا را چـه کسـانی مشـخص میکنند؟

صاحبان رسانه، فرمانروایان افکار عمومی !

سـرمایه گـذاران و صاحبـان رسـانه هـا کسـانی 

هسـتند کـه خـط و مشـی رسـانه هـا را مشـخص 

میکننـد. جالـب اسـت بدانیـد کـه در دنیـا تنهـا 5 

خبرگـزاری شـاخص بـزرگ و جهانـی وجـود دارنـد 

کـه مالـکان آنهـا را صاحـب قـدرت بسـیار باالیـی 

کـرده اسـت و این یعنـی قـدرت در اختیار سـرمایه 

و سـرمایه دراختیـار قـدرت.  قدرتـی کـه تنهـا بـا 

افزایـش آگاهـی مـردم نسـبت بـه رسـانه، میتوانـد 

قابـل کنتـرل باشـد.

مهندسی افکار عمومی و رسانه های اجتماعی 

در رسـانه هـای اجتماعـی بـه نظـر مـی آید که 

قـدر هدایـت و حتـی شـخصی سـازی در اختیـار 

مخاطـب اسـت امـا در کمـال بـی خبـری مخاطـب 

بـا سـیل جریانات )هدایت شـده( موجـود درون  آن 

شـبکه همـراه می شـود. بـه عنـوان مثال در شـبکه 

اجتماعـی توییتـر ،ِ تِرنـد هـای منطقـه ای و جهانی 

چگونه مشـخص میشـوند؟ یا در اینسـتاگرام پسـت 

هـای صفحـه اول سـرچ چگونـه برگزیده شـده اند؟ 

آیـا فرمـول ثابتی در ایـن عنوان وجـود دارد؟ یا این 

هـا بـا انتخـاب کارکنـان و ادمیـن هـای این شـبکه 

هـا انتخاب میشـوند؟ 

هـای  شـبکه  درمـورد  تامـل  قابـل  ی  نکتـه  

ایـن اسـت کـه اگـر شـما بخواهیـد در  اجتماعـی 

خـالف جریان حرکـت کنید دقیقا ماننـد یک ماهی 

هسـتید کـه بخواهـد خالف جهـت جریـان رودخانه 

شـنا کنـد و آنجاسـت کـه بـه راحتی شـکار شـده و 

بـه بیـرون رودخانـه پـرت خواهید شـد. امـا راه حل 

چیسـت؟! آیـا به خاطر ایـن حقایق میتوانیـم از این 

ابزارهـا اسـتفاده نکنیم؟!   قطعا پاسـخ منفی اسـت. 

زندگـی امـروزی و گسـترش ارتباطـات، اسـتفاده از 

ایـن ابزارهـا را ایجـاب میکنـد امـا نکتـه ایـن اسـت 

کـه ما، به عنوان قشـر نخبـه ی جامعه، بـا مطالعه و 

تحقیـق و شـناخت تکنیک هـای رسـانه ای، آگاهی 

بیشـتری نسـبت بـه خطرات موجود داشـته باشـیم. 

یکـی از بهتریـن راه هـا بـرای فعالیـت آگاهانـه در 

شـبکه هـای اجتماعـی،  »جریان سـازی جمعی«  و 

»حرکـت در جریان های آشناسـت«. لزوم شـناخت 

و فراگیـری تکنیـک های رسـانه ای موضوعی اسـت 

بـه ویـژه در جامعـه  امـروزه در جامعـه مـا و  کـه 

دانشـجویی و نخبگانـی حـس میشـود.

در  کـه  هایـی  صحبـت 
نزدیکـی انتخابـات مطـرح 
بـی  بخاطـر  و  شـود  مـی 
کفایتـی مجبـور بـه تبلیـغ 
»صلـح  چـون؛  مـواردی 
طلب« میشـوند، خود شرح 
دهنـده ماجراسـت. کشـور 
و ملـت ایـران بـار هـا و بـار 
ها بـا حماسـه هایـی چون 
9 دی، 22 بهمـن، 8 سـال 
اثبـات  و...  مقـدس  دفـاع 
کـرده انـد که هرگـز میدان 

خالـی نکردنـد.

فرمانروایان افکار عمومی
نگاهی گذرا به نقش رسانه ها دراجتماع امروز

گذشته از دانشجویان و اساتید، 
نباید نقش سیاست گذاری های کالن 
که  اکنون  فراموش شود.  درکشور 
به انتخابات نزدیک می شویم، باید 
سعی کنیم با چشمی باز، برنامه های 
نامزد های مختلف را حداقل در مورد 
آموزش عالی و صنعت و کسب وکار 
رصد کنیم و صرف نظر از گرایش های 
سیاسی هر فرد، »کارنامه« و »برنامه« 

اش را مورد ارزیابی قرار دهیم


