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در آغــاز قــرن جدیــد و بــا وجــود دولــت 
انقالبــی، بــرای ایجــاد عدالــت اجتماعــی بایــد 
بــه  نســبت  مردمــی  مطالبه گــری  رویکــرد 
ــود.  ــوض ش ــالمی ع ــوری اس ــئولین جمه مس
پاســخ گویی دولــت و پرســش گری ملــت 
از  آنــان  مشــروع  بــه خواســته های  نســبت 

ــت.  ــه ماس ــی جامع ــای اساس نیازه
و  کلیــدی  مباحــث  از  یکــی  براین اســاس 
ــم  ــام، اع ــای نظ ــی بخش ه ــر تمام ــذار ب اثرگ
از سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی، 
ــل  ــخ گویی و ح ــئله پاس ــه مس ــت دادن ب اهمی

ــت. ــردم اس ــکالت م مش
در  کــه  چالش هایــی  باتوجــه  بــه 

جمهــوری اســالمی وجــود دارد، 
فرهنــگ پاســخگویی بایــد در 

ــود و  ــه ش ــا نهادین ــه م جامع
آن  بــه  نســبت  مســئولین 
متعهــد و به نوعــی ملــزم 
باشــند، و نبایــد در پــی 

فــرار از آن باشــند.
و  پویــا  جامعــه ای 
ســرحال  و  ســرزنده 
ــای  ــه نیازه ــه ب ــت ک اس
پاســخی  آنــان  اولیــه 

و  شــود  داده  مناســب 
برطــرف  آنــان  مطالبــات 

. د شــو
مــردم  و  دولــت  هنگامی کــه 

ــد،  ــدا بدانن ــم ج ــان را از ه حسابش
ــل  ــت در مقاب ــت و حمای ــای تقوی به ج

عــدم  جــو  ایــن  می گیرنــد؛  قــرار  هــم 
باعــث  مــردم  بیــن  در  ناامنــی  و  اطمینــان 
ــار  ــار و گفت ــه رفت ــان نســبت ب بی اعتمــادی آن
و کــردار حاکمــان و دولتمــردان می شــود، و  
قوانیــن هیــچ گاه قــدرت نفــوذ و اجرایــی الزم 

ــد. ــی کنن ــدا نم را پی

ضــرورت  شــده،  بیــان  مســائل  باتوجه بــه 
ــردان  ــئولین و دولتم ــن مس ــخگویی در بی پاس
و  شــود  مــی   آشــکار  اســالمی  نظــام  در 
ــط  ــبت در رواب ــادی نس ــو بی اعتم ــوان ج می ت
ــرای  ــرد و راهــی ب دولــت و ملــت را از بیــن ب

ــاد ایج
ــی  ــد. آگاه ــه ش ــی در جامع ــت اجتماع عدال

ــه ــی جامع ــام سیاس ــتن در نظ ــی و دانس  بخش

ضروری تریــن  و  اصلی تریــن  از  امــروزی   
ملــت  زیــرا  انسان هاســت؛  اولیــه  حقــوق 
و مــردم از ایــن طریــق تصمیماتــی کــه در 

سرنوشــت آنــان تأثیــر می گــذارد را مطلــع 
می شــوند. 

ــن از تصمیمــات  ــن اطــالع و آگاهــی یافت   ای
مســئوالن نظام در زمینة مســائل کشــور، ســبب 
ــرادی کــه صاحب نظــر در  ــا اف خواهــد شــد ت
ایــن نــوع مســائل هســتند، بتواننــد به موقــع 
ــبب  ــود س ــای خ ــا انتقاده ــنهادها و ی ــا پیش ب

ــور شــوند. اصــالح و اســتواری ام
 پاســخ گویی ســبب »شــفافیت« و در نتیجــه 
ایجــاد فضــای اعتمــاد و اطمینــان بیــن مــردم و 
مســئوالن نظــام خواهــد شــد، و نیــز جلــوی 
بســیاری از اعمال نفوذهــا و فشــارها را 

خواهــد گرفــت. 
ــق »شــفافیت«  ــع از طری در واق
ــیاری  ــی از بس ــوان حت می ت
اقتصــادی  رانت هــای  از 
- اجتماعــی، پیشــگیری 

ــه عمــل آورد. ب
مــردم  نهایــت  در    
از  کــه  مطالباتــی 
داشــته اند  مســئولین 
پاســخگویی  کــه 
می توانــد  آن  اولیــه 
ــرای  ــنی ب ــده روش آین
رشــد و تعالــی و ایجــاد 
در  اجتماعــی  عدالــت 
نظــام مقــدس جمهــوری 
باشــد،که  داشــته  اســالمی 
از  شــفافیت  آنــان  مهم تریــن 
رفــع  انقالبــی،  و مجلــس  دولــت 
ــدار و  ــتغال پای ــتی و اش ــکالت معیش مش
اینکــه مســئولین خودشــان را از جنــس مــردم 

بداننــد و در عمــل بــا مــردم باشــند.

از مسـئولین مـردم 
پاسـخ مـی خواهند

سعید هادوی / مدیر مسئول و دبیر واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان
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بــه معنــی  »َجَهــَد«  از ریشــه  واژه »جهــاد«، 
کوشــش، مبــارزه و فعالیــت اســت. جهــاد، 
توســط  امــروزه  کــه  آنچــه  برخــالف 
بــه  تنهــا  سیاســت مداران مطــرح می شــود، 
معنــی جنــگ و خون ریــزی نیســت؛ بلکــه در 
اصــل، بــه معنــی کوشــش و مبــارزه، می توانــد 
جهــاد،  باشــد.  گوناگــون  عرصه هــای  در 
مصادیــق دیگــری چــون جهــاد اصغــر، جهــاد 
مالــی و جهــاد زبانــی دارد. برخــی از عبــادات 
شــده اند.  دانســته  جهــاد  هم ســنگ  نیــز 
ــا نفــس« اســت  ــاد ب ــاد، »جه ــن جه بزرگ تری
ــود. ــناخته می ش ــر« ش ــاد اکب ــام »جه ــا ن ــه ب ک

ــَس  ْ ــد: »لَی ــد می فرمای ــم خداون ــرآن کری در ق
ــا َســَعی«  لاِِلنســاِن إاِّل َم

یعنــی: انســان آنچــه کــه در زندگانــی اش 
ــان  ــی آورد، هم ــت م ــه دس ــد و ب ِدرو می کن
ســعی او در همــه ابعــاد زندگــی اش اســت. 
ــان را  ــد، انس ــریفه، خداون ــه ش ــن آی ــق ای طب
ــه از او  ــت؛ بلک ــوده اس ــه ننم ــه نتیج ــور ب مأم
ــت و  ــن داری، اطاع ــرای دی ــالش ب ــعی و ت س
اجــرای واجبــات و تــرک محّرمــات خواســته 
اســت و ایــن ســعی او را جهــاد نامیــده اســت؛ 
ــالش  ــای ت ــان میدان ه ــی انس ــذا در زندگان ل
و کوششــی چــون جهــاد اخالقــی، جهــاد 
اقتصــادی  نظامــی، جهــاد علمــی و جهــاد 

پیــش روی او قــرار می گیــرد. 
جهــاد تبییــن، یکــی از دســتور کارهــای بســیار 
مهــم بــرای مقابلــه بــا هرگونــه انحــراف و 
ــالب  ــای انق ــان و ارزش ه ــف در گفتم تحری
ــر معظــم  اســالمی اســت. همان طــور کــه رهب

تحریــم،  از  ســخت تر  فرمودنــد،  انقــالب 
ــون  ــف واقعیت هاســت کــه دشــمن اکن تحری
بیشــتری کــرده  تمرکــز  موضــوع دوم  بــر 
ــه همیــن دلیــل روشــنگری و تبییــن  اســت و ب

ــادی دارد.  ــت جه ــه حرک ــاز ب ــق، نی حقای
خــدا،  دیــن  نصــرت  بــرای  براین اســاس، 
آرمان هــای  تبییــن  و  دشــمن  بــا  مبــارزه 
بــر  دینــی  ارزش  اســالمی کــه  جمهــوری 
ــارزه  ــدان از مب ــد در می ــت، بای ــم اس آن حاک
دیگــر  مــوارد  و  تبلیغــی  قلمــی،  قدمــی، 

شــود. اســتفاده 
ــر  ــا پُ ــا و خالء ه ــد کمبوده ــان، بای ــن می در ای
شــود و براین اســاس، بایــد دیــد دشــمن کجــا 
و چــه مســائلی را نشــانه گرفتــه اســت تــا بــرای 
همــان موضوعــات نیــز، برنامه ریــزی صــورت 

. د گیر
نهضــت  بــر  تأکیــد  بــا  تبییــن،  جهــاد  در 
و  فریــب  دشــنام،  از  اخالقــی،  روشــنگری 
ــق  ــرد و حقای ــد دوری ک ــت و دروغ بای تهم
ــا منطــق، عقالنیــت و عواطــف انســانی بیــان  ب
ــر  ــد رهب ــورد تاکی ــم، م ــن مه ــرا ای ــود؛ زی ش

ــت. ــالب اس ــم انق معظ
جنــگ  حیــث  از  کــه  اســت  آن  واقعیــت 

ــون  ــگ شــناختی کــه اکن ــا و جن روایت ه
رســانه ها  و  پاســت  بــر  جهــان  در 

ســازوکار  و  ابــزار  به عنــوان  را 
ملت هــا  میــان  نبــرد  اصلــی 

داده  قــرار  دولت هــا  و 
اســت، شــناخت درســت 

صحنــه و تأثیرگــذاری 

ــرای  ــی ب ــاس عموم ــکار و احس ــای اف ــر فض ب
ــه نشــود و باطــل خــود  اینکــه حقیقــت وارون
قلب هــا  افــکار و  بــر  به جــای حقیقــت،  را 
ــر رســانه  ــی ه ســیطره ندهــد، ضــرورت حیات
و انســان دارای احســاس مســئولیت اســت. 
آن گونــه کــه از بیانــات رهبــر معظــم انقــالب 
ــال عرصــه  ــد، همــگان مخاطــب و فع برمی آی
و  جوانــان  البتــه  و  هســتند  تبییــن  جهــاد 
ــی  ــب اصل ــه مخاط ــان ک ــجویان، همچن دانش
مــورد  بیشــتر  بودنــد،  هــم  دوم  بیانیــه گام 
تأکیــد رهبــر انقــالب قــرار گرفته انــد. بــر 
ــف  ــوم مخال ــن و مفه ــی تبیی ــه مفهوم شناس پای
و  آن، می تــوان گفــت چــه در شناســاندن 
ــا  ــا تحریف ه ــه ب ــه مقابل ــق و چ ــی حقای معرف
ــان و پوشــیدن  ــز کتم ــا و نی ــام افکنی ه و ابه
ــدر  ــانه ها در ص ــام، رس ــالب و نظ ــق انق حقای

ــتند. ــن هس ــاد تبیی ــان جه مخاطب

جهاد تبیین
ــن خدا ــرت دی نص

آروین مجلسی / دبیر  تشکل جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه گیالن
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مافیـای خودروسازی 
خانم  حاج آقا محمدی

 دبیر واحد روابط عمومی جامعه اسالمی دانشجویان   دانشگاه ولیعصر رفسنجان

شــاید بیشــترین آمــار مرگ ومیــر، حتــی بیشــتر 
از کرونــا در ایــران، متعلــق بــه خودروهــای بــی 
کیفیتــی باشــد کــه جــان مردمــی را می گیرنــد 
بی پایه واســاس  گرانی هــای  قصــة  کــه 
ایــن خودروهــا، غمــی بــر دوششــان بــوده 
اســت. خودروهــای بــی کیفیتــی کــه ســاخت 
دهه هــای ۸۰ و ۹۰ هســتند. طراحــی آنهــا و 
نه تنهــا  کــه  صنعتــی  از  ســاله   ۵۰ حمایــت 
ــا طراحــی  ــده نمی شــود، ب پیشــرفتی در آن دی
خودروهــای قدیمــی کــه قطعــات آن هــا از 
اضافه کــردن  می شــود،  وارد  چیــن  کشــور 
ــوۀ  ــر دادن جل ــد تغی ــدی مانن ــای جدی پلتفرم ه
و  عقــب  صنــدوق  چراغ هــای  پنجره هــا، 
ــردن  ــا اضافه ک ــا و ب ــگ آنه ــردن رن عوض ک
ــودروی  ــا را خ ــای آنه ــه انته ــالس ب ــه پ کلم

ملــی معرفــی می کننــد.
بی کیفیــت،  خــودروی  ایــن  بــرای  حتــی 
ــد  ــاری راه می اندازن ــد الت ــی ای مانن قرعه کش
ــردم  ــرای م ــه ای ب ــت و نتیج ــوری اس ــه ص ک
نــدارد و خودروســازان حتــی بــه خودشــان 
زحمــت نمی دهنــد کــه بــرای بهبــود ایمنــی و 

ــد.  ــا کاری کنن ــص آنه ــع نق رف
پــس از حضــور ســرزدۀ آقــای رئیســی بــه 
فرمــان،  دادن  بــا  و  خودروســازی  شــرکت 
ــای  ــا مافی ــا آی ــرد. ام ــد ک ــاده  تأکی ــت  م هش
خودروســازی اجــازه می دهــد کــه آنهــا اجــرا 
شــوند؟ بررســی صنعــت خودروســازی در 
ــبکه  ــک ش ــد ی ــان می ده ــر، نش ــال های اخی س
حاکمیتــی،  نهادهــای  در  بانفــوذ  قدرتمنــد 
ــه  ــه ب ــازار ک ــود ب ــرای بهب ــه ب ــی ک ــر عامل ه
ــای  ــار زده اســت. مافی ــردم باشــد را کن ــع م نف
خودروســازی، منافــع برخــی تصمیم گیــران 
ــره زده  ــود گ ــع خ ــا مناف و تصمیم ســازان را ب
ــده اند  ــوار ش ــردم س ــر م ــه ای ب ــت و به گون اس
و بی محابــا می تازنــد کــه صــدای خــرد شــدن 
ــوی کاذب  ــن هیاه ــردم در ای ــتخوان های م اس
ــه  ــد ک ــت کن ــد ثاب ــت بای ــنوند. دول را نمی ش
ــر  ــو نیســت. ه ــازان همس ــای خودروس ــا مافی ب
چیــزی کــه از ســهام خودروســازان در اختیــار 
ــن  ــی ای ــی گران فروش ــت و به نوع ــت اس دول
محصــوالت، بــرای دولــت نیــز ســود دارد. 
رئیســی در یکــی از مــوارد فرمــان خــود تأکیــد 

ــع از  کــرد بــرای شکســتن انحصــار، بایــد موان
ــان،  ــن فرم ــود. ای ــته ش ــر راه واردات برداش س
به نوعــی در ادامــه بــازِی آغــاز شــده از ســوی 
بــه دنبــال آزادســازی  مجلــس اســت کــه 
در  درحالی کــه  هســتند؛  خــودرو  واردات 
ــرای  ــی ب ــه ممنوعیت ــور، هیچ گون ــن کش قوانی
واردات خــودرو در نظــر نگرفتــه شــده اســت. 
مافیــای خودروســازی حتــی در مجلــس و 
دولــت نفــوذ کــرده اســت. قطعــاً ایــن جریــان، 
ــود  ــر خ ــالف نظ ــی برخ ــه اقدام ــع هرگون مان
خودروســازی،  مافیــای  و  داشــت  خواهــد 
عــددی  خــود،  گران فروشــی  بــا  ســالیانه 
ــارد از جیــب  ــه یک صــد هــزار میلی نزدیــک ب
ــد و طبیعــی اســت کــه  مــردم برداشــت می کن
ــدن  ــدود ش ــرای مح ــی ب ــه اقدام ــع هرگون مان

ــت. ــت اس ــود هنگف ــن س ای
مافیــای خودروســازی، دولــت را بــه رســمیت 
ــوزه  ــه ح ــای ورود ب ــت به ج ــد. دول نمی شناس
خودروســازی بایــد بــرای آن سیاســت گذاری 
ــا سیاســت گذاری مناســب،  ــد ب کنــد و می توان
ــردم و  ــع م ــه نف ــه ب ــد ک ــاد کن ــی را ایج فضای
مشــتری باشــد. قطعــاً واردات خــودرو به شــرط 
ــی  ــت، به راحت ــای ران ــول و دوری از اعط معق
می توانــد بــازار آشــفته فعلــی را کنتــرل کنــد.

ایــران،  در  وارداتــی  خودروهــای  بــازار 
همــواره از جملــه بازارهــای پرطــرف دار بــوده. 
ــه روی  ــای واردات ب ــه دره ــال ۱۳۹۷ ک از س
ــان  ــیاری از متقاضی ــد، بس ــته ش ــازار بس ــن ب ای
فــروش خودروهــای  خریــد  ســمت  بــه  را 
دســت دوم و کارکــرده ســوق داد. بــا بازشــدن 
درهــای واردات، شــاهد اقــدام کســانی هســتیم 
وارداتــی  و  صفرکیلومتــر  ماشــین های  کــه 
پارکینگ هــای  داخــل  دیپورتی شــان، 
ــروش  ــه ف ــاال ب ــت ب ــه قیم ــد ب ــف و بای مختل
برســانند و بــا حــل شــدن مشــکل واردات، 
دیگــر نمی تواننــد هــر چیــزی را بــا هــر قیمتــی 

بفروشــند.
ــت  ــازۀ ثب ــا اج ــد ب ــیزدهم، می توان ــت س دول
ســفارش بــرای افــراد حقیقــی و حقوقــی و 
دوری از اعطــای رانــت، کاری کنــد تــا در 
یــک بــازه زمانــی، قیمــت خودروهــای تولیــد 

ــد. ــدا کن ــش پی ــد کاه ــا ۵۰ درص ــده ت ش
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بیــش از شــش مــاه از تشــکیل دولــت ســیزدهم، 
ــه دولــت انقالبــی مــی گــذرد. هشــت  موســوم ب
غالبــاً  کــه  ســابق  دولــت  ســکانداری  ســال 
مدیرانــی از طیــف موســوم بــه لیبــرال بودنــد 
را  مــردم  اداره کشــور  از وجــوه  بســیاری  در 
ــکل آب  ــود. از مش ــرده ب ــه ک ــکل مواج ــا مش ب
ــد  ــل خری ــای طوی ــف ه ــی ص ــا گران ــرق ت و ب
ــع و  ــروش مناب ــی ف ــی، از طرف ــای اساس کاال ه
کاالهــای صادراتــی خصوصــاً نفــت کــه بودجــه 
ــن  ــه پایی ــت ب ــته اس ــه آن وابس ــاً ب ــور عموم کش
تریــن حــد ممکــن نــزول کــرده بــود و اگــر هــم 
نفــت یــا کاالیــی فروختــه می شــد هزینــه آن یــا 
بــه کشــور بــاز نمــی گشــت و یــا بــه ســختی و بــا 
ــاز  ــیار ب ــورات بس ــوان و کس ــت خ ــور از هف عب
ــد  ــز هرچن ــا نی ــم ه ــه تحری ــی گشــت. در زمین م
ــا  ــود ام ــم داده ب ــع تحری ــت ســابق شــعار رف دول
ــذاری  ــداد و اثرگ ــدن تع ــر ش ــا دو براب ــاًل ب عم
ــه مســائل  ــن گــره زدن هم ــا و همچنی ــم ه تحری
کشــور بــه رفــع تحریــم عمــاًل کشــور را بــه 
گــروگان دولــت هــای متخاصــم در آورده بــود. 
یادمــان نمــی رود بــا یــک ســخنرانی ترامــپ چــه 
ــاد  ــور ایج ــف کش ــای مختل ــی در بازاره تالطم
ــو  ــزی و ویدئ ــت هــای پشــت می می شــد. مدیری
مــردم  خاطــر  از  روحانــی  آقــای  کنفرانســی 
نخواهــد رفــت. ســوء مدیریــت هــای متعــدد 
ــای دولتمــردان ســابق و  ــای نابج و صحبــت ه

ــد. ــد ش ــوش نخواه ــرب آن فرام ــرات مخ تأثی
ــت  ــا حمای ــی ب ــت و دولت ــال گذش ــت س    هش
انقالبیــون و مــردم روی کار آمــد، دولتــی بــا 
ــوی  ــی ق ــاختن ایران ــودن و س ــی ب ــعار مردم ش
آقــای ســید ابراهیــم رئیســی نیــز کــه از ســابقه ای 
مردمــی برخــوردار بــود بــه ریاســت ایــن دولــت 
انتخــاب شــدند. دولــت ســیزدهم هرچنــد بــا 
تأخیــر در معرفــی کابینــه و بــا برخــی انتصابــات 
ــد  ــا در چن ــه کار کــرد ام حاشــیه ســاز شــروع ب
ــه  ــاز ب ــر آغ ــل تقدی ــق و قاب ــیار موف ــه بس عرص
ــل و  ــن از داخ ــترده واکس ــه گس ــود؛ تهی کار نم
ــتابان  ــد ش ــری از رش ــور، جلوگی ــارج از کش خ

ــازار. ــا در ب ــت ه قیم
ــده  ــر دی ــد کمت ــی هرچن ــدام رئیس ــن دو اق    ای

شــد امــا بســیار در حفــظ جــان و آرامــش مــردم 
موثــر بــود؛ حتمــاً مــرگ و میــر روزی هــزار نفــر 
بــر اثــر کرونــا را فرامــوش نکــرده ایــم، در حالی 
کــه ایــن آمــار در حــال حاضــر بــه کمتــر از ۵۰ 
ــرعت  ــش س ــه کاه ــت. در زمین ــیده اس ــر رس نف
تــورم نیــز اقداماتــی انجــام شــده اســت و دیگــر 
شــاهد چنــد برابــر شــدن قیمــت هــا ظــرف چنــد 
روز یــا چنــد هفتــه نیســتیم. البتـّـه هنــوز هــم نیــاز 
ــرایط  ــود ش ــرای بهب ــر ب ــی ت ــی اساس ــه اقدامات ب

هســتیم.
در زمینــه مذاکــرات هســته ای نیــز علیرغــم 
مذاکــره  تیــم  علیــه  متعــدد  فضاســازی های 
کننــده، ایــن تیــم در نهایــت عقالنیــت و بــا 
هــدف رفــع تحریــم هــای ظالمانــه مشــغول 
هــر  از  حاضــر  حــال  در  و  هســتند  مذاکــره 
ــک  ــه نزدی ــق عزتمندان ــه تواف ــری ب ــان دیگ زم
ــرم  ــز دولــت محت ــه در ایــن عرصــه نی ــد، البت ترن
ــز  ــن خطــوط قرم ــا در نظــر گرفت ــی بایســت ب م
ــیر  ــرده و اس ــل ک ــورمان عم ــی کش ــع مل و مناف
ــی در  ــای رئیس ــوند.دولت آق ــا نش ــازی ه فضاس
ــی کــه داشــته اســت،  ــار عملکــرد هــای مثبت کن
برخــی ســوءمدیریت هــا و آثــار منفــی آن را 
ــرف و  ــه ح ــی ک ــم، از انتصابات ــوده ای ــاهد ب ش
ــا  ــت ت ــال داش ــه دنب ــیاری را ب ــای بس ــث ه حدی
ــورس  ــه هایــی همچــون ب خلــف وعــده در زمین

و مســکن.
ــی  ــا برخ ــور ت ــس جمه ــیزدهم از رئی ــت س دول

وزرا و معاونیــن دولــت از همــان ابتــدا وعــده 
داده  را  بــورس  مســأله  فصــل  و  حــل 

ســاماندهی  وعــده  برخــی  بودنــد، 
ــد.  ــورس را داده بودن ــه روزه ب س

ــده  ــم وع ــکن ه ــه مس در زمین
ــا  ــود، ت ــده ب ــی داده ش های

جایــی کــه آقــای رئیــس 
جوانــان  بــه  جمهــور 

توصیــه کردنــد:
ــروید ازدواج  بـ
کنید،مســکنش 
دولــت    بـــا 

. هم د ســیز

ــه کار ســاخت  ــا کنــون خبــری از آغــاز ب  امــا ت
چهــار میلیــون مســکن نیســت.به هــر حــال دولت 
ــت  ــل گرف ــت را تحوی ــی دول ــیزدهم در زمان س
ــی  ــر مشــکالت و بحــران های کــه کشــور درگی
بعضــاً مصنوعــی و بعضــاً طبیعــی بــود. دولــت در 
ــت  ــل دول ــدای از ری ــی ج ــت و ریل ــیر درس مس
ســابق قــرار دارد و امیدهــا نیــز هنــوز بــرای 

ــود دارد. ــرایط وج ــالح ش اص
   دولــت ســیزدهم بــرای جهــت دهــی درســت به 
فعالیــت هــای خــود نیازمنــد ملزوماتــی ازجملــه 
ــت  ــوان اس ــص و ج ــروی متخص ــتفاده از نی اس
کــه متأســفانه فعــاًل چنیــن چیــزی را از آن شــاهد 
ــم  ــام معظ ــدات مق ــه تأکی ــه ب ــا توج ــتیم؛ ب نیس
رهبــری و شــعار ســال جدیــد توجــه بــه اقتصــاد 
دانــش بنیــان بــا هــدف افزایــش قــدرت و ثــروت 
کشــور از دیگــر ملزومــات دولــت محتــرم بــرای 
ــر  ــن ام ــه ای ــت؛ البت ــور اس ــداف کش ــبرد اه پیش
نبایــد موجــب شــعارزدگی شــود کــه نهایتــاً 
منجــر بــه نشــت ارزش هــای نهفتــه در ایــن 
مســأله شــده صرفــاً بــه انجــام یــک ســری امــور 
نمایشــی پرداختــه شــود، بلکــه عینیــت بخشــی به 
ایــن شــعار در همــه عرصــه هــا مهمتریــن وظیفــه 

ــود. دولــت خواهــد ب

دولت انقالبی چه کرد؟
امیرمحمد کوالنی / دبیر واحد  بین الملل اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان
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جامانـدگان دولـت تدبیـر و امید
علیرضا بگلری / دبیر تشکل جامعه اسالمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دشــمنانی کــه مایــل نیســتند پیشــرفت و ترقــی 
ــد، دو  ــران را ببینن ــت ای ــة مل ــد همه جانب و رش
کار عمــده در برنامــة آنهــا وجــود دارد: یکــی 
ایــن کــه تــا آنجایــی کــه بتواننــد، مانع تراشــی 
کننــد کــه ملــت نتوانــد بــه ایــن پیشــرفت ها و 
رشــد دســت پیــدا کنــد؛ بــا تحریــم، بــا تهدید، 
بــا مشــغول کــردن مدیــران بــه کارهــای درجة 
دو و فرعــی، بــه منعطــف کــردن حــواس ملت 
بــزرگ ایــران و نخبــگان کشــور بــه کارهایــی 
ــرار  ــا ق ــی آنه کــه در فهرســت کارهــای اصل

نــدارد؛ یعنــی مانــع شــدن عملــی.
کار دوم ایــن اســت کــه در تبلیغــاِت خودشــان 
یــک  امــروز  کننــد.  انــکار  را  پیشــرفت ها 
شــبکة تبلیغاتــِی بســیار عظیــم بــا هزاران رســانه 
از انــواع گوناگــون رســانه ها در دنیــا مشــغول 
ــرای اینکــه اثبــات کنــد کــه  ــه کار اســت، ب ب
ــرفتی  ــران پیش ــور ای ــران، در کش ــت ای در مل
صــورت نمی گیــرد؛ پیروزی هــای ملــت را 
ــد؛ اگــر ضعف هایــی وجــود دارد،  ــکار کنن ان
ایــن ضعف هــا را بــزرگ و عمــده کننــد و در 
مقابــل چشــم همــه قــرار دهنــد؛ امــا قوت هــا و 
نقــاط جوشــش را ــــ کــه در سراســر کشــور و 
ــان های  ــه انس ــود را ب ــه وکنار، خ ــر گوش در ه
منصــف نشــان می دهنــد ــــ از چشــم ها پنهــان 

کننــد.«
ــون  ــا اکن ــیزدهم ت ــت س ــه کار دول ــاز ب از آغ
فقــط یــک درصــد مدیــران تغییــر داشــته 
روحانــی؛  دولــت  مدیــران  بقیــه  و  اســت 
همچنــان مشــغول بــه کار هســتند و هنــوز هــم 
کــه هنــوز اســت، تغییــر نکرده انــد. ایــن عــدم 
ــدای  ــه ص ــردم، بلک ــدای م ــا ص ــر، نه تنه تغیی

نماینــدگان مجلــس را درآورده اســت.
بیــان  عبدالملکــی  آقــای  کار،  وزارت  در 
ارشــد  مدیــر   2۰۰۰ حــدود  از  می کنــد 
 4۰۰ الــی   ۳۵۰ تابه حــال  شــده،  شناســایی 

اســت. مدیــر عــوض شــده 
نفــس ایــن کار صحیــح اســت؛ امــا بایــد 

بــا ســرعت بیشــتر عملــی شــود تــا دولــت 
ــده  ــذاری ش ــای کارگ ــد مین ه ــیزدهم بتوان س
ــد،  ــی کن ــر خنث ــل را زودت ــت قب ــط دول توس
بدنــه دولــت رئیســی، همــان دولــت روحانــی 
ــه ۱۰۰۰  ــختی ب ــران به س ــرات مدی ــت. تغیی اس
ــران  نفــر می رســد کــه آن هــم بیشــتر، از مدی

ــت. ــد اس ارش
ــی  ــار عمل ــه ب ــن رده ک ــی و پایی ــران میان مدی
افــراد  ایــن  دوش  بــر  تصمیمــات  اصلــی 
اســت کــی قــرار اســت تعویــض شــوند؟ 
ــرادی نیســتند کــه  ــران همــان اف ــا ایــن مدی آی
ماحصلشــان تــورم ۵۷ درصــدی پایــان دوران 
روحانــی بــود؟ بخــش اعظــم مدیــران اســتانی 
و مدیــران ســتادی وزارتخانه هــا و فرمانــداران 
دولــت  بدنــه  درواقــع،  و  نکرده انــد  تغییــر 
رئیســی، نیروهــای آقــای روحانــی هســتند. 
ــد همــان  ــدی دارن ــا ب اگــر عملکــرد خــوب ی
ــر  ــتند ب ــته هس ــت گذش ــابق در دول ــراد س اف
فــرض اگــر ۶ هــزار مدیــر میانــی در ســاختار 
ــداد  ــن تع ــی کشــور داشــته باشــیم از ای اجرای
هــزار نفــر هــم تغییــر نکــرده و اکثــر ایــن افــراد 

از دوره قبــل روی کار هســتند.
کم ســرعت،  رونــد  ایــن  آســیب های  از 
مدیــران  ارادۀ  شــدن  سســت  و  بالتکلیفــی 
در  کــه  فعلــی  مدیــران  از  بســیاری  اســت 
طــول ۸ یــا 4 ســال اخیــر، خــود منشــأ مســائل، 
مشــکالت و از بانیــان وضــع فعلــی کشــور 
هســتند و نتوانســتند هنــر مدیریتــی خاصــی 
از خــود در بطــن معضــالت نشــان دهنــد و 
ــه  ــور اینک ــا تص ــد، ب ــان دهن ــه نش ــتند ک نداش
ــدا  ــر پی ــد تغیی ــت جدی ــت در دول ــن اس ممک
ــن  ــل از تعیی ــی قب ــل حت ــا قب ــد، از مدت ه کنن
ــی و  ــی از نقش آفرین ــد، به نوع ــتاندار جدی اس
ریســک پذیری مدیریتــی کامــاًل بیگانــه شــده 
و بــا رهاکــردن وظایــف اداری و مدیریتــی 
ــی اداری را  ــی بالتکلیف ــاس واقع ــود، احس خ
در افــکار عمومــی، مــردم و نخبــگان ایجــاد و 

ــد. ــات کردن ــا اثب ی
میزهــای  نیــز  درگیــر  جاهــای  برخــی  در 
ــا  ــرای جریان ه ــدان جنگــی ب ــه می ــت ب مدیری
شــده  تبدیــل  مختلــف  نماینده هــای  و 
دنبــال  بــه  خــود  جایــگاه  در  هرکــدام  و 
اســتانی  مناصــب  قــدرت در  اعمال نفــوذ و 
ــه  ــت ک ــیبی اس ــن آس ــتند. ای ــوری هس و کش
رهبــر انقــالب هــم نســبت بــه آن هشــدار داده 

اســت.
ــر  ــی دیگ ــا، در جاهای ــن انتقاده ــود ای ــا وج ب
تغییــرات حاصلــه،  مشــاهده می کنیــم کــه 
رونــد مثبتــی در ســاختار اقتصــادی کشــور 
ــورم،  ــی ت ــش تدریج ــث کاه ــته و باع گذاش
افزایــش صــادرات نفتــی و غیرنفتــی و نیــز 
ــس مشــاهده  افزایــش واردات شــده اســت؛ پ
ــی  ــرات مدیریت ــدر تغیی ــه هرچق ــم ک می کنی
زودتــر  غربــی  تفکــر  آن  باشــد،  بیشــتر 
جدیــد  مدیــران  و  می شــود  جایگزیــن 
ــود شــرایط کشــور  ــزۀ بیشــتر باعــث بهب باانگی

. ند می شــو

حضرت امام خامنه ای در تاریخ 1392/۰۱/01 
»مدیــران بــا هــم باشــند، بــا هــم فعالیــت کننــد ــــ توصیــه ای کــه مــا همیشــه بــه مســئولین و مدیــران کشــور می کنیــم ــــ بــا حزم 

و تدبیــر عمــل کننــد، آن وقــت می توانیــم از هــر تهدیــدی یــک فرصتــی بســازیم.
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ــرد  ــن راهب ــن زمی در ای
ــد! ــی روی نم

احسان گردابی/ دبیر سیاسی تشکل جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران

ـــداف  ـــه اه ـــع ب ـــص مناب ـــرد را تخصی اگـــر راهب
ـــم و  ـــدت بدانی ـــتا و بلندم ـــق و ایس کالن، عمی
نخواهیـــم هـــر گنجشـــکی را جـــای قنـــاری 
ـــن چهـــار  ـــی در طـــول ای ـــچ دولت ـــم هی جـــا بزنی
دهـــه راهبـــرد بـــه معنـــای واقعـــی کلمـــه 
نداشـــته و حتـــی امـــکان داشـــتن راهبـــرد را 
ــا  ــابق بـ ــای سـ ــه دولت هـ ــته. البتـ ــم نداشـ هـ
ــد  ــان واجـ ــت و ابزارهایشـ ــه ماهیـ ــه بـ توجـ
ـــرد داشـــتن  ـــه راهب ـــا ب ـــد و ی ـــرد بودن ـــبه راهب ش
ـــیزدهم در  ـــت س ـــا دول ـــدند ام ـــک می ش نزدی
ـــی  ـــم ته ـــالفش ه ـــوس از اس ـــده معک ـــک دن ی
دســـت تر اســـت. دولـــت ســـیزدهم نـــه تنهـــا 
زمینه هـــای داشـــتن یـــک راهبـــرد را نـــدارد 
ـــاع  ـــرد امت بلکـــه  ماهیتـــش هـــم از داشـــتن راهب

می کنـــد. 
داشـــتن  ماجـــرا  بعـــد  ســـطحی ترین  در 

راهبـــرد مســـتلزم دیتـــای کامـــل و جامـــع از 
ــع«(  ــص »منابـ ــه تخصیـ ــت )الزمـ ــع اسـ منابـ
ـــا  ـــا ب ـــزان م ـــه می ـــا چ ـــه ت ـــت ک ـــح اس ـــر واض پ
ـــف  ـــای مختل ـــار در حوزه ه ـــران داده و آم بح
اقتصـــادی، اجتماعـــی و اداری مواجهیـــم و 
ــته هایمان  ــه داشـ ــبت بـ ــدازه نسـ ــه انـ ــا چـ تـ

نادانیـــم. 
ــئله، بحـــث » هـــدف« مطـــرح  در عمـــق مسـ
گـــرو  در  کـــه  هـــدف  تعییـــن  اســـت؛ 
ــفی در  ــری و فلسـ ــق فکـ ــه ورزی عمیـ اندیشـ
مهم تریـــن  اســـت،  مختلـــف  حوزه هـــای 
بعـــد محتوایـــی راهبـــرد بـــه شـــمار مـــی رود 
کـــه بـــر دوش تئوریســـین ها و متفکریـــن 
ســـاحت های مختلـــف علـــوم انســـانی قـــرار 
دارد؛ حـــال آنکـــه چـــه در درون دولـــت 
ســـیزدهم و چـــه در حلقـــه اطرافیـــان آن 

تئوریســـیونی کـــه مولـــد فکـــر و اندیشـــه 
ـــت  ـــن حال ـــود و در بهتری ـــده نمی ش ـــد دی باش

ــا چنـــد مبلـــغ و مقلـــد مواجهیـــم. ــا بـ مـ
ـــت ســـیزدهم  ـــت ســـهمیه ای دول متاســـفانه ماهی
ـــردا در  ـــن ف ـــر همی ـــه اگ ـــت ک ـــوی س ـــه نح ب
معجـــزه ای مشـــکل دیتـــا و تئوریســـین حـــل 
ــه  ــی بـ ــت یابـ ــکان دسـ ــم امـ ــاز هـ ــود بـ شـ
ـــا  ـــی ه ـــهم خواه ـــدارد و س ـــود ن ـــرد وج راهب
و بازی هـــای قـــدرت مانعـــی خواهنـــد بـــود 
کـــه مقابلـــه بـــا آن هـــا مســـاوی بـــا مـــرگ 
ــر  ــه ایـــن دولـــت بـ ــرا کـ دولـــت اســـت چـ
ایـــن اســـاس قـــوام یافتـــه اســـت، از ایـــن رو 
ـــتن  ـــیزدهم از داش ـــت س ـــت دول ـــدم ماهی معتق
ـــوی  ـــه س ـــی ب ـــد و راه ـــاع می کن ـــرد امتن راهب

راهبـــرد نخواهـــد داشـــت.
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پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی گسـترش روز 
افـزون تحریـم هـای مختلـف از سـوی مغرضـان 
اسـالمی؛  انقـالب  خـورده  قسـم  دشـمنان  و 
متخصصـان دلسـوز ایـن مـرز و بـوم را واداشـت 
تـا کمـر همـت در بـی نیـازی کشـور از قـدرت 
هـای جهانـی ببندنـد و در ایـن راه دسـتاوردهای 
گوناگونـی را در حـوزه هـای مختلف رقـم بزنند 
اندیشـمندان  تنهـا  نـه  امـروزه  کـه  ای  گونـه  بـه 
شـرقی،  و  غربـی  طـرف  بـی  نظـران  و صاحـب 
بلکـه دشـمنان قسـم خـورده ایـن مرزوبـوم نیز بر 
عظمـت آن اذعـان داشـته و بـه کارآمـدی باالی 
نظـام اسـالمی ایـران اعتـراف دارنـد. البتـه بیـان 
دسـتیابی  معنـای  بـه  نظـر  مـورد  دسـتاوردهای 
نیسـت؛  انتظـار  مـورد  اهـداف  تمـام  بـه  کامـل 
چـرا کـه اوالً طـی ایـن سـال هـا دشـمنان اسـالم 
از هیـچ کوششـی بـرای جلوگیـری از پیشـرفت 
هـای جمهـوری اسـالمی فروگـذار نکردنـد. ثانیاً 
هنـوز افـرادی در داخـل این خودبـاوری و عزت 
را کـه بـا گفتمـان مقاومـت و کوشـش به دسـت 
آمـده، باور ندارنـد. درحالی که انقالب اسـالمی 
آن چنـان قـدرت هـای جهانـی را در حیـرت فرو 
بـرد و بـر صـورت سـتمگران سـیلی نواخـت کـه 
تعـادل  انـد  نتوانسـته  هـم  هنـوز  آنهـا  از  برخـی 
خـود را بـه دسـت آورنـد. بـه همیـن سـبب، از 

روی سـرگردانی و حیـرت، گاهـی نعـره مسـتانه 
سـر داده، تهدیـد بـه جنگ مـی کننـد و گاهی از 
روی عجـز و ناتوانـی تقاضـای مذاکره و سـازش 
مـی نماینـد. باید سـال ها و شـاید قرنـی بگذرد تا 
بتـوان ایـن حادثه عظیـم تاریخی را بـه طورکامل 

تبییـن و بازشناسـی کـرد.
نبایـد  ازطرفـی دیگـر ایـن رونـد توسـعه علمـی 
متوقـف شـود؛ بلکه بـا جدیت تمام برای رسـیدن 
بـه بزرگتریـن قـدرت علمـی جهانـی که بـه تعبیر 
حضـرت علـی)ع( »العلم سـلطان« حرکت کرد و 
ایـن توانایـی هـم در میـان نخبـگان جامعـه علمی 

وجـود دارد.
یکـی از جلـوه هـای محسـوس پیشـرفت کشـور 
در سـال هـای پـس از انقـالب اسـالمی، افزایـش 
کمـی و کیفـی نهـاد هـای آموزشـی بوده اسـت. 
در  مدرسـه  هـزار   4۷ تعـداد  انقـالب،  از  پیـش 
سراسـر ایـران دایـر بـود، امـا اکنـون حـدود ۱۰۰ 
هـزار واحـد مدرسـه در کشـور بـه ارائـه خدمات 
آموزشـی به آینده سـازان ایران اسـالمی مشـغول 

ند. ا
باالترین سطح آموزشي  عنوان  به  عالي  آموزش 
جامعه از اهمیت قابلمالحظه ای برخوردار است؛ 
در  جامعه  توسـعه  و  رشد  در  اساسي  نقشي  زیرا 
ابعاد مختلف فناوری علمي، فرهنگي، اقتصادی، 

ایفاء ميکند و حاصل کلیـه  اجتماعي و سیاسي 
آن  در  آموزشي  نظام  های  تالش  و  ها  فعالیت 
منعکس ميشود؛ به عبارت دیگر، بازده کل نظام 
تعبیـری  به  آموزشي در آن متجلي شده است و 
در  این دوره آموزشي  نهایت،  در  نمود ميیابد. 
نقش  جامعه  مختلف  های  بخش  کیفیـت  ارتقاء 
ایفا مي کند. افزون براین، افزایش درک  مهمي 
بیـن المللي، بهبود کل نظام آموزشي، اهداف و 
رسالت های مختلفي نیز برای نظام آموزش عالي 
ایجـاد  آن جمله  از  که  است  نظرگرفته شده  در 
نگرش و آمادگي در افراد برای کسب آموزش 
سطح،  باالترین  در  پژوهش  تشویق  مداوم، 
تشویق  انتقادی،  استدالل  هـای  مهارت  پرورش 
هیئـت  اعضاء  آزادی  حفظ  اجتماعي،  برابری 
نظام  رو،  این  از  برد.  نام  توان  مي  را  و...  علمي 
مذکور به عنوان منشأ تغییرات و هدایت آنها در 
جهت تعالي جامعه، بایـد در راستای تحقق کامل 
مأموریت، اهداف و وظایف محوله از کارایي و 
حفظ،  بنابراین،  باشد؛  برخوردار  الزم  اثربخشي 
بهبود و ارتقاء کیفیت این نظام از جمله عواملي 
است که بایـد در اولویت اقدام ها و برنامه های 

گیرد. قرار  آن 
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ــا در  ــد تنه ــن را نبای ــوالت اوکرای ــل تح تحلی
ــرد،  ــه ک ــن خالص ــه اوکرای ــیه ب ــه روس حمل
ــه  ــع گرایان ــطحی و غیر واق ــی س ــن تحلیل چنی
ــن و  اســت. شــناخت ریشــه تحــوالت اوکرای
اثــرات بین المللــی الزم اســت تــا متوجــه شــد 
ــمت  ــه س ــن ب ــوالت اوکرای ــه تح ــه چگون ک
ــن  ــود اوکرای جنگــی میرفــت کــه مشــخص ب

بازنــده اصلــی ایــن تحــوالت و جنــگ 
اســت. بــرای فهــم بهتــر تحــوالت 

مــورد  نکاتــی  بایــد  اوکرایــن 
ــرد. ــرار گی ــه ق توج

ــی  ــگ جهان ــس از جن 1. پ
دوم  از ســال ۱۹4۵ کــه 
ایــاالت  بیــن  تنــش 
متحــده آمریــکا و اتحاد 
از  شــوروی  جماهیــر 
ــا ســال  ســرگرفته شــد ت
یافــت  افزایــش   ۱۹4۷
جنــگ  آغــاز  یعنــی 

پنهانــی  رقابــت  ســرد 
ــدرت  ــر ق ــان دو اب ــه می ک

در  شــوروی  و  آمریــکا 
طــول جنــگ متفقیــن بــرای بــه 

دســت آوردن امتیــازات بیشــتر 
وجــود داشــت علنــی شــد. موفقیــت 

ــای  ــت آوردن اروپ ــه دس ــوروی در ب ش
شــرقی و در مقابــل آمریــکا 

ــت  ــوم اس ــه موس ــت ک ــش گرف ــتی پی سیاس
بــه دکتریــن ترومــن، کــه بــه صــورت کوتــاه 
دکتریــن ایــن بــود کــه آمریــکا حاضــر اســت 

بــه کشــورهایی کــه مایــل هســتند کمــک 
هایــی اعــم از فنــی، اقتصــادی و...  بــرای 
جلوگیــری از پیشــروی و تســلط شــوروی 
اعطــا کنــد. یعنــی آغــاز نظــم دوقطبــی جهــان 
و شــکل گیری بلــوک شــرق و بلــوک غــرب 

نظــم کــه ایــن 

جهانــی باعــث شــکل گیــری پیمــان ناتــو 
پیمــان  آن  درمقابــل  و  غــرب  بلــوک  در 
ورشــو در بلــوک شــرق شــد. دردهــه ۹۰ 

میــالدی زمانــی کــه مذاکــرات اتحــاد دو 
آلمــان مطــرح بــود، آمریکایــی هــا بــه ســران 
ــی  ــه حت ــد ک ــول داده بودن ــابق ق ــوروی س ش
ــمت  ــه س ــو را ب ــعت نات ــم وس ــچ ه ــک این ی
شــرق اروپــا ومرزهــای روس هــا نکشــاند کــه 
ــو  ــود، نات ــراه ب ــکا هم ــده آمری ــف وع ــا خل ب
طــی ۵ نوبــت بزرگتــر شــد تــا کشــورهای 
ــه  ــو را ب ــان ورش ــای پیم ــتری ازاعض بیش
خــودش جــذب کنــد کــه بانزدیــک 
ــمت  ــمت قس ــو س ــدن نات ــر ش ت
ــی  ــا یعن ــرقی تر اروپ ــای ش ه
گرجســتان واز ســال 2۰۱4 
اوکرایــن تنش هــا میــان 
مســکو  و  واشــنگتن 
پیــدا کــرده  افزایــش 
تــا  شــده  وباعــث 
مســکو واکنــش هــای 
ماننــد  را  جدی تــری 
جنوبــی،  اوســتیای 
کریمــه  الحــاق 
حاضــر  درحــال  و 
لشکرکشــی بــه خــاک 
اوکرایــن را انجــام دهــد 
ــو  ــروی نات ــعت قلم ــا ازوس ت
ــه نزدیکــی مرزهــای خــودش  ب
جلوگیری کند.                              .

2. نکتــه بعــد اوکرایــن ازنظــر موقعیــت 
تاریخــی و فرهنگــی و ژئوپلیتیــک بســیار  مهــم 
ــن  ــروزی اوکرای ــت ام ــی اف پایتخ ــت. ک اس
قبــل از آنکــه پایتخــت اوکرایــن باشــد از 
قــرون گذشــته مرکــز حکومــت پادشــاهان 

پوتین  رویــای 
علیـه زلنسـکی
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ــهرهای  ــادر ش ــوان م ــه عن ــم ب ــوز ه ــوده و هن ــار ب روس تب
ــزء  ــن ج ــه اوکرای ــن اینک ــود وهمچنی ــی ش ــیه نامیده م روس
شــش کشــوری اســت کــه بــه شــکل گیــری اتحــاد جماهیــر 
شــوروی در زمــان لنیــن کمــک کــرده اســت. اوکرایــن 
ســابق  شــوروی  جهموری هــای  بقیــه  برخــالف 
ایــن  تباراســت  روس  انبــوه  جمعیــت  دارای 
کشــور از نظــر نژادی در آن اســالوها هســتند 
ــد واســم  کــه در روســیه هــم وجــود دارن
روســیه از زبــان اســالو گرفتــه شــده 
اســت. و ازســوی دیگــر اوکرایــن 
ــه  ــای شــرقی ب ــده اروپ اتصــال دهن
ــی  ــاب م ــه حس ــی ب ــای غرب اروپ

ــد ای
 .

اوکرایــن  تحــوالت   .3
باعــث تســریع در گــذاراز 
نظــم تــک قطبــی جهــان بــه 
رهبــری آمریــکا کــه بعد از 
ــر  ــاد جماهی ــی اتح فروپاش
شــد  آغــاز  شــوروی 
ــا  ــوان ب ــی ت ــود، م ــی ش م
قــدرت گفــت کــه جنــگ 
ــود  ــن نب ــا اوکرای روســیه ب
قــدرت  جنــگ   بلکــه 
روســیه و آمریــکا اســت 
آخریــن  آمریــکا  یعنــی 
را  خــود  هــای  تــالش 
ازپایــان  جلوگیــری  بــرای 
جهــان  قطبــی  تــک  نظــم 
ــیه را  ــا روس ــد ت ــی ده ــام م انج
ــد  ــار کن ــودش مه ــای خ درمرزه
ــک  ــیه ی ــدن روس ــل ش ــا از تبدی ت
ــد  ــم جدی ــی در نظ ــن الملل ــب بی قط
جهانــی جلوگیــری کنــد، امــا در مقابــل 
هــم روســیه دیگــر روســیه زمــان یلتســین 
ــع  ــود را در مناف ــع خ ــام مناف ــه تم ــت ک نیس
آمریــکا دنبــال کنــد بلکــه االن خــودش را انقدر 
ــی  ــدرت هژمون ــن ق ــد و همچنی ــی دان ــد م قدرتمن
ــع  ــد مناف ــه میخواه ــد ک ــول میبین ــه اف ــکا را رو ب آمری
ــان  ــراز آن خواه ــم ت ــکا و مه ــارج ازاراده آمری ــود را خ خ
ــرای خــودش درمناطــق مطلوبــش اســت کــه مــی  نظــم ســازی ب
تــوان در بــالروس، قزاقســتان وحاالهــم اوکرایــن آن را مشــاهده کــرد.
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ــازه  ــای ت ــه فیلم ه ــری ب ــم س ــم باه می خواهی
اکــران شــدۀ ســینما بزنیم. ســینمایی کــه بعد از 
مدت هــا بــاز شــد ولــی هنــوز هــم نقص هــای 
ســاخته  فیلم هایــی  گاهــی  و  دارد  زیــادی 
می شــوند کــه معیارهــای الزم بــرای اکــران را 
ــرای پرکــردن  ــی کــه فقــط ب ــد. فیلم های ندارن
ــچ  ــوند و هی ــاخته می ش ــازندگان س ــب س جی
می گــذرد،  کــه  هرســال  ندارنــد.  ارزشــی 
شــاید حداکثــر ۵ فیلــم باکیفیــت ســاخته شــود 

و متأســفانه هیــچ فکــری در ایــن مــورد 
نمی شــود.

ــم  ــه می خواهی ــی ک ــن فیلم اولی
فیلــم  بپردازیــم،  آن  بــه 

ــت.  ــت اس ــدی دینامی کم
ــان  ــرای بی ــز ب ــب طن قال

معضــالت  و  مســائل 
قالــب  اجتماعــی، 
کم دردســر و خوبــی 
جــای  امــا  اســت؛ 
ســینمای روشــنفکری 
به شــدت  ایــران  در 

اســت.  خالــی 
فقــط  کــه  ســینمائی 

نخندانــد، بلکــه انســان را 
بــه تعمــق نیــز وادارد!

ــرف  ــت ح ــت می توانس دینامی
ــرای گفتــن  ــی ب  هــای بســیار خوب

ــر  ــودش را جدی ت ــد و خ ــته باش داش
ــد در  ــالف عقای ــن اخت ــود ای ــرد. وج بگی

جامعــه، یکــی از معضالتــی اســت کــه جامعــة 
نــرم  دســت وپنجه  آن  بــا  ایــران  کنونــی 
و  دیگــران  عقایــد  بــه  احتــرام  می کنــد. 
ــد )در هــر ســمت و  ــل نظــرات تن عــدم تحمی
ــی  ــام اصل جناحــی کــه می خواهــد باشــد(، پی

ــن  ــه کاغذی تری ــفانه ب ــه متأس ــت ک ــم اس فیل
ــوان  ــود و نمی ت ــت می ش ــن روای ــکل ممک ش
ــح  ــم، ترجی ــت. فیل ــدان جــدی گرف آن را چن
داده جنــس کمــدی خــود را در یــک کمــدی 
محــض بگنجانــد و نــگاه طنــز و انتقــادی را بــه 

ــد. ــته باش ــود نداش ــوژه خ س

از زاویــه جامعــه   بایــد  دینامیــت را صرفــاً 
داد.  قــرار  بررســی  و  نقــد  مــورد  شناســی 
بــر  مبتنــی  فیلــم،  رفتارشناســی  کــه  چــرا 

ــگاه  ــنگری دو ن ــرای روش ــالش، ب ــه و ت تکی
متفــاوت از دو طلبــه یــا به اصطــالح عــوام، 
ــر  ــی از منظ ــد اجتماع ــه مفاس ــی« ب »حزب الله
ــم  ــن فیل ــی، ای ــر جامعه شناس ــت. از نظ آنهاس
ــه برشــمردن یــک  ــرای نمون نه تنهــا ارزشــی ب
ــوان آن  ــه می ت ــدارد بلک ــی ن ــض اجتماع تناق
را به عنــوان نمونــه ای بــرای عــدم شــناخت 
از جامعــه نــام بــرد. اگرچــه امــروزه مــردم 
ــان را  ــه آن ــه هرچ ــرژی ب ــی و ان ــر روان از نظ
ــینما  ــوان س ــا نمی ت ــد؛ ام ــد نیازمندن بخندان
مــردم  تــا  گرفــت  تمســخر  بــه  را 
به عنوان مثــال  بزننــد.  لبخنــد 
معرفــی  و  شــناخت  می تــوان 
قشــر مذهبــی در جامعــه را 
نــام بــرد. از ایــن جامعــه 
در ســینمای ایــران، تنهــا 
می دانیــم کــه ســربه زیر 
بــه  تســبیحی  هســتند، 
دســت دارنــد و جمالت 
ــی  ــه عرب ــی را ب و روایات
حتــی  می کننــد.  نقــل 
جامعــه تــازه بــه دوران 
در  کــه  نیــز  را  رســیده 
فیلمــی ماننــد »دینامیــت« 
بــه آن اشــاره می شــود بــا 
روســری های نیمــه ســرکرده، 
ماشــین های الکچــری، اســتفاده 
از مشــروبات الکلــی و ... می بینیــم. 
ــا طــرح  ــه تناقــض و ی ــرای ارائ هیــچ گاه ب
متقــن  پژوهشــی  نــه  آن  از  کاملــی  نمونــه 
ــه  ــن اینک ــتی. ضم ــت درس ــه روای ــم و ن داری
ــا ســردرگمی  در پایــان چنیــن داســتان هایی، ب
بــاز قصــه مواجهیــم کــه گویــی  پایــان  و 
خســته  خــود  قصــه  از  نیــز  فیلمنامه نویــس 

تحلیلــی بــر فیلــم های 
ــاخته شده س

فرزانه قربانی  
 دبیر واحد خواهران تشکل جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه ولیعصر رفسنجان
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. می شــود
نکتــه مهمــی کــه دینامیــت خواســته و یــا 
ــاش  ــته آن را ف ــا نادانس ــته و ی ــته، دانس ناخواس
مذهبــی  کــه جامعــه  اســت  ایــن  می کنــد، 
ــی  ــه خیل ــود را ب ــیت خ ــر حساس ــدرو، دیگ تن
از چیزهــا ازدســت داده اســت، آنهــا گرفتــاری 
نوعــی اســتحاله شــده اند کــه اگــر جــذب 
اعتقــاد  باشــند،  نشــده  هــم  مقابــل  طــرف 
خــود بــه روش هــای خشــونت آمیز دوســتان 
به اصطــالح  قشــر  ازدســت داده اند.  را  ســابق 
شــدن  گذاشــته  از  دیگــر  حزب اللهــی، 
ترانه هــای ســیاوش قمیشــی و جنتلمــن ساســی 
مانکــن و نمایــش ســاده لوحی و مســخره شــدن 
دوســتان ســابق خــود در ایــن فیلــم ناراحــت و 
ــان غــرق در  ــی نمی شــود، چــرا کــه چن عصبان
ــبکه های  ــده و از ش ــره ش ــای روزم گرفتاری ه
ــه  ــراض ب ــه اعت ــد ک ــر پذیرفته ان ــی تأثی اجتماع
برخــی مناســبت ها و فضاحت هــای اجتماعــی، 
در ردیــف چنــدم اولویت هــای آنــان قــرار 

می گیــرد!
فیلــم بعــدی مــورد بررســی، فیلمــی اســت کــه 
در مراســم جشــنواره فیلــم فجــر، از ۱4 نامزدی، 
ــن  ــیمرغ بلوری ــه س ــزه از جمل ــج جای ــده پن برن
بهتریــن فیلــم شــد تــا یکــی از موفق تریــن 
فیلم هــای دفــاع مقــدس در ســال های اخیــر 

ــرد. ــب بگی لق
مهــدی  زندگــی  مهــدی«  »موقعیــت  فیلــم 
را  پاســداران  ســپاه  فرماندهــان  از  باکــری، 
دســت مایه قــرار داده کــه در طــول جنــگ 
ــوالً  ــود. معم ــیده ب ــهادت رس ــه ش ــی ب تحمیل
ســاختن یــک فیلــم دربــاره فرماندهــان جنــگ 
اثــر  کــه  صورتــی  بــه  ایــران  ســینمای  در 
دشــواری های  نیایــد،  در  آب  از  کلیشــه ای 
فیلم هــای  از  طویلــی  صــف  دارد.  زیــادی 
زندگــی  بــه  کــه  مقــدس  دفــاع  شــعاری 

ــود  ــد، خ ــی پرداخته ان ــگ تحمیل ــهدای جن ش
گویــای ایــن مســئله اســت. در واقــع، باتوجه بــه 
ــر جنگــی  فضــای خــاص سیاســی کشــور، ژان
)دفــاع مقــدس( به خصــوص فیلم هایــی کــه 
ــان  ــهدا و فرمانده ــی ش ــه زندگ ــت ب ــرار اس ق
ــد، به شــدت مســتعد کلیشــه ای  جنگــی بپردازن
از آب در آمــدن هســتند. بااین حــال، هــادی 
ــان  ــاًل نش ــدی کام ــت مه ــا موقعی ــر ب حجازی ف
کــه  رســانه  ای  از  درســتی  درک  کــه  داد 
دام  از  را  و خــود  دارد  در آن کار می کنــد، 
باکــری  مهــدی  اســت.  رهانــده  کلیشــه ها 
ــا  ــی ب ــچ ارتباط ــدی، هی ــت مه ــم موقعی در فیل
کلیشــه هایی کــه در ذهــن مخاطبــان شــکل 
در  چــه  مهــدی،  موقعیــت  نــدارد.  گرفتــه 
روایــت و چــه در نحــوۀ پرداخــت موضــوع 
جنــگ، تــا حــدی یــادآور »خــط باریــک 
قرمــز )۱۹۹۸(« بــه کارگردانــی »ترنــس مالیک« 
اســت. آن فیلــم نیــز باوجودآنکــه داســتانی 
ــرد،  ــت می ک ــگ را روای ــره آور از دل جن دله
وجهــة شــاعرانه ای نیــز داشــت کــه همــان نیــز 
ــد. ــراه کن ــود هم ــا خ ــان را ب ــت مخاطب توانس
دفــاع  فیلــم  یــک  در  مینیمــال  رویکــرد 
ــه  ــی دارد، بلک ــی خاص ــا تازگ ــدس، نه تنه مق
ــای  ــه فیلم ه ــاگرانی ک ــت. تماش ــابقه اس بی س
ــی  ــای حماس ــا آن روایت ه ــدس را ب ــاع مق دف
بــا  قطعــاً  می آورنــد،  به خاطــر  شــعارزده  و 
متحیــر  کامــاًل  مهــدی  موقعیــت  تماشــای 
ــز  ــه چی ــه در آن، هم ــی ک ــد. فیلم ــد ش خواهن
ایــن حداقلــی  امــا حداقلــی اســت.  کامــل 
ــم  ــم در احساســات فیل ــی می توانی ــودن را حت ب
ــز از آب  ــه اغراق آمی ــای آنک ــه به ج ــم ک ببینی
ماهرانــه و کنتــرل شــده  بیاینــد، کامــاًل  در 
بــه کار گرفتــه شــده اند تــا ذهــن تماشــاگر 
اصــاًل از وجــه شــاعرانة فیلــم منحــرف نشــود. 
ــدی،  ــت مه ــم موقعی ــر در فیل ــادی حجازی ف ه

نه تنهــا موفــق بــه انجــام کار شــاقی شــده؛ بلکــه 
توانســته بــا روایتــی بدیــع و شــاعرانه یــک 
ــازد  ــدس بس ــاع مق ــر دف ــذاب در ژان ــم ج فیل
کــه هــم مخاطبــان و هــم منتقــدان )حتــی 
ــه دارد. ــی نگ ــا( را راض ــخت گیرترین آن ه س
ــار  ــدی را »افتخ ــت مه ــتی موقعی ــعود فراس مس
ســینمای ایــران و بهتریــن فیلــم ســینمای ایــران 
حداقــل در ۱۰-۱۵ ســال اخیــر« نامیــد و گفــت 
کــه ایــن فیلــم »از لحــاظ فیلم هــای قابــل دفــاع، 
جشــنواره های  از  باالتــر  یک ســروگردن 

دیگــر می ایســتد.«
پیمــان جبلــی نیــز در یادداشــتی بــه نقــل از ســید 
ــم  ــن فیل ــاره ای ــر او را درب ــه ای نظ ــی خامن عل
ــت  ــم موقعی ــرد: »فیل ــر ک ــرح منتش ــن ش ــه ای ب
ــق و  ــای دقی ــر از نکته ه ــود. پ ــی ب ــدی عال مه
روایــت درســت ... شــخصیت شــهیدان باکــری 
ــا مهــدی اســت  خصوصــاً محــور فیلــم کــه آق
را به درســتی و باظرافــت، تصویــر و روایــت 
کــرده اســت. زاویــه روایــت فیلــم هــم ابتکاری 
ــواده.  ــه و خان ــت خان ــا محوری ــه ب ــود خاص ب
ــدی  ــا مه ــه آق ــل مواجه ــمت ها، مث ــی قس برخ
بــا خانــواده بعــد از شــهادت آقــا حمیــد و 
برنگشــتن پیکــر بــرادر شــهیدش و قســمت مــن 
ــهادت  ــت ش ــا روای ــتم، ی ــری نیس ــدی باک مه
خــود مهــدی باکــری و... پــر از نکتــه اســت. از 
ایــن نــکات قابل تأمــل در فیلــم فــراوان اســت، 
شــاید بیســت نکتــة این گونــه وجــود دارد. ایــن 
فیلــم از آن فیلم هایــی اســت کــه آدم دوســت 
دارد تــا تمــام شــد، دوبــاره آن را ببینــد. از تمــام 
عوامــل دســت اندرکار ســخت ایــن اثــر بســیار 
خــوب، کارگــردان و تهیه کننــده فیلــم، تشــکر 

ــی بایــد کــرد.« و قدردان
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ــه ای کــه مدتــی اســت  طــرح صیانــت؛ مصوب
ــرم  ــالمی گ ــورای اس ــس ش ــور آن در مجل تن
ــت  ــان اینترن ــردم ن ــرای م ــد ب شــده و میخواهن

ــد! ملــی بپزن
تحــت  کشــور  کــه  ایامــی  در  هــم  آن 
و  اســت  اقتصــادی  فشــارهای  شــدیدترین 
ــت  ــام هم ــرود تم ــار می ــت انتظ از وکالی مل
مملکــت  وضعیــت  بهبــود  بــر  را  خــود 
از  کــه  مدتهاســت  نیــز  مــردم  بگذارنــد. 
ــه تصویــب طــرح شــفافیت  نماینــدگان، مطالب
آراء را دارنــد کــه البتــه یکبــار تــا مــرز تبدیــل 
شــدن بــه قانــون رفــت امــا بــا مخالفــت تعــداد 
قابــل توجهــی از نماینــدگان مواجــه شــد. 
ــات مجلــس  ــان انتخاب ــی کــه در زم نمایندگان
یازدهــم، اکثــرا بــا شــعار شــفافیت، آراء ملــت 

ــد. ــرده بودن ــت ک ــود ثب ــام خ ــه ن را ب
ــکار  ــه اف ــر ب ــت، اگ ــرح صیان ــا ط ــه ب دررابط
عمومــی رجــوع کنیــم، بــا عباراتــی مثــل 
ــای  ــبکه ه ــدن ش ــدود ش ــت«، »مس »محدودی
ــدن«  ــمالی ش ــره ش ــی«، »ک ــی خارج اجتماع
ــود  ــا وج ــی ب ــن یعن ــویم. ای ــه می ش و... مواج
ــه ســودمندی  ــدگان مجلــس ب ــدات نماین تاکی
محدودیــت،  ایجــاد  عــدم  و  طــرح  ایــن 
ــورد  ــی درم ــح و روشــنگری کاف ــن صحی تبیی
ضــرورت و چیســتی طــرح صیانــت، صــورت 
معظــم  مقــام  حالیکــه  در  اســت.  نگرفتــه 
ــات  ــن موضوع ــاد تبیی ــه جه ــا ب ــری باره رهب
البتــه  داشــتند.  تاکیــد  مختلــف در جامعــه 
کــه بــا درنظــر گرفتــن ســوابق، مواضــع و 
ــوان  ــدگان مجلــس، نمیت ســخنان برخــی نماین
ــرح  ــدی ط ــر کارآم ــی ب ــا مبن ــای آنه ــه ادع ب
صیانــت اعتمــاد کــرد. همانطــور کــه اگــر 
محتــوای طــرح را بررســی کنیــد، خواهیــد 
دیــد کــه اهــداف آن بــه صــورت شــفاف 
مشــخص نشــده اســت؛ اینکــه ایــن طــرح 
دقیقــا قــرار اســت چــه مشــکالتی را حــل کنــد 
یــا چــه حوزه هایــی را تقویــت کنــد. همچنیــن 

ــن  ــا عناوی ــات ی ــواد آن، کلم ــی از م در برخ
ــف  ــه تعری ــود دارد ک ــدی وج ــم و جدی مبه
دقیقــی ندارنــد. زمانیکــه طــرح صیانــت از 
ــران در فضــای مجــازی شــفاف  حقــوق کارب
ــا  ــود ی ــام نمی ش ــتی انج ــه درس ــا ب ــد، ی نباش
ــن  نتیجــه دلخــواه را نخواهــد داشــت. همچنی
باعــث ایجــاد ســوء برداشــت های مختلــف 
یــا نادرســت از ایــن طــرح می شــود. همانطــور 
قانون گــذاری کشــور،  تاریــخ  مــا در  کــه 
کــه  داشــتیم  متعــددی  خــوب  مصوبــات 
ــیر  ــدن، از مس ــی ش ــام اجرای ــفانه در مق متاس
اعتراضــات  بــا  بعضــا  و  شــدند  منحــرف 
ــانه های  ــن رس ــی گرفت ــردم و ماه ــترده م گس
غربــی از ایــن آب گل آلــود، عواقــب امنیتــی 

ــتند. ــور داش ــرای کش ب
امــا بــا توجــه بــه اظهــارات برخــی از موافقــان 
ــه  ــت ب ــردن اینترن ــت، محــدود ک طــرح صیان
مرزهــای ملــی، میتوانــد راهــکار مناســبی برای 
مقابلــه بــا چالش هــا و معضــالت فرهنگــی در 
بســتر اینترنــت باشــد. درصورتیکــه تجربــه 
ثابــت کــرده اســت کــه بــا ایجــاد محدودیــت، 
ــوان  ــه عن ــرد. ب ــازی ک ــگ س ــوان فرهن نمی ت
مثــال مقابلــه بــا فــروش و اســتفاده از دســتگاه 
ویدئــو در دهــه ۶۰ یــا ممنوعیــت اســتفاده 

تنهــا  اینترنــت  همچنیــن،  ماهــواره.  از 
بلکــه  نیســت؛  فســاد  بــروز  بســتر 

ــز  ــری نی ــای دیگ ــا و ابزاره راه ه
انحرافــات  ایجــاد  باعــث 

فرهنگــی می شــود. حتــی 
ــی  ــش فرهنگ ــی کن وقت

نادرســتی مثــل روابــط 
نامشــروع در جامعــه 

کــردن  محــدود  باشــد،  داشــته  وجــود 
اینترنــت یــا اســتقرار اینترنــت ملــی خیلــی 
ــرورت  ــوع، ض ــن موض ــت و ای ــاز نیس کارس
فرهنگ ســازی حداکثــری را اثبــات می کنــد. 
اعمــال محدودیــت، بــه هیــچ عنــوان راهــکار 
ــی  ــت و حت ــی نیس ــم فرهنگ ــا تهاج ــارزه ب مب
میتوانــد هیزمــی بــر آتــش ایــن جنــگ بیفزایــد 
ــی درون زا  ــم فرهنگ ــت تهاج ــب تقوی و موج
ــاختار  ــردم از درون س ــه م ــی ک ــود. تهاجم ش
ــا آن  ــت ب ــه مخالف ــه ب ــک جامع ــی ی فرهنگ

ــد. برخیزن
اســالمی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
می خواهنــد  صیانــت  طــرح  تصویــب  بــا 
ــه کــه خودشــان  تکنولــوژی جهانــی را آنگون
تمایــل دارنــد بــه جامعــه ارائــه دهنــد. در 
ــا فرهنگ ســازی  مناســب و  ــد ب ــی کــه بای حال
تبییــن ســبک زندگــی ایرانی-اســالمی، مــردم 
را آگاه کننــد تــا در فضــای رســانه ای هــم 
ــی در مســیر انقــالب باشــند و  کنشــگران فعال
هــم دریافــت محتــوا از فضــای مجــازی منطبق 

بــر اصــول اســالمی 
ــد. باش

تنور گرم مجلس 
برای پختن نان اینترنت ملی

لیال زمانی / دبیر واحد فرهنگی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان
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دین و مدیریت دینی
عمادالدین صفائی/ دبیر تشکل جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد

دیـــن چیســـت؟ قلمـــرو آن کـــدام اســـت؟ 
ـــا  ـــود؟ آی ـــیر می ش ـــه تفس ـــی چگون ـــت دین معرف
دیـــن بـــرای مدیریـــت جامعـــه حرفـــی بـــرای 
گفتـــن دارد؟ و بســـیار از ســـواالت دیگـــر در 
ـــگر  ـــر پژوهش ـــرای ه ـــن ب ـــوم دی ـــا مفه ـــه ب مواج

دینـــی مطـــرح اســـت.
ـــدام  ـــر ک ـــی دارد و ه ـــف گوناگون ـــن تعاری   دی
ـــتند.تلقی  ـــی هس ـــف دارای نواقص ـــن تعاری از ای
ــن،  ــدار، روشـ ــد پایـ ــن بایـ ــوم دیـ ــا از مفهـ مـ
جامـــع و منطبـــق بـــر واقعیـــت آن باشـــد و 
از آنجایـــی کـــه دســـتیابی بـــه چنیـــن تعریفـــی 
بســـیار دشـــوار اســـت، لـــذا در ایـــن نوشـــتار 
ــه در  ــی کـ ــن، تعریفـ ــود را از دیـ ــور خـ منظـ
المیـــزان ذیل )آیـــه ی بیســـت و هفتـــم ســـوره 
ـــم  ـــر می گیری ـــت در نظ ـــده اس ـــه روم (آم مبارک
ـــی  ـــون زندگ ـــز قان ـــن ج ـــد: دی ـــان می کن ـــه بی ک
ــعادت  ــرای سـ ــد بـ ــان بایـ ــه انسـ ــی کـ و راهـ
ـــی انســـان همـــان  ـــد، نیســـت و هـــدف نهای بپیمای

رســـیدن بـــه ســـعادت اســـت.
ـــه هـــر  ـــن از نظرعقلـــی امـــکان حـــق ورود ب   دی

مســـئله ای وجـــود دارد. بـــرای بـــه دســـت آوردن 
ـــرد  ـــه ک ـــه توج ـــن نکت ـــه ای ـــد ب ـــن بای ـــرو دی قلم
ـــه  ـــا مداخل ـــا کج ـــی ت ـــت اله ـــن وهدای ـــه دی ک
نمـــوده و تـــا چـــه حـــدی  پاســـخ ســـوال ها را 
ـــرو  ـــت و قلم ـــان آورده اس ـــه ارمغ ـــا ب ـــرای م ب
ـــل  ـــل تحلی ـــی قاب ـــای دین آن در درون گزاره ه
اســـت ایـــن دیـــدگاه را )نظریـــه اعتدالـــی در 
قلمـــرو دین(نامیـــده اند.بـــا کمـــک تعریـــف 
دیـــن ، دریافـــت چیســـتی معرفـــت دینـــی 
ــت  ــور ازمعرفـ ــود و منظـ ــد بـ ــوار نخواهـ دشـ
دینی،همـــان معرفتـــی اســـت کـــه از درون 
داده هـــای قدســـی و اعتقـــادی بـــه وســـیله عقـــل 
ـــش  ـــا از پژوه ـــن داده ه ـــی آید.ای ـــت م ـــه دس ب
هایـــی کـــه در منابـــع دینـــی بـــرای شـــناخت 
گوهـــر دیـــن انجـــام مـــی شـــود بـــه دســـت 
مـــی آیـــد و در نـــگاه عمومـــی بـــه آنچـــه از 
دل کتـــاب ماننـــد فقـــه و کالم و...اســـتخراج 

ــه اســـت. ــود قابـــل مطالعـ می شـ
ــن  ــه در مباحـــث دیـ ــواالتی کـ ــی از سـ   یکـ
شناســـی مطـــرح اســـت ایـــن اســـت کـــه آیـــا 

دیـــن بـــرای مدیریـــت تمـــام ابعـــاد مختلـــف 
جامعـــه حرفـــی بـــرای گفتـــن دارد؟

در پاســـخ بایـــد گفـــت کـــه نقـــش دیـــن در 
مدیریـــت دینـــی راهبـــردی و اســـتراتژی های 
الزم را بـــرای مـــا ارائـــه مـــی کنـــد و مـــا بـــر 
ــه  ــکان وظیفـ ــان و مـ ــات زمـ ــاس مقتضیـ اسـ
اســـتخراج برنامه هـــای عملیاتـــی را از آن بـــه 

عهـــده دار یـــم.
زیســـت  هـــای  راهبـــرد  اینکـــه  فهـــم    
ســـعادتمندانه بـــرای بشـــر تغییـــر نمی کنـــد و 
ـــول  ـــر اص ـــق ب ـــه منطب ـــن ک ـــک دی ـــه کم ـــا ب م
ــی  ــت برابـ ــان اسـ ــی انسـ ــر زندگـ ــم بـ حاکـ
عقـــل ســـلیم جامعـــه دشـــوار نیســـت کـــه از 
ــی  ــه گاهـ ــوان تکیـ ــه عنـ ــی بـ ــم دینـ پارادایـ

ــم. ــتفاده کنیـ ــت اسـ ثابـ



14
فصل فرهنگی

نشریه هم شاگردی مشاره32
احتادیه جامعه اسالمی دانشجویان

فضائـل مـاه رمضـان
آقای فروغی / دبیر روابط عمومی تشکل جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه بناب

رمضـان نـام یکـی از ماه هـای قمـری و تنها ماه 
قمری اسـت کـه نامش در قرآن آمده اسـت و 
یکـی از چهـار ماهی اسـت که خداونـد متعال 

جنـگ را در آن حرام کرده اسـت.
انجیـل،  کریـم،  قـرآن  آسـمانی  کتاب هـای 
تـورات، صحـف و زبـور، در ایـن مـاه نـازل 

شـده اند.
رجـب،  مـاه  می فرمایـد:  )ص(  اکـرم  پیامبـر   
مـاه خـدا و ماه شـعبان، مـاه من و مـاه رمضان، 
مـاه امـت مـن اسـت؛ هـر کـس همـه ایـن مـاه 
را روزه بگیـرد بـر خـدا واجـب اسـت که همه 
گناهانـش را ببخشـد، بقیـه عمـرش را تضمیـن 
کنـد و او را از تشـنگی و عطش دردناک روز 

قیامـت، امـان دهد.
فضائل ماه رمضان

                1. برترین ماه سال
مـاه مبـارک رمضـان بـه جهـت نـزول قـرآن 
کریـم در آن و ویژگی هـای منحصربه فـردی 
کـه دارد، در میان ماه های سـال قمـری برترین 
اسـت. قـرآن کریـم می فرمایـد: مـاه رمضـان، 
ماهـی اسـت کـه قـرآن بـرای هدایت انسـان ها 

در آن نـازل شـده اسـت.
رمضـان  مـاه  دربـاره  )ص(  گرامـی  پیامبـر 
می فرمایـد: »ای مـردم! مـاه خـدا بـا برکـت و 
رحمـت و مغفـرت بـه شـما روی آورد؛ ماهـی 
کـه نـزد خـدا از همـه ماه هـا برتـر و روزهایش 
بـر همـه روزهـا و شـب هایش بـر همه شـب ها 
اسـت.  برتـر  سـاعات  همـه  بـر  سـاعاتش  و 
ماهـی اسـت کـه شـما در آن بـه میهمانـی خدا 
دعـوت شـده و مـورد لطف او قـرار گرفته اید، 
نفس های شـما در آن تسـبیح و خوابتان در آن 
عبـادت، عملتـان در آن مقبـول و دعایتـان در 
آن مسـتجاب اسـت. بهترین سـاعاتی است که 
خداونـد بـه بندگانـش نظـر رحمـت می کند.«

              2. نزول کتب آسمانی در این ماه
قـرآن  ماننـد  آسـمانی  بـزرگ  کتـب  تمـام 

کریـم، تـورات، انجیـل، زبـور و صحـف، در 
ایـن مـاه نـازل شـده اند. حضـرت امـام صـادق 
مـاه  در  کریـم  قـرآن  »کل  می فرمایـد:  )ع( 
سـپس  شـد؛  نـازل  بیت المعمـور  بـه  رمضـان 
در مـدت بیسـت سـال بـر پیامبـر اکـرم )ص( 
و صحـف ابراهیـم در شـب اول مـاه رمضـان 
و تـورات در روز ششـم مـاه رمضـان، انجیـل 
در روز سـیزدهم مـاه رمضـان و زبـور در روز 

هیجدهـم مـاه رمضـان نـازل شـد.«

               3. توفیق روزه
توفیـق  متعـال  خداونـد  رمضـان  مـاه  در 
روزه داری را بـه بندگانـش داده اسـت؛ »پـس 
بایـد  را درک کـرد،  ]رمضـان[  مـاه  کـه  هـر 

بگیـرد.« روزه 
جسـمی،  و  مـادی  جنبـه  بـر  افـزون  انسـان، 
و  هسـت  هـم  روحـی  و  معنـوی  بُعـد  دارای 
هرکـدام در رسـیدن بـه کمـال مطلـوب خود، 
از  یکـی  دارنـد،  نیـاز  را  ویـژه ای  برنامه هـای 
برنامه هـا بـرای تقویـت و رشـد بُعـد معنـوی، 
تقـوا و پرهیـزگاری اسـت؛ یعنـی اگـر انسـان 
بخواهـد خـودش را از جنبـه معنـوی رشـد و 
پـرورش دهـد و بـه طهـارت و کمـال مطلوب 
برسـد، بایـد هـوای نفس خـود را مهـار کند و 
موانـع رشـد را یکـی پـس از دیگـری بـر دارد 
و خـود را سـرگرم لذت ها و شـهوات جسـمی 
راسـتا  ایـن  در  کـه  اعمالـی  از  یکـی  نکنـد. 
مؤثـر و مفیـد اسـت روزه داری اسـت، قـرآن 
کریـم می فرمایـد: »... ای افـرادی کـه ایمـان 
آورده ایـد! روزه بـر شـما نوشـته شـد، همـان 
گونـه کـه بـر پیشـینیان از شـما نوشـته شـده، تا 

شـوید.« پرهیـزگار 

               4. وجود شب قدر در این ماه
شـب قدر، از شـب هایی اسـت که برتر از هزار 
ماه اسـت و فرشـتگان در این شـب به اذن خدا 
فـرود می آینـد و جمیع مقدرات بنـدگان را در 
طـول سـال تعییـن می کننـد. وجـود ایـن شـب 

در ایـن مـاه مبـارک نعمـت و موهبتـی الهـی 
اسـت.  اسـالم )ص(  پیامبـر گرامـی  امـت  بـر 
مقـدرات یـک سـال انسـان ها )حیـات، مرگ، 
زمینه هایـی  و  لیاقت هـا  اسـاس  بـر  و...(  رزق 
تعییـن  بـه وجـود آورده انـد،  آنهـا  کـه خـود 
می شـود و انسـان در چنیـن شـبی بـا تفکـر و 
تدبـر می توانـد بـه خـود آیـد و اعمـال یـک 
سـال خـود را ارزیابـی کنـد و با فراهـم آوردن 
زمینـه مناسـب، بهترین سرنوشـت را برای خود 

زند. رقـم 
حضـرت امـام صـادق )ع( می فرمایـد: »تقدیـر 
در  آن  تحکیـم  نوزدهـم،  شـب  در  مقـدرات 
امضـای آن در شـب  و  یکـم  بیسـت و  شـب 

بیسـت و سـوم اسـت.«

               5. بهار قرآن
نظـر بـه این کـه قـرآن کریـم در مـاه مبـارک 
تـالوت آیـات آن در  نـازل شـده و  رمضـان 
ایـن مـاه فضیلـت بسـیاری دارد، در روایـات 
اسـالمی، از مـاه رمضـان به عنـوان بهـار قـرآن 
یـاد شـده اسـت؛ چنان کـه حضـرت امـام باقـر 
)ع( می فرمایـد: »هـر چیزی بهـاری دارد و بهار 

قـرآن مـاه رمضـان اسـت.«

رمضــان در لغــت از »رمضــاء« بــه معنــای شــدت حــرارت گرفتــه شــده و بــه معنــای ســوزاندن اســت. چــون در ایــن مــاه گناهان انســان 
بخشــیده می شــود، بــه ایــن مــاه مبــارک، رمضــان گفته انــد.
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کاالی وارداتی مدرنیته
خانم مرادی فر

دبیر واحد خواهران تشکل  جامعه اسالمی دانشگاه رازی

ــینما  ــه سـ ــد کـ ــی دهـ ــان مـ ــواهد نشـ شـ
ــرای  ــه، بـ ــر مدرنیتـ ــایر مظاهـ ــد سـ هماننـ
ملـــت مـــا یـــک کاالی وارداتـــی اســـت؛ 
ـــرم از  ـــم آن را الج ـــک و مفاهی ـــه تکنی ک
ـــه  ـــول ده ـــم و در ط ـــرده ای ـــرب وارد ک غ
ـــه  ـــا توج ـــه ب ـــتیم ک ـــادی نتوانس ـــای متم ه
ـــن  ـــالمی بی ـــی اس ـــی ایران ـــگ غن ـــه فرهن ب
ایـــن دو تفکیکـــی قائـــل شـــویم. ســـینما 
ـــک  ـــم نزدی ـــه ه ـــا را ب ـــت ه ـــد مل ـــه بای ک
ـــر  ـــناخت دیگ ـــرای ش ـــیله ای ب ـــد و وس کن
تمـــدن هـــا باشـــد، از همـــان بـــدو ورود 
ـــل  ـــردن مل ـــر ک ـــرای تحقی ـــیله ای ب ـــه وس ب
ــای  ــدرت هـ ــب قـ ــر از جانـ ــف تـ ضعیـ
ــل  ــزرگ تبدیـ ــادی بـ ــانه ای و اقتصـ رسـ
ــوالت  ــه محصـ ــه ای کـ ــه گونـ ــد؛ بـ شـ
ســـینمایی کشـــورهای ضعیـــف غالبـــا 
بایـــد بـــرای ملـــت خـــود ناامیـــد کننـــده 
باشـــد و همیشـــه حقـــارت را حـــق خـــود 
ـــدرت  ـــرای ق ـــلم ب ـــق مس ـــیادت را ح و س
ــه  ــی کـ ــد. زمانـ ــتکباری بدانـ ــای اسـ هـ
ــاده  ــوق العـ ــدرت فـ ــلطه ، قـ ــان سـ جهـ
رســـانه خصوصـــا ســـینما را مشـــاهده کـــرد، 
ـــا تمـــام پتانســـیلی  ـــزار ذی ابعـــاد ب از ایـــن اب
ــیدن  ــرای رسـ ــود دارد بـ ــه درآن وجـ کـ
تولیـــد  از  بـــرد؛  بهـــره  اهدافـــش  بـــه 
روزافـــزون تکنیـــک گرفته،تـــا جعـــل 
تاریـــخ و هویـــت ســـازی بـــرای خـــود و 
کوچـــک انـــگاری دیگـــر ملـــت هـــا بـــه 

صـــورت نـــرم.
از آن جـــا کـــه در ایـــن کشـــورها ثـــروت و 
ـــف  ـــا تعری ـــان ه ـــدف انس ـــام ه ـــرمایه تم س
ــه تمایـــالت  ــان بـ ــیدن انسـ ــده، و رسـ شـ
ـــی  ـــی م ـــان تلق ـــال انس ـــانی ،اوج و کم نفس

ـــروع را  ـــق نامش ـــن ح ـــه ای ـــن ک ـــود، و ای ش
ـــن  ـــد، از ای ـــی خواهن ـــود م ـــرای خ ـــط ب فق
ابـــزار جهـــت کســـب ثـــروت و اشـــاعه 
فرهنـــگ زندگـــی بـــه ســـبک مطلـــوب 
ـــل  ـــورها تحمی ـــر کش ـــه دیگ ـــش را ب خوی
کـــرده ،و ار آنجـــا کـــه در ایـــن ســـیر ســـاز 
ــا بـــه  مخالـــف کـــه ریتـــم رســـیدن آنهـ
منافعشـــان را ُکنـــد و یـــا در آن مداخلـــه 
ـــا  ـــده و ب ـــل خوان ـــل تحم ـــر قای ـــد را غی کن
ـــد ســـعی  ـــار دارن ـــام آنچـــه کـــه در اختی تم
در هـــدم آن مـــی کننـــد؛ صاحبـــان قلـــم 
را چنـــان مرعـــوب یـــا نمـــک گیـــر مـــی 
ــوند  ــی شـ ــر مـ ــی حاضـ ــه حتـ ــد کـ کننـ
ملیـــت یـــا دیـــن خـــود را انـــکار کننـــد ؛ 
ـــای  ـــرادی کـــه کشـــور ه ـــه اف ـــا ب ـــزه ه جای
ــی  ــده و بـ ــی آینـ ــر و بـ ــف را فقیـ مخالـ
هـــدف مـــی خواننـــد تقدیـــم مـــی شـــود 
ـــوت  ـــت بایک ـــده حقیق ـــای نماین ـــم ه و فیل
افـــرادی  کـــه  زمانـــی  شـــوند.  مـــی 
همچـــون اوبامـــا یـــا قاتـــل مســـلمانان 
ـــت  ـــل را دریاف ـــح نوب ـــزه صل ـــار جای میانم
ـــد  ـــی مانن ـــزه های ـــف جای ـــد، تکلی ـــی کنن م
ـــت. ـــخص اس ـــره مش ـــن و غی ـــکار و ک اس
اســـت  بهتـــر  اوضاعـــی  چنیـــن  در 
ـــه  ــا تکی ــور بـ ــی کشـ ــئولین فرهنگـ مسـ
بـــر داشـــته هـــای علمی،تاریخی،مذهبـــی 
ــاده  ــارج العـ ــتعدادهای خـ ــتن اسـ و داشـ
ســـیطره فرهنگـــی خـــود را بـــر فرهنـــگ 
ـــرار داده،  ـــن ق ـــب العی ـــرب نص ـــته غ نداش
ـــتند  ـــادر هس ـــا ق ـــان م ـــه جوان ـــد ک و بپذیرن
ـــا  ـــه ت ـــک گرفت ـــا از تکنی ـــه ه ـــام زمین درتم
ـــز  ـــد و هرگ ـــی بگیرن ـــرب پیش ـــن، از غ مت

مرعـــوب آنـــان نشـــوند.




