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پرداختــن بــه مســائل مربوط بــه دانشــگاه روندی
اســت کــه جامعــه اســامی چندیــن ســال اســت
بــه آن میپــردازد ،پرداختــی کــه بــه هــدف
ناامــن کــردن محیــط بــرای مفســدین ،متخلفیــن
و مدیــران بیکفایــت و بــه هــدف آرامــش و
ارتقــای ســطح دانشــگاه دنبــال میشــود .گذشــته
از گزارشهایــی کــه بــه نهادهــای باالدســتی داده
شــد و مطالباتــی کــه از آنهــا انجــام پذیرفــت؛ در
ســطح دانشــگاه نیــز مطرح گردیــد و نتایــج خوبی
را نیــز بــه دســت آوردیــم؛ از اخــراج مدیــری کــه
ســابقهی فســادمالی داشــت و باعــث فشــل شــدن
و ظرفیــت ســوزی از بنیــاد دانشــگاه شــده بــود تــا
برکنــاری آقــای اربــاب شــیرانی از دفتــر طــرح
تحــول دانشــگاه .مــا معتقدیــم کــه دانشــجو بایــد
بــا چشـمباز محیــط اطــراف خــود را رصــد نماید،
لــذا ایــن حــق را بــرای خــود محفــوظ میداریــم
کــه در مقابــل کوچکتریــن فســاد یــا ســوء
مدیریتــی یــا هرگونــه غــرض شــخصی دیگــر
بیتفــاوت نباشــیم .مســئلهی اصلــی مــا عدالــت
اســت و اعتقادداریــم کــه هم ـهی افــراد دانشــگاه
بــا مــا هــم رســالت میباشــند لــذا درخواســت
داریــم در صــورت مشــاهدهی هرگونــه تخلفی در
هــر ســطح مدیریتــی دانشــگاه گــزارش خــود را از
طریــق ربــات @ jadiutbotدر اختیار جامعه اســامی
قــرار دهیــد .در ادامــه گزارشــی کلــی از رونــد
چندســالهی اخیــر دانشــگاه ارائــه میگــردد.
از شــروع ســال تحصیلــی حــدود یــک مــاه
میگــذرد ،یــک ماهــی کــه شــبیه ســالهای قبــل
بــدون اتفــاق تــازهای و صرفــاً شــبیه مدرســهای
دچــار روزمرگــی شــده اســت .روزمرگــی کــه
شــواهد مختلفــی بــرای آن وجــود دارد ،عــدم
جریــان داشــتن علــم در دانشــگاه و صرف ـاً تغییــر
اعــداد تمرینهــای اســاتید نمونـهای از روزمرگــی
دانشــگاه اســت.
البته شــروع ســال تحصیلــی صرفـاً بــا روزمرگی
همــراه نبــود ،چراکــه امســال دانشــگاه دچــار
اتفاقــات تــازهی نهچنــدان خوشــایندی بــرای
دانشــجویان شــد .شــرایط ایــن روزهــای دانشــگاه
را بایــد در ســه ســطح بررســی کــرد ،هرچنــد ایــن

بررسـیها بارهــا بــه مســئولین دانشــگاه گفتهشــده
اســت؛ امــا امیدواریــم کــه دانشــجویان نیــز بــا
دانســتن آنهــا خــود بــرای اصــاح مشــکالت
راهحــل باشــند.
اول مشــکلی کــه دانشــجویان بهخصــوص
دانشــجویان جدیدالــورود و خوابگاهــی بــا آن
مواجــه شــدند ،ســوء مدیریــت در حــوزهی
معاونــت دانشــجویی بــود .از عدم مدیریت ســلف
دانشــگاهیان تــا ظرفیــت محــدود خوابگاههــا؛
ســامانه رزرو غــذا بــا تغییراتــی مواجه شــده بود که
در جهــت اصــاح مشــکالت
ســامانهی قبلــی بــود ،وضعیــت
خوابگاههــا نیــز بــه ایــن نحــو
بــوده اســت کــه خوابــگاه 2
جهــت تعمیر بالاســتفاده شــده
و خوابــگاه  5افتتــاح گردیــد،
امــا در جمــع خوابگاههــا
بــا کمبــود حــدود  700نفــر
دانشــجو مواجــه شــد؛ بــه
تغییــرات اشارهشــده کــه اهــم
تغییــرات بــود ،قیمــت متغیــر
مــواد غذایــی را نیــز باید اشــاره
کــرد کــه پیمانــکار ســلف را در قیمتگــذاری
دچــار مشــکل کــرده بــود .حــال بــا ایــن وضعیــت
متغیــر در حــوزهی دانشــجویی ،شــاهد آن هســتیم
کــه معــاون مربوطــه جهــت فرصــت مطالعاتــی
در ســفر ایتالیــا هســتند و فرصــت تابســتان را بــرای
مدیریــت صحیــح ایــن مــوارد از دســت میدهنــد.
عــاوه بــر عــدم مدیریــت صحیــح در ایــن مــوارد
بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره کــرد مدیریــت
دانشــگاه از مدتهــا قبــل از انتخــاب رشــتهی
دانشــجویان جدیدالــورود از ظرفیــت محــدود
خوابگاههــا مطلــع بودهانــد ،درصورتیکــه در
دفترچـهی انتخــاب رشــتهی ســازمان ســنجش این
مــورد را اشــاره نکــرده بودند .قطعاً چنیــن اقداماتی
در میانمــدت و بلندمــدت باعــث اعتبــار زدایــی از
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان خواهــد شــد.
امــا ازجملــه مســائلی کــه میتوانــد هــم باعــث
امیــد در دانشــگاه بشــود و هــم تقویــت بنیــهی
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بازگشت به خویشتن
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صفحه 4
دانشــگاه ،مســائل مربوط بــه پژوهش میباشــد ،اما 			
سالهاســت کــه در ایــن زمینــه شــاهد اتفاق تــازهای
در دانشــگاه نیســتیم .بهغیــراز پژوهشــکدههای
پیشگفتار
قدیمــی ماننــد زیردریــا و اویونیــک کــه زیــر
ظرفیــت خــود در حــال کار هســتند ،توســعهای
"آن چــه امــروز از آن شماســت یــک روز
در ایــن زمینــه دیــده نمیشــود .قریــب بــه دو
ســال پیــش در ایــن زمینــه خبرهــای خوبــی بــه دیگــر بــه دیگــری ســپرده میشــود"
گــوش رســید .خبــر ایجــاد انســتیتوی تحقیقاتــی
ایــن جملــه کوتــاه از جبــران خلیــل جبــران
هیدروکراکینــگ ازجملــه اخبــاری بــود کــه یــک هشــدار اســت هشــداری بــه وســعت
نویــد اتفاقــات خوبــی را بــرای زمیــن .انســان اگــر بــه چنیــن هشــدارهایی
دانشــگاه مـیداد .قــراردادی که توجــه میکــرد اکنــون درگیــر مســائلی چــون
بــه گفتـهی معــاون پژوهــش و
فنــاوری ســابق مبلغــی قریب به مدرنیتــه یــا تکنولــوژی نمیشــد و در تــاش
 651میلیــارد ریــال و باالتریــن بــود کــه بــا فهــم بهتــر پیرامــون خــود مســائلی
قــرارداد دانشــگاه صنعتــی بزرگتــر را بفهمــد ودر جهــت حــل آنــان
اصفهــان تــا آن موقــع بــوده حرکــت کنــد .امــا هــزاران آه و افســوس کــه
اســت .حــال ســؤال ایــن اســت نفــس ســرکش آفریــده شــده و انســان بــرای
که میــزان پیشــرفت این پــروژه تربیــت آن بایــد راه هــای دشــواری را طــی
بــه چــه میــزان بــوده اســت؟ کند؛امــا وقتــی نفــس تربیت شــد فهــم نیزکامل
بهغیــراز ایــن قــرارداد آیــا در میشــود و انســان بــه ســعادت میرســد.
ایــن چنــد ســال اتفــاق تــازهای
یکــی از راه هــای رســیدن بــه ســعادت نقــد
در ایــن حــوزه رخداده اســت؟ آیــا طرحهــای
درســت و بــه جاســت .نقــد منصفانــه موجــب
پژوهشــی دانشــگاه نیــز شــبیه طرحهــای دیگــر
منتظــر ایجــاد تحول توســط طــرح تحول دانشــگاه میشــود انســان کمــی بیشــتر در خــود تأمــل
کنــد وبــه اشــتباهات خــودش بنگــرد.
هســتند؟
ایــن روزهــا مــا وکشــور مــا دچــار همیــن
در ســطح ســوم میتــوان بــه مســائل فرهنگــی
اشــاره کــرد ،مــوردی کــه وضعیــت مشــابهی ضعــف شــده ایم،روزهــا روزنامــه هــا شــروع
در دیگــر بخشهــای اشارهشــده دارد .مســائل بــه نقدهــای غیــر قابــل تحمــل میکننــد و
فرهنگــی دانشــگاه متولیــان متعــددی در دانشــگاه شــب هــا نیــز برنامــه هایــی در رســانه ملــی
دارد ،حتــی بعضــی از معاونتهایــی کــه در شــاهد بحــث و جــدل هــای بــی مــورد بر ســر
بــاال بــه آن اشــاره شــد ،بــا ضعفهایــی کــه در مســائل ریــز ودرشــت را میبینیــم .شــاید دوای
قســمتهای مدیریتــی خــود دارنــد در مــوارد
درد تمــام ایــن نقدهــای غیــر منصفانــه کمــی
فرهنگــی نیــز دخالــت میکننــد .ایــن در صورتــی
اســت کــه اصلیتریــن متولــی بخــش فرهنگ که مطالعــه باشــد .امــا در پــس تمام کــش و قوس
معاونــت فرهنگــی دانشــگاه میباشــد اصلیتریــن هــا کشــور مــا نیازمنــد شــدید مطالعه اســت و
نقــش و وظیفــهی خــود را پشــتیبانی ازفعالیــت نمیتــوان از مردمــی کــه ســرانه مطالعــه آنهــا
دانشــجویان میدانــد و برنام ـهی مشــخصی بــرای بــه طــور میانگیــن بــه 1ســاعت نیــز نمیرســد
انتظــارات زیــادی داشــت.
احصای مشــکالت فرهنگی دانشــجویان و 3

کالنترین مسئلهای
کــه ایــن روزهــا
دانشــگاه بــا آن مواجه
اســت ،طــرح تحــول
دانشــگاه میباشــد.
طــرح تحولــی کــه
خبــر تحولــی در راه
اســت را مــیداد .

،،

نشریه دانشجویی صبح دانشگاه-هفته سوم آبان-شماره 57

صفحه2

همه را تحریم میگیرد  ،ما را خودتحریمی

ســعی در اســتفاده از ســازوکاری کــه اروپــا بــرای
حفــظ مبــادالت ایــران طراحــی کــرده اســت دارد
و چشــم امیــد بــه ایــن راهحــل (شــاید هــم راه
منحــل) دارد و معتقــد اســت اروپــا بــا ایــن کار
خــود در مقابــل آمریــکا ایســتاده اســت؛ امــا آیــا
واقع ـ ًا اروپــا بــه خاطــر ایــران در مقابــل آمریــکا
ایســتاده اســت؟
بــا توجــه بــه اســتراتژی درد و اســتقامت کــه
در ابتــدای مقالــه عنــوان شــد ،دولــت آمریــکا در
قبــال درد تحریمهــا بایــد درمانــی هــم جلــوی راه
ایــران بگــذارد .اگــر درد ایــن اســت پــس درمــان
چیســت؟ درمانــی که واشــنگتن بــرای ضربــه زدن
بیشــتر بــه ایــران پیشــنهاد کــرده اســت درواقــع
همــان ســازوکاری اســت کــه اروپــا بــرای حفــظ
مبــادالت بــه ایــران پیشــنهاد داده اســت .خــب
مگــر چــه مشــکلی در ایــن
ســازوکار اروپایــی هســت؟
نکتــه اینجاســت کــه اروپــا
پیششــرط الزم (و نــه کافــی)
بــرای اســتفاده ایــران از ایــن
ســازوکار را گــوش کــردن ایران
بــه توصیههــای  9+40گانــه
گــروه ویــژه اقــدام مالــی یــا
همــان  FATFو درآمــدن ایــران
از لیســت ســیاه ایــن نهــاد قــرار
داده اســت؛ امــا ایــن توصیههــا
چیســت و چــه مشــکلی بــرای
مــا ایجــاد میکنــد؟
از مهمتریــن ایــن توصیههــا یکــی پیوســتن
ایــران بــه کنوانســیون مقابلــه بــا تأمیــن مالــی
تروریســم یــا  CFTو دیگــری پیوســتن ایــران
بــه کنوانســیون مقابلــه بــا پولشــویی اســت؛
یعنــی اگــر ایــران میخواهــد ســرمایه خارجــی
وارد کشــورش بشــود بایــد تضمیــن بدهــد کــه
ســرمایههای خارجــی بــه دســت تروریســتها
نرســد یــا تروریس ـتها از چرخــه ملــی اقتصــاد
ایــران بهــره نبرنــد .ایــن کار از طریق شفافســازی
کل چرخــه اقتصــادی ایــران و تمــام تراکنشهــای
داخــل و خــارج کشــور بــرای کشــورهای عضــو
( FATFمنجملــه آمریــکا) اســت؛ یعنــی هــر
تراکنــش هــر شــخص و نهــاد ایرانــی بایــد کامـ ً
ا
بــرای ( FATFبخوانیــد آمریــکا) شــفاف باشــد.
حــال دو ســؤال پیــش میآیــد .تروریســت
کیســت و  FATFشــفافیت تمــام تراکنشهــای
مالــی را بــرای چــه میخواهــد؟
تروریستکیست؟
یکــی از نقــاط اصلــی بحــران دقیقــ ًا
همینجاســت .تعریــف  FATFاز تروریســت بــا
تعریــف مــا از تروریســت یکــی نیســت .موافقــان
داخلــی  FATFبــر ایــن باورنــد کــه نهادهــای داخل
کشــور یــا گروههــای مقاومــت ازنظــر FATF
هیچکــدام تروریســت نیســتند؛ امــا دوســتان هیــچ
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«وقتــی میخواهیــم
به شــخصی دردی وارد
کنیــم باید اســتقامت او
را ســنجید .اگــر او
مقــاوم بــود واردکــردن
آن درد باعــث پیــدا
کــردن درمــان توســط
او و قویتــر شــدنش
و بهتبــع ضعیفتــر
شــدن مــا میگــردد،
امــا اگــر اســتقامت
نداشــت پــس از وارد
آوردن درد و ایجــاد
فشــار بــرای او ،بایــد
خودمــان درمــان را بــه
او بدهیــم»...
ایــن عبــارت برگرفته
از کتــاب «هنــر
تحریمهــا ،نگاهــی از
درون میــدان» نوشــته
ریچــارد نفیــو مســئول تیــم طراحــی تحریمهــا
علیــه ایــران در دوره دوم اوباماســت .نفیــو پیــش
از آن ،ب ـ ه مــدت ده ســال مســئول امــور ایــران در
شــورای امنیــت ملــی در کاخ ســفید و قائممقــام
هماهنگــی سیاســت تحریــم در وزارت خارجــه
ایاالتمتحــده بــوده اســت .در حقیقــت ،نفیــو
را میتــوان فرمانــده چریکهــای کتوشــلواری
جنــگ تحریمــی ایاالتمتحــده علیــه ایــران
خطــاب کــرد .در ایــن کتــاب نفیــو چهارچــوب
فکــری خــود را بهعنــوان یکــی از مهمتریــن
طراحــان تحریمهــا علیــه ایــران بیــان مــیدارد.
عبــارت مذکــور درواقع اســتراتژی درد و اســتقامت
نفیــو اســت .نفیــو معتقــد اســت درد را بایــد از
جایــی بــه ایــران وارد کــرد کــه تــوان اســتقامت
نــدارد و بعــد از بــه تکاپــو افتــادن ایران بایــد درمان
خودمــان را بــه او بدهیــم .درمانــی کــه دردهــای
بیشــتری بــه ایــران وارد میکنــد.
درد چیست؟
در زمــان دولتهــای قبــل ،کاخ ســفید در
رویکــردی خصمانــه علیــه ملــت ایــران ،اقــدام بــه
وارد آوردن تحریمهــای تجــاری علیــه مــا کــرد.
پسازایــن اقــدام واشــنگتن کــه مســتلزم اجــازه
نــدادن بــرای ورود کاالهــای مختلــف بــه داخــل
کشــور بــود ،مســئوالن کشــور درصــدد حــل ایــن
معضــل برآمدنــد و بخشــی از کاالهــا در داخــل
کشــور تولیــد و بخشــی از تجارتهــای ایــران
در چارچــوب بــازار ســیاه جهانــی پیــش رفــت.
در ایــن مــدت گرچــه فشــارهایی بــه اقتصــاد ملی
و مــردم ایــران وارد آمــد امــا آمریــکا موفــق نشــد
آنگونــه کــه میخواســت بــه جمهــوری اســامی
ایــران ضربــه وارد آورد.
ســپس در دورههــای بعــدی و بهخصــوص در
زمــان ترامــپ ،واشــنگتن به فکــر اصــاح رویکرد
خــود در جنــگ اقتصــادی بــا ایــران برآمــد و
بهجــای تحریمهــای تجــاری قبلــی ،تحریمهایــی
موســوم بــه تحریمهــای مالــی را علیــه ملــت
ایــران وضــع نمــود .قســمتی از ســازوکار ایــن
آپدیــت جدیــد تحریمهــا بدینصــورت اســت
کــه هــر کشــوری کــه بــا ایــران بــا ارز آمریــکا
یعنــی دالر کــه ارزی قابلتوجــه در تجــارت
جهانــی اســت مبادلــه کنــد مشــمول تحریمهــای
آمریــکا میشــود .درواقــع هــدف ایــن تحریمهــا
جلوگیــری از مبــادالت مالــی و تجــاری ایــران در
ســطح بینالمللــی اســت و محروم کــردن ایــران از
ایــن فرصــت اســت .ایاالتمتحــده معتقــد اســت
کــه ایــران در مقابــل ایــن درد اســتقامت نــدارد.
درمان چیست؟
حــال ســؤال ایــن اســت کــه رویکــرد دولــت
فعلــی در قبــال ایــن تحریمهــا چیســت؟ پــس از
خــروج آمریــکا از برجــام و اعمــال تحریمهــای
فــوق علیــه ایــران ،دولــت آقــای روحانــی در
رویکــرد فعلــی خــود بــرای حفــظ مبــادالت فعلی
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تضمینــی ندارنــد کــه در آینــده نهادهــای داخــل
کشــور و گروههــای مقاومــت ذیــل تعریــف
تروریســم نیاینــد.
شفافیت مالی برای چه؟
 FATFبــا بــه دســت آوردن اطالعــات
تراکنشهــای مالــی قصــد دارد جلــوی
مبــادالت بانکــی و مالــی – بــه قــول خــودش –
تروریسـتها را بگیــرد؛ یعنــی اگــر چنانچــه FATF
بفهمــد کــه شــما بــا نهــادی کــه او دوســت نــدارد
مبادلــه کــردهای یــا پولــت را بــه «الــف» دادهای و او
بــه پــول را بــه «ب» و «ب» پــول را بــه نهــادی کــه
 FATFدوســت نداشــته و او را تروریســت خوانــده
رســانده اســت بــه اعضایــش کــه قدرتهــای
مطــرح اقتصــادی هســتند دســتور میدهــد کــه
شــما و الــف و ب و آن نهــاد را همــه را باهــم
تحریــم کنــد .اینجاســت کــه
هیچکــس طــرف آن نهــاد
مذکــور نمـیرود و آن نهــاد در
داخــل کشــور توســط خــود
مــا تحریــم میشــود و ایــن
همــان خودتحریمــی اســت.
اســتفاده دیگــری کــه
اعضــای  FATFخصوصــ ًا
آمریــکا از ایــن شــفافیت
مالــی میکننــد ایــن اســت
کــه دقیقــ ًا میفهمنــد کــه
ایــران از چــه راههایــی
تحریمهــا را دور میزنــد یــا
نفــت میفروشــد یــا مبادل ـهای بینالمللــی انجــام
میدهــد و درنتیجــه آن راه را مســدود میکننــد
و عمــ ً
ا امــکان دور زدن تحریمهــا را از ایــران
میگیر نــد .
مــروری بــه اســتراتژی درد و اســتقامت ریچــارد
نفیــو میکنیــم .درد تحریمهــای مالــی اســت و
درمانــی کــه از درد بدتــر اســت گــوش دادن بــه
توصیههــای  FATFاســت کــه خــودش دردهــای
جدیــد خودتحریمــی و ممکــن نبــودن دور زدن
تحریــم را بــه کشــور تحمیــل میکنــد.
یکــی از تحلیلهایــی کــه در روزهــای اخیــر
توســط برخــی صاحبنظــران ارائــه شــد ایــن
بــود کــه بخشــی از بــاال و پاییــن رفتــن قیمــت ارز
در روزهــای اخیــر بــه خاطــر انجــام تعهداتــی کــه
دولــت در برنامــه اقــدام ( )action planبــه  FATFداده
اســت و بــه خاطــر لــو رفتــن صرافیهایــی کــه
تحریمهــا را دور میزدنــد ارز وارد کشــور نشــده
و قیمــت آن بــاال رفــت.
راهکار چیست؟
دولــت حتــی خــود میدانــد کــه بــا پیوســتن بــه
 CFTتضمینــی بــرای جلوگیر از کارشــکنی آمریکا
نخواهــد داشــت .خطــای اســتراتژیکی کــه دولــت
مرتکــب شــده ایــن اســت کــه بــرای رهایــی
از مشــکالت تحریــم دســت بــه دامــان اروپــا

جالب اینجاســت
کــه عربســتان بهعنوان
بزرگتریــن حامــی
تروریســم در جهــان
نهتنهــا مغضــوب
 FATFنیســت بلکــه
عضــو ناظــر ایــن
ســازمان هم هســت .
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شــده و فکــر میکنــد
کــه اروپــا بــا ارائــه
ســازوکار مبادالتــیاش
در حــال رودررو شــده
بــا واشــنگتن اســت
درحالیکــه اگــر بــه
کمــی دقــت کنیــم
اروپــا دقیقــ ًا در حــال
اجــرای اســتراتژی درد و
اســتقامت شانهبهشــانه
در کنــار آمریکاســت.
شــاید برایتــان عجیــب
بــوده باشــد کــه چــرا
آمریــکا از کشــورهای
مختلــف مثــل هنــد و
کــره میخواهــد کــه
از خریــد نفــت ایــران
جلوگیــری کننــد یــا
وزیــر خارجــهاش بــه
کشــورهای مختلــف
ســفرکرده و از آنهــا در تحریــم علیــه ایــران یــاری
میطلبــد امــا خیلــی کاری بــه اروپــا نــدارد و بــه
یــک جنــگ زرگــری بــرای حفــظ ظواهــر کار
بســنده میکنــد؟
ایــران در بیــن کشــورهای جهــان رتبــه اول
اســتفاده نکــردن از منابــع داخلــی خــود را دارد و
حســرتی کــه در بســیاری از مــوارد بــر دل ایــن
ملــت مانــده ایــن اســت کــه تــا کــی بایــد بــر
دســت بیگانــه تکیــه بزنیــم تــا آنجــا کــه مــواد
اولیــه قطعــات خودروهــای داخلیمــان از خــارج
وارد شــوند و بــا بــاال و پاییــن رفتــن قیمــت ارز
قیمــت خودروهایــی کــه فناوریهــای قدیم ـیای
دارنــد بــه ایــن صــورت دســتخوش افزایش شــود.
معــادن بســیاری در داخــل کشــور وجــود دارد کــه
بالاســتفاده مانــده اســت .ظرفیتهــای صادراتــی
فراوانــی مخصوصـ ًا در کشــورهای همســایه بــرای
مــا وجــود دارد .چیــن اآلن در جنــگ تجــاری بــا
آمریکاســت و کاالهــای آمریکایــی را بــا تعرفــه
زیــادی وارد میکنــد .میتــوان جــای آن کاالهــای
آمریکایــی را در بــازار چیــن گرفت .روابط مســکو
و واشــنگتن اکنــون در دوران وخامــت اســت و
بــازار روســیه بــرای ایــران فراهــم اســت.
از طرفــی بــرای مبــادالت بیــن ایــران و ســایر
کشــورها هــم میتــوان بهجــای دالر از پــول
ملــی طرفیــن اســتفاده کــرد و هــم میتــوان درازای
فــروش نفــت یــا کاالهــای دیگــر از آنهــا بهجــای
ارز طــا دریافــت کــرد کــه خــودش پشــتوانه ارز
اســت.
جالــب اینجاســت کــه عربســتان بهعنــوان
بزرگتریــن حامــی تروریســم در جهــان نهتنهــا
مغضــوب  FATFنیســت بلکــه عضــو ناظــر ایــن
ســازمان هــم هســت.
جــا دارد تحلیــل برخــی کارشناســان را هــم
یــادآوری کــرد کــه در صــورت رد الیحــه  CFTدر
شــورای نگهبــان قانــون اساســی قیمت ارز توســط
عواملــی از دولــت بــاال رود تــا فشــارها بــر مجمــع
تشــخیص مصلحــت بــرای تصویــب  CFTزیــاد
شــود.
در پایــان باکمــال تأســف بــه توییــت پروانــه
مافــی نماینــده موافــق تصویــب لوایــح مربــوط
بــه برنامــه اقــدام  FATFاشــاره میکنیــم .متأســفانه
ایشــان نمیدانــد کــه  FATFالیحــه نیســت،
ســازمانی اســت کــه بــرای ایــران برنامــه اقدامــی
نوشــته کــه شــامل  4الیحــه میشــود.
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صفحه 3

استکبار ستیزی،دستور دینی یا تجربهی تاریخی؟

اســتکبار ســتیزی و مبــارزه بــا طاغــوت،از
کلیــدواژه هــای سیاســی قــرآن اســت.

﴿آيــا كســانى را كــه از كتــاب نصيبــى يافتـ ه انــد نديــده اى كــه به جبت
و طاغــوت ايمــان دارنــد و در بــاره كســانى كــه كفــر ورزيــده انــد مــى
1
گوينــد اينــان از كســانى كــه ايمــان آورده انــد راهيافتـ ه ترند ﴾
﴿...مــى خواهنــد داورى ميــان خــود را بــه ســوى طاغــوت ببرنــد بــا
آنكــه قطعــا فرمــان يافت ـ ه انــد كــه بــدان كفــر ورزنــد وشــيطان مــى
2
خواهــد آنــان را بــه گمراهــى دورى درانــدازد﴾
﴿ كســانى كــه ايمــان آورده انــد در راه خــدا كارزار مــى كننــد و كســانى
كــه كافــر شــده انــد در راه طاغــوت مــىجنگنــد پــس بــا ياران شــيطان
3
بجنگيــد كــه نيرنــگ شــيطان ضعيف اســت﴾
﴿ هــر كــس بــه طاغــوت كفــر ورزد ،و بــه خــدا ايمــان آورد ،بــه يقيــن،
4
بــه دســتاويزى اســتوار ،كــه آن را گسســتن نيســت ،چنــگ زده اســت﴾

امــا چــرا دکتــر زیبــاکالم ها،بــا وجــود مدعــی
مســلمان بــودن و ایمــان داشــتن بــه قرآن،بــه
ســادگی ایــن چنیــن آیــه هایــی را رد کــرده،از
دیــدگاه تجربــی بــه قضیــه ی اســتکبار ســتیزی
نــگاه میکننــد؟

حقیقت اسالم
از دیــدگاه ایشــان،حقیقت دین غیر قابل دسترســی
بـرای ماســت و هــر کســی قرائــت خاصــی را از دین
دارد و قرائــت صحیــح از دین،نــزد امــام زمان(عــج)
نگــه داری میشــود.
ایشــان ادعــای خــود را (کــه به نظریـهی تعــدد قرائت
هــا معــروف اســت)بر دو مبنا اســتوار کــرده اند:
-1هرمونتیــک فلســفی:فرض کنیــد میخواهیــد
یــک متنــی را بخوانید.پیــش داوریهــای شــما،که با
پیــش داوریهــای افـراد دیگــر تفــاوت دارد و در هر
لحظــه در حــال تغییــر است،برداشــت هایــی از متن
میکنــد کــه نــه بــا برداشــت شــخص دیگری(مــن
جملــه نویســنده)یکی اســت،نه بــا برداشــت هــای
قبلــی خودتان.ایــن پیــش داوریها،قابــل حــذف
نیســتند و در حقیقت،چیــزی کــه باعــث فهــم یــک
متــن میشــود،همین پیــش داوری هاســت.و بــه
همیــن خاطر،هــر برداشــت از متن،میتوانــد صحیح
باشــد،به بیــان بهتر،میــان چنــد برداشــت مختلــف از
یــک متن،هیــچ ارجحیتــی وجــود ندارد.البتــه ایــن
برداشــت هــای متفاوت،فقــط بـرای متــن نیســتند و
بـرای هــر یــک از وقایــع خارج،میتواند صحیح باشـد.
نظریــهی تعــدد قرائتهــا ،مبتنــی بــر مبنــای
مذکور،بیــان میکنــد کــه هــر قرائتــی از دیــن
میتوانــد صحیــح باشــد،چرا کــه پیــش داوری های

ذهنــی افراد،مانــع از فهــم اصــل دیــن میشــود.
-2نمادیــن بــودن زبــان دیــن :یکــی از راه حــل
هــای ارائــه شــده بــرای توجیــه کــردن برخــی
ناســازگاری هــای دیــن مســیحیت ماننــد حلــول
خداونــد در جســم و یــا زمیــن مرکــزی بــا علــوم
تجربــی و عقلی،فــرق گذاشــتن بیــن زبــان علــوم
تجربــی و عقلــی بــا زبــان دیــن بــود.
ادعــای مطــرح شــده،این بــود کــه متــون دینــی از
عالــم واقــع حرفــی نمیزنــد و ایــن هــا نمــاد هایی
بــرای دعــوت انســان بــه ارزش هــای اخالقــی
هستند .
برخــی بــا تعمیــم دادن ایــن نظریــه بــه اســام و
متــون اســامی،این نتیجــه را گرفتــه انــد کــه زبــان
قــرآن نیــز زبانــی نمادیــن اســت و قرائــت هــای
مختلفــی از دیــن بــه دســت آیــد کــه هــر کــدام در
عــرض دیگــری اســت و هیــچ ارجحیتــی بیــن آنها
وجــود نــدارد.
در مجمــوع،از نظریــه ی تعدد قرائــت ها اینچنین
برداشــت میشــود کــه گرچــه در متــون دینــی
اســام،بر اســتکبار ســتیزی و مبــارزه بــا طاغــوت
تاکیــد شــده،اما یــا خوانــش مــن از ایــن آیــات
چیــزی جــز اســتکبار ســتیزی نتیجــه داده،یــا اینکه
ایــن آیات،حقیقــت اســتکبار ســتیزی را مشــخص
نمیکنــد و تنهــا نمــادی بــرای چیــز دیگری اســت.
امــا در نهایت،بایــد میــان اســتکبار ســتیزی،و
تســاهل و تســامح و حتــی دوســتی بــا اســتکبار،و
ایــن کــه آیــا اصــا اســتکبار وجــود دارد یــا نه،یکی
را انتخــاب کرد.برداشــت هــای مختلف،مانــع از
انتخــاب بیــن صحیــح و غلــط میشــود،چرا کــه
هیــچ یــک از خوانــدش ها،ارجحیتــی ندارد.فلــذا
بایــد اســتکبار ســتیزی را بــه صــورت تجربــی
بررســی کنیــم.
در ادامــه،دو مبانــی نظریــه ی تعــدد قرائــت هــا را
نقــد میکنیــم.
هرمونتیک فلســفی:با بررســی اســتدالل های وارد
شــده بــر هرمنوتیــک فلســفی میتــوان اشــکاالت
زیــر را بــر آن وارد ســاخت و نشــان داد ایــن نظریــه
چنــدان هــم درســت نیســت .
بــا مبنــا قــرار دادن هرمنوتیــک جهــت فهــم
مقصــود دیــن اشــکاالت زیــر پدیــد میآیــد کــه
نادرســت بــودن مبنــا را نشــان میدهد.اساســا
هــدف از ارســال انبیــا هدایتگــری انســان بــه راه
ســعادت اســت و تمــام تــاش آنها برای مشــخص
کــردن همیــن راه از بیراهــه هاســت .حــال اگــر
تفســیر و نظــر هــر کســی نســبت بــه ادراک متــون
دینــی درســت باشــد،مطمئنا هــدف تشــریع دیــن
از بیــن خواهــد رفــت خصوصــا وقتــی دو گــزاره
متناقــض از یــک متــن دینــی برداشــت شــود کــه
قابــل قبــول دانســتن هــر دوی آنهــا بــه انــکار
اصــل امتنــاع اجتمــاع نقیضیــن منجــر میشــود و
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بــاب مفاهمــه و اســتدالل بهکلــی بســته میشــود.
بهعبارتــی اگــر دســت انســان از فهــم مــراد مولف
(در اینجــا دیــن و بــه خصوص اســتکبار ســتیزی)
کوتــاه باشــد  ،اصــرار بــر اینکــه متــون دینــی یــا
اســامی انســان را بــه ســعادت بشــری میرســاند
بــی معنــی اســت.
﴿همانــا مــا پیمبـران خــود را بــا ادلّــه و معجـزات فرســتادیم و با ایشــان
کتــاب و میـزان عــدل نــازل کردیم تــا مردم بــه راســتی و عدالــت گرایند﴾
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از دیگــر اشــکاالت وارده بــر ایــن دیــگاه میتـوان
بــه عــدم تفــاوت بیــن نظر متخصصیــن و بی سـواد
هــا در یــک موضــوع خاص،بیهــوده بــودن تــاش
ب ـرای هدایــت انســان توســط خ ـدا و انبیــا و بــی
معنــی بــودن صحبــت از اطاعــت و عصیــان یــا
عـذاب و پــاداش ســخن گفــت کــه نهایتــا منجر به
نقــض غــرض دیــن میشــود.
ایــن اشــکاالت صرفــا بــه خاطــر مبنــا قـرار دادن
هرمونتیــک فلســفی بـرای فهــم متون دینــی حاصل
میشــود.اما خــود نظریــه هرمونتیــک اشــکاالت
اساســی فراوانــی دارد کــه در اینجــا تنهــا بــه یــک
مــورد اشــاره میکنیــم:
ایــن نظریه،خودمتناقــض اســت.بدین معنــا کــه
اگــر از شــخصی کــه قائــل بــه ایــن مکتــب معرفت
شناســی است،بپرســیم کــه آیــا فهــم گـزاره هایــی
مثــل ((هیــچ فهمــی ثابــت نیســت))واقعی اند،یــا
پیــش داوری هــای ذهنــی مفســر،روی فهــم آن تاثیر
میگــذارد؟
اگــر پاســخ مثبــت باشــد،یعنی کلــی گویــی اصل
خویــش را نقــض کــرده انــد.و اگــر پاســخ منفــی
بدهند،ممکــن اســت روزی همیــن فهــم و در نتیجه
ایــن نظریــه نیــز نقــض شــود.
نمادیــن بــودن زبــان دین:یکــی از اه ـداف ادیــان
آســمانی پاســخ دادن بــه ابهاماتــی اســت کــه ابنــای
بشــر نمیتواننــد بــه پاســخ قطعــی آن دســت پیـدا
کننــد و تنهــا راه فهــم پاســخ اینگونــه پرســش هــا
اتــکا بــه وحــی اســت.ابهاماتی همچــون نحــوه
درســت زندگــی کردن،انتخــاب هــدف درســت،
فرجــام دنیــا و چگونگــی دنیــای پــس از مــرگ در
صــورت وجــود و ...کــه بــا نمادیــن دانســتن زبــان
دیــن و اعتقــاد بــه غیــر واقــع نمایــی احــکام و
دســتورات شــرع ،بیهوده اســت انتظار داشــته باشــیم
دیــن بتوانــد پاســخ گــوی ایــن ابهامــات باشــد .
بــا اســتناد بــه ایــن دلیــل وقتــی پزشــک ب ـرای
شــما نســخه تجویــز میکنــد شــما دارو را نمــاد هــر
چیــزی میتوانیــد قـرار دهیــد و بــا اینکار اعتقــاد به
مهــارت پزشــک و لــزوم مراجعــه بــه او از بیــن مــی
رود .دســتور پزشــک از واقعیــت حکایــت میکنــد
و برداشــت دیگــری از ایــن نســخه منجــر بــه
زیــان و خســارت اســت.
دیــن نیــز همینگونــه اســت .وقتــی قــرآن ایمان
و عمــل صالــح یــا نفــی و کافــر شــدن بــه طاغوت

 1اقــدام بــه حــل آنهــا نــدارد .درصورتیکه
افــراد مختلفــی در ایــن بخــش و بــا عناوینــی چون
مدیــر فرهنگــی و عناوینــی شــبیه آن مشــغول بــه
کار هســتند .از شــورای فرهنگــی دانشــگاه و نهــاد
نیــز بگذریــم .البتــه توجــه مدیریــت دانشــگاه بــه
مســائل فرهنگی شایســتهی تقدیر اســت امــا انتقاد
بــه شــیوهی مدیریــت یــا عــدم مدیــرت در بعضی
از زمینههــا میباشــد.
کالنتریــن مســئلهای که ایــن روزها دانشــگاه با
آن مواجــه اســت ،طرح تحول دانشــگاه میباشــد.
طــرح تحولــی کــه خبــر تحولــی در راه اســت را
مـیداد .طرحــی کــه بــه امیــد اصــاح مشــکالت
طــرح تحــول قبلی چندیــن ســال ظرفیت عظیمی
را مشــغول خــود کــرد و نهایتـاً شــهریور ســال 96
تکمیــل و تصویــب گردیــد .از آن زمــان تابهحــال
اصلیتریــن علتــی کــه در جــواب چرایــی اجــرا
نشــدن آن مطــرح میشــود ،مشــکالت مالــی
اســت .مشــکلی کــه قطعـاً دانشــگاه بــا آن مواجــه
اســت امــا همیــن طــرح باوجــود مشــکالت مالــی
بســیار  8مــاه بــا مدیــری دو شــغله ،جنــاب اربــاب
شــیرانی ،مدیریــت میشــد؛ پــس جــای ســؤال
اســت کــه شــاید مشــکل مالــی اشارهشــده علــت
اصلــی نباشــد و مشــکالتی در ســطوح دیگــری
وجــود داشــته باشــد و تنهــا بــه مشــکل مالــی
اشــاره میشــود؛ امــا دخیل کــردن دانشــجویان در
اجرایــی کــردن طــرح تحــول جــزو نقــاط مثبــت
میباشــد هرچنــد طــرح تحــول تکمیلشــده
باشــد و امــکان تغییــر در آن وجــود نداشــته باشــد؛
لــذا از دانشــجویان صمیمانه درخواســت میشــود
نــگاه تحولــی بــه طــرح تحــول داشــته باشــند و
فکــر و ایدههــای خــود را بــه چنــد بنــر یــا قبــض
موبایــل خــود یا یــک اتوبوس زیبــا در دانشــگاه و
مــواردی از ایــن قبیــل محــدود نکننــد.
مطــرح نمــودن ایــن مســائل نــه بــه معنــای ســیاه
نمایــی کــه بــه دلیــل شــاید فعــال نمــودن بدنـهی
دانشــگاهیان برای اندیشــیدن پیرامــون راهحلهای
آن میباشــد ،مســائلی کــه اگــر بــرای آن راهحلــی
ارائــه نشــود و توســط مدیریــت دانشــگاه برطــرف
نشــوند ،باعــث اعتبــار زدایــی از چهلســتون علــم
و فنــاوری ،دانشــگاه صنعتــی اصفهــان میشــود.
مطلبــی کــه در نظامهــای رتبهبنــدی معتبــر
بینالمللــی شــاهد آن هســتیم .تنــزل رتبــهی
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در نظــام رتبهبنــدی
تایمــز از رتبــه  351_500در ســال  2015بــه رتبــه
 601_800در ســال  2018شــاهد این مدعی اســت.
البتــه در ایــن مقالــه به بعضــی از بیانضباطیهای
مالــی دانشــگاه اشــارهای نکردیــم کــه انشــا اهلل بعد
از تکمیــل مطالعــات میدانی ،در مقــاالت بعدی به
آن مــوارد نیــز اشــاره خواهد شــد.
را عامــل نجــات معرفــی میکنــد با پذیــرش نظریه
نمادیــن بــودن زبــان دیــن و برداشــت منحــرف
از مقصــود قرآن،جــز قــدم زدن در وادی ضاللــت
نمیتوانــد باشــد.نفی طاغــوت و اســتکبار ســتیزی،
اصلــی انکار نشــدنی در متــون دینی اســت  .بنیادی
تریــن شــعار اســام (الالــه اال اهلل)بــا همیــن نفــی
طاغــوت شــروع شــده و نهایتــا بــه توحیــد ختــم
میشــود و بــه نظــر میرســد کســانی کــه اینگونــه بــا
اســتکبار ســتیزی مخالفــت میکننــد یــا بــه نقــش
هدایتگــری و نجــات دهنــده دیــن ایمــان ندارنــد یا
بــا تحریــف ســخن از جایــگاه حقیقــی آن ســعی
در بهــم ریختــن ذهــن مــردم جهــت رســاندن پیــام
مــورد نظــر و دلخــواه خــود را دارنــد و ادعــای
مســلمان بــودن بــا ابــراز چنیــن نظراتــی انســان را
واقعــا بــه حیــرت میاندازد.حــال آنکــه مشــخص
شــد مــا بــه عنــوان مســلمان،وظیفه داریــم بــا
طاغــوت مبــارزه کنیم،حتــی اگــر تبعــات مبــارزه
بــا آن بــه ضــرر مــا باشــد،وظیفه ای دینــی و غیــر
قابــل انــکار اســت.
انشــااهلل در مقــاالت بعدی،بیشــتر در بــارهی
معرفــت دینــی توضیــح خواهیــم داد.
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عدالــت مقولــهای بــه قدمــت درازای
تاریــخ و بــه وســعت تمــام ابعــاد زندگــی
فــردی و اجتماعــی اســت .کمتــر زمینـهای
میتــوان یافــت کــه نتــوان آن را بــه عدالــت
نســبت داد; عدالــت اقتصــادی ،عدالــت
اجتماعــی ،عدالــت سیاســی ،عدالــت
آموزشــی ،عدالــت قضایــی و غیــره همــه
از مصادیــق عدالتانــد؛ امــا چــرا عدالــت
چنیــن گســترهی وســیعی دارد؟
شــاید بتــوان گفــت درســت از زمانــی
کــه حقــوق کشــف یــا تعریــف میشــوند
عدالــت نیــز آغــاز میشــود .تــا زمانــی
کــه حقوحقوقــی وجــود نداشــته باشــد
صحبــت از عدالــت بیمعناســت .بــرای
مثــال عدالــت آموزشــی زمانــی معنــا پیــدا
میکنــد کــه مثــ ً
ا حــق تحصیــل بــرای
تمــام افــراد جامعــه فــرض شــده اســت
و اگــر ایــن حــق در عمــل محقــق شــود
میتوانیــم بگوییــم کــه نظــام آموزشــی در
ایــن زمینــه عادالنــه عمــل کــرده اســت.
میتــوان گفــت کــه محــل نــزاع اصلــی
در اکثــر مباحــث مربــوط بــه عدالــت همین
اســت کــه حــق چــه چیــزی تعریفشــده
اســت .بــا عــوض شــدن تعریــف حــق،
معیــار ســنجش عادالنــه بــودن یــا نبــودن
تصمیمهــا تغییــر میکنــد .هــر چــه
تعریــف حقــوق یــا بــه تعبیــری نظری ـهی
عدالــت ازنظــر افــراد و بهخصــوص
حکومتهــا و دولتهــا دقیقتــر و
روشـنتر باشــد ،تــاش در جهــت اعمــال
حقــوق و دســتیابی بــه عدالــت ســادهتر
خواهــد بــود.
نقطـهی ضعــف بزرگی کــه در جمهوری
اســامی در بحــث عدالــت احســاس
میشــود ،عــدم وجــود مرزبندیهایــی
دقیــق در تعریــف حقــوق در ابعــاد مختلف
و یــا بهعبارتیدیگــر عــدم وجــود نظریـهی
عدالــت اســامی اســت.
نظریــهی عدالــت میتوانــد بــه
ســاختارهای اقتصــادی جهــت دهــد،
مناســبات اجتماعــی را تنظیــم کنــد و دولت
و مــردم را بــه راه مشــخصی هدایــت کنــد.
واحــد آمــوزش جامعــه اســامی در
تــاش اســت تــا امســال ابعــاد و کــم و
کیــف یــک نظری ـهی عدالــت اســامی را
مشــخص کنــد و پیرامــون آن بــه بحــث و
گفتگــو بپــردازد.
عــاوه بــر ایــن ،ایــن واحــد در تــاش
اســت تا بــه تعمیق اصــول فکــری و عملی
دانشــجویان بپــردازد و در همیــن راســتا
بــرای شــروع حلقـهی مطالعاتــی «مقدمهای
برجهــان بینــی اســامی» شــهید مطهــری را
تشــکیل داده اســت تا دانشــجویان بتوانند با
بحــث و گفتگو حــول مطالب کتــاب عقاید
خویــش را قــوت بخشــند .از عالقهمنــدان
دعــوت میشــود کــه مــا را در ایــن زمینــه
همراهــی کننــد.

پــس از افزایــش چنــد برابــری قیمــت ارز و رکــود کشــور مــا ســهم بســیار ناچیــزی از ایــن بــازار را در
بســیار شــدید در بازارهــای کشــور بســیاری از اختیــار دارد.عــاوه بــر ایــن میتــوان بــه ایــن عــدد
کارخانههــا و کارگاههــای تولیــدی بــه فکــر تعدیــل بــازار بــزرگ دیگــری نیــز بــه نــام کشــور عــراق
نیــرو و درنهایــت تعطیلــی واحدهــای تولیــدی خود اشــاره کــرد کــه طبــق گفتههــای مسئوالنشــان
افتادنــد .اما قیمــت باالی دالر عــدهای از ایــن افراد را پــس از حضــور داعــش در ایــن کشــور خســارتی
بــه فکــر صــادرات محصــوالت خــود به کشــورهای در حــدود صــد میلیــارد دالر بــه زیرســاختهای
همســایه و مشــترکالمنافع انداخــت .امــا بهدرســتی ایــن کشــور واردشــده اســت کــه بــا توجــه بــه
چــه میــزان از زیرســاختهای الزم بــرای انجــام کمبودهــای زیرســاختی از قبــل میتــوان ایــن عــدد
ایــن کار فراهــم اســت.دولت جمهــوری اســامی را بســیار بیشــتر تصــور نمــود.
در چنیــن شــرایطی کــه کشــور بــا بحــران بیکاری
چــه فعالیتــی برای بهبــود عملکــرد صادراتی کشــور
جوانــان مواجــه اســت  ،توجــه بــه ایــن بازارهــا
داشــته اســت؟!
بیشــتر کشــورهای خاورمیانــه همــواره بــه علــت میتوانــد بســیاری از کارخانههــا کــه در معــرض
داشــتن منابــع غنــی نفتــی بــه خــام فروشــی ایــن ورشکســتگی بودهانــد را احیــا کــرده و همچنیــن
منابــع عــادت کــرده و ایران نیــز از این قاعده مســتثنا بســیاری از نیروهــای فنــی مــا کــه در کشــور بــا
نبــوده اســت.دولتهای مــا همــواره بــه دنبــال تثبیت بحــران کمبــود کار مواجــه بودهانــد را فعــال کنــد.
امــا مســئوالن مــا توجهــی بــه ایــن بازارهــای
و بــاال بــردن ســهم خــود از فــروش نفــت در دنیــا
را داشــته و شــاهدیم کــه مســئوالن دولتــی بعــد از بــزرگ نداشــته و خــود را مشــغول مذاکــره بــازی
جلســات اوپــک  ،بــا چهــرهای فاتحانه بیــان میکنند بــا کشــورهای اروپایــی کردهاند.آنهــا همچنــان بــه
مــا موفــق شــدیم بــا رایزنیهــای دیپلماتیــک ســهم ایــن نتیجــه نرســیدهاند کــه دم تــکان دادن در مقابــل
خــود را در بازارهــای جهانــی حفــظ کــرده و تمــام کشــورهای غربــی ثمــرهای نداشــته و اســتخوانی در
رســانههای داخلــی ایــن حرکــت را یــک پیــروزی مقابلشــان نمیاندازنــد.
مگــر ارزی کــه از طریــق صــادرات محصــوالت
دیپلماتیــک نشــان میدهنــد .امــا خــام فروشــی
را تــا کــی میخواهیــم ادامــه دهیــم اگــر راهــکار و خدمــات بــه ایــن کشــورها بــه دســت میآیــد
پیشــرفت اقتصــادی کشــور مــا خــام فروشــی بــوده مشــکلی داشــته کــه نهتنهــا کمکــی بــرای بهبــود
رونــد صــادرات انجــام نــداده بلکــه مانعتراشــی
کــه اکنــون بــا بحــران اقتصــادی مواجــه نبودیــم.
در بعضــی مــوارد شــاهدیم کــه برخــی از منابــع و کــرده و در پــی ضربــه زدن بــه ایــن بــازار بــزرگ
معــادن را بهصــورت کامــل در اختیــار کشــورهای هســتند.
در تابســتان گذشــته شــاهد بودیــم یکــی از
خارجــی قــرار داده و ثــروت کشــور را بــه تــاراج
گذاشــتهاند یعنــی آقایــان نمیفهمنــد کــه ایــن قبیــل روزنامهها،کــه در جریــان مذاکــرات هســتهای بــا
دروغهایــی کــه منتشــر میکــرد در تــاش بــرای
کارهــا آتــش زدن ســرمایهی ملــی اســت.
تــا چــه زمانــی میخواهیــم منابــع خــود را فریــب افــکار عمومــی بــود و بــه ایــن هــدف
همدســت پیــدا کرد،بــا دروغــی
بــا پولــی ناچیــز در اختیــار
از شرایط میتوان بــزرگ و خــاف واقــع تــاش
کشــورهای دیگــر قــرار داده و در
داشــت تــا روابــط بیــن ملــت
مقابــل بــرای گرفتــن ایــن پــول
ایــران و عــراق را بــه هــم بزنــد
ناچیــز دســت گدایــی را در مقابل فهمید که در خوش
و بــا بــه هــم زدن ایــن رابطــه
آنهــا دراز کــرده و التمــاس کنیــم
پــول خودمــان را بــه مــا تحویــل بینانهترین حالت دولت ضربــهی بزرگــی بــه روابــط
خود را به خوابی زده و اقتصــادی فیمابیــن ایــران و
دهنــد.
عــراق وارد کنــد .بهدرســتی
ایــن تفکــر نفتــی همــواره
در کشــور مــا وجــود داشــته دارد در خواب ،رؤیای بایــد رابطــه اینگونــه رســانهها
بهطوریکــه بــرای باقــی مانــدن قهرمان دیپلماتیک بودن بــا دشــمن مشــخص شــود کــه
همیشــه در تــاش بــرای مطرح
ایــن وابســتگی تمــام تــاش
خــود را کردهانــد و بــا تولیــد را میبیند
کــردن مســئلهای هســتند کــه به
کشــور و منافــع مــردم ضربــه
در هــر زمینــهای چــه نفتــی و
وارد کنند.بایــد مشــخص شــود
چــه غیرنفتــی بــا بهانههــای
دروغین،عــدم صرفــه اقتصــادی و کیفیــت نامطلوب کــه مســئوالن ایــن روزنامههــای از کجــا تغذیــه
محصــوالت مبــارزه کــرده تــا خــود را در قــدرت مالــی میشــوند؟
برخــاف ایــن مــوارد شــاهدیم کشــورهایی که در
حفــظ کــرده و بــه چپاولشــان از بیتالمــال ادامــه
خوشبینانهتریــن حالــت بــا کشــورهای دوســت
دهنــد.
علیرغــم تمــام ســنگاندازیها عــدهای از افــراد و مشــترکالمنافع مــا دشــمنی نکردهانــد در حــال
دلســوز وارد چرخـهی تولید کشــور شــده و موجب تســخیر بازارهــای هــدف میباشــند.
از شــرایط میتــوان فهمیــد کــه در
اشــتغالزایی بســیار خوبــی شــده اســت.
پــس از کاهــش ناگهانــی ارزش پــول ملــی  ،خوشبینانهتریــن حالــت دولــت خــود را بــه
توجــه بســیاری از افــراد را در بخشهــای صنعــت ،خوابــی زده و دارد در خــواب ،رؤیــای قهرمــان
کشــاورزی ،مــواد غذایــی و خدمات فنی و مهندســی دیپلماتیــک بــودن را میبینــد و هرکــه هــم
بــه ســمت بــازار کشــورهای دیگــر بهخصــوص تــاش میکنــد او را بیــدار کنــد فایــدهای نــدارد.
کشــورهای همســایه کــه میــزان وارداتــی بســیار امــا واقعیــت کشــور کارگاههــای تعطیلشــده و
دانشــجویان فارغالتحصیــل بیــکار اســت،اینکه چــه
باالیــی نیــز داشــتهاند برانگیخــت.
بررســی بازارهــای کشــورهای همســایه  ،بــازار زمانــی میخواهنــد از خــواب بیــدار شــوند را خــدا
وارداتــی  300میلیــارد دالری را نشــان میدهــد ،کــه میدانــد امــا امیــد داریــم آن زمــان دیــر نشــده باشــد.
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بــا توجــه بــه اهمیــت تاریــخ انقالب،جامعــه
اکران مستند اســامی در نظــر دارد ایــن هفتــه مســتند نیمــه
شــب  24آوریــل را کــه بــه بررســی ابعــاد جدیدی از تســخیر النه جاسوســی
و نقــش موســوی خوئینــی ها در افشــا نشــدن بعضی از اســناد آن بــه صورت
رســمی میپــردازد اکـران نماید.البتــه بــه دلیــل یکــی نبودن قســمت هایــی از
مســتند با دیدگاه مســئولین دانشگاه،مســتند دســتخوش سانســور شــده است

بــه همراه ســخنرانی و پرســش و پاســخ بــا حضورنویســنده و کارگردان
مســتند ،آقــای جـواد موگویی
دوشنبه ۲۱آبان ماه ،ساعت،۱۴:۳۰تاالر شهید فتوحی ()8

نشریه دانشجویی صبح دانشگاه
شماره  57هفته سوم آبا ن 1397
صاحب امتیاز :جامعه اسالمی دانشجویان
دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیرمسئول :امیر حسن نواب اصفهانی
سردبیر:محمد امین برهانی
صفحهآرا:محمدعلی نژادحسینی
ویراستار:رضا ندری
شمارگان 700 :نسخه

بازگشت به خویشتن
رضا ندری
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ملـت ایـران از زمانـی کـه به فکر تمدن سـازی
افتاد همـواره موردتهاجم فرهنگهای بیگانه بوده
و در طـول تاریخ بافرهنگهای همخـوان با خود
ارتبـاط برقـرار کرده ،بسـیاری از فرهنگهـا را در
خـود حل نمـوده یا اجـازه ورود به آنهـا را نداده
اسـت؛ امـا امـروزه مشـاهده میشـود کسـانی که
تمدن سـازی ملـت ایـران را برنتابیدنـد ،از راهی
دیگر واردشـده و سـعی در تغییر و انحالل هویت
و فرهنـگ ایرانـی و ترویج هویت خـود رادارند.
(اول مذهبمـان ،زبانمـان ،ادبیاتمـان ،فکرمـان،
گذشـتهمان ،تاریخمـان را و همهچیزمـان را
مسـخره کردنـد و مـا را بهقـدری آدمهای دسـته
دوم حسـاب کردنـد کـه نشسـتیم خودمـان،
خودمان را مسـخره کردیم! و در عوض ،خودشان
آنقـدر برتـر و باالتـر و عزیزتر نشـان دادند ،به ما
باوراندنـد کـه ما تمام تلاش و دعـوت و آرزو و
مبارزهمـان برای نوکری فرنگ شـد تـا اینکه ادای
آنهـا را دربیاوریـم ،شـبیه به آنهـا حرکت کنیم،
1
حـرف بزنیـم ،راه برویم!)
و اکنـون بـه نظـر میرسـد ،راه تغییـر دادن این
وضعیت ،بازگشـت به خویشتن حقیقی و احیای
هویـت ایرانـی اسلامی خودمـان باشـد کـه روز
بـروز در حال فراموشـی اسـت.
بهمنظور دسـتیابی به این آرمان مهم ،درصددیم؛
بـا شـناخت هویـت و فرهنـگ بیگانـه و راههای
نفوذ او ،روشـی برای دفـاع و مقابله با تهدیدهای
موجـود اتخـاذ کنیـم تـا هـم از ایـن سـردرگمی
نجـات پیدا کنیم و هم بتوانیم با شـناخت جایگاه
و ارزش خویـش ،نقش مصلـح و اثرگذار خود را
در جامعـه جهانـی ایفا کنیم.
بـه همیـن خاطـر اولیـن فعالیـت مـا در ایـن
زمینه ،بررسـی مسـئله هویـت ایرانی_اسلامی از
دو منظر فلسـفی و تاریخی خواهد بـود .پسازآن
بـه شـناخت مبانـی هویـت بیگانـه و تحلیـل
اثـرات آن بـر فرهنـگ ملـت خودمـان پرداختـه
و سـعی میکنیـم بفهمیـم نسـبت مـا بـا غـرب
چیسـت و چگونه میتـوان به اسـتقالل فرهنگی
دسـتیافت؛ و آنـگاه از یافتههـای خـود جهـت
آگاهی بخشـی و بیـدار کردن جامعـه پیرامونمان
اسـتفاده کنیم ،مطمئن ًا تا قشـر فرهیخته جامعه این
مسـئله را از خـودش شـروع نکنـد کارها سـامان
نخواهـد گرفـت و از بقیـه انتظاری نباید داشـت.
-1چه باید کرد؟علی شریعتی

