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گفتمان انقالب بدون سانسور
فتنهی  ۱۱تنها آن چرزی نبود که توی خراخان خـه
وسرله ی تعدادی آدم دیده شد؛ ایـن یـک چـرـز
ریشه داری خود ،یک خرماری عمرقی درست کرده خودند ،اهـدافـی
داشتند ،زمرنه ها و مقدما فراوانی خرایش چرده شده خود ،کارهای
خزرگی شده خود و هدفهای خسرار خطرناکی دنبال این کار خود ،کـه
خا این خرخوردهای گوناگون سراسی و امنرتی و اینها حل نمرـشـد؛
یک حرکت عظرم مردمی الزم داشت؛ که این حرکت ،حرکـت 9
دی خود؛ آمدند خساط فتنه و فتنهگران را در هم پرـچـرـدنـد .لـذا
حادثهی  9دی یک حادثهی ماندنی در تاریخ ماست .من آن سـال
هم گفتم  -پارسال خود یا پررارسال خود  -که این حادثه ،حادثه ی
کوچکی نرست .این حادثه ،شبره حوادث اول انقال اسـت .ایـن
حادثه خایستی حفظ شود ،خایستی گرامی داشته شود.
بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت حماسه  9دی 99/99/09
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شامگاه ۲۲خرداد  ۸۸۱۱و در حالی که هنوز رأی گـرـری در خـرخـی از
حوزه های انتخاخاتی ادامه داشت؛ خخشی از یک جریان سراسی تـرـرکـا
خود را خرای ایجاد تردید و تشکرک در سالمت انتخاخا که پـروهه یـک
شبه نبود و از ماه ها و روزهای قبل از آن آغاز کرده خود وارد فاز جدیـد و
جدی تری کرد .همرن امر سبب استقبال رسانه های خرگانه و ضـدانـقـال
روخرو شد و خا موجآفرینیهای اجتماعیِ در روزهای خعد ادامه یافت.
تنها چند روز خعد از این اتفاقا خسار خار رهبر معظم انقال اسالمـی را
خر آن داشت تا سخنانی در تریبون نماز جمعه خه تبرـرـن و روشـنـگـری
پررامون اخعاد موضوع خپردازند و خا اعالم اینکه راه مربت و صفا خاز است ،
خنا را خر تفاهم و قانون و خرادری خگذارید و سراسرون و ”دوستان قدیمی“ را
خه تبعرت از قانون توصره مرکنم.
این خرانا رهبری هرچند موجب شفاف شدن فضا خرای عموم مردم شد اما
متأسفانه از سوی خرخی جریانا و چهره های سرشناس سراسی مورد توجه
واقع نشد .ادامه یافتن معارضا و دمردن در شعلههای فتنه،نه تنها ظلم خه
مردم و نظام شد خلکه دشمن را هم نسبت خه ضرخه زدن خه ملت و نـظـام
اسالمی امردوار کرد.
خا ادامه یافتن این تررکا معاندانه و دشمن شادکُن ،رهبر انقال خه تبررن
روش نظام در خرخورد خا مخالفرن پرداخته و ضمن تأکرد خر مبنای ”جـذ
حداکثری و دفع حداقلی“ سعی کردند در چارچو اصول از خـارج شـدن
افراد از کشتی نجا نظام اسالمی جلوگرری کنند؛ اما غلبه ی هوای نفس
 ،لجاجت و قبرله گرایی مانع خرگشتشان خه دامان نظام اسـالمـی شـد و
همچنرن رهبری معارضه خا نظام و از خرن خردن امنرت مردم را مـوجـب
خرخورد نظام دانستند.علیرغم همهی تبررنها و دعو ها” ،خرادران ساخق“
پاسخی درخور نداده و حاضر نمیشوند از موضوعی که خود خه دروغ خـودن
آن اذعان دارند دست خرداشته و ”عذرخواهی“ کنند ،در حالیکه خرخـی از
آنها در جمعهای خصوصی خود ،خه صراحت اذعان مـی کـردنـد کـه در
انتخاخا تقلبی نشده است.

سجاد مظلومی

این تررکا تا جایی پرش رفت که خا خازیچه قرار گرفتن خرخی افـراد و
هدایتشان از شبکه های جاسوسی و معاند که مورد حمایت کشـور هـای
عرخی و انگلرس و آمریکا خود حاضر خه هتک حرمت خه ساالر شـهـرـدان
حضر اخاعبداهلل الرسرن در روز عاشورا  ،آتش زدن قرآن و مساجد و خـی
احترامی خه مقام امام راحل و مقام معظم رهبری شدند اما این مردم خصرـر
و انقالخی خودند که این آتش فتنه و ظلم را در  9دی که دست قدر الهی
پشت سر آن خود خاموش کردند و یکبار دیگر حماسه آفریدند.
اما نکته ای که حائز اهمرت است اینکه انقال های موفق خا درس هایـی
که در مرانه مبارزاتشان کسب مرکنند و خا خه کـارگـرـری آن در ادامـه
حراتشان روند تکاملی خود را طی می کنند هرچند مبارزه خا دشمن پرچرده
می شود و خاید دانست فتنه گر و دشمن همرشه هست روزی در جـنـ
هشت ساله  ،روزی در عرصه انتخاخا و روز دیگر در ”خرجام“ اما تجرخرا
انقال یکی از عوامل رفتار خردمندانه در مقاخل حوادث پرش رو خواهدخود؛
عالوه خر تجرخه ی مجدد خی اعتمادی آمریکا در مورد خرجام ،انتخاخا سال
 ۱۱یکی دیگر از تجرخرا مهم انقال اسالمی خود کـه در ایـن حـرـن
چهره ی واقعی خسراری از افراد ”جاهل و خائن“ هم نمایان شد کـه جـز
خاطره گویی در این روز ها هنر دیگه ای از خود خه نمایش نمی گذارند.
و در آخر خه تشکل های یکبار مصرف انتخاخاتی و خرخی مسئولرن دانشگاه
که تزلزل و عدم ثبا در مدیریت و تصمرم گرری ها و سودای دعـو از
افراد غرر مطمئن و حضور فتنه گران در دانشگاه را خه هر خهانه ای دارنـد
عرض مرکنم اگر رأفت اسالم و نظام نبود خارها خارها این افراد ظـالـم و
خائن و ” از نفس افتاده“ و از راه خرگشته مرق اعدام خودند و خعد از هـفـت
سال جای شکرش خرایتان خاقرست که زنده اند و در حصر خه سر می خرنـد
و اگر نمی دانرد خدانرد که ”فتنه“ و ”فتنه گران“ خط قـرمـز انـقـال
هستند و جریان انقالخی و حز اهلل خا مواجه شدن خا چنرن تصمرم هایـی
که در راستای تطهرر کردن و مظلوم نمایی این اشخاص در دانشگاه خاشد
واکنش نشان خواهد داد و لرظه ای کوتاه نخواهد آمد ...
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ره كس از غير خدا ِببُرد ،خدا وند ،زهينه زندگى او را تأمين مى كند و از جايى هك ااظتنر ندا رد ،روزى اش مى دهد؛ ّاما ره كس چشم اميدش هب دنيا باشد ،خدا وند ،او را هب دنيا وا مى گذا رد.

خه کشور ضرخه ی اقتصادی خزند،اما سوالی پرش می آید،اقای ظریف خعـد
محـرمـانـه !
از چندین سال مذاکره کردن ئ تجرخه هایی مثل مذاکره خا سه اروپـایـی
اخررا خبری منتشر شد مبنی خر اینکه آقای مرمد جواد ظریف،وزیر امـور هنوز نمردانند نباید خه عهد های مستکبر دل خست؟اسـتـکـبـار یـعـنـی
خارجه در جلسه ی شورای امنرت ملی مجلس گفته اند“ :مـن اعـتـراف خدعهدی،یعنی زور گویی،یعنی شرطان خزرگ،آمریکا...
مرکنم که اشتباه کردم خه حرف جان کری اعتماد کردم“ همچنرـن:
“ اگر استراتژی خودم را دنبال مرکردم اکنون خا مشـکـل مـواجـه
نمرشدم“
عده ای می گویند که این سخنان نباید منتشر مرشده چرا که جلسه
مررمانه خوده است؛جدا از حز و جناح و سرـاسـت و سـرـاسـت
زدگی،خاید خدانرم که مردم در همه جا در راس کار هستند،این مردم
هستند که نمایندگان را انتخا مرکنند،مردم ،مسئولرن اصلی ایـن
مملکت هستند ،مردم خاید خدانند آمریکا خدعهد است،خـلـف وعـده
مرکند،نه تنها نمایندگان موظفند این دست اخبار را خه گوش مـردم
خرسانند خلکه خاید موارد این چنرنی را فریاد خزنند،راز داری و مخفـی
کاری در اینجا معنایی ندارد که هرچ،خرانت در حق مردم است.
البته گاها نرز مسئولرن خاید راز دار خاشند،اما خرای مردم و خر اسـاس
عقل و منطق ،اگر چرزی در جلسا مررمانه گفته شد کـه مـردم
خاید آنرا خدانند،موظف هستند که آنرا خرای مردم فاش کنند،در غـرـر
اینصور است که راز داری معنا پردا مرکند...
مردم و مسئولرن نباید خدعهدی های آمریکا را فراموش کنند و هـرچـنـد
از طرفی آقای ظریف موظفند که اگر اشتباهی کردند در مجامع عمومـی سال یک خار خرای اینکه مسئولرن خدعهدی استکبار را خه یـاد خـرـاورنـد
خران کنند و در حضور مردم مسئولرت آنرا خپذیرند نه اینـکـه خـرای آرام ،مردم هزینه دهند.استکبار تا آخر خدعهد است و این مهـم نـبـایـد خـه
کردن نمایندگان مجلس در جلسه ای خصوصی این مهم را خران کنند .فراموشی سپرده شود..
از سخنان آقای ظریف خر می آید که نتوانسته اند استراتژی خـود را در آقایانی که هنوز خوا آمریکا را می خرنند و از خرجام حمایت مـرـکـنـنـد
مذاکره پرش خبرند خلکه مجبور شده اند استراتژی ترمرلی که خه عقـرـده خبرنند،خبرنند که آمریکا آنقدر خدعهد شده است که آقا ظریف دیگر حاضـر
ی من اعتماد خه مستکبر است را خه اجرا خگذارند و خا اعتماد خه استکـبـار نرست خا جان کری حتی در یک شهر خاشد چه رسد خه آنکه سـر مـرـز
خرجامی را امضاء کنند که عمال صنعت هسته ای ایران را تضعرف کرده و مذاکره خنشرند،این آقای ظریف همان است که خا گشاده رویی خـا جـان
قانـون پایـستگی بی اخـالق های وطـن فـروش از  88تا 31
نامه اصالح طلبان خارج نشرن خه ترامپ خرای ایجـاد
یک رهیم جامع ترریم علره مردم ایران!عدم تعامل خـا
ایران ،ایجاد رویکردهای خصمانه تر و اخـداع یـک
ساختار ترریم طاقت فرسا خا کمترین امکان عبـور از
آن در خواست خارج نشرنان روشن فکر خه اصـطـالح
ایرانی ترریم طلب .کاسبان ترریم،عبارتی که در طی
سالران اخرر جناحی خاص آن را خر سر زخان ها انداخت
و خا سوار شدن خر روی موج تبلرغاتـی آن،کـاسـبـی،
شانتاه ،خرچسب زدن خه جریانا انقالخی و اسـتـفـاده
رسانه ای از آن خود را مخالف ترریم نامرـد و آرای
مردم را خرای خود جمع کرد.

ترریم،کلمه ای که خارها توسط سران جنبش سبز یـا
همان فتنه گران خودمان درنامه ای خه کلرنتـون،وزیـر
خارجه وقت آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.نامـه ای
که در جوا دو سوال طرف آمریکایی،که از جـریـان
فتنه خواسته خودند روشن کنند خرای کمک خه جریان و
اتفاقا فتنه  ۱۱چه خاید خکنند و چه نباید

خکنند.ترریمی که مسئوالن امروز خرای رفع آن حتی
چرخ های سانتریفروهها را از حرکت انداختنـد و خـه
آمریکای خد عهد لبخند نشان دادند.مذاکـره ای کـه
شاید آنطور که مربایست خه نترجه نرسرد و امروز مردم
منتظر پاسخ خه نقض های مکرر طرف مـقـاخـل انـد.
نکته ی جالب توجه اما زمانی خود نمایی مرکند کـه
خدانرم دقرقا هنگامی که مسئولرن و افکار عـمـومـی
همگی مترد و در خراخر نقض عهد آمریکا و تـمـدیـد
ترریم های ده ساله علره ایران خه فکر جواخی دنـدان
شکن افتاده اند،عده ای که خود را پرچمداران اصـالح
طلبی در خارج از کشور می دانند،در حرکتی خـرـانـت
کارانه و خود فروخته نامه ای خه رئرس جمهور هنوز خر
سرکار نرامده ی آمریکا یعنی ترامپ نوشته و از او
خواستار اعمال رهیم جامع ترریم هایی سخت علـرـه
ایران خوده اند!.اوج این وطن فروشی آنجاست که ایـن
گروه وطن فروش،داعش و جمهوری اسالمی ایران را
دو روی یک سکه دانسته و معتقدند،این دو خـایـد در
خاورمرانه جایگزینی پردا کنند!!!.
حال خهتر مرتوان عبار کاسب ترریم را درک کرده و
راجع آن فکر کرد.ترریمی که در خراخر مـلـت دم از
تالش خرای رفع آن زده و هست روشنفکـر و مـردم
دوست خه خود مرگررند اما نه تنها در خفا خلکه آشکارا
دست خه قلم شده و خه منتخبی که هنوز رسما رئرـس
جمهور نشده،نامه نوشته و مرخواهند که هموطنانشـان
ترریم شوند! قانون پایستگی خی اخالق هـای وطـن
فروش از  ۱۱تا  90همرشه خرقرار خـوده اسـت،وطـن
فروش ها از خرن نمرروند،خلکه از داخل خه خارج کشور
منتقل شده و یا در نقش سران فتنه و گاه در نـقـش
خارج نشرن های روشن فکر تجلی می کنند.
ابوالفضل احمدی  /دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر
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کری دست مرداد،خا او مرگفت و مرخندید،حال خبرنرد چه شده اسـت،ایـن
نشان دهنده ی خزرگی عهد شکنی آمریکایی ها را است.
شخصی آمده است خه حقایقی که در صدا و سرما گفته مرشـود عـنـوان
(سمفونی شکست خرجام خه رهبری صدا و سرما)داده است و آن را مجرـز
گویی خوانده است؛ حقرقت تلخ است،صدا و سرما نرز موظف است
حقایقی که در کشور اتفاق می افتد را خدون غرض سراسـی خـخ
سمع مردم خرساند،اگر نگوید کاله خرداری کرده است، ،مرتوانرد خه
جای رسانه ی ملی گوش و چشم خود را خه رسانه های استکباری
خسپارید و از مجرز گفتنش لذ خبرید،مردم استکبار سـتـرـز مـا
همرشه حقرقت جو خوده اند.
اما زمانی که دیدند خرجام در حال احتضار است و دیگر کـاری از
دستشان خرنمی آید؛ آمدند مسئله ی منشور حقوق شهرونـدی را
خران کردند ،خودشان نوشتند و خرای همه پرام فرستادند که خروید
و مطالعه کنرد؛!حضرا وظرفه ی قوه ی مجریه مـگـر اجـرای
قانون نرست؟شما کاری کنرد که قانون اساسی در کشور حـاکـم
شود،خودجه شهرداری را خدهرد،مشکل آلودگی هوا حل شود،حقوق
شهروندی پرشکشتان؛دیگر کی مرخواهرد آنرا اجرا کـنـرـد؟!ایـن
منشور خرشتر شبره خه یک وعده ی انتخاخاتی مرماند تا یک منشور
اجرایی.
دولت آقای روحانی سه سال است که مشکال کشور از قبرل فساد های
مالی،رکود و خرکاری را رها کرده و یا کم نشانش می دهد ،خه امرد آنکـه
آمریکا خه عهدهایی که در خرجام خسته عمل مرکند.خرجام رو خه احتـضـار
است و حتی امضا کنندگانش نرز از شکست آن مرگویند اما خرخی هـنـوز
خوا آمریکا را مربرنند.
انشاء ا ...خدا بیدارشان کند...
مهدی محمدی  /دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک

یورتـمه یا افسـار گسیختگی دالر؟!
دالر  0۸44تومانی!دالر در حالی در خازار ارز یکـتـازی
مرکند که خنظر نمررسد مسئولرن امر،چاره ای خـرای
این کار اندیشرده خاشند و یا حتی مسکنـی هـرچـنـد
موقت خرای این مشکل تجویز نمایند.
انداختن تقصررا خر گردن دولت قبل امـا در ایـن
موضوع چنان کارساز نمی خاشد چرا که خسـرـاری از
مسئولرن توقف قرمت دالر خر  ۸044هزار تـومـان را
افتخار خود دانسته و خدان افتخار مرکردند.
روحانی در سال  9۲در نقد دولت قبل:
” مشکل افزایش نرخ دالر از خودشرفتگـی ،مشـور
نکردن و استفاده نکردن از اخزارهای علمی خرای اداره
ی کشور است“.
در این خاره مرخواهرم خه چهار دلرل افزایش نـرخ ارز
اشاره کنرم .دلرل اول این است که ساالنه خـایـد خـه
اندازه تفاو نرخ تورم داخلی و خارجی،خه نـرخ دالر
افزوده شود تا خه قـرـمـت واقـعـی خـود نـزدیـک
شود،مشکل اساسی که در این حوزه وجود دارد ایـن
است که ایران سراست واحدی را در این خاره دنـبـال
نمرکند .سراست های هر دولت خا دولت قبل متناسـب
است مثال دولت قبل سراست ثاخت نگه داشتن نرخ ارز
را دستور کار خود قرار داده خود که جوا هم ان جـور
ک خاید و شاید نگرفت .دلرل دوم اینکه سراست هـای
خرن المللی در نرخ ارز تاثرر گذار اسـت،خـرای مـثـال
اوضاع اقتصادی ایران خا توجه خه سراست کنونـی در
دوران خاراک اوخاما و ترامپ یکی نخواهد خود چرا کـه
اوخاما خواستار این خود تا در ظـاهـر و خـه خـرجـام
اختالفا خا ایران را از راه مذاکره حل کند اما رفـتـار
سراسی ترامپ و چرنش کاخرنه ی او این روش را تایرد
نمرکند،پس قاعدتا خا توجه خه سراست کنونـی دولـت
ایران مسرر دشوار خواهد شد.

سومرن دلرل اینکه امریکا خدنبال تـقـویـت دالر و
تخریب سایر واحد های پولی در خازار های جـهـانـی
خرای اهداف استعماری خود است .
چهارم هم خی مسئولرتی مسوالن خانک مـرکـزی و
ورود دیر خه خازار ارز می خاشد.
که خاید دید این ورود نا خه هنگام خرنامه ریزی شـده
خوده یا اینکه فقط سستی خود.

که دالیل ک خرای مورد اول موجود است از جـملـه
اینکه سردمداران کنونی اتاق خازرگانی ایران از قـدیـم
مائل خه کاهش ارزش پول ایران و رساندن دالر خـه
مبالغی جون هفت هزار تومان خودند .حال چ سسـتـی
خوده و چ خرنامه ریزی شده مسوالن خی کفایت سزاوار
سرزنش هستند .سراست و خی نظمی های این دولـت
در خرنامه اقتصادی ک روزی چشم خه خرجام دوخـتـه
خود و انرا افتخاری خرای خود تلقی مـرـکـرد اکـنـون
شکست خورده و این افتخار تبدیل خه نقطه ضـعـفـی
خرای روحانی در انتخاخا پرش رو شده است.
مهدی آقایی  /دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک

 9فرهنگى
حس

امام ين (علیهالسالم)مى فرمايند :
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از حقيقت ايمان اين است هك حق را رب باطل مقدم دارى ،ره چند حق هب ضرر تو و باطل هب نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است هك گفتار تو از دانشت رتشيب نباشد.

فرهـنگ گمشـده امروز دانشـجو ؛ بخش اول

فرهن از آن دسته مقوالتی است که در هر موضوعی وجـود دارد ،خـه
ندر مرتوان موردی را پردا کرد که خرگانه از فرهن خاشد .از فـرهـنـ
شهرنشرنی و آپارتمان نشرنی تا فرهن رانندگی ،از فرهن کشـور تـا
فرهن خانوادگی فرهن شخصی و فرهن دانشجویی .متأسفانه خـایـد
خگویرم علی رغم اهمرت خسرار خسـرـار
خاالی فرهن در جای جای زنـدگـی
شخصی و عمومی ما ،این مقوـلـه یـا
فراموش شده یا نادیده گرفته شـده و
حتی اگر خگویرم خرخی ها اصال نمردانند
فرهن چرست ،جای تعجبی نرسـت...
مقام معظم رهبری در کتا دغـدغـه
های فرهنگی خه اهمرت خـاالی کـار
فرهنگی و فرهن اشاره می کنـنـد و
می فرمایند جوان ها خاید خـرونـد خـه
سمت کارهای فرهنگی و زیاد نباید خـه
مسائل سراسی خپردازند ،الـبـتـه خـود
ایشان اشاره مرکنند که منظورشان ایـن
نرست که سراست را فراموش کـنـنـد
خلکه منظورشان این است خرشـتـر خـه
مسائل فرهنگی پرداخته شود تا سراسی.
دانشجو هم خعنوان یک قشر فـعـال و
تأثررگذار در جامعه دارای فرهن هایرست که در صور عدم رعایت این
فرهن ها ،خاعث خه وجود آمدن هرج و مرج و حواشی زیادی می شود.
فرهنگ گم شده ی دانشجو تعبرری است که در این متـن خـکـار
گرفته شده تا شاید قدمی خرداشته شود در جهت احرای این فـرهـنـ .
دانشجو در قدم اول خاید فرهن نام خود را زنده کند ،دانشجـو یـعـنـی
خدنبال علم و دانش رفتن نه مانند دانش آموزان که فقط مـی آمـوزنـد
منتظر تکلرف گفتن و مشق نوشتن و صرفا خا یک کرف خه دانشگاه آمدن

و رفتن ،فرهن گم شده ی فعلی ما در این زمرنه این است خه دنبال علم
نرفترم و نمی رویم و خودمان را درگرر مسائل پوچ و خی عاقبت کرده ایم
که تمام تمرکز الزم خرای درس خواندن و ترصرل علم را از ما گـرفـتـه
است و این همان وسرله ی دشمن است که دانشجو را سرگرم خازیچه ها
کند تا از ترصرل خماند .دانشجو خـایـد
آنقدر خافرهن خاشد که وقتی در جامعه
پاگذاشت ،ختواند تاثررگذار خاشد و ایـن
تأثرر خاید مثبت و در جـهـت اعـتـالی
فرهن غنی اسالمی ایرانی کشور خاشد
که متاسفانه خاز هم مشاهده مـی شـود
این فرهن نرـز در مـرـان خـرخـی
دانشجوها گم شده است .دانشجویی که
سرگار می کشد چگونه مرتـوانـد آمـار
اعتراد خه دخانرا کشور را کاهش دهد؟
دانشجویی که نماز اول وقت را فـدای
نشستن در فضای سبز یا الخی دانشگـاه
خرای استفاده ی زودتـر از وای فـای
مرکند چگونه مرتواند فضای مـعـنـوی
کشور را اعتال دهد؟
نکته ای که خه شد دردآور است و خاید
خرایش خون گریـه کـرد ایـن اسـت
دانشجویی که ترصرل کرده است و سختی های زیادی را خرای ورود خـه
دانشگاه ،پاس کردن واحدها و رفت و آمدهای طاقت فرسا از شهرسـتـان
ترمل کرده تا لقب دانشجو خگررد ،چرا اینقدر ساده لوحانه در خرخی قضایا
قضاو مرکند و تصمرم و جبهه مرگررد؟ چرا خدون تعصب فکر نمرکنـد؟
شک نداریم که دانشجو مطالعا غرر درسی فراوانی دارد اما چرا خه دنبال
مناخع شبهه دار و آن طرف آخی می رود؟
رضا بداغی  /دانشجوی کارشناسی شیمی

کـالم آخـر

دلـتنگـی هـای عـاشـقانـه
خود .همه دلتن خودیم .من و خچه ها را خغل می کرد می گفت :هرچ
دوم
بخش
؛
ُدق)
م
منوچهر
( روایتی از زندگی جانباز شهید سید
فرقی خرن رفتن و ماندن نرست .هستم پرشتان .فرقش این است که من
 . . .منوچهر در عملرا کرخالی  0شرمرایی شده خود .جن که تمام شد شما را می خرنم ولی شما من را نمی خرنرد .همرن طور نوازشتان مرکنم.
خرگشت تهران .آن روزها وضع اقتصادی کشور مناسب نبود و منوچهر اگر روحمان خه هم نزدیک خاشد ،شما هم من را حس می کنرد .منوچهر
چند جا کار مرکرد .اما کم کم حالش رو خه وخامت گذاشت .خعد از چندین همرشه می گفت :من هم دوستت دارم فرشته .ولی هر چرز حد مجاز
خار دکتر رفتن دکترها تشخرص سرطان روده دادند که خه معده زده خود .دارد .نباید واخسته شد .خعد از عرد دیگر نمرتوانست پایش را روی زمرن
شهید سید منوچهر مُدق در کنار همسرش خگذارد .ریه اش ،دست و پایش ،خرنایرش و
جوا کمرسرون سپاه هم آمده خود ،جانباز
اعصاخش همه خهم ریخته خود .یکبار که از
نود درصد .خعد از تشخرص قطعی منوچهر
خوا خلند شد روی لبش خنده خود .خوا
شروع خه شرمی درمانی کرد .موهایش
دوستان شهردش را دیده خود که منتظر او
ریخت و حالش خرلی خد مرشد .نمردانم
هستند و گفته اند که خاید خا فرشته وداع
دردی که من می کشردم خدتر خود یا دردی
کنی و اورا راضی خه رفتنت کنی .روز آخر
که منوچهر می کشرد .دلم می سوزد می
در خرمارستان غسل کرد و من خعدش تند
گویم کاش یکبار داد مرکشرد و دردش را
تند شروع خه دعا خواندن کردم .گریه ام
می ریخت خررون.منوچهر خرلی الغر شده
گرفت .گفت :تو را خخدا ،تو را خه جان
خود .خا آن روزهای اول که مقایسه
عزیز زهرا دل خکن .خودخواه شده خودم.
مرکردم.اما خه چشم من فرق نداشت همان
حاضر خودم که درد خکشد ولی پرش من
منوچهر خود .همان قدر دوستش داشتم .هر
چه سختی خود خا یک نگاهش می رفت .همرن که جلوی همه خماند .دستم را آوردم خاال و گفتم :خدایا راضرم خه رضایت .دلم نمی
مرگفت :یک موی فرشته را هم خه دنرا نمردهم .تا آخر عمر نوکرش خواهد منوچهر خرش تر از این درد خکشد .منوچهر لبخند زد و شکر کرد.
هستم .خستگی هایم را می خرد .خعضی چرزها خد دل من و منوچهر را می خواستند منوچهر را خبرند سی سی یو .خا دوستش دست انداخترم زیر
سوزاند .منوچهر دوست نداشت ناله کند خرای همرن راضی مرشد خه کمرش و از روی تخت خلندش کردیم .ناگهان کمرش زیر دستم لرزید و
مرفرن زدن .اما توقع نداشت که از یک دوست خشنود :اگر جای تو خودم ،منوچهر شهرد شد .منوچهر همرشه آرزو کرده خود آخرین لرظه روی
حاضر مرشدم خمررم از درد ،اما معتاد نشوم .یک شب تلویزیون فرلم تخت خرمارستان نباشد.
جنگی داشت .فرمانده فریاد زد :حمله کنرد .خکشردشان .ناخودشان کنرد .می آید پرشمان .گاهی مثل یک نسرم از کنارم رد می شود .خچه ها هم
یکهو منوچهر فریاد زد :این چه وضع فرلم ساختن است .کدام فرمانده احساسش می کنند .تا منوچهر خود ته غم را ندیده خودم .حاال شادی را
جن می گفت حمله کنرد .مگر کشورگشایی خوده؟ چرا همه چرز را ضایع نمی فهمم .این همه چرز توی دنرا اختراع شده ،اما هرچ اکسرری خرای
مرکنرد؟
دلتنگی نرست.
سال ترویل  99انگار آگاه خود که سال آخر است .خه دل ما هم خرا شده
علیرضا کشاورز /دانشجوی دکترای شیمی

بحاراالنوار ؛ ج0؛ ص991

پرش از این در خصوص رواخط نامشروع پرش از ازدواج و هـمـچـنـرـن
مشکال پرش روی ازدواج جوانان سخن کردیم  .در این شمـاره قصـد
داریم در حد توان راهکار هایی را خرای حل این معضال ارائه دهرم.
مشکالتی که در ازدواج خرای جوانان وجود دارد شاید در دیـد اول ال
ینجل خاشد  ،اما اگر کمی در این مشکال تعقل کنرم  ،خواهرم یافت که
خسراری از این مشکال خا نادیده گرفتن رسوم غلط رایج ازدواج جوانان
در جامعه ی فعلی خرطرف خواهد شد  .نادیده گرفتن رسوم غلطی که آن
را عرف مرنامند و ریشه در خاور های غلط ایجاد شده در اذهـان مـردم
دارند و هنگامی این مسائل مرتفع خواهد شد که هدف اصلی از ازدواج
جوانان را خازیاخرم  .حال این سوال خوجود می آید که مگر نه اینکه غایت
ازدواج جوانان رسردن خه آرامش و کمال در کنار کسرست که اورا تکمرل
مرکند؟ و مگر ازدواج شریک شدن خرای ساختن زندگـی خـا تـالش و
کوشش نرست؟ و مگر قرآن نمرگوید لتسکنوا الرها؟ پس چرا ما راه را گم
کرده ایم و حالو و شررینی زندگی مشترک را در کام جـوانـان تـلـخ
مرکنرم؟ مگر خنای اسالم خر سادگی نرست؟ پس چرا حتی خرای انـجـام
سنت پرامبر هم درگرر تجمال شده ایم؟ کجای اسالم حرف از هزیـنـه
کردن های گزاف (که عامل سخت شدن این فریضه ی خه حق واجـب
جوانان است) شده ؟ و مشخصا زندگی مشترکی که خا این سخـتـی هـا
شروع شود پایان خوشی ندارد و نخواهد داشت.
اما خاید خا خازیاخی مبانی نا اسالمی و نظر خه سرره ی شهدا  ،ما راه گـم
کردگان  ،مسرر اصلی خود را خازیاخرم و ازدواج را تسهرل کنرم و گامی در
جهت القای فرهن صررح ازدواج خرداریم.
همه ی جوانان خاید خا توکل خه خدا و ایمان خه رزاقرت خدا گام در ایـن
عرصه نهند و خا صبر  ،غبار رفتار های جاهل ماخانه را از دیدگان جامـعـه
ی کنونی ما و علی الخصوص خانواده های خود خزدایند .
خراستی چه نراز خه جهرزیه های آنچنانی در حالرکه اگر جوانان  ،خود خـا
تالش وسایل زندگی خود را تهره کنند و خود ساخته خاشنـد قـدرآن را
خرشتر می دانند و از آن خرشتر لذ مربرند؟
چه نراز خه هزینه کردن های ناخجا خرای مراسما آنچنانی که فقط خرای
چشم و هم چشمرست؟ و مگر چه اشکالی دارد زندگی در کنار والدین تـا
مهرا شدن امکانا الزم ؟ (در گذشته خر اساس خاوری درست و خرد پذیر
جوانان پس از ازدواج مدتی در کنار والدین خود زندگی مرکردند تا هم از
دانش و تجرخرا آنان استفاده کنند و هم در اختدای زندگی سر پـنـاهـی
داشته خاشند  .اما در دنرای معاصر و عصر مدرنرته  ،جوانان ترت تـاثـرـر
عوامل گوناگون حاضر خه زندگی خا والدین نرستند  ،اگرچه مرتوانند در این
خازه از زمان صرفه جویی خسرار خوخی خرای تهره ی مسکن کنند).
و وا اسفا خه حال کسانی که خه این سنت های غلط دامن مرزنـنـد وخـه
کوس سخت کردن ازدواج جوانان مرکوخند .یاد خاد روزگارانی که وقـتـی
قرار خود دو جوان ازدواج کنند همه ی همسایه ها و فامرل و  ...دست خـه
دست هم می دادند و مراسمی ساده اما پر از مهرخانی را خرگزار مرکردند و
جوانان راهی خانه خخت مرشدند .اما امروز خهترین فرصت است تا جوانان
خا خررسی سرره ی معصومرن متوجه شوند که خوشبختی و سـعـاد و
آرامش در زندگی خه مهریه و جهرزیه و  ...نرست  ،خلکه عشق و مربت و
گذشت در زندگی مرتواند تضمرن کننده ی یک زندگی آرام خاشد.
در آخر همه ی جوانان خاید خا نگاهی هرف تر خه ازدواج نظر کنند و ایـن
امر مقدس را خا دالیل واهی خه تعویق نرندازد و خا سـازش در زنـدگـی
مشترک یکدیگر را در رسردن خه کمال یاری کنند.
والسالم
نیما بوالحسنی /دانشجوی کارشناسی فیزیک

 1اجتماعى
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هب راستى هك اين زبان كليد همه خوبىاه و بدى اهست پس شايسته است هك مؤمن زبان خود را مُهر و موم كند ،همان گوهن هك (صندوق) طال و نقره خود را مُهر و موم مى كند.

سـنجـش بـی تـدبیـر
تغررر در آزمون کارشناسیارشد امسال دانشگاهها تنها خه حذف کـنـکـور
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و خرگزاری آزمون متمرکز ختم نمیشود خلکـه
تغرررا خه تغررر دروس و ضرایب در خرخی رشتهها هم رسرده است.
خعد از حواشی آزمون دکتری کـه هـمـچـنـان پـاخـرجـاسـت ،آزمـون
کارشناسیارشد امسال دانشگاه ها نرز از همرن اختدای کار پر سر و صدا آغاز
شده است و ضمن حذف کـنـکـور
کارشناسی ارشد دانشگـاه آزاد و
خرگزاری آزمون متمرکز ،تغرررا
خه تغررر دروس و ضـرایـب در
خرخی رشته ها هم رسرده اسـت.
شاید متمرکز کردن آزمون ارشـد
خرلی خه نروه درس خـوانـدن و
نروه خرنامه ریزی آنها در ایـن
چند ماه منتهی خه آزمون مرتبـط
نباشد ،اما تغررر ناگهانی دروس و
ضرایب در خرخی رشتهها مطمئنـا
در روند درس خواندن دانشجویان
خللی اساسی ایجاد می کـنـد و
داوطلبان در مد  0ماه خاید خـود
را خا این تغرررا وفق دهـنـد .ایـن
تغرررا که حداقل در  ۸1رشته اتفاق افتاده است ،گاها تا حذف یک عنوان
درسی و یا اضافه شدن یک یا چند عنوان درسی و یا حتی حذف یک رشته
پرش رفته است و همرن امر موجب نگرانی و اضطرا داوطلبان شده است.
شـد!
رشته ای پرمخاطبی کـه بـه طـور کـامـل دـ
در همرن راستا تعدادی از داوطلبان آزمون ارشد سال  ،91که قصد داشتنـد
در گروه امترانی مدیریت اجرایی آزمون دهد ،اینگونه اعـتـراض خـود را
مرقوم کردند :حذف ناخهنگام رشته ”مدیریت اجرایی“ از کنکور کارشنـاسـی
ارشد و نرز اعالم دیرهنگام خبر آن در شرایطی که تنها  0ماه تا کـنـکـور
کارشناسی ارشد زمان خاقرست ،آزردگی خاطر خرل عظرمی از داوطلبان این
رشته را سبب شده و تالش های شبانه روزی چند ماه اخرر این عزیزان را
خه هرچ خدل ساخته است .کمترین انتظار افکار عمومی از نـظـام آمـوزش
عالی ،اطالع رسانی خه موقع تغرررا مرتوا و سرفصل دوره های آمـوزش

معضـلی به نام “ بـودجـه پـژوهـش“ ...
یکی از مسائل مؤثر در روند پژوهش کشور ،موضوع تأمرن مالی آن اسـت.
طی چند سال گذشته،کمبود خودجه خه عنوان یکی از موانع جدی خر سر راه
پژوهش کشور ،قد علم کرده است .این مسئله  ،فعالرت مراکز ترقرقاتی و
پژوهشی کشور را خه شد ترت تأثرر قرار داده و متأسفانه هـرـچ عـزم و
اراده ای خرای عبور کشور از این وضعـرـت
خررانی و رسردن خه آنـچـه در اسـنـاد
خاالدستی مورد تأکرد قرارگرفـتـه اسـت،
وجود ندارد.
خه هرحال خا ادامه خیتوجهیها خه مقوـلـه
افزایش خودجه پژوهشی در کشور که خارها
انتقاد رهبر انقال را نرز در پـی داشـت،
اواسط سال  9۸خا اخالغ سراستهای کلـی
علم و فناوری ،دولت ملـزم شـد سـهـم
پژوهش از تولرد ناخالص ملی را تا سـال
 ۸040خه  0درصد افزایش دهد .خـه رغـم
این تأکرد خرخی کارشناسان مدعی هستند
از حدود  ۸4سال گذشته تاکنون سهم پژوهش از تولرد ناخالـص داخـلـی
همچنان از حد نرم درصد خاالتر نرفت و این سهم ناچرز پـژوهـش ،امـور
ترقرقاتی کشور را ترت تأثرر قرار داده است .از طرف دیگر در هفته اخـرـر
الیره خودجه سال 91توسط رئرسجمهور تقدیم مجلس شد .یکی از نکـا
قاخل تأمل در الیره مذکور ،افزایش خودجه پژوهشی خود .در این الیره ،کل

عالی می خاشد تا هرگز حقی از هرچ کس ضایع و تباه نگـردد .تـقـاضـای
مصرانه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته "مدیـریـت اجـرایـی" و
دانشجویان کنونی و فارغ الترصرالن این رشته پرمخاطب این اسـت کـه
تجدید نظری در تصمرم مذکور صور پذیرد و پذیرش این رشته از طریـق
کنکور کارشناسی ارشد سال  91کما فی الساخق در دستور کـار سـازمـان
سنجش آموزش کشور قرار گررد .حذف این گروه امترانی در حالی صـور
گرفته است که هم اکنون داوطلبان این آزمون خاید در چـنـد روز آیـنـده
تصمرم خود را خرای شرکت در یـک
رشته جدید خگررند و خا توجه خـه
تغرررا دروس و ضرایب سـایـر
گروه ها ،این تصمرم چندان آسان
نخواهد خود  .همچنرن تغـرـرـرا
گسترده ضرایب دروس در رشتـه
های مکانرک خرق کامپروتر IT
خرنامه ریزی های داوطلبـرـن را
کامال خهم ریخته و خه نوعـی خـا
سرنوشتشان خازی شده اسـت در
صورتی خا استاد خه تبصره چهـارم
از ماده پنج قانون سـنـجـش و
پذیرش دانشجو در دوره هـای
ترصرال تکمرلی در دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی کشور کـه سـال
گذشته اخالغ شده است ،این تغرررا حداقل خاید یکسال قبل اعالم شود و
در خدترین حالت ،حداکثر میشود  ۸4درصد تغررر کند،اما نتنها تـغـرـرـر
مردود نرست حتی رشته مدیریت اجرایی نرز حذف شده است!!!!!!
واکنش سـاممـان سـنـجـشه مـا هـیـمـ ـاره ایـم!
توکلی مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور صبح شنبه در گفت و
گویی در پاسخ خه اعتراض داوطلبان کارشناسی ارشد خـه حـذف خـرخـی
رشته ها و ضرایب دروس این آزمون گفت :سازمان سنجش در این زمرـنـه
تصمرمگررنده نرست و فقط مجری مصوخا مراجع قانونی مرسو میشود
اما این گفته تناقض آشکاری خا قانون مصو مجلس دارد ونرازمند خازنگری
سازمان سنجش و وزار علوم است.
امیر رضا طهماسبی /دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک

خودجه پژوهشی سال آتی ،خا دو هزار مرلرارد تومان افزایش نسبت خه سـال
 ،90خراخر ۸1هزار مرلرارد تومان در نظر گرفته شد .قاخلتأمل آنکه افـزایـش
خودجه پژوهشی کشور در سال 91در حالی صور میگرـرد کـه خـودجـه
مصو پژوهش در سال  90ترقق نرافته است .خا این تفاسرـر مـی تـوان
نترجه گرفت که خودجه پژوهشی کشور صرفاً روی کاغذ افزایش مییاخد و
خا ادامه شرایط کنونی ،خه تخصرص خودجه  ۸1هزار مرلرارد تومانی امـرـدی
نرست .خه طورکلی می توان گفت تردیـدی
وجود ندارد وضعرتی که امروز در حـوزه
خودجه پژوهش و فناوری خا آن مواجهرـم،
خهطور عمده از نگاه غررکارخردی مسئوالن
خرنامه ریز و تصمرم گرر کشور خـه حـوزه
پژوهش ناشی می شود و ادامه این رونـد
خدون شک تبعا نامطلو خسراری خـرای
کشور خه دنبال خواهد داشت .البته عـدم
تخصرص خودجه مذکور در چـنـد سـال
گذشته نرز این مسئله را خه ذهن متـبـادر
می سازد که تاخهحال سراستگذاریهـا و
خرنامهریزیهای صررح و دقرقی نسبت خه
ترقق اعتبارا پژوهش و فناوری وجود نداشته است .این نکته را نرز خایـد
افزود که ،در صورتی که خه امر پژوهش و تامرن مالی آن تـوجـه شـود و
خودجه در نظر گرفته شده خرای این خخش خه طور کامل مـرـقـق شـود،
می توان کارهای موثری در این زمرنه انجام داد که نترجه آن پـرـشـرفـت
اقتصاد دانش خنران و اشتغال زایی است.
فریاد

تحت العقول ؛ ص 092

اولويت مغفول دااگشنه اه

خی شـک
پرشرفت علمی و گـفـتـمـان
پرشرفت علم یکی از مهمترین راههای دستراخی خه اقتدار سراسی و
اقتصادی در هر جامعه ای است .اما مسئله مهم این است که خه چه
طرقی می توان خه پرشرفت علمی که زمرنه ساز اقتدار سـرـاسـی و
اقتصادی است دست یافت که ایـن مـهـم یـکـی از وظـایـف
دانشگاههاست .خران این کلما و واهه ها خه گفتار خسرار ساده اما در
عمل خا چالشهای جدی روخروست .موضوع جنبش نـرم افـزارو و
تولرد علم در سال هاو اخرر خارها از سوو مقام معظم رهبرو مطرح
گردیده است .درحال حاضر ارتباط سرستماترک خرن نظام آموزشـی،
ساختار شغلی و نرازهای جامعه وجود ندارد .متاسفانه یکی از شاخص
های مهم ارتقا علمی اساترد در دانشگاه ارایه و چاپ مقـاال ISI
می خاشد .چه خسا که در این شرایط ترقرقا انجام شده خـه هـرـچ
وجه مرتبط خا مشکال جامعه ما نبوده وحتی در خرخـی از مـوارد
کمک حال کشورهای دیگر می خاشد .و موضوعی که جـای خسـی
تامل و البته تأسف دارد اداره دانشگاه ها توسط گروههای سراسی و
سراسی کای هاست که خی شک می تواند در روند پرشرفـت عـلـم
خدشه وارد کند .این خدان مفهوم نرست که دانشـجـو و دانشـگـاه
سراسی نباشد خلکه این مسئله الزم است معکوس شده ،خه طوری که
دانشگاه خاید تبررن کننده مسائل سراسی و اجتماعی در جامعه خاشـد.
موارد ذکر شده فوق تنها خخشی از موانع موجود در دانشگاهها خـرای
رسردن خه پرشرفت علمی کشور و گسترش گفتمان علمی است کـه
امرد است خا استفاده صررح و خجا از ظرفرت های موجود در جـهـت
رفع آنها اقدام شود.
دانشجو

بـدون شـرح ....
خوراک ”سوسـک و مـرغ“  -یکشنبه  1دی  -سلف پردیس
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