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 انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه سمنان

 در خانه اگرکس است یک حرف بس است

 گاهنامه سیاسی ، انتقادی ، اجتماعی

 گفتم که الف گفت دگر گفتم هیچ

 محمدامین عارف نیامدیر مسئول و سردبیر: 

همزمان با چهارمین روز از هفته بزرگداشت            ”

، با حضور دکتر منصور       5/6/3931دولت مورخ    

غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سه پروژه          

عمرانی دانشگاه سمنان به بهره برداری رسید و           

ساخت دو پروژه نیز در این دانشگاه آغاز شد. این           

پروژه ها شامل افتتاح ساختمان دانشکده ریاضی،        

آمار و علوم کامپیوتر، فاز نخست دانشکده               

مهندسی عمران و همچنین ساختمان کتابخانه         

مرکزی و مرکز اسناد و ساخت دو پروژه کارگاه            

فناوری خیرساز در محل پارک علم و فناوری             

دانشگاه سمنان و احداث سرای دانشجویی             

خیرساز با مشارکت صندوق رفاه دانشجویان آغاز        

 “شد.

جناب آقای وزیر زمانی را برای سفر خود به فضای       

دانشگاه انتخاب کردند که دانشگاه تقریبا تهی از          

دانشجو بود، دانشجویانی که علت وجود دانشگاه         

هستند. حتی مسئولین دانشگاه فعالین دانشجویی      

دانشگاه را هم در جریان نگذاشتند. این در حالی          

است که طی سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری          

سابق جناب آقای دکتر فرهادی که در حاشیه            

افتتاح های متوالی در پایان دولت یازدهم مورخ          

که به قصد نشست با روسای                 5/613931

دانشگاههای استان وارد دانشگاه شدند. زمانی که        

ایشان حاضر به دیدار با فعالین دانشجویی نشدند         

و در مقابل وسیله نقلیه خود با اعتراض این                

 سیدعلی موسوی

 پیگیری کنید 3ادامه متن را در صفحه 

تقریباً همه؛ اعم از دوست و دشمن انقالب اسالمی می توانند این ادعا 

را تایید کنند که شخص امام خمینی)ره( معتقد به راه حقق و عقد          

یعنی صراط مستقیم بود و در تمام دوران مبارزه هیچگاه از مقواضق      

اصلی خود عدو  نکرد و علی رغم دشواریها و فراز و نشیبهای فراوانقی  

که هر یک می توانست عاملی برای تغییر موض  و روی آوردن بقه          

سکوت یا سازش تلقی گردد، بر توحید و عدالت و ارزش های متعالقی  

انسان پای فشرد. برخوردااری از هدف و جهت و ایمان داشتن بقه آن     

در سیرۀ سیاسی این شخصیت از امور آشکار و قطعی است. چه آنکقه   

او هم خود دارای جهت فکری، نگرشی، سیاسی و اجتماعی بوده است 

و هم این جهتداری و جهتگیری را به دیگران تقعقلقیقم داده اسقت.          

برخورداری از بینش صحیح سیاسی و اجتماعی در کنار بینش معنوی 

نوسانات بازار ارز ما را بر آن داشت که به گفتگویی 

با مختصصان بحث اقتصادی بپردازیم. مقتقن زیقر       

مصاحبه با دکتر حسینی شاهرودی نماینده مقردم    

شاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی و نائق   

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است کقه آنقرا       

 خدمت شما تقدیم می کنیم.

ضمن عرض سالم و خسته نباشید خددتد      

شما، لطفا بفرتایید چه عواتلی باعث شد نرخ 

ارز در چند تاه اخیر نوسانات شدیدی داشته 

 باشد؟

بنده هم خدمت شما و خوانندگان محترم نشقریقه     

الف سالم عرض می کنم. نرخ ارز در کشقور هقای      

مختلف تاب  شاخص های اقتصادی است. یعنی اگر  

ما بخواهیم نوسانات ارز را بررسی کقنقیقم بقایقد          

تغییرات واقعی را در شاخص های اقتصادی ببینیم. 

اما در این یک سا  گذشته شاخص های اقتصقادی  

ما تغییری نکرد بلکه دولت و بانک مرکزی بقاعقث     

این نوسانات شدند. مقداری از آنهم بخاطر فضقای     

 روانی جامعه بوده است.

سیاست های دولت در کاهش حجم نقققدیقنقگقی      

ناموفق بوده است و ما در پنج سا  گذشته شقاهقد   

مقیقلقیقارد        5966میلیارد تومان به  966بودیم از 

بقرابقر    139تومان افزایش یافته است. یعنی بیش از  

افزایش یافته است. طبیعتا چون ایقن حقجقم از           

نقدینگی چون به سمت تولید و اشتقغقا  نقرفقت،       

باعث ایجاد این چالش بزرگ در جامعه شد. ازدیقاد   

نقدینگی اگر به سمت تولید و اشتغا  بقاشقد، نقه      

تنها آسیبی نمی رساند بلکقه پقویقایقی و رشقد            

اقتصادی را درپی خواهد داشت. ولقی اگقر ایقن           

نقدینگی به سمت داللی، سفته بازی یا خقدمقات     

بازرگانی که تولید محور نیست رفت و کمکقی بقه     

 محمدامین عارف نیا

 محمد غالمی

 پیگیری کنید 4ادامه متن را در صفحه 

 

همانطور که میدانید به طور طبیعی در بدن انسان به ازای یک مغز دو 

دست ، دو پا، یک قل  و... وجود دارد و از از  تا به االن این نسقبقت        

وجود دارد و هر گونه نقصان در این موضوع در عملکرد کقلقی انسقان      

اختال  ایجاد می کند ، تا جایی که هرچه این تناس  بیشتر بقه هقم     

بریزد انسان بیشتر به ناکارآمدی و غایت بی تحرکقی یقعقنقی مقرگ          

نزدیک می شود. یا مثال فرض کنید در یک مسابقه ی فوتبا ، هرکدام  

از یازده نفر در پست های معین و تعریف شده مشغو  انجام وظقیقفقه    

نشوند مثال به دلیل عدم مدیریت مربی یا وجود اشتیاق برای گلزنی به 

جای دو یا سه نفر، شش نفر در خط هجومی بازی کنند، یقا تقیقمقی       

بازی را بدون دروازه بان انجام دهد، چنین تیمی هیچگاه به پیروزی و   

قهرمانی نمی رسد یا اگر هم به جایی برسد بخش بزرگی از بازیکقنقان   

بار سنگینی را تحمل خواهند کرد و بسیاری سرخورده و نقاکقارامقد        

خواهند شد. به طور طبیعی نسبت عددی نخبگان و نیروی کار چیزی  

 علیرضا دلیری

 پیگیری کنید 3ادامه متن را در صفحه 

 پیگیری کنید 2ادامه متن را در صفحه 
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 تولید و اشتغا  نکرد، ما شاهد افزایش تورم خواهیم بود.

دولت در این ایام نتوانست نقدینگی را به سمت تولید و اشقتقغقا         

پیش ببرد، که طبیعتا این نقدینگی به یک باره این موج فقزایقنقده      

رشد نقدینگی به سمت ارز، سکه، خودرو و مسکن رفت. طبیعتقا بقا      

افزایش قیمت ارز تورم مصنوعی در کشور ایجاد شد. چقون مقیقزان       

درصد نیازمندی به ارز دارد    51محصوالت موجود در کشور کمتر از 

درصقد     51و بقیه آن تولید داخل است و ما باید به اندازه هقمقان       

درصقد     1-/مشکل تورمی برسیم که در سطح جامعه این تورم به   

برسد. ولی فضای روانی که باگرانی ارز و سکه در جامعه ایجقاد مقی      

 شود، اثر روانی این تورم بیشتر از اثر اصلی آن است. 

قصه خروج ترامپ از برجام هم مزید بر علت شد. برخقی اظقهقارات       

سیاستمداران ما در اینکه اگر ما تعامل با آمریکا نداشته باشیم دچقار  

آسی  هایی در حوزه تحریم خواهیم شد و برخی جریانات سیقاسقی   

که خروج از بن بست در کشور را به مذاکره به آمریکا و اروپقا گقره       

زدند و صحبت از پذیرفتن بعضی از تعهدات بین القمقلقلقی مقثقل           

و ... التهاباتی را در بازار ایقجقاد         CFTو   FATFکنوانیسون پالرمو و 

 کرد.

این رشد فضاینده ناشی از مصرف باالی ارز نبود. میزان ارز مصقرفقی    

ما در کشور مشخص است، میزان تولید ارز هم مشخص اسقت. مقا        

مقاه     8-/مازاد بر مصرفمان تولید ارز داشتیم. ولی دیدیم در ایقن       

گذشته مصرف و تقاضای ارز بیشتر از نیاز ما بود. این قضیه ناشی از    

این بود که پو  های سرگردان و نقدینگی به سمت خرید ارز هقای    

 خارجی مخصوصا دالر پیش رفت.

آیا دول  تیتوانس  نرخ ارز را کنترل کند یا از اختیار دولد   

خارج شده بود؟ اگر تیتوانس  پس چرا در این تدتی شاهدد  

 اقدام عملی از سوی دول  تردان نبودیم؟

-/دولت می توانست نرخ ارز را کنتر  کند، تصمیمات اشتباهی در   

ماه گذشته گرفته شد و هنوز هم قائل به این است که تصمیمقات   8

درستی گرفته است، ولی اگر تصمیمات درست بود نباید شاهد ایقن    

افزایش فزاینده می بودیم. مادر دولت یازدهم قیمت دالر ثابت نقگقه    

داشته شد و افزایش نرخ ارز طبق تورم موجود در جامعه هم اتقفقاق   

نیفتاد که با شیوه های مداخله ای بانک مرکزی این اتفاق افتاد. ولی  

شاهد بودیم در دوره دوازدهم فشاری که بر ارز آورده شد فقنقر ارز       

هزار تقومقان    8-/پرید و ما شاهد جهش بودیم، این جهش تا سقف 

طبق تورم داخلی و جهانی طبیعی بود اما برخی سیاست های دولت 

تومانی کامال اشتقبقاه    1966مثل تک نرخی کردن دالر و اعالم دالر 

بود. دولت بجای اینکه روی تقاضای ارز تمرکز کند، روی بازار عرضه  

تمرکز کرد و تقاضا ایجاد فضای روانی کرد. به عنوان مثا  خقانقواده    

ای که برای فرزندشان ماهانه ارز تهیه میکردند، ارز یکسالشان را یک 

جا خرید کردند. یا کسانی که سفرهای خارجی داشتند یا کسانی که  

به دنبا  مواد اولیه برای کارخانه بودند به این فکر افتادند که بقرای    

 یکسا  خود ارز تهیه کنند.

نیاز به ارز را باال بردند و در کنارش حجمقه  

ای راه افتاد که حتی کسانی که نیازمند بقه  

ارز نبودند به سمت این بازار رفتند. دیقگقر      

تصمیماتی که در حیطه صادرات گرفته شد 

هقزار     56به عنوان مثا  زمانی کقه دالر        

تومان بود دولت صادر کننده را مجبور مقی  

تقومقان در        1966کرد که ارز را با نقرخ      

اختیارات دولت قرار بدهد که طبیعتا هقیق    

صادر کننده ای زیر بار این قضیه نمیقرفقت.   

پیشنهاداتی هم که کمیسیون اققتقصقادی      

داشت و طرح دو فوریتی داد ولی شقرایقط     

مملکت به این سمت رفت که ما بقا دولقت     

تعامل کنیم و در کنار دولت باشیم و مفادی 

که در کنتر  بازار ارز داریم را  بقا دولقت       

توافق کنیم. ولی دولت به منویات مجلس توجهی نکرد تا زمانی کقه   

شرایط بسیار حاد شد و منجر به تغییر رئیس کل بانک مرکزی شقد.  

با ورود آقای همتی به این ماجرا منویات مجلس عملی شد و بقازار      

ارزی کنتر  شد و سپرده گذاری ارزی با ضمانت بانک مرکزی انجام 

شد، اما متاسفانه خیلی دیر انجام شد! اعتماد مردم به دولت و بانقک   

مرکزی سل  شده و یا خیلی کم شده بود. دولت میتوانست اقداماتی  

 که االن انجام میدهد را بهمن ماه پارسا  انجام دهد.

بخشی از این جریان هم مسائل سیاسی بود. تهدید های آمریکا و از    

سوی دیگر اظهارات برخی مسئولین و جریانات سیاسی در داخقل      

کشور به این مسئله دامن زد و کنتر  بازار ارز از دسقت دولقت در       

 رفت.

تا کنون چده     79از نظر شما نرخ واقعی تورم از ابتدای سال 

 عددی اس ؟

 6/نرخ واقعی تورم را به راحتی نمی توان محاسبه کرد، اجناس از     

درصد افزایش قیمت داشته است. باید دید در سقبقد       966درصد تا 

خانوار این نیاز های اساسی چه تغییری کرده است. ولی ما تقورم را     

در مواد غذایی و خودرو و ساختمان و... بیش از عقدد اعقالم شقده           

درصد میدانیم، در نیازمندی های اساسی خانقوار تقورم را        8یعنی 

درصد میدانیم و مرکز آمار باید آمار دقیق را محاسبقه و     16بیش از 

 به مردم اعالم کنند.

 تردم در تواقع بحرانی چه تاثیری روی اقتصاد کشور دارند؟

مردم نقش اصلی و اساسی را در اقتصاد دارند. هرموق  که ما نقققش    

مردم را در نظر نگرفتیم آسی  جدی به ما وارد شد و دچار اشتقبقاه   

محاسباتی شدیم. اقتصاد و قیمت ارز را تکلیفی کردیم که این قضیه  

ضربه های زیادی به ما زد. دولت در حوزه اقتصادی باید در مقیقان        

 مردم حرکت کند. که هنوز هم این اتفاق نیفتاده است.

ما اسم این اتفاقات را بحران نمیگذاریم، بحران شرایط سخت تقر از    

این دارد. ما اسم این را چالش میگذاریم. چون شاخصه ای تقغقیقیقر       

نکرده که بگوییم بحران ایجاد شده است و بخش قابل توجهی ازیقن  

 جریان بی تدبیری بوده است.

سقکقه      9666/وقتی مردم وارد بازار ارز و سکه شدند توانستند تقا    

خریداری کنند و این فاجعه را به وجود اوردند که این ایراد هقم بقه     

بانک مرکزی و دولت وارد است که چرا این بستر را بقرای دالالن و      

 سودجویان فراهم کردند.

مردم باید خرید غیر ضروری ارز و طال و خودرو و... را تحریم بکننقد.     

حتی خرید مواد غذایی باید در حد مصرف متعارف بقاشقد. نقبقایقد         

درگیر احتکار خانگی بشویم. با قناعت باید به اقتصاد دولت ها کمک  

کرد، تفاوتی هم نمی کند این دولت را اصالح طقلق ، اعقتقدا  یقا          

اصولگرا راهبری می کند. مردم باید خودشان از خودشان حقمقایقت     

بکنند. ما در عین اینکه توان مالی داریم نباید خرید غقیقر ضقروری       

 بکنیم. حتی نیازهای غیر ضروری را باید به تعویق انداخت.

در تجموع سیاس  های پولی و اقتصادی آقای روحانی را از   

 ابتدا تا کنون چگونه ارزیابی تیکنید؟

دولت آقای روحانی در برخی حوزه ها مثل مهار تورم در چهار سقا   

او  موفقیت هایی را کس  کرده است. اما در برخی حوزه ها مقثقل      

حوزه پولی و بانکی توفیقاتی نداشته است. ما شاهد حوادث تقلقخقی     

مثل مشکالت ناشی از سپرده گذاری در موسسات مالی اعتبقاری و    

برخی بانک ها داشته ایم. عدم بازپرداخت مطالبات دانه درشقت بقه      

بانک ها را داشته ایم که یکی از بزرگترین این بدهکاران خود دولقت  

 /6است و برخی افراد مطرح هم جزو این بدهکاران هستند. بیش از  

درصد از این مطالبات منحصر به تعداد خاصی از افراد اسقت. عقدم        

 هدایت نقدینگی به تولید اشتغا  محور هم از ضعف های دولت بود.

سیاست مهار تورم دولت هم سیاست مقطعی بود. ما در چقهقارسقا      

دوم شاهد بودیم که ثبات نسبی که در بازار ایجاد شده بود به یکباره 

سدش شکست و مارا دچار چالش عظیم کرد و تمام زحمات دولقت    

در چهار سا  گذشته را بر باد داد و فشار زیادی را به مردم خصوصقا  

 قشر ضعیف وارد کرد.

 با تشکر از وقتی که در اختیار تا قرار دادید.

فعالین مبنی بر لزوم حضوری ایشان در جم  دانشجویان مواجه شدند              

 اعالم کردند حتما در آینده با این فعالین و دانشجوها دیدار خواهند کرد.

اما گویی این روند مشابه و تکراری در دولت های یازدهم و دوازدهم                  

است. سفر اخیر که گویی صرفا عبور از فضای دانشگاه است نه مُداقه در               

آن؛ زیرا جناب وزیر حتی حاضر به دیدار از فضاهای صنفی دانشجویی               

مانند خوابگاه و سلف هم نشدند. البته که دلیل آن هم واضح است و آن                

هم مشابه دلیل سفر به دانشگاه در زمانی تقریبا تهی از دانشجوست،                 

چون اینجا دانشجو مهم نیست. اما فارغ از این حرکتی که بیش از پیش               

دور بودن از فضای اجتماعی این وزیر را نشان می دهد با یک رصد کلی                

نسبت به رفتار بعضی دولتمردان دولت های یازدهم و دوازدهم شاهد               

 نقاط مشترک در رفتار این افراد هستیم.

مواردی مانند وزیر بهداشت، آموزش و درمان پزشکی دکتر قاضی زاده              

خیلی غلظ  ”هاشمی که در برابر مطالبه مردم از صحبت هایی چون                

برای ”یا  “  کردی بی شعور! اگر من بگذارم یک روز دیگر اینجا کار کنی             

“ افزایش دو سا  سه سا  عمر ما ساالنه یک میلیارد تومان هزینه کنیم             

که در برابر مطالبات کمبود امکانات پزشکی اورژانس          “  خودت بما  ”یا  

شهرستان بدره، تامین دالر برای بیماران خاص و گرانی خدمات                   

فیزیوتراپی استفاده می کند. شاهکار جدید ایشان هم در برخورد با فعا              

دانشجویی بود که در جواب نقد های به حق ایشان؛ وی با الفاظی مانند                

و مقایسه با گروهک فرقان و امثالهم استفاده می کند          “  تکفیری شمایید ”

 و به اشارتی خود را برترین بعد از دوره مادها خواند.

از دیگر موارد جناب آقای دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی است که               

برخورد ایشان با خبرنگار و توهین به او یا رفتار ایشان در مواجه با                     

حوادثی که مربوط به وزارتخانه متبوع اوست چون حادثه تصادف قطار              

که در نهایت بیمه بودن مسافران را مطرح می کند یا غیبت طوالنی و                 

صحبت های ایشان بعد از زلزله سر پل ذهاب در ادامه رفتار دولتمردان               

می توان نام برد. و از این دست برخوردها که به وفور می توان مشاهده                 

کرد؛ اما دو نفر فوق الذکر که همواره از خطوط قرمز دولت هستند                   

 افرادی به مرات  برجسته تر در این نوع برخوردها بودند که بیان شد.

تالش البته این خط مشی را می توان در تمام دولت مشاهده کرد گویی               

در دور بودن هرچه بیشتر و نگاه از باال به پایین دولتمردان نسب           

جز به بدنه ی اجتماعی ای که وظیفه در رفع نیازهای آن ها دارند              

رفتار مشترک آنهاست. این رفتار متفرعنانه که در برخی اعضای دولت از            

مسئو  دولت تا مدیران میانی آن که شدت و ضعف آن در این افراد                   

این افراد است که خود را         ارباب و رعیتی  تفاوت می کند، حاصل نگاه       

کارفرما ملت می دانند نه کارگزار آنها و توق  دارند بعد از انتخاب کردن               

بر دهان زده و تمام تبعات سوء         “  مُهرِ اُسکُتوا ”آنها در انتخابات مردم      

مدیریت این افراد را بپذیرند؛ و می توان گفت که رفتار آنها را حاوی                   

 نوعی ارتجاع به حکومت استبدادی است.

این نوع برخوردها که هی  جایگاهی در حکومت داری اسالمی ندارد و               

موردی مانند برخورد امیرالمومنین)ع( با خانواده بی سرپرستی که پدر            

خانواده شهید در راه خدا بود موید این نکته است. و جای بسی تعج                  

است که افرادی با این نوع      

نگاه به حکومت داری         

چگونه صاح  منص  در      

حکومت اسالمی می         

 گردند!

بر قشر مردم و بالخصوص      

دانشجویان است که این      

رفتارهای متفرعنانه را        

نپذیرفته و با برخورد با این   

نوع رفتارها که با اساس        

اسالم و نوع حکومت داری     

اسالم در تضاد آشکار است     

از ادامه آن جلوگیری         

 کنند.
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است از جنس همین نسبت مغز و دست و پا یا نسبت فقوروارد و    

هافبک و دروازه بان ، از جامعه ای که این نسبت را رعایت نقمقی     

 کند نمی توان توق  تعالی و پیشرفت داشت.  

تنظیم و تقسیم نیروی انسانی جامعه از حیاتی ترین و بقنقیقادی      

ترین وظایفی است که حکومت هر کشور به تناس  نقیقاز هقا و        

اهداف خود باید انجام دهد اما متاسفانه در کشقور مقا بقه ایقن           

موضوع آن طور که باید و شاید پرداخته نمی شقود. آمقار بقاالی         

بیکاری، فرار مغز ها، قرار نگرفتن آینده ی شغلقی اشقخقاص در        

راستای تخصصشان در پایین هرم جامعه و نداشتن توانایی هقای    

مدیریتی مورد نیاز در سطوح باال، نمایانگر این موضوع اسقت. در       

حا  حاضر نه تنها در تقسیم دوگانه ی نیروی کار و نخبه بلکه در 

تقسیم قشر نخبه در قسمت های مختلف نیز دچار چالشی بقزرگ  

 هستیم.

جامعه برای طی کردن مسیر پیشرفت ابتدا باید به ترتی  از سقه    

پله ی علوم انسانی، علوم پایه و در نهایت علوم مهندسی و تجربقی  

عبور کند. چرا که ابتدا در علوم انسانی خود بشر و نیقاز هقای او        

مورد بررسی قرار می گیرد، در علوم پایه عالم هستی و مادیات بقه  

عنوان ابزاری در اختیار بشر برای تعالی و رف  نیاز ها شناخته مقی  

شود و در گام نهایی به واسطه ی علوم تجربی مانند مهنقدسقی و     

پزشکی راه حل ها طراحی می شود و به منسه ظهور می رسد. م   

االسف جامعه ی ما از همان ابتدا ی ورود به مدرنیقتقه در زمقان        

پهلوی او ، دو قدم او  یعنی علوم انسانی و علوم پایه را نقادیقده     

گرفت و شاهد این هستیم که اولین دانشکده ای که در دانشقگقاه   

تهران تاسیس می شود دانشکده ی فنی و مقهقنقدسقی اسقت و          

علومی که در آن تدریس و ترویج می شود ترجمه ی همان علقوم  

غربی است که گام های نخست و ثانویه اش به فراخور نیقاز هقای     

همان جوام  به وجود آمده است. در نتیجه خروجی تحقصقیقالت     

آکادمیک کشور به جای کارامد بودن برای این مرز و بوم، بیشقتقر   

به کار جوام  غربی می آیند! این افراد در نهایت بقرای بقه هقدر         

نرفتن تحصیالتشان، یا ترک دیار به سمت فرنگ می کنند و یا در 

صورت وجود اندکی ح  وطن در صدد غربی سازی همینجقا بقر     

 راه حل است و نه آن.می آیند؛ که نه ایقن    

البته وجود مشکل در 

همه جقا    

طبیعیست، از فرد و اجتماع های کوچک گرفته تا کقلقنقی هقای       

بزرگ تر، محله ، شهر و... تا کشور در همه جای دنیا همیشقه بقا        

مشکالتی دست به گریبان بوده و هستند و هی  عقل سقلقیقمقی       

کسی را به خاطر وجود مشکل سرزنش نمی کند و نکته ی مقهقم   

در این رابطه آن است که به قدر کافی وقت، هزینه و انرژی بقرای  

حل مشکالت صرف شود. اما اوضاعی که به مدت یقک ققرن در          

کشور حاکم است و راه حل هایش در حقد حقمقاسقه هقایقی)!(             

همچون تغییر نام وزارت آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و   

فناوری است، د  هر کسی که در گرو وطن باشد را به درد مقی      

 آورد.

 و اما راه حل چیست؟

 راه حل یک کالم است: خود باوری

اینکه می گوئیم در ابتدای ورود به مدرنیته قدم های او  و دوم       

برداشته نشد ناشی از شیفتگی صاحبان قدرت در آن زمان نسبقت  

به مدرنیته ی غرب بود و اگر می پرسید که بعد از انقققالب ایقن      

خود باختگی پایان یافت، جواب هم مثبت است و هقم مقنقفقی.         

در درجه ی او  بایقد روش و مقنقش           /1انقالب ایران در سا  

موجود را تحت تاثیر قرار می داد و پس از این تحو  باطنی، نمود 

آن در ظاهر اشخاص دیده می شد. الحق و االنصقاف تقغقیقیقرات         

تاحدود خوبی انجام گرفت اما بعد از پایان دهه شقصقت، دولقت        

حاکم نگاه خود را دوباره معطوف به خارج مرز ها کرد، تولید علوم 

بومی انجام که نشد هی ، حتی در علوم انسانی که مقی بقایسقت      

خودمان متناس  با مردم خود تولید و حتی صادر کنیم هم دست 

به دامن غرب شدیم! و این نگاه به بدنه ی مدیریتی کشور تقزریقق    

نمود. با تقری  خوبی می توان ادعا کرد کار به جایی رسیده که ما  

از آنچه که باید میرسیدیم که هی  بلکه از آنچه بودیم هم تقنقز    

کرده ایم. تنها راه پیش رو بازگشت به سمت اهداف ایجاد انققالب   

و تعریف دوباره ارزش هاست، پر واضح است که دولت در مقققابقل    

مردم دارای مطالبه ی به حق و جدی، راهی جز سر فقرود آوردن    

 ندارد.
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و اخالقی نیز باعث شده است تا او به شخصیت برجسته ای در تقاریق      

جهان تبدیل شود و در استقامت در راه حق به کسی بقد  شقود کقه        

شبیه به انبیا و ائمه اطهار)علیهم السالم( است. وجود چنین شخصیتقی     

در تاری  معاصر ایران موج  افتخار این کشور در جهان است. به بیقان   

کَالجَقبَقل، ال تُقحَقرُکُقهُ          ...«مام نشان داد که چیست معنای «محققی: 

مرد حق؛ کوه اسقت کقه او را         «یعنی »الَواصِفُ، و ال تَزیلُهُ العَواصِفُ...   

طوفان های سهمگین هم درهم نمی شکند و گردبادها از جقای نقمقی      

 »کند.

همانطور که متون تاریخی، برای وصو  به اهداف شخصی یقا حقزبقی        

مورد تحریف قرار می گیرند، شخصیت های تاریق  هقم در مقعقرض           

تحریف اند. تحریف یک شخصیت با تغییر آرا او انجام می شود البته در  

این نوع تحریف عمق دیدگاه های شخصیت مورد هجوم محرفان ققرار    

می گیرد. پس دو دلیل اشاره شده در باال؛ یکی بزرگی شخصیت امقام    

)ره( و همچنین در معرض تحریف بودن بینش او مقی تقوانقد بقرای             

پراداختن به بازتاب درست و عمیق سیره سیاسی و اجتماعی امقام)ره(     

کافی باشد. فلذا قصد داریم در این سا  تحصیلی در ایقن قسقمقت از         

تا آنجا که زمان به ما اجازه دهد بازتعریفی از گقفقتقمقان     »الف«نشریۀ 

های دارای اهمیت ایشان را مورد اشاره و تجزیه و تحلیل قرار دهقیقم.     

پس از شما خواننده محترم دعوت می کنم که در این شماره و دیقگقر     

این متن را دنبا  کرده و کاستی ها یا نقققد     »الف«شماره های نشریۀ 

های خود در مورد این سلسله متن ها را از طریق سامانه های مقجقازی   

انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه سمنان به مسئولین نشریه منتقققل   

کنید. سعی می شود کمتر از تحلیل های دیگر نویسنقدگقان در ایقن         

خصوص استفاده شود و منب  اصلی بحث کتاب صحیفۀ حضقرت امقام     

 خمینی)ره( می باشد.

همه می دانند آنچه که امروز دغدغۀ اقشار مختلف ملت ایران می باشد 

مسئلۀ اقتصاد و نظام اقتصادی است. همین دغدغه باعث شد که ما در    

اولین قلم فرسایی خود در راه تبیین اندیشه های اجتماعی و سیقاسقی   

امام خمینی)ره( به مسئلۀ اقتصاد بپردازیم. عده ای از مقردم عقامقل             

بوجود آمدن این فشار اقتصادی به ملت را ناکارآمدی حاکمیت در ایقن  

مسئله می دانند؛ ممکن است شما که خوانندۀ این مقاله هستید از این 

گروه باشید. جال  است که حضرت روح ا...)ره( در وصیت نامه سیاسقی  

الهی خود که مهمترین رهنمودهای ایشان به آیندگان است به عقلقت   -

بصیرت سیاسی خود این روز را پیش بینی می کنند و در فرازی پس از 

اشاره به توطئه های دشمنان و معاندان اینطور مسئله را بقیقان مقی          

... و از همین قماش توطئه ها و شاید موذیانه تر، شایعه هقای       «کنند؛ 

وسی  در سطح کشور و در شهرستان ها بیشتر، بر اینکقه جقمقهقوری       

اسالمی هم کاری برای مردم انجام نداد؛ بیچاره مقردم بقا آن شقوق            

وشعف فداکاری کردند تا از رژیم ظالمانه طاغوت رهایی یابند، گرفقتقار   

یک رژیم بدتر شدند! مستکبران مستکبرتر و مستضعفان مستضعف تقر   

شدند! ... و ای کاش اسم اسالم روی این جمهوری نمی گذاشتند!، ایقن       

زمان از زمان رضاخان و پسرش، بدتر است! مردم در رنج و زحقمقت و      

گرانی سرسام آور غوطه می خورند و سردمداران دارند این رژیم را بقه    

رژیم کمونیستی هدایت می کنند! اموا  مردم مصقادره مقی شقود و           

آزادی در هرچیز از ملت سل  شده! و بسیاری دیگر از این قبیل امقور     

البته ایشان در ادامۀ این وصقیقتقنقامقه      »که با نقشه انجام می شود. ...     

اینجان  هیچگاه نگفته و نمی گویم که امروز، در    «اشاره می کنند که

این جمهوری به اسالم بزرگ با همۀ ابعادش عمل می شود و افرادی از 

روی جهالت، عقده و بی انضباطی بر خالف مقررات اسالم عمل نقمقی     

کنند لکن عرض می کنم که قوه مقننه، قضاییه و اجراییه ]بقایقدب بقا          

 »زحمات جان فرسا، کوشش در اسالمی کردن این کشور کنند.

در موضوع مقالۀ ما دیدگاه های اقتصادی حضرت امام)ره( بقه عقنقوان        

دیدگاه و گرایش های شخصی مطرح نیست بلکه ایشان به عنوان یقک    

اسالم شناس و مرج  دینی دارای گرایش های اقتصادی بود که حاصل 

استنباط و استخراج از مناب  اسالمی می باشد و از آنجا سرچشمه مقی  

گیرد. دیدگاه های مترقی اسالم در زمینۀ مسائل اقتصادی این ظرفیقت   

را دارند که منب  اصلی ایجاد نظام اقتصادی واق  شوند. کسانی که فکقر  

می کنند مسائل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و یقک  

قلمرو خاص دارد تعجّ  و احیاناً انکار می کنند که کسی مسئله ای بقه  

را مطرح کند. ما آنگاه که می خواهیم نظری بقه     »اقتصاد اسالمی«نام 

نظام اقتصادی اسالم بیفکنیم، اوّ  باید ببینیم نظر اسالم دربارۀ ثروت و 

ما  چیست؟ اگر اسالم را طوری ببینیم که اساساً ثروت را مطرود و بقه  

عنوان یک امر پلید و دور انداختنی می شناسد، چیزی کقه پقلقیقد و         

دورانداختنی است اساساً مقررات و نظامی نمی تواند داشته باشد. اگقر     

هم مقرراتی داشته باشد این است که مثالً؛ ثروت را بوجود نقیقاوریقد،      

دست به دست نکنید، مصرف نکنید؛ همچنانکه دربارۀ مشروب چنقیقن   

لَعَنَ اللّه بایِعَها وَ مُشتَریَها و آکِلَ ثَمَنِها وَ ساقِیَها و  «مقرراتی آمده است: 

اشتباه بزرگی است این اشتباه؛ در اسقالم مقا  و ثقروت            »شارِبَها ...    

هیچوقت تحقیر نشده است، نه تولیدش، نه مبادلقه اش، نقه مصقرف          

کردنش؛ بلکه همۀ این ها تأکید و توصیه شده است و بقرای آن هقا           

شرایط و موازین مقرر شده است و هقرگقز ثقروت از نقظقر اسقالم                 

دورافکندنی نیست بلکه اسالم با هدف قرار دادن ثروت، مخالف اسقت.    

آب در    «بیت زیبای مولوی مضمون این نظر را با لطافت بیان می کند: 

 »ور بود در زیر کشتی پشتی است. /کشتی هالک کشتی است 

امام در مسائل اقتصادی و در دیدگاه های اقتصادی خود  با فاصله های 

طبقاتی که در جامعه و جوام  وجود دارد به شدّت مخالفت می کردنقد  

و طرفدار قسط و عدالت اجتماعی بودند و این مسئله را بارها و بارها به 

تمام مسائل که واق  شده، بقعقد از      «اشکا  مختلف بیان داشتند مثالً: 

خداوند تبارک و تعالی، مرهون ملت ایران و خصوصاً طبقۀ مستمقنقدان   

)نه طبقۀ اشراف و اعیان و باالدستها( هستند، ما مرهون آن ها هستیقم    

این پابرهنه ها بودند که توی خیابان ها فریاد کردند و جوان دادنقد و      

شقمقا    «ایراد فرمودنقد:   /1این را در سا   »خون دادند و پیروز شدند. 

طبقۀ جوان و برومند زاغه نشین بر آن اشخاص کاخ نشقیقن شقرافقت       

پس روحیۀ ضد سرمایه داری و ضد تبعیض طبقاتی و فقاصقلقۀ    »دارید. 

طبقاتی و ضد رفاه طلبی و زندگی اشرافیت در وجود امام موج می زنقد  

 که این به معنی هدف نبودن ثروت است. 

من به سرتاسر کشور، به همقه   «در جای دیگری ایشان اشاره می کنند:

جاهایی که مسلمین در کشور هستند اخطار می کنم و می گویقم کقه     

گروههایی در صدد هستند که بازار را ببندند. این ها همقان سقرمقایقه        

دارانی هستند که امروز می خواهند مفسده کنند و این ها همان گقروه  

های فاسد هستند که اشخاص را آلت دست قرار داده انقد و مقی         

خواهند مفسده بکنند، حساب این سرمایه دار ها کقه بقزرگ       

هستند و معلوم است که این سرمایه دارها اموالشان از روی     

مشروعّیت به این زیادی نمی شود از این هقا حسقاب مقی          

کشند... کشاورزان محترم همت کنند که از اقدام برای کشت    

خصوصًا کشت دیمی غفلت نکنند ممکن اسقت مقفقسقدان         

قحطی مصنوعی ایجاد کرده و کشور را در مضیقه قرار دهنقد.  

بانکهای اسالمی به کشاورزان به منظور ادامۀ کشاورزی ققرض    

الحسنه بدهند و مسلمانان در این امر حیاتی بقا ایقن بقانقکقهقا           

تشریک مساعی نمایند تا جلوی این توطعۀ شیطانی گرفتقه شقود،     

 »همین کارگر، همین کشاورز؛ اینها هستند که کشور را نجات داده اند.

البته ما در این فرصت نمی توانیم به همه ابعاد نقظقرات امقام در        

مورد اقتصاد بپردازیم اما در خصوص نظرات فقهی پیرامون اققتقصقاد      

اسالمی مثل مسئلۀ خمس که مورد تأکید ایشان بوده است هم بقایقد     

توجه کرد مثالً اگر به نظریات امام در کتاب کشفاالسرار کقه ققبقل از        

انقالب در رد کتاب احمد کسروی نوشته شده است رجوع کنیقم مقی     

بینیم که ایشان این بینش را دارند که کسانی هستند که زندگی خقود    

را نمی توانند اداره کنند، نه ما  به قدر اعاشۀ یکسا  دارند و نقه ققوۀ     

کس  و کار و صنعت دارند و دولت باید به نحوی آن ها را اداره     

کند. همچنین در کتاب والیت فقیه مطلبقی آمقده اسقت         

تحت عنوان اقالم مالی، مالیاتهایی که اسالم مقققرر     

داشته و طرح بودجه ای که ریخته نشان می دهد 

که برای تأمین مخارج ضروری یک دولت بقزرگ    

است، مثالً خمس؛ یکی از درآمد های هنگقفقتقی    

است که طبق نظام اقتصادی اسالم به بیت المقا   

می رود و یکی از اقالم بودجه را تشکیل می دهد. 

طبق مذه  ما از تمام مناف  کشاورزی، تجارت، مناب  زیقرزمقیقنقی و       

روی زمینی و بطور کلّی از همۀ مناف  و عواید به طقرز عقادالنقه ای          

خمس دریافت می شود و به عنوان یک منب  اقتصادی و درآمد سرشار 

در اختیار حکومت اسالمی قرار گیرد و اگر مسئلۀ خقمقس کقه یقک         

مالیات قرآنی و مشروع است به طور صحیح گرفته و مصرف بشود مقی    

تواند دولتهای اسالمی را تأمین کند. و در حالت ایده آ  این نظریه اگر  

در تمام دولت ها و کشورها حکومت اسالمی بوجود آید می تواند یقک    

درآمد و منب  اقتصادی بسیار بزرگ برای دولت ها به حسقاب آیقد و       

هدف این ثروت بزرگ می شود رف  نیاز های تشکیالت بزرگ حکومتی 

 جهانی.

امام ضمن اینکه نظام اقتصادی اسالم را یک نظام معتد  و عقادالنقه       

سیاسی خقود بقه دو         -معرفی می کند، در بخشی از وصیت نامۀ الهی

دیدگاه انحرافی و دو کج فهمی که بعضی ها اسالم را به عقنقوان یقک      

دین طرفدار سرمایه داری معرفی کرده اند و یک عّد طقرفقدار نقظقام         

کمونیست)که اساساً با مالکیت فردی مخالف و قائل به اشتراک سرمایه  

می باشد.( اشاره می کنند و رد می کنند و به عنقوان دیقدگقاه هقای           

 انحرافی معرفی می کنند.  

اگر از مناب  اسالمی بنیان های اقتصادی را طوری استخراج کنیم کقه    

الزمۀ شکل گیری نظام اقتصادی اسالم است هی  احتیاجی نداریم بقه    

تزی که از آن سوی دیوار آهنین یا از ماورای بحار برای ما بیاورند، تقز    

اسالم کافی است. اسام طرفدار تقوّیت بنیۀ اقتصادی است امّقا نقه بقه         

عنوان اینکه اقتصاد خود هدف است، بلکه به عنوان اینکقه هقدفقهقای       

اسالمی بدون اقتصاد سالم و نیروی مستقل اقتصادی میسقر نقیقسقت.       

اسالم طرفدار این نظریه که سرچشمۀ درآمد، تقاضاها و تمایالت اسقت  

نیست، بلکه معتقد است باید تمایالت با مصالح عالی و همقه جقانقبقۀ       

بشریت تطبیق بکند، از اینرو فصل مهمّی در اسالم است به نام مکاس  

 محرّمه.

درآمد مشروع در بینش امام خمینی)ره( که نظریۀ اسالم است یقعقنقی      

درآمدی که از طرفی محصو  فعالّیت شخص باشد یا الاققل جقنقبقۀ         

استثمار نداشته باشد، و از طرف دیگر از لحاظ مصرف، قابلیت مصقروف  

شدن مشروع و مفید داشته باشد و به اصطالح فقهقاء جقنقس مقورد         

باشد؛ به عبارت سوسیالیقسقتقهقا     »منفعت محلّۀ مقصوده«معامله دارای

هدف مناف  اجتماع باشد نه پقرکقردن   

 جی  شخص.

 

 »خط امام )نگرشی بر اقتصاد( «ادامه متن 



اگر اندکی به دنبا  عاشقان اباعبدا...الحسقیقن)ع( بقگقردیقم،             

خواهیم دید که ناخواسته پایمان را فراتر گذاشته و به مقکقان     

هایی میرویم که شاید به فکرمان هم خطور نمی کند. اما الزم    

است که بدانیم محبان و شیفتگقان امقام حسقیقن)ع( مقرز              

مشخصی ندارند و درجای جای این کره ی خاکی پر اسقت از    

عاشقان او. در این وجیزه به بررسی عزاداری امام حسقیقن)ع(       

درخارج از مرزهای ایران و درکشور هنقدوسقتقان خقواهقیقم         

پرداخت. در جایی که دین خیلی از مردم این کشقور اسقالم        

نیست! عزاداری در سوگ امام حسین)ع( در کشور هندوستقان     

پیشینه ای بیش از پنج قرن دارد. در ایام محقرم شقیقعقیقان         

هندوستان ل  تشنه و سیاه پوش می شوند و برای سوگقواری  

نشین هنقد   برای امام باره ها گرد هم می آیند. در مناطق شیعه 

هقای     از جمله شهرهای لکنهو، امرهه و کشمیر عموما مقکقان    

معروف است و تقریبقا  “  باره امام”شود که به   ای ساخته می ویژه

مکانی همچون تکیه و حسینیه در ایران است که عزاداری مقاه  

 گردد. محرم در آنها برگزار می

هقا و     در کشور هند، هندوها و غیرمسلمانان با دیدن سوگواری

شده و با مسلمین هقمقراهقی     سرایی و محافل حزن متأثر نوحه

می کنند و حتی در بعضی شهرهقا و مقنقاطقق، هقنقدوهقا              

و به تقلیقد    کرده   هایی ساخته و وقف امام حسین)ع(  ساختمان

اند و در آنقجقا بقه             ها را حسینیه گذاشته از مسلمین نام آن

پردازند. عزاداری هندوها در ایّام محرّم، اختصاص   سوگواری می

به شما  هند نداشته، بلکه در سایر نقاط ایقن کشقور نقیقز           

هندوهای بسیاری در ایّام عاشورا به عزاداری پرداخته و مجلس 

کنند. مذه  هندو   گیرند و زن و مردشان در آن شرکت می می

و مراسم آن نیز تأثیر فراوانی از مراسم محرم گرفته، که یقک    

در  در پایان مقراسقم مقحقرم اسقت.           »تعزیه«نمونه آن بنای 

سراهای زیادی وجقود دارنقد      ها ومرثیه هندوستان روضه خوان

که مسلمان نیستند و پای بند مذه  هندو هستند اما اگر در   

حسین)ع( را تحسین    باب عاشورا از آنها سوا  کنی نه تنها امام

خوانی و اشک ریختن بقرای امقام سقوم         کنند، بلکه روضه می

در بعضی از شهرها برهمن هقا   دانند.  شیعیان را افتخار خود می

  نیز در ایام محرم و روز اربعین در مجالس عزا شقرکقت مقی       

های هند نیز در   کنند. از گذشته و تا امروز بسیاری از مهاراجه  

 .نمایند مراسم تعزیه شرکت می 

همچنین در هندوستان مانند سایر کشورها تهیه و توزی  انواع 

نذری در بین عزاداران حسینی مرسوم است. از روزاو  محقرم   

شوند. منب  توزی  آب   عزاداران با شربت و آب سرد پذیرایی می

سرد و شربت که میان مردم به یاد امام حسین)ع( بقرپقا مقی        

نامیده می شود. در روز نهم که به یاد حضقرت    » سبیل« کنند 

علی اصغر)ع( را گرامی می دارند توزی  شیر میان مردم بسیقار    

رایج است. در روزهای تاسوعا و عاشورا مردم همراه بقا دیقگقر       

غذاها نذورات خود را به صورت غذایی که به حاضری مقعقروف   

است و شامل مقداری نان و کباب و یقا      

غذایی شبیه به قیمه ایرانی است در اختیار عزاداران و افقراد      

 .دهند نیازمند قرار می

خالصه آنکه مسلمانان شیعه هند در ایالت های اوتقارپقرادش،   

دهلی، جامو، کشمیر، مهاراشترا، آندراپقرادش، بقیقهقار و در           

شهرهای شما ، مرکز و جنوب هند با برپایی مراسم عقزاداری    

گسترده و باشکوه و تشکیل دسته های بزرگ سینقه زنقی و       

زنجیرزنی عاشورای حسینی را گرامی داشته و بار دیگر واققعقه   

دردناک کربال را در اذهان زنده می کنند. امقروزه عشقق بقه         

ساالر شهیدان در این کشور که در آن پیروان ادیان مخقتقلقف    

الهی و غیرالهی حضور دارند به اوج مقی رسقد. در مقراسقم            

عزاداری شیعیان هند که از او  ماه محرم برپا می شود، عقالوه  

بر شیعیان، مسلمانان اهل سنت و پیروان دیگر ادیان و به ویژه 

هندوها با حضور در مراسم ماه محرم نسبت به ساالر شهیقدان  

و همچنین جوانمردی های هفتادودو تن از یاران امام حسیقن  

)ع( به ویژه حضرت ابوالفضل العباس)ع( ادای احقتقرام مقی            

 .کنند

های جانسوز عزاداری شیفتقگقان ابقاعقبقدا ،          مشاهده صحنه

شخصّیتی چون شاعره معاصر هندو، ساروجینی نایدو، معقروف  

به بلبل هند را سخت تحت تأثیر قرار داده و بر آن داشته است 

 :که در ضمن شعری چنین بگوید

ش  شهادت، در زیر پیراهن سیاه و با پای برهنه و چشقمقان   " 

ریزد و  ای جانسور فرو می اشکبار، که باران اشک را به یاد واقعه

های به هم پیوسته که فشار اندوه، آنها را بقه نقوسقان           دست

های آغشته به خون با لحنی محزون بلنقد   آورد، نوای سینه می

دارد.    است و این کهن داستانِ مکّرر و دردناک را بقیقان مقی       

آور، با صدایی سرشقار   مریدانت، به پاس این ش  پُر اَلَم و اشک

خوانند: حسین...ای حسین! چرا هزاران       گویند و می از اندوه می

ریزند؟ای مقدّسِ واالمقققام!    هزار دوستان تو این طور اشک می

نظیر تو نیست؟تو پرچم زنده و پیقمقان    آیا به پاس فداکاری بی

عزیز دین بزرگ پیامبر را استوار داشتی و در مقابل دیقدگقان     

 "زده جهانیان، عشق عجی  خود را به خدا ثابت کردی. شگفت

اما سوالی که پیش می آید این است، کیست این اباعبقدا...)ع(      

که از دارا گرفته تا ندار از پیرمردی با کوله باری از تقجقربقه        

گرفته تا جوانی که به دنبا  این تجربه هاست. از شرق گرفتقه   

 عاشق اویند و بس؟تا غرب همه و همقه  

کیستی ای اباعبقدا...)ع(، کقه          بققه راسققتققی تققو     

 اندازه ندارند.خیل عقاشقققان    

 محمد رمضانی

 Iasu_ir       5@               گاهنامه سیاسی، انتقادی، اجتماعی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه سمنان

و از نبرد و جنگ نقهقایقی    »آپوکالیپس«در ادبیات غرب، معموالً از آخر الزمان با اصطالح 

یقاد   »آرماگقدون «آخر الزمان که بین منجی جهانی و دشمنان او در می گیرد، با اصطالح 

می شود. اثرپذیری باالی سینمای غرب از این مفاهیم، به گونه ای است که حتی بقرخقی    

هالیوود، صریحًا با عنوان آپوکالیپس یا آرماگدون نام گذاری شقده انقد. نقکقتقۀ            تولیدات

شگفت دیگر، این است که اغل  آثاری که در محتوا و درون مایه به این مضمون پرداختقه  

اند، دارای خط داستانیِ یکسان و ساختار قفسه ایِ همانندی هستند؛ یعنی معموالً به یک 

شیوه شروع شده، ادامه یافته و به پایان می رسند و در آن ها طرح کقلقی داسقتقانقی و            

 ساختار اصلی فیلمنامه، به نحو شگفت آوری یکسان و مشابه است.

این ساختار و خط داستانیِ واحد و مشابه بدین گونه است که در ابتدای آن ها، زندگی بقه  

که تقریباً تمامی ایقن آثقار،      -نحو معمولی و آرام در دنیا، جریان دارد. خصوصاً در آمریکا  

حوادث و اتفاقات اصلی فیلم را در همین نقطه تعریف می کنند و به عنوان مکان اصقلقی     

همه چیز به نحو آرام و رضایت بخشقی در حقا  گقذر           -داستان، از آن استفاده می برند

است؛ بچه ها مدرسه می روند، کارمندان بر سر کار خود هستند، مغازه دارها بقه فقروش       

اجناس خود مشغو  اند، کافهها فعا  هستند و به طور کلی، همۀ اقشار مردم، به زندگی و 

 خوش گذرانی مشغو  اند و ...

اما به ناگاه، ورود یک گروِه غریبه و ناشناس، این آرامش را به هم می زند کقه مقعقمقوالً         

گروهی هستند که هی  اطالعات و مشخصاتی از آنان در دست نیست. برای مثا ، در فیلم  

، یک سفینۀ بسیار بزرگ و غو  آسا که می توانقد  »روز استقال «بسیار معروف و پر خرج 

بر شهری بزرگ، سایه افکند، از نقطۀ ناشناخته ای از کهشکان، سر می رسد و در آسمقان  

 ظاهر می گردد.

در همۀ این آثار، مردم زمین با کمک دانشمندان و نیز رهبران سیاسی تالش می کنند که 

با این غریبه های نوظهور ارتباط بگیرند و با آن ها زبان مشترک پیدا کنند. دانشقمقنقدان     

اصلی و رهبران کلیدیِ در این تالش ها نیز، عمدتاً آمریکایی هستند که خود، به گونه ای   

روشن و واضح ، درصدد القای این مطل  است که آمریکایی ها، رهبر و لیدر جهان هستند 

 باید تاب  و پیرو محض آن ها باشند! -حتی اروپایی ها -و بقیۀ جهانیان

در ادامۀ داستان و علی رغم تالش های صادقانه و انسانی)!(، هی  امکانقی بقرای ایقجقاد            

ارتباط، از سوی غریبه ها ایجاد نمی شود و تمامی تالش ها برای درک منویات و افکقار و    

 اهداف آنان، کامال بی نتیجه می ماند.

هقا   تا این که به ناگاه، نشانه هایی از رفتار خصمانه و جنگ طلبانه از سقوی غقریقبقه           

مشاهده می شود و در حالی که جهانیان )به رهبری آمریکایی ها!( دلیلی برای این رفقتقار      

نمی یابند، دفعتاً و به نحوی غافل گیرانه، حمالتی آتشین و مرگبار و بسیار ویقرانقگقر بقر       

تمامی مناطق مسکونی زمین و شهرها و مردمان، آغاز می شود؛ بسیاری از نققاط زمقیقن      

 نابود می گردد و انبوه زیادی از مردم می میرند.

در این فیلم ها معموالً نیویورک، واشنگتن، شیکاگو، لس آنجلس و نیز پاریس، لنقدن، رم    

و ... منهدم می گردند. در برخی از این آثار، حتی پکن، مسکو و دهلی نو نیز از بیقن مقی         

 روند.  

در مجموع، همه چیز به هم می ریزد و ترس، اضطراب، بهت، نگرانی، آشفتگی و وحشقت    

که بقه     -از مرگ و نیستیِ بشریت و تمدن، بر فیلم حاکم می شود. باقیماندۀ مردم زمین  

حو  محور قیادت و ریاست رییس جمهوری آمریکا )!( دوبقاره      -هر طریق، نجات یافته اند

به بازسازی و تجدید قوا می پردازند و دانشمندانی که زنده مانده اند نیز با تشویق و هقم      

فکری رییس آمریکا به مطالعه و بررسی نقاط ضعف بیگانگان پرداخته و سرانجام، در اوج     

اندکی فکر کنیم به راستقی   ناامیدی، راهی برای مقابله و مبارزه و انتقام گیری می پردازند

  این ها چه افکاری در ذهن دارند؟!

 



 

 گاهنامه سیاسی ، انتقادی ، اجتماعی انجمن اسالمی دانشجويان

  8331/ مهر ماه 831سال هفدهم/ شماره 

 محمدامین عارف نیامدیر مسئول و سردبیر :  

همکاران: علیرضا دلیری، محمدامین عارف نیییا، میحیمید           
غالمی، محسن حسین پور، محمد رمضانی، حامد تییمیوری،   

 سیدعلی موسوی

Alef.semnan@gmail.com 

https://telegram.me/Iasu_ir 

09390414679 

Anjomaneslami.semnan 

www.iasu.ir 
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 حامد تیموری

نوع برخورد دانشجویان با مشکالت بسیار عجی          

است آنها تنها غر زدن را بلدند و هر چه از                   

دوستانشان شنیده اند را بازگو می کنند. هی              

آیند مطالبه جدی بکنند و حرف با             کدام نمی 

استدال  بزنند و پس از شنیدن صحبت های             

مسئو  مربوطه قضاوت کنند. عده ای دیگر هم           

هستند که فقط کافیست به آنها بگوییم فالن             

روند و    خواهد بیاید و صحبت کند می        مسئو  می 

صرفا اعتراضات بی هدف دارند. البته این افراد هم         

در یک نقطه با افراد باال مشابهت دارند و آن اینکه           

خواهند یک جایی برای بیان اعتراضاتشان        فقط می 

خواهد   پیدا کنند! در آخر سر هم دلشان می             

برایشان کف و سوت زده شود و دیگر تمام، سهم           

خود را از جلسه گرفته اند. این اعتراضات هم هی           

رسد و فقط مسئو         وقت به هی  جایی نمی       

افتد که مسئو  هم      تخری  میشود. بعضا اتفاق می    

 دیگر تمایلی به حضور در جم  را ندارد.

ترین دانشگاه    دانشگاه سمنان بزرگ   از آنجا که      

استان و یک دانشگاه مادر محسوب می گردد، و           

های بزرگ و مادر        در همه جای دنیا دانشگاه       

شوند   ای شناخته می    های نمونه   عنوان دانشگاه   به

که بعد از چند سا  از فعالیتشان دیگر با مشکالت          

صنفی پایه نظیر غذا، خوابگاه و... مواجه نیستند          

های کشور و دانشگاه        اما متأسفانه در دانشگاه     

سمنان بعد از چند دهه سپری شدن از عمر               

 ها هنوز با این مشکالت مواجهیم. دانشگاه

در دانشگاه سمنان بر خالف سیاست پذیرش            

های دانشجویی      تعداد باالی دانشجو، خوابگاه      

توسعه پیدا نکرده است و همین موضوع باعث            

شده که دانشگاه به دانشجویان فقط تعهد ارائه دو         

ترم خوابگاه را اعطا گردد. این شرط در حالی              

های دولتی    افتد که دانشجویان دانشگاه      اتفاق می 

خاطر شرایط و امکانات مناسبی که این                 به

ها باید فراهم نمایند برای ورود به این              دانشگاه

کنند اما متأسفانه           ها رقابت می          دانشگاه

های دولتی همچون دانشگاه سمنان به           دانشگاه

این موضوع توجهی ندارند و بدتر از آن هم دولت           

است که مصوب کرده هی  دانشگاهی حق احداث         

خوابگاه جدید با استفاده از مناب  دولتی را ندارد.           

این موضوع باعث شده است که دانشجویان              

دانشگاه سمنان با مشکالت زیادی مواجه شوند.          

های دانشگاه    دانشجویان بعد از استفاده از خوابگاه      

ها و    به مدت دو ترم، به ناچار باید به خوابگاه             

های خودگردان نقل مکان کنند که نه            پانسیون

امکانات مناسبی برای اسکان دانشجویان دارند و         

گیرد و متأسفانه      نه نظارتی بر آنها صورت می        

قیمت بسیار باالیی هم دارند که دانشجو را از نظر           

 کند. اقتصادی نیز با مشکل مواجه می

از طرفی برخی دانشجویان هم که این شرایط             

بینند به سمت اجاره      های خودگردان را می     خوابگاه

کنند که منجر     های دانشجویی تمایل پیدا می      خانه

شود و    های فرهنگی بسیاری می      به ایجاد آسی   

همین موضوع باعث شده دانشجویان با مشکالت         

رو شوند که آینده آنها را تحت تأثیر            زیادی روبه 

دهد اما مسئوالن دانشگاه این مسائل را           قرار می 

 دهند. بینند و اقدامی انجام نمی می

با   *همین چند روز پیش تعدادی از مسئولین          

حضور در خوابگاه به گفت و شنود با دانشجویان           

پرداختند. بعد از شنیدن مطالبات دانشجویان           

وعده هایی دادند مانند تصحیح شرایط سلفها،           

پخش غذا در سه وعده در خوابگاه، افزایش               

سرویس ها، برخورد با رانندگانی که از وظایف            

خود تخطی می کنند. و تعدادی از مطالبات که            

پاسخی نداشت مانند علت دیر احیا شدن خوابگاه،        

علت صفهای طوالنی سلف و در پاس  تمام اینها           

 مهر( را دادند. 51وعده شنبه )

از علت حضور وزیر در دانشگاه و عدم سرکشی به           

بار کلنگ زنی در    /مسائل صنفی و اینکه پس از        

خوابگاه همچنان ساختمانی احداث نشده است نیز       

می گذریم. البته اینکه بعد از مدتها این مسئولین          

حاضد به همچنین دیداری شده اند نیز جای             

قدردانی دارد و امید است که در آیندخ نیز                

 همچنان ادامه یابد.

 

3 دکتر نصیری      آقای دانایی فرماندار سمنان     *  

محمدی معاونت      ریاست دانشگاه 3 دکتر گل         

مدیرکل دفتر امور    دانشجویی 3 مهندس بینایی       

مهندس متقی مدیر کل      3    اجتماعی و فرهنگی   

خانم کرکه آبادی   3    دفتر امور سیاسی و انتخابات     

 مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده

 

 

پور ابراهیمی رییس کمیسیون         

اقتصادی مجلس: در برجام نقض        

شده هم تضمین هایی وجود داشت      

هی  ضمانتی نیست ،و الزامات ما در لوایح مربوط به               FATFاما در   

FATF               هی  نقشی برای اجرایی شدن ندارد و اینکه ماهیت  FATF 

 متفاوت از برداشت ما از آن است و حق تحفظ ما کامال بی اثر است.

حجت اسالم صدیقی در نماز جمعه           

تهران: حمله موشکی سپاه به               

ها پیام قدرت ایران به              تروریست

خواهید باید در کنار ایران        کشورهای منطقه بود که اگر امنیتی می       

 .باشید و در سایه اقتدار ایران نفس راحت بکشید

 رهبر انقالب در جم  ده ها هزار نفری بسیجی

با وجود مشکالت اقتصادی که درکشور داریم        

آمریکا خیاالتی در سر می پروراند که رییس          

جمهور آمریکا به برخی گفته است صبر کنید         

ماه آینده جمهوری اسالمی کلکش کنده خواهد           /الی    9تا طی   

 اما دشمن ملت ایران را نشناخته است. شد،

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در       

از  FATF ای با اشاره به الیحه       نامه

رئیس و نمایندگان مجلس شورای       

ای به زیان مملکت و نظام         اسالمی خواست مراقبت کنند مصوبه    

 .جمهوری اسالمی در مجلس به تصوی  نرسد

 

 

 ، زیانFATFمجلس،  ضرب شست سپاه

 بدون تضمین FATF شتر در خواب بیند پنبه دانه

 عکس نوشت

نشیقنقی    خانم حیدرپور زن مرز«مصاحبه با نویسنده کتاب:  

شود با تبر یک سرباز بعثی را  موفق می 16است که در سا  

بکشد و سرباز دیگری را به اسارت دربیاورد. تندیسی از وی    

به عنوان نماد مقاومت بر باالی پارک شقیقریقن در شقهقر          

کرمانشاه نص  شده است. من چند باری آن تندیس را دیده  

وجو کردم، مقتقوجقه شقدم چقه           بودم. درباره وی که پرس 

خواستم بقرای     می 86شخصیت بزرگی دارد. وقتی در سا   

گفقتقنقد     ها به من می نوشتن خاطراتش سراغ او بروم، خیلی

که نرو! چون فرنگیس اصالً حوصله حرف زدن ندارد. وقتقی    

خواهم کتاب خاطراتت را بنقویسقم،    هم به وی گفتم که می

خاصیت این کار چیست؟ کقتقاب بقه چقه دردی           «گفت:  

دادم، چون در جوانی همسرش را از  به او حق می»خورد؟ می

   دست داده و به سختی چهار فرزندش را بزرگ کرده بود.

در دیدار نویسندگان با حضرت آقا حضور داشقتقم. از آققا         

نویسیقد؟ ایشقان      پرسیدم که روی کتاب من یادداشتی نمی

فرنگیس همان زنی اسقت    «شناختند و گفتند:   کتاب را می

اش را ساختقه   که با تبر یک سرباز عراقی را کشته و مجسمه

من باز اصقرار     »ام.  کتاب را هنوز نخوانده«و بعد گفتند: »اند

کردم که روی کتاب من هم یادداشقت بقنقویسقد، ایشقان          

اگر کتابی دلم را بقلقرزانقد حقتقمقًا دربقاره آن              «فرمودند: 

و من هم گفتم امیدوارم این کتاب د  شقمقا را     »نویسم می

بلرزاند. حدود دو هفته پیش اطالع دادند که حضقرت آققا        

اند. هفته قبل هم مقام مقعقظقم      روی کتاب تقریظی نگاشته

فقرمقایقنقد:      رهبری در جلسه با هنرمندان و نویسندگان، می

بگذارید بدانند در آبادان چه گذشت، در خقرمشقهقر چقه       »

ها چه گذشت، در روسقتقاهقای مقا چقه           گذشت، در جنگ

 -گذشت. بر این شرح حالی که برای این خانم کرمانشقاهقی   

انقد،     نوشته -فرنگیس

ای    من یک حقاشقیقه   

آنجا نوشقتقم، در آن       

حاشیه نوشتم، ما واقعاً 

دانسققتقیققم در       نقمققی 

  روستاهای مقنقطقققه      

جنگی چه حقوادثقی     

 »اتفاق افتاده.


