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خواصبیخواص
ایــن گونــه افــراد بــه ظاهــر انقالبــی کــه گاهــی متاســفانه عمامه به ســر نیز هســتند،
در طی این  40ســال در مســئولیت های کشــوری ،اســتانی ،شــهری و دانشــگاهی
کشــور نیــز بــه وفــور یافــت مــی شــوند ،تمامــی آرمــان هــای انقــاب اســامی را
فرامــوش مــی کننــد و در تعــارض میــان منافــع شــخصی و منافــع جامعــه ،منافــع
شــخصی و حزبــی را ترجیــح مــی دهنــد.

سرمقـــــــاله

خــــــواصِ
بی خواص

همــواره در
سجاد کمالی نیا
مهندســــی شیمی 94
طــول تاریــخ،
در بیــن خــواص جامعــه عــده ای یافــت مــی شــوند
کــه گــرگ هســتند در لبــاس میــش ،عــده ای کــه
بــه ظاهــر متعلــق بــه جبهــه حــق مــی باشــند امــا
عملکــرد آن هــا گونــه ای دیگــر اســت.
کســانی کــه عملکرد آنهــا در ظاهر و در گزارشــات
توهمــی نهادهــای نظارتــی بســیار موجــه مــی باشــد
امــا در واقعیــت بیــش از آنکــه بــه جبهــه حــق
کمــک کننــد ،جبهــه باطــل را تقویــت مــی کننــد.
ایــن گونــه افــراد بــه ظاهــر انقالبــی کــه گاهــی
متاســفانه عمامــه بــه ســر نیــز هســتند ،در طــی
ایــن  40ســال در مســئولیت هــای کشــوری،
اســتانی ،شــهری و دانشــگاهی کشــور نیــز بــه وفــور
یافــت مــی شــوند ،کــه هنــوز جوهــر امضــای حکــم
مسئولیتشــان خشــک نشــده اســت ،تمامــی آرمــان
هــای انقــاب اســامی را فرامــوش مــی کننــد و در
تعــارض میــان منافــع شــخصی و منافــع جامعــه،
منافــع شــخصی و حزبــی را ترجیــح مــی دهنــد.
افــرادی در امتحــان های ســخت و شــرایط دشــوار
نمــی تواننــد از متــاع دنیــوی بگذرنــد و بــرای حفظ
جانشــان ،مقامشــان ،پولشــان و  ...راه خــدا را مــی
کننــد و محافظــه کاری را ســرلوحه کار خــود قــرار
میدهنــد و در طــول تاریــخ اســام نیــز کار را بــه
جایــی رســاندند کــه حســین بــن علــی هــا بــه
مســلخ کربــا رفتنــد و بــه قتلــگاه کشــیده شــدند و
حــال حاضــر نیــز در تــاش انــد تــا جهــت حرکــت
انقــاب اســامی را تغییــر دهنــد.
عملکــرد ایــن مســئولین محافظه کار ،مســبب آن
شــده اســت تــا جوانــان مومــن و انقالبــی بــه عنــوان
خــواص واقعــی جبهــه حــق ،طبــق وظیفــه خــود
چهــره واقعــی ایــن گــرگ هــای در لبــاس میــش را
بــرای عــوام افشــا کننــد و اگــر اخاللــی در عملکــرد
دســتگاه هــای کشــور دیدنــد معطــل نماننــد و
طبــق فرمــان رهبــری آتــش
بــه اختیــار بــه حــل
مشــکالت کشــور
بپردازنــد.
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کســانی کــه عملکرد آنهــا در ظاهر و در گزارشــات توهمــی نهادهای
نظارتــی بســیار موجــه مــی باشــد امــا در واقعیــت بیــش از آنکه بــه جبهه
حــق کمــک کننــد ،جبهــه باطــل را تقویــت مــی کنند.
متن خواص بی خواص
دوهفته نامه سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد ،شماره سوم ،سال اول

بهبهانهیکتغیــــــــــیر
نگاهی دوباره به اصـــــــل و جهــــــــت تغییرات

شــنیدن خبــر
ابوالفضلعباسی
ارشد اقتصاد 96
تغییــرات در نهــاد
نمایندگــی مقــام معظم رهبــری در دانشــگاهها ،بهانهای شــد
تــا دوبــاره نگاهــی بــه راهــی که دانشــگاه در کشــور مــا از ابتدا
تــا بــه حــال طــی نمــوده اســت بینــدازم و بــه نقــش بازیگران
اصلــی ،علــی الخصــوص اصلیتریــن آن ،یعنــی نهــاد رهبری
بپــردازم .بررســی ســیر تطــور نهــاد دانشــگاه در ایــران امــری
اســت حاجتمنــد بــه وقــت و فرصــت زیــاد ،امــا به طــور کلی
ســیر دگرســانی دانشــگاه در ایــران بــه چهار دوره تقســیم می
شــود.
 )1در دوره اول ســعی بــر تولیــد دانــش بــر محوریــت آموزش
بــود .ایــن دوره را دوره آمــوزش محــوری نهــاد دانشــگاه در
ایــران مینامنــد و از شــاخصهای آن نمرهمحــوری و
شــیوهی آمــوزش بــر اســاس اســتاد و کالس اســت.
 )2دوره دوم بــر محوریــت پژوهــش چرخیــد و شــاخصهایی
چــون تعــداد مقــاالت مــورد توجــه قــرار گرفــت .محوریــت
آمــوزش بــر اســاس تخصصیتــر شــدن دروس و آزمایشــگاه
و پژوهــش قــرار گرفــت.
 )3در دوره ســوم خواســتیم کــه دانشــگاه کارآفریــن باشــیم و
انســانهایی خــاق و پیشــرو تولیــد کنیــم ،امــا نشــد و هــر
چــه توانســتیم فارغالتحصیــل بیــکار وارد جامعه کردیــم .عده
ای گفتهانــد عــدم توفیــق مــا ناشــی از بحــران هویــت شــدید
مــا ،مخصوصـاً در بخــش دانشــگاهی و همچنین غربــی بودن
اصالــت نهــاد دانشــگاه در ایــران بــوده اســت کــه نتوانســته بــا
معیارهــای بومــی و زیســتی مــا تطابــق پیــدا کند.
 )4حــاال هــم داریــم بــر ســر دوره چهــارم ســیر دگرگونــی
دانشــگاه بحــث میکنیــم و بــا خــود درگیریــم کــه دانشــگاه
ـدهای دانشــگاه
نســل چهــارم بایــد چــه دانشــگاهی باشــد؟ عـ ّ
نســل چهــارم را دانشــگاه سیاســتی (و نــه دانشــگاه سیاســی
یــا سیاســت زده) دانســتهاند و خواســتهاند کــه دانشــگاه
فراتــر از نــگاه حاکمیــت بــر جامعــه نــگاه کنــد و بــا رویکــرد
ـدهای هــم
نقّادانــه بــرای دولتهــا سیاس ـتگذاری نمایــد .عـ ّ
دانشــگاه نســل چهــار را دانشــگاهی اجتماعــی دانســتهاند که
مســائل خــود را بــرای پرداخــت دانشگونــه ،از عیــن بــه ذهن
مــیآورد و بــه دنبــال راه حــل بــرای دردهــا و آالم جامعــه
اســت .ایــن عــده دانشــگاه را بخشــی از جامعــه و نــه پــادوی
دولــت و جناحهــای سیاســی دانســته و بیــان میکننــد اگــر
دانشــگاه چنیــن دانشــگاهی باشــد ،ایــن دولتها هســتند که
بــه ســراغ ایشــان میآینــد.
هــر چــه باشــد غــرض ایــن نوشــتار ،صرفاً طــرح چند ســئوال
از نقــش یکــی از مهمتریــن نهادهای دانشــگاهی کــه بهرهمند
از زیرســاختهای نرمافــزاری الزم بــه منظــور تحــول نهــاد
دانشــگاه بــه ســمت نســل بعــدی ،در بســتر فرهنــگ ایرانی و
اســامی ،اســت .گزینش فــردی جــوان ،از جرگـهی روحانیت
دانشــگاهی کــه ســابقهی کاری خوبــی در
مســئولیتهای مختلــف دانشــگاهی دارد،

همگــی نشــان از هــدف گزینشــگر بــرای تغییر شــاخصهای
دانشــگاه امــروز مــا (کــه هنوز رنــگ و بــوی نســل اول و دوم را
دارد) بــه ســمت الگوی مطلوب یک دانشــگاه شایســته اســت.
ســند دانشــگاه اســامی بــه عنــوان یــک ســند باالدســتی که
اصلــی تریــن بیاننامه از تحــول در دانشگاههاســت ،بر اســاس
نیازهــای امــروز جامعــه مبتــی بــر اصولــی اســت کــه همگــی
منجــر بــه ایجــاد دانشــگاهی اجتماعــی و سیاســتی و در یــک
کالم دانشــگاه اســامی خواهــد شــد .برخــی از اصــول حاکــم
بــر ایــن ســند عبارتنــد از« :داشــتن پيونــد بــا واقعيــت هــاي
جامعــه و توجــه بــه جنبــه هــاي علمــي و كاربــردي انديشــه
هــاي نظــري» « ،داشــتن آگاهــي از مســائل و مباحــث فكري
و اجتماعــي در عرصــه سياســي جامعــه و مشــاركت در صحنه
زندگــي اجتماعــي و ايفــاي نقــش در آن» و «شــناخت ســنت
هــا و مفاهيــم اخالقــي ،ارزشــي و فرهنگــي جامعــه» .در ایــن
ســند دانشــگاه اســامی دانشــگاهی تعریف میشــود که در آن
«افـراد در پرتــو معارف اســامي با احســاس تعهد و مســئوليت
نســبت بــه رشــد و تعالــي جامعــه و تحقق اهـداف و ارزشــهاي
اســامي در فعاليتهاي اجتماعي مشــاركت مي جوينــد» .طرح
چنــد ســئوال و نکتــه در ایــن زمینه ،شــاید راهگشــا باشــد:
مطابــق ســند دانشــگاه اســامی ،در زمینه جذب اســاتید،
نظــر بــه حضــور نمایندگانــی از نهاد رهبــری در هیئــات جذبِ
وزارتخانههــای آموزشــی ،آیــا درســالیان گذشــته جــذب
هیئــت علمــی بــر اســاس «گزينــش اســتادان شايســته از نظر
علــم ،ايمــان ،تق ـوا ،تعهــد و آگاهــي و پايبنــدي بــه مبانــي و
آرمانهــاي نظــام جمهــوري اســامي اي ـران» صــورت گرفتــه
اســت؟ آیــا روند گذشــتهی جــذب هیئــت علمی که دانشــگاه
یداد و
را در اختیــار یــک جنــاح خــاص سیاســی قــرار مــ 
شــاخصهای جناحــی اف ـراد ،بعض ـاً بــر شــاخصهای علمــی
و تعهــد آنــان مقــدم بــود ،اصــاح گردیــده اســت؟ آیــا نهــاد
رهبــری ،بــر اســاس وظیفــه اســاسنامهای خود کــه «حمايت
از نيروهــاي متخصــص و متعهــد در دانشــگاه» میباشــد ،از
بازنشســته کــردن و کنار گذاشــتن اســاتید تأثیرگـذار و متعهد
دانشــگاه ،توســط بخش تمامیتخـواه و جناحــی آن جلوگیری
نمــوده اســت؟
در زمینــه ارتبــاط بــا تشــکلهای دانشــجویی ،مطابــق
اساســنامه نهــاد رهبــری و ســند اســامی شــدن
دانشــگاه و اصــول حاکــم بــر دانشــگاه
اجتماعــی« ،حمايــت و هدايــت
فكــري تشــكلهاي دانشــجوئي
و دانشــگاهي» از وظایــف
ایــن مجموعــه میباشــد.
آیــا نهــاد رهبــری بــا

ادامه متن در صفحه 7

در خــرداد و تیــر اگــر مســئوالن مــا فقــط حــرف نمیزدنــد نــه
اینکــه کاری بکننــد ،فقــط بــا هیــچ رســانهای صحبــت نمیکردنــد،
پنجــاه درصــد مشــکالت مــا کمتــر بــود.
متن معضالت و راهکارها
دوهفته نامه سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد ،شماره سوم ،سال اول
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از معضالت و راهکارها ،نابسامانی های اقتصادی
گزارشی پیرامون نشست اقتصادی با دکتر حجت اهلل عبدالملکی

چنــدی پیــش در
حسین فکور یکتا
مهندســــی برق 94
نشســتی صمیمی
بــا موضــوع «بررســی راهکارهای حل مشــکالت اقتصادی
کشــور» بــا حضور دکتــر حجــت اهلل عبدالملکــی ،اقتصاد
دان و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه امــام صادق ،توســط
بســیج دانشــجویی در دانشــکاه فردوســی برگزار شــد .در
ایــن جلســه توضیحــات مفصلــی دربــاره ی معضــات
اقتصــادی  97و دالیــل وقــوع آنهــا داده شــد و در ادامــه
نیــز  4راهــکار اصلــی جهــت کنتــرل و مهــار این مشــکل
مطــرح شــد .مشــروح ســخنان دکتــر عبدالملکــی و
توضیحــات ایشــان را در ادامــه میخوانیــم:
شروع مسئله ،تورم غیر منطقی بر تمامی بازارها
دکتــر عبدالملکــی در ابتــدای ســخنان خــود بــه تشــریح
مســئله اصلــی و ریشــه مشــکالت پرداختنــد .ایشــان
شــروع مشــکالت ارزی را از زمســتان ســال  96دانســته
و سیاســت کنتــرل نــرخ ارز و خــروج نقدینگــی از بــازار
بــا «اجــازه بــه بانــک هــا جهــت ســپرده ســالیانه بــا ســود
 21درصــد» را غلــط و بــی اثــر ذکــر کردنــد .در ایــن
مــورد وی گفــت «بعــد از ایــن سیاســت غلــط ،در بهــار
 97قیمــت ارز رشــد کــرده و بــه تبــع آن قیمــت ســایر
دارایــی هــای نیــز رشــد کــرد» وی اظهــار داشــت کــه
برخــی دارایــی هــا ماننــد طــا تاثیــر مســتقیم از بــازار ارز
میگیرنــد ،برخــی دیگــر نیــز بــر اثــر پدیــده ای بــه نــام
تــورم القایــی از بــازار ارز تاثیــر میگرنــد.
وی ایــن پدیــده را اتفاقــی غیــر منطقــی دانســت کــه
ســبب تــورم در تمامــی بازارهــا شــد و  2عامــل اصلــی
را بــرای آن ذکــر کــرد« .دلیــل اول کــه منطقــی اســت
افزایــش هزینــه تولیــد کاالهاســت ،کــه ســبب افزایــش
قیمــت نهایــی کاال میشــود .کــه ایــن عامــل را تــورم
واراداتــی مــی نامنــد و در ایــران حــدود  12.5درصــد در
تــورم موثــر اســت ».او همچنیــن بیــان داشــت کــه قیمت
ارز وارداتــی طبــق  2نــرخ ارز مرجــع 4هــزار تومانــی و
ارز 8هــزار تومانــی محاســبه میشــود .لــذا وی عامــل
اصلــی ایــن نابســامانی هــا را دلیــل دومــی دانســت کــه
بــه آن «تــورم توهمــی» گوینــد .او عامــل روانــی چنــد
برابــر شــدن قیمــت ارز را دلیلــی بــر چنــد برابــر کــردن
قیمــت کاالهــا توســط فروشــنده هــا دانســت و اضافــه
کــرد «هنگامــی کــه همــه قیمــت هــا را از تــرس چنــد
برابــر شــدن قیمــت ارز ،چنــد برابــر کننــد ،توهــم چنــد
برابــر شــدن بــه وقــوع مــی پیونــدد و در واقعیــت هــم،
همــه چیــز چنــد برابــر میشــود .در حالیکــه ایــن تغییــر
هیــچ ارتبــاط مســتقیمی بــه دالر نــداره!»
چرایی وابستگی شدید بازار به نرخ دالر
وی در پاســخ بــه چرایــی وابســتگی اقنصــاد بــه دالر ،تاثیر
گــذاری تحریــم هــا را آدرس غلــط عــده ای از سیاســیون
دانســت و خاطــر نشــان شــد کــه تاثیــر گــذاری تحریــم
هــا بــر اقتصــاد ایــران حــدود  20درصــد اســت .در حالیکه
بــه گفتــه او در اتفاقــات و نابســامانی هــای اخیــر کشــور
خــود تحریــم هــا حتــی یــک درصــد هــم تاثیــر نداشــته
اســت .دلیــل آن را هــم عــدم تغییــر در نــوع تحریــم هــا
تــا  15مــرداد مــاه دانســت ،درحالیکــه تمامــی تغییــرات
بــازار ارز در همیــن دوره اتفــاق افتــاده اســت .در ادامــه
دالیــل 3گانــه دکتــر عبدالملکــی در پاســخ بــه چرایــی

فــوق آمــده اســت.
 -1دالریــزه بــودن اقتصــاد ایــران :دکتــر عبدالملکــی
بیــان کــرد کــه تــا قبــل از انقــاب ،اقتصــاد ایــران بــه
 4دلیــل «درگیــری بیــش از حــد اقتصــادی بــا آمریــکا»،
«آمریکایــی بــودن اغلــب اقتصــاد دان هــای کشــور»،
«ســرمایه گــذاری بیــش از حــد آمریکایــی هــا در ایــران»
و «سیاســت گــذاری اقتصــادی کشــور توســط آمریکایــی
هــا» وابســته تریــن اقتصــاد در منطقــه بــه آمریــکا بــوده
اســت .ایشــان خاطــر نشــان کردنــد کــه متاســفانه پــس
از انقــاب ،در حــوزه اقتصــاد هیــچ تغییــری رخ نــداده و
متاســفانه در حــوزه اقتصــادی هیــچ انقالبــی نکــرده ایــم.
لــذا همچنــان تفکــر اقتصــادی حاکــم همــان اقتصــاد
دالری باقــی مانــد.
 -2شــرطی شــدن اقتصــاد ایــران نســبت بــه خبــر
تحریــم هــا :دکتــر عبدالملکــی بیــن خــود تحریــم هــه
و خبــر تحریــم هــا تفــاوت قائــل شــد .او صحبــت هــای
سیاســیون از اواخــر ســال  91تــا امــروز ،مبنــی بــر «فلــج
شــدن اقتصــادی توســط تحریــم هــا» و وابســتگی حتــی
آب خــوردن بــه تحریــم هــا و همچنیــن بزرگنمایــی هــای
دولــت در مــورد برجــام و برداشــته شــدن همــه تحریــم
هــا توســط آن را عامــل اصلــی ایجــاد یــک چنیــن پدیــده
ای دانســت .بــه گفتــه وی ایجــاد یــک چنیــن فضایــی
در طــول  5ســال در کشــور ،ایــن قــدرت را بــه دول
آمریــکا داده بــود تــا بــا نقــض برجــام بتواننــد بــر روی
اقتصــاد داخلــی اثــر بگذارنــد .لــذا ترامــپ بــه راحتــی
در اردیبهشــت امســال ،بــا خبــر پــاره کــردن برجــام
(نــه نقــض یــا نقــض فاحــش برجــام) و گوشــزد خطــر
بازگشــت همــه تحریــم هــا ،در داخــل کشــور جــو روانــی
ایجــاد میکنــد و روان اقتصــاد روانــی مــا را ،روانــی تــر
میکنــد.
 -3نقدینگــی ســنگین :عبدالملکــی بیــان کــرد :عامــل
دیگــر مشــکالت اقتصــادی نقدینگــی ســنگینی اســت که
در کشــور ایجــاد شــده اســت کــه اکنــون از هــزار و ۶۰۰
میلیــارد تومــان گذشــته و در کمتــر از پنــج ســال بیــش
از ســه برابــر رســیده اســت .عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه
امــام صــادق (ع) افــزود :نقدینگــی اگــر بــه ســمت
ســرمایهگذاری بــرود باعــث رفــاه میشــود؛ امــا اگــر بــه
آن ســمت نــرود تــورم ایحــاد میکنــد و بــه ایــن دلیــل
کــه بــازار ایــران بــه ایــن خاطــر کــه زیرســاختهای
تولیــدی کشــور تحمــل ایــن حجــم از نقدینگــی را
نــدارد و مثــل اتفاقــی کــه در بــازار دالر و طــا افتــاد
در هربــازاری ریختــه شــود آن را نابــود میکنــد .وی
بــا بیــان اینکــه ایجــاد ایــن حجــم از نقدینگــی نتیجــه
افزایــش خلــق پــول توســط بانــک مرکــزی اســت ،گفــت:
افزایــش خلــق پــول بــه ایــن معنــا اســت کــه بخاطــر
تحریمهــا دولــت بخــش قابــل توجهــی از پــول فــروش
نفــت خــام را نمیتوانــد دریافــت کنــد پــس ایــن پــول
را بــه بانــک مرکــزی میفروشــد و در ازای آن ریــال
میگیــرد .ایشــان علــت دوم افزایــش قــدرت خلــق پــول
را وامهــای کالنــی دانیســت کــه شــبکه بانکــی زیــر نظــر
بانــک مرکــزی بــه افــراد خــاص میدهــد و ادامــه داد:
بــه حــدود  ۵هــزار نفــر حــدود  ۵۰۰هــزار میلیــارد تومــن
یعنــی یــک ونیــم برابــر کل تولیــد ملــی وام داده شــده

اســت ،ایــن نقدینگــی در حســابها راکــد میمانــد و
در فرصــت مناســب وارد بازارهایــی مثــل دالر و طــا
میشــود کــه بســیار خطرنــاک اســت.
راهکار های کوتاه مدت
 -1مدیریــت روانــی اقتصــاد :وی گفــت :مدیریــت روانــی
اقتصــاد یکــی از راهکارهایــی اســت کــه دو محــور دارد.
محــور اول صداقــت مســئوالن و محــور دوم مدیریــت
بــازار ارز اســت .عبدالملکــی بیــان کــرد :اقتصــاد ایــران
یــک موجــود روانــی اســت کــه بایــد بــا آن روانشناســانه
برخــورد کــرد و مهمتریــن نهادهــا در ایــن مســئله
رســانهها و مســئوالن هســتند ،ولــی رســانهها در ایــران
مســتقل نیســتند لــذا حــرف هــای مســئوالن و جریانــات
سیاســی تاثیــر گــذار تریــن نهــاد هســتند .عضــو هیــأت
علمــی دانشــگاه امــام صــادق (ع) افــزود :مســئوالن بــا
صداقــت در گفتــار میتواننــد اقتصــاد را کنتــرل کننــد،
اگــر ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــرای همــه مصــارف کشــور
نداریــد ،نبایــد در تلویزیــون اعــام کنیــد مــا بــرای تمــام
مصــارف ارز ۴۲۰۰تومانــی داریــم ،اگــر برجــام آنطــور که
میگفتیــد تاثیــر نداشــت بگوییــد اشــتباه کردیــد و بــا
مفســدان اقتصــادی برخــورد کنیــد .وی گفــت :مســأله
بعــد ایــن اســت خــود مســئوالن بــا حرفهایــی مثــل
طوفــان تحریــم و بودجــه اضطــراری التهــاب آفرینــی
نکننــد و جامعــه و بــازار و بازرگانــان را بــه ســمت بحــران
هــل ندهنــد.
 -2مدیریــت بــازار ارز :دومیــن راهــکار ،مدیریــت بــازار
ارز هســت بــه ایــن طریــق کــه بــرای مصرفهــای
غیرضــروری مثــل ارزهــای مســافرتی ارز تخصیــص نگیرد
و دوم اینکــه بعــد تخصیــص ارز بــر ســیکل مصــرف ارز
نظــارت داشــته باشــند کــه ارز در جایــی کــه بــه آن
تخصیــص داده شــده اســت مصــرف بشــود .عبدالملکــی
بیــان کــرد :مــا از ســال  ۱۹۹۵بــا غربیهــا مشــکل داریــم
و در چنیــن شــرایطی عقــل حکــم میکنــد رو بــه علــم
اقتصــاد تحریــم بیاوریــم ،امــا متاســفانه یــک صفحــه از
ایــن علــم در اقتصــاد مــا تدریــس نمیشــود .وی بیــان
کــرد :رفــع منــع واردات ارز مســافرتی و اســتفاده از
ظرفیــت صرافیهــا یکــی دیگــر از راهکارهایــی اســت
کــه میتوانــد تاثیرگــذار باشــد ،صرافیهــا راهکارهایــی
را میشناســند کــه آمریــکا هــم نمیتوانــد جلــوی آنــان
را بگیــرد پــس بهتــر اســت چهارچــوب منــد و زیــر نظــر
دولــت فعالیــت کننــد .عبدالملکــی افــزود :اینکــه بعــد از
اعــام ارز  ۴۲۰۰تومانــی صرافیهــا تعطیــل شــد یــک
خطــای بــزرگ بــود کــه باعــث شــکل گرفتــن بــازار
ثانویــه بــدون کنتــرل دولــت میشــود.
 -3مدیریــت نقدینگــی :بانــک مرکــزی در ایــن خصــوص
بایــد در ابالغی ـهای اعــام کنــد کــه بانکهــا وموسســات
نبایــد بــدون مجــوز دربازارهــا خریدوفروشــی انجــام
دهنــد و عــاوه بــر آن در حســابهای خاصــی کــه
بــاالی  ۱۰۰میلیــارد تومــان اســت بــرای جابجایــی پــول و
فعالیتهایشــان مجــوز بگیرنــد.
وی در پایــان بیــان کــرد :جریــان دانشــجویی و عامــه
مــردم بایــد بــا مطالبهگــری ،دقــت روی الگــوی انتخابــی
و عمــل کــردن صحیــح در شــرایط بحرانــی بــه حــل
مشــکالت کمــک کننــد و بداننــد کــه راه حل وجــود دارد.

مقدمه بحث

امید به جوانان؛
دشمنی با سلطه گری

بــدون مقدمه به
فاطمهرسولی
کارشناسی ادبیات
اصــل موضــوع
میپــردازم؛ صفحــه ی روزنامــه را روی میــز قـرار میدهــم،
خــودکار قرمــز را دســتم میگیــرم و طبــق عــادت ،شــروع
بــه خوانــدن بیانــات رهبــری میکنــم .اولیــن نکتــه ای
کــه توجهــم را جلــب میکنــد ،مقایســه ی  13آبــان های
ســال  57 ،43و  58بــا یکدیگــر اســت .ایشــان با اشــاره به
اینکــه ،ایــن ســه حادثــه در ســال هــای مختلــف ،هرکدام
بــه نحــوی مرتبــط ا آمریکاســت ،فرمودنــد «حادثــه ی
اول ،در ســال  ،43مربــوط بــه تبعیــد امام خمینــی در پی
اعتـراض شــان بــه قانــون کاپیتوالســیون بــود .حادثــه ی
دوم ،بــه کشــتار دانــش آمــوزان و نوجوانــان بــه دســت
رژیــم آمریکایــی پهلــوی در ســال  57مربــوط میشــود
و ســومین حادثــه ،مرتبــط بــا ســفارت آمریکاســت کــه
توســط دانشــجویان تســخیر شــد».
بــا خوانــدن ایــن بخــش از ســخنان ایشــان ،در ذهنــم
بــه دنبــال حادثــه ای هســتم کــه بــرای کشــورم و
مــردم کشــورم اتفــاق افتــاده باشــد و آمریــکا ،مســتقیم
و یــا غیرمســتقیم در آن نقــش نداشــته باشــد بــا چنــد
ســطر پاییــن تــر ،چشــمم بــه چنــد حادثــه ی دیگــر
میخــورد کــه باعــث میشــود بــه نبــودن آمریــکا در
حــوادث ناگــوار فکــر نکنــم !...رهبــر انقــاب بــا اشــاره
بــه «حملــه طبــس»« ،تحریــک صــدام بــرای جنــگ بــا
ایــران»« ،حملــه موشــکی بــه هواپیمــای مســافربری» و
«حملــه بــه ســکوهای نفتــی» نمونــه هایــی از جنــگ
نظامــی آمریــکا علیــه ایــران را برشــمردند و فرمودنــد:
«یکــی دیگــر از تحــرکات آمریکایــی هــای در ایــن 40
ســال ،اســتفاده از «جنــگ اقتصــادی» اســت ».ایشــان با
اشــاره بــه اینکــه میگوینــد تحریــم هــا ،اقدامــی جدیــد
علیــه ایــران اســت ،یــادآور شــدند که ایــن حــرف ،نوعی
کاله گذاشــتن برســرخود و یــا ملــت آمریکاســت! زیــرا
موضــوع تحریــم از ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی
وجــود داشــته اســت.
بــرای نوشــتن ادامــه متــن ،مجبــور میشــوم چندیــن
بــار ســطر هــای مختلــف را بخوانــم ،نمــی دانــم از میان
ایــن همــه کــدام را انتخــاب کنــم .جمالتــی را کــه
زیرشــان خــط قرمــز کشــیده ام را چنــد بــار میخوانــم،
هــر کدامشــان زیبایــی خــاص خودشــان را دارنــد .در
نهایــت؛ میرســم بــه توصیــه هــای آخر پــدر؛ اولیــن آنها
فرامــوش نکــردن دشــمنی بــا آمریــکا اســت ،در ذهنــم
بــه کســانی میخنــدم که هنــوز فکــر میکنند منظــور ما
از آمریــکا ،ملــت آمریــکا اســت.
بــه آخریــن خط هــا میرســم ،بــدون تردید ،ناخــوآگاه
لبخنــد رضایــت بــر لبانم می نشــیند ،بــاز هم دلم پــر از
امیــد میشــود برای آینده کشــورم« .بــدون تردیــد ،آینده
ی کشــور درخشــان و بــه مراتــب بهتــر از امــروز اســت و
اگــر ملــت بــا همیــن روحیــه و انگیزه پیــش بــرود ،ایران
عزیــز در آینــده ای نــه چنــدان دور ،بــه اوجــی میرســد
کــه در تعامــات جهانــی دســت برتــر را داشــته باشــد و
جوانــان ،ایــن پیشــرفت عظیــم را که بــه برکت اســام و
انقــاب ایجــاد میشــود ،تجربــه کننــد ».خــودکار قرمز را
برمیــدارم ودور کلمــه ی جوانــان ،خــط قرمز میکشــم!...

4

ایــن رونــد عملکــرد آقــای ســلطانی مربــوط بــه امــروز نیســت ،بلکه
در ســال هــای گذشــته نیــز از مجموعــه ایشــان از نقــش آفرینــی جوانــان
جلوگیــری کردند.
متن رنجستان  13آبان
دوهفته نامه سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد ،شماره سوم ،سال اول

رنجســــــــ

رهبــر عزیزمــان
سجاد کمالی نیا
مهندســـی شیمی 94
امســال در دیــدار
بــا دانشــجویان و دانــش آمــوزان در تاریــخ  12آبــان فرمودند:
«مســئولین ایــن حــرف هــا را جــدی بگیرنــد ،جــوان هــا را
مشکالت پیرامون تشکالت
جــدی بگیرنــد ،از نســل جــوان امــروز کــه بــا انگیــزه اســت،
بــه معنــای واقعــی کلمــه اســتقبال کننــد ،نســل جــوان را
کمــک کننــد.
بنــده مــی بینــم در مــواردی یــک مجموعــه جــوان ،یــک مســئول عزیــز ،امــروز یکــی از نمونــه هــای بــارز
کار بســیار خــوب و برجســته و راهگشــایی را انجــام داده اند ،استکبارســتیزی مبــارزه بــا تفکــر اســتکباری در مســئولین
امــا دســتگاه مســئول مرتبــط بــا ایــن کار ،بــه آن هــا کمک کشــور اســت ،مــردم مــا از عــاوه بــر آمریــکا از عملکــرد
ایــن نــوع مســئولین نفــرت دارنــد ،پــس بایــد در شــعارهای
نمــی کنــد».
ماجــرای مــا بــا ایــن نــوع مســئولین از آنجــا شــروع شــد که راهپیمایــی مطالبــات و انزجــار مــردم از ایــن مســئولین را
مــا ســال هــای گذشــته در راهپیمایــی هــای کشــور شــاهد فریــاد بزنیــم ،تریبــون را در اختیــار جوانــان قــرار دهیــد تــا
برنامــه هــا و شــعارهای تکــراری و کلیشــه ای
هســتیم ،بــا توجــه بــه ایــن معضــل ،امســال
هفتــه هــا قبــل از راهپیمایــی بــا دوســتان
مــان در بســیج دانشــجویی دانشــگاه فردوســی
مشــهد تصمیــم گرفتیــم ،بــرای حــل ایــن
معضــل پیشــقدم شــویم و بــا همکاری تشــکل
هــای شــهری ،دانــش آمــوزی و حــوزوی
برنامــه هایــی متفــاوت را در راهپیمایــی 13
آبــان امســال رقــم بزنیــم.
متولــی اصلــی برگــزاری راهپیماییهــا در هــر
اســتان ،شــورای هماهنگی تبلیغات آن اســتان
مــی باشــد ،کــه جهــت هماهنگــی برنامههــا
جلســاتی را بــا حضــور مســئولین مختلــف
اســتان برگــزار مینمایــد ،کــه یکــی از اعضــای
شــرکت کننــده در ایــن جلســات نماینــده
ســتاد دانشــجویی مــی باشــد ،جلســاتی
مصنوعــی و کســل کننــده کــه ماننــد خیلــی
از جلســات دیگــر مســئوالن کشــور بــه بطالت
میگــذرد و نتیجــه خاصــی نــدارد ،در واقــع
اســم شــورا بــرای ایــن نــوع جلســات دیکتاتور
مآبانــه معنــا نــدارد زیــرا فقــط هــر چــه مطابق
میــل مســئولین باشــد اجــرا می شــود و اســم
شــورا را فقــط یــدک مــی کشــند ،در جلســه
دوم ایــن پیشــنهاد مطــرح مــی شــود کــه
برنامــه اصلــی راهپیمایــی  13آبــان امســال
بــه دانشــجویان و دانــش آمــوزان واگــذار شــود
و ایــن موضــوع مــورد تاییــد آقــای ســلطانی،
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی
اســتان خراســان رضــوی ،نیــز قــرار مــی گیرد.
بــا توجــه بــه ایــن پیشــنهاد مصــوب ،مــا پــس جلسه با ریاست شورای هماهنگی تبلیغات حجه االسالم سلطانی
از برگــزاری جلســات متعــدد ایــده پــردازی،
طــرح هــا و برنامــه هــای خــود را در جلســه ســوم ســتاد بــه ایــن مهــم جامــه عمــل بپوشــانند ،امــا متاســفانه هر چه
مطــرح کردیــم ،اما متاســفانه رئیــس شــورای هماهنگی آب تــاش کردیــم ،پــی بردیــم مســئولین مربوطه خســته تــر از
ســردی روی پیکــره تمــام طــرح هــای مــا ریخــت و جلســه آننــد کــه بــه فکــر نــوآوری و مطالبــه گــری باشــند ،زیــرا به
از حالــت عــادی و مصنوعــی خــود خــارج شــد و تــازه بــه گفتــه خودشــان نمــی تواننــد بــه جوانان اعتمــاد کننــد زیرا
جلســه واقعــی جهــت بحــث و گفتگــو تبدیــل شــد ،بنــده ممکن اســت جایگاهشــان خدشــه دار شــود ،متاســفانه یکی
بــه نماینــده دانشــجویی و چنــد تــن از دیگــر دوســتان بــه از مشــکالت اصلــی کشــور همیــن عــدم اعتمــاد بــه جوانــان
عنــوان نماینــده دانــش آمــوزان نســبت بــه ایــن بدقولــی اســت ،مســئولین بــه ظاهــر انقالبــی کــه دم از والیتمــداری
ریاســت شــورا اعتــراض کردیــم امــا هرچــه دلیــل منطقــی مــی زننــد امــا در عمــل ماننــد ولــی عمــل نمــی کننــد،
بیــان شــد که مســئول عزیــز ،مخاطــب اصلــی در راهپیمایی رهبــر معظــم انقــاب اســامی فقــط شــعار جوانگرایــی نمی
 13آبــان دانشــجویان و دانــش آمــوزان دهــه هفتــادی و دهه دهنــد بلکــه بــا انتصــاب جوانــان آمــاده بــه کار در مناصــب
هشــتادی هســتند و برنامــه هــای راهپیمایــی بایــد مطابــق حکومتــی ،بــه ایــن شــعار جامــه عمــل مــی پوشــانند.
نیازهــا و عالیــق آن هــا باشــد ،نــه اینکــه فقــط شــعار مــرگ ایــن رونــد عملکــرد آقای ســلطانی مربــوط به امروز نیســت،
بــر آمریــکا را فریــاد بزنیــم ،بایــد بــا قالــب هــای نــو مفهــوم بلکــه در ســال هــای گذشــته نیــز از مجموعــه ایشــان از
نقــش آفرینــی جوانــان جلوگیــری کردنــد ،بــا توجــه بــه این
استکبارســتیزی را انتقــال دهیــم.

دنیاطلبــی آقایــان کار دستشــان داده و هــر چــه بزرگتــر شــده اند،
حیــوان تــر شــده انــد و قطعــا جریــان هایــی نفــوذی هــم ایــن رونــد را
تســهیل و جهــت دهــی مــی کننــد.
متن چرا جوان؟
دوهفته نامه سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد ،شماره سوم ،سال اول

ــــتان13آبان
دانشجویی و  13آبان امسال

موضــوع ،نامــه ای توســط  11تشــکل دانشــجویی مشــهد
خطــاب بــه آیــت اهلل جنتــی ،دبیــر شــورای هماهنگــی
تبلیغــات کشــور ،جهــت تغییــر در ریاســت شــورای
هماهنگــی تبلیغــات اســامی اســتان خراســان رضــوی
ارســال شــد و ایــن نامــه آغــازی بــود بــرای ادامــه واکنــش
هــا از اقشــار و تشــکل هــای مختلــف نســبت بــه ایشــان ،که

 61مســئول بســیج دانــش آمــوزی و تشــکل هــای شــهری
مشــهد مقــدس نیــز نامــه ای را خطــاب بــه ایشــان ارســال
کردنــد.
پــس از جلســه ســوم و رد طــرح هــا توســط شــورای
هماهنگــی ،تصمیــم گرفتیــم کــه جلســه ای را قبــل از
راهپیمایــی بــا آقــای ســلطانی جهــت اتمــام حجــت برگــزار
کنیــم و ماجــرای کلیــپ معــروف نیــز مربــوط بــه همیــن
جلســه مــی باشــد .در ابتــدای جلســه پالکاردهایــی کــه
توســط دانشــجویان خطــاب بــه مســئولین مربوطــه آمــاده
شــد در فضــای اتــاق جلســه نصــب کردیــم و ضمــن
بازگویــی چندبــاره لــزوم ســپردن امــورات راهپیمایــی بــه
جوانــان ،بــه آقــای ســلطانی عــرض کردیــم اگــر شــما اجازه
برگــزاری برنامــه هــای مــا کــه بــه معنــای واقعــی کار تمیز
فرهنگــی مــی باشــد را صــادر نکنیــد ،مــا ایــن موضــوع را
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اخــال در مجموعــه شــما تلقــی مــی کنیــم و طبــق فرمان
آتــش بــه اختیــار رهبــری ،برنامــه هــا را خودجــوش اجــرا
مــی کنیــم.
آقــای ســلطانی در بحــث و گفتگــو بــا دانشــجویان ،نــه تنهــا
بــه جوانــان اعتمــاد نکــرد بلکــه مــا را «نفهــم» خطــاب
کردنــد ،کــه کلیــپ معــروف مربــوط بــه ایــن بخش جلســه
مــا مــی باشــد کــه بــا توهیــن ایشــان همــراه بــود و بعــد
گفتنــد :بنــده بــه ایــن مســئولیت عالقــه ای نــدارم و حاضرم
همیــن االن منصــب را رهــا کنــم.
مــا نیــز بــه ایشــان عــرض کردیــم ،بســم اهلل هــر چــه زودتر
منتظــر اســتعفای شــما هســتیم ،امــا فاصلــه شــعار تــا عمل
بســیار است.
ســنگ انــدازی مســئولین فقــط در شــورای هماهنگــی نبود
بلکــه شــهرداری مشــهد نیــز طــوری دیگــر،
ضربه وارد میکرد ،مســئولین شــهرداری مشــهد
نیــز کــه در برنامــه های دیگــری ماننــد خیابان
غــذا و ...هزینــه هــای هنگفتــی مــی کننــد ،در
مناســبت هــای ملــی و مذهبــی ماننــد  13آبان
از کمبــود بودجــه ســخن مــی گوینــد ،اتفاقاتی
ماننــد کاهــش چشــمگیر تعــداد اتوبــوس های
ویــژه مــدارس گرفتــه و فضاســازی نامناســب
شــهر مشــهد در ایــن ایــام ،حاکــی از نــگاه
ســلیقه ای و سیاســی مسئولین شــهرداری می
باشــد کــه ایــن نیــز از تلــخ کامــی هــای چنــد
هفتــه اخیــر مــا بــود.
ایــن جلســه نیــز بــه پایــان رســید و مــا
مصمــم تــر شــدیم تــا آتــش بــه اختیــار وارد
عمــل شــویم و روز راهپیمایــی  13آبــان مــردم
شــریف مشــهد شــاهد برنامــه هــای جدیــد در
راهپیمایــی بودنــد ،از تئاتــری بــا حضــور ترامپ
تــا شــعارهای مطالبــه گرایانــه و اقتصــادی ،کــه
همــه و همــه مــورد اســتقبال مــردم عزیزمــان
واقــع شــد.
روز بعــد از راهپیمایــی ،عــده ای از ایــن نــوع
اتفاقــات بســیار عصبانــی بودنــد ماننــد آقــای
حیــدری ،رئیــس شــورای شــهر مشــهد ،کــه
ایــن نــوع اقدامــات را نامناســب و خــاف
انســجام ملــی دانســتند.
بایــد بــه آقــای حیــدری عــرض کنــم :کســانی
کــه از شــعارهای ضدآمریکایــی راهپیمایــی 13
آبــان ناراضــی هســتند بایــد بداننــد کــه ایــن
نارضایتــی آنــان بــرای مــا عجیــب نیســت،
قطعــا از همــکاران و همفکــران امضاکننــدگان
نامــه بــه ترامــپ جز ایــن هــم انتظاری نیســت
و مهــم رضایــت مــردم اســت نــه مســئولین.
در کنــار تلــخ کامــی هایــی کــه مســئولین بــرای مــا رقــم
زدنــد ،شــیرین تریــن اتفــاق رضایــت مــردم از ایــن اقدامــات
بــود و اقدامــات خودجــوش و آتــش بــه اختیار دهــه هفتادی
هــا و دهــه هشــتادی هــای مشــهد ،بــه الگویــی مناســب
بــرای راهپیمایــی هــای آینده در ســطح کشــور تبدیل شــد.
مســئولین کشــور بایــد بدانند کــه جوانــان از ســنگ اندازی
هــای مســئولین واهمــه ای ندارنــد و کار خــود را پیــش مــی
برنــد و ایــن مســئولین هســتند کــه باید بترســند که اگــر از
ظرفیــت جوانــان ایــن مــرز و بــوم اســتفاده نکننــد ،از ملــت
ایــران ســیلی خواهنــد خــورد.

راه حل شناسی

چرا جــوان؟

همیشــه در
ابولفضل قاسم زاده
مهندســــی مکانیک93
ذهنــم ایــن
سـؤال بــوده اســت کــه چــه طــور جوانانــی نظیــر شــهدای
گ ـران قــدر در زمــان جنــگ جــزو فرماندهــان توانمنــد و
تأثیرگـذار بودنــد و بعضا تصمیماتــی می گرفتند که خیلی
از کلــه گنــده هــا جرئت اتخــاذ آنها را نداشــتند و حتــی در
زمانــی کــه بعضــی از خیلــی کلــه گنــده هابــه امــام آدرس
غلــطِ خســتگی و کمبود امکانــات و تخریــب وجهه جهانی
و  ...مــی دادنــد ،بــاز هــم بــا روحیــه ای مثال زدنــی جنگ را
اداره مــی کردنــد و شــعارهای جنــگ جنــگ تا رفــع فتنه را
از سراســر عالــم ســر مــی دادنــد .و تــازه بــا اعتمــاد به نفس
مــی گفتننــد :هر کســی مــرد ایــن راه اســت ،باســم اهلل! هر
کــس نیســت ،خداحافــظ . ...و یــا حتــی در زمــان بعــد از
جنــگ نیــز ،خیلــی از همین پــرورش یافتــگان در شـرایط
جنــگ و تحریــم و در دامــان امــام ،بــا کار جهــادی و روحیه
اطاعــت از والیــت ،توانســتند در ســازندگی کشــور و رشــد
علمــی و اقتصــادی ایــن مملکــت بــه نحــو احســن نقــش
بیافریننــد .جالــب اســت امــام رحمــت اهلل علیــه هــم ایــن
هــا را بیشــتر از «کلــه گنــده های بــی ایمــان» باور داشــت.
و در واقــع تنهــا بــه اینهــا امیــد داشــت .و بــه نظــرم چــاره
اندیشــی مــی کــرد چگونه خطــر فســاد آن گروه بــی ایمان
را دفــع کنــد .کــه بعضا جــزو پر خاطــره تریــن هــای از امام
و انقــاب هــم بودند .و یا بیشــتر از خیلی از اعضــای خانواده
ایشــان ،اطـراف امــام را مــی گرفتند و عکس مــی انداختند.
و امــام موقــع رخــت بربســتن از این دنیــا هم نگـران اعمال
اینهــا بــود .البتــه ان شــاءاهلل کــه جاهــل بودنــد و نــه خائــن!
بگذریــم .هــدف از ایــن تفصیــل ،طــرح دقیــق س ـؤال
داخــل ذهنــم بــود .البتــه اآلن این سـؤال یک بخــش دیگر
هــم پیـدا کــرده اســت .و آن اینکه عجیب اســت ،بعضــی از
همیــن جبهــه و جنگ رفته هــا و همین یــار غارهــای امام
معتمــد آن روزگار کــه بـرای اوســتا
و همیــن جـوان هــای َ
شدنشــان نظــام و انقــاب و امــام ،هزینه ها کردنــد ،حال که
بــه ســال هــای پایانــی زندگــی نزدیــک شــده اند ،ریاســت
هــا و کرســی هــا را رهــا نمی کننــد و چنــان بر جــای خود
چســبیده انــد کــه انــگار حــاال حاال هــا قرار نیســت بــا دنیا
خداحافظــی کننــد .شــاید هــم برخــی از اینهــا احســاس
تکلیــف مــی کنند و بــر دوش خــود بــاری ثقیل حــس! اما
طبیعتــا در ایــن صــورت هــم اگر واقعــا بحــث دنیاخواهی و
حــب جــاه و مقام نیســت ،بایــد رویکــردی جـوان گرایانه در
مدیریــت حضـرات ببینیــم .و جالب اســت بــاز در مدیریت
بعضــی از ایــن کلــه گنــده هــا ،شــاهد حضــور چنــد جوان
نمادیــن هســتیم کــه البتــه بیشــتر کارکــرد تأمیــن هدف
هــای آقایــان را دارنــد و قطعــا و صــد البتــه کــه از اقربــاء
مظلــوم آنهــا هســتند .و گاهی این مظلــوم نمایی هــم باید
بــه شــکلی آبرومندانه بشــود تا کســی دیگر برایش نســبت
ایــن ج ـوان بــا آن بــزرگ محــل بحــث و اشــکال نباشــد.
همیــن هایــی کــه یــک زمــان بهشــان اعتمــاد شــد ،حــاال
بــه جوانــان اندکــی بــاور و بــه تأثیرگـذاری و توانمندیشــان
اعتقــاد ندارنــد .بدتــر از ایــن ،حالتــی اســت کــه جوانــان یه
دهــه مثــا دهــه شــصت را مانــع پیشــرفت هــای کشــور
مــی داننــد و طعنــه و ســرکوفت هــم مــی زننــد تــا جـوان
دیگــر برایــش رمــق و انگیــزه ای جهــت مطالبه گــری باقی
نمانــد .خــود جـوان هــم اگر ادامه متن در صفحه 7
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میگــن اگــه چوپان نباشــه گوســفندها تلف میشــن ،یا گم میشــن یا گــرگ بهشــون میزنه یا
از گرســنگی میمیــرن ،چــون مغــز نـدارن .هرکــی که مغــز نداره بــه چوپــان احتيــاج داره ،یــه چوپان
دلســوز ...چوپــان حکــم پــدر گوســفندهارو داره ،آدم بــدون پــدر هیچــی نیســت .این چوپانــه ما همه
گوسفنداشــیم ،اون بــه مــا میگــه ِکــی بریــم ،کجــا بریــم ،چــی کار کنیــمِ ،کــی بشــینیمِ ،کــی
بخشــی از فیلــم مغــز هــای کوچک زنگ زده
پاشــیمِ ،کــی بمیریــم..
دوهفته نامه سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد ،شماره سوم ،سال اول

کلمه الحق ،یرید به الباطـــــــل
نفــی حکومــت
علیغضنفری
ارشد مهندسی مکانیک 97
و اقتــدا گریــزی
در تاریــخ بــار هــا مــورد تفقــد و بررســی قــرار گرفتــه اســت
و آنچنــان مســئله ی تــازه ای بــه شــمار نمــی آیــد .تنهــای
مــوردی کــه بــرای دنیــا دیــدگان و رفتــار شناســان مــورد
توجــه اســت نــوع بازگــو کــردن و زمــان بازگــو کــردن ایــن
مدعاســت .عــده ای کــه حضــرت امیــر (علیه الســام) آنــان را
جاهــل نامیــده انــد بــا نــگاه بــه ظواهــر دیــن  ،وجــود حاکــم
و حکومــت را بــا دیــن ناقــص خــود نفــی مــی کننــد کــه بعد
هــا ایــن تئــوری توســط آنارشیســم دینــی مطــرح مــی شــود
و عــده ای بــه اصطــاح دلســوز جامعــه و کمنیســم مســلک
بــا اســتناد بــه اجتماعــی بــودن انســان تســلط هرگونــه نهــاد
اجتماعــی اقتدارگــرا را بــر خــود نمــی پذیرند .این آنارشیســم
نویــن دارای صورتبنــدی هــای متعــددی اســت و هرکــدام
نیازمنــد اســت بــه بحــث مفصــل.
آنچــه مــا در فیلــم مغــز های کوچــک زنــگ زده -جــدا از آنکه
جامعــه را به گله ی گوســفندی شــباهت داده -شــاهد نشــان
دادن نوعــی آنارشیســم یــا همــان اقتــدار گریزی هســتیم که
حاکــم را بــر فــردی ماننــد گوســفند چــون مغــز نــدارد الزم
مــی دانــد تــا آن حاکم بــرای او دلســوزی کند و او از گشــنگی
تلف نشــود  ،گــرگ اورا نخــورد و...
حضــرت علی(علیــه الســام) در خطبــه ی چهلــم خــود مــی

ــم إ ّال هللِِ) ســخن حقــى اســت کــه آن را
فرماینــد ( :ال ُح ْک َ
تحريــف کــرده اند ،و معنــى باطل از آن اراده شــده اســت .آرى
حکــم مخصــوص خــدا اســت ،ولــى ايــن گــروه مــى گوينــد
حکومــت و فرماندهــى مخصــوص خدا اســت ،حــال آن که به
يقيــن مــردم نيازمند اميــر و حاکمى هســتند ،خــواه نيکوکار
باشــد يا بــدکار (اگــر دسترســى به حاکــم نيکوکارى نداشــته
باشــند وجــود اميــر فاجــر از نبــودن حکومــت بهتــر اســت).
اميــرى کــه در حکومتــش مؤمــن بــه کار خويــش بپــردازد،
و کافــر از مواهــب مــادى بهــره منــد شــود ،و بــه ايــن ترتيــب
خداونــد بــه مــردم فرصــت مــى دهــد کــه زندگــى خــود را تا
پايــان ادامــه دهنــد .بــه وســيله او امــوال بيــت المــال جمــع
آورى مــى گــردد ،و بــه کمــک او بــا دشــمنان مبــارزه مــى
شــود ،جــاده هــا امــن و امــان خواهــد شــد .و حــقّ ضعيفــان
بــه کمــک او از زورمنــدان گرفتــه مــى شــود ،و به ايــن ترتيب
نيکــوکاران در رفــاه قــرار گرفتــه و از دســت بــدکاران در امــان
مى باشــند.
و در روايــت ديگــرى آمــده اســت کــه هنگامــى کــه امــام
ـم إ ِ ّال هلل ِ را شــنيد فرمــود :آرى
(عليــه الســام) شــعار ال ُح ْکـ َ
مــن در انتظــار حکــم الهــى دربــاره شــما هســتم.
ســپس فرمــود :امــا در حکومــت حاکــم نيکــوکار شــخص
پرهيــزکار بــه خوبــى انجــام وظيفــه مــى کنــد ،در حکومــت
حاکــم بــدکار شــخص شــقى و ناپــاک از آن بهــره منــد مــى

معرفـــــــــــــــی فیــــــــلم

کوچک مغزان زنگ خورده

هــای
مغــز
محمدرضاپوررمضان
مهندسی آب 94
کوچک زنــگ زده
 ،عنــوان فیلمــی اســت کــه حاشــیه هــای بســیاری را بــه
دنبــال داشــت ؛ موافقــان و مخالفــان ایــن اثر بــه کنجکاوی
مخاطبــان ســینما افزودنــد ایــن امــر در حالــی اتفــاق مــی
افتــاد کــه ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلمنامــه و بهتریــن
فیلــم از نــگاه مخاطــب بــه آن تعلــق گرفتــه بــود  .وقتی به
دور از حواشــی بــه تماشــای ایــن اثــر هنــری مــی نشــینیم
تفــاوت چندانــی بیــن معضــل اجتماعی بیــان شــده در این
فیلــم ســینمایی بــا روایــت فیلــم
ســینمایی التــاری نمــی تــوان
قائــل شــد جــز آنکــه  ،آنچــه
در مغــز هــای کوچــک زنــگ
زده روایــت شــده اســت روز به
روز در ســطح جامعــه
کاهــش پیــدا
کــرده اســت در
حالــی کــه آنچــه
در التــاری بــه
نمایــش در آمده
اســت  ،معضــل
ا جتما عــی
حــال حاضــر
جامعــه اســت
و شــاید بتــوان
بــا اطمینــان

گفــت مجموعــه معضــات اجتماعــی و کــج فهمــی هــای
روایــت شــده در مغزهــای کوچــک زنــگ زده  ،ریشــه هــای
معضــات اجتماعــی امــروزه ایــران را در مقابــل چشــمان
مخاطــب بــه تصویــر مــی کشــد  .البتــه قابــل ذکــر اســت
صحنــه هایــی در ایــن فیلــم مشــاهده مــی شــود کــه نمی
تــوان بــه راحتــی هضــم کــرد به عنــوان مثــال آن قســمت
از فیلــم کــه شــاهین در وان زیــر آفتاب دراز کشــیده اســت
 ،هیــچ همخوانــی بــا آنچــه در واقعیت قابل مشــاهده اســت
 ،نــدارد .در نقــد و بررســی اینگونــه مســائل بایــد اهــداف
ســازندگان فیلــم را نســبت بــه
لــزوم اغــراق و یــا روایــت بیش
از حــد داســتان گونــه لحــاظ
نمــود .

شــود تــا اجلــش ســرآيد و مرگــش فــرا رســد!
آن روزی كــه حضــرت علــی (علیــه السالم)تســلیم ایــن
مغلطــهی واضــح میشــد یــا تســلیم هیجــان اجتماعــی
مردمــی كــه ســادهدالنه ایــن ســخن باطــل را قبــول كــرده
بودنــد میشــد و از صحنــه كنــار میرفــت آن وقــت همانهایی
كــه گفتــه بودنــد مــا حكومــت الزم نداریم مدعیــان حكومت
میشــدند و قــدم در صحنــه میگذاشــتند .امیرالمؤمنیــن
ـق
میگویــد نــه ،در جامعــه حكومــت الزم اســت« .كلمــة حـ ٍ
یــراد بهــا باطل»ایــن یــك ســخن حقــی اســت در قــرآن هــم
هســت« ،ان الحكــم ّال هلل»[انعــام  ]57،حكــم و حكومــت
متعلــق بــه خداســت فقــط ،امــا ایــن بــه معنــای این نیســت
كــه جامعــه یــك مدیــر نمیخواهــد« .نعــم ،انــه الحكــم ّال
هلل و لكــن هــؤالء یقولــون ال امــرة ّال هلل» اینهــا میخواهنــد
بگوینــد ادارهی جامعــه را هــم خــدا خــودش بایــد بیاید بكند
و هیچكــس غیــر از خــدا حــق نــدارد مدیــر جامعــه باشــد،
یعنــی جامعــه بــا مدیــر بمانــد« .و انــه ال بــد للنــاس مــن
امیـ ٍر ب ّـ ٍر او فاجـ ٍر» ایــن یــك ضــرورت اجتماعــی اســت ،یــك
ضــرورت طبیعــی و انســانی اســت كه جامعــه احتیــاج دارد به
یــك اداره كننــدهای ،بــه یــك مدیــری ،یــا مدیــر خــوب یــا
مدیــر بــد ،مســألهی خــوب و بــد بــودن مدیر مســألهی بعدی
اســت ،ضــرورت زندگــی انســان ایجــاب میكنــد كــه یــك
مدیــری وجــود داشــته باشــد.
 +هنــــــــــــــــر

هومنسیــــــدی؛
از بازیگری تا کارگردانی

هومــن ســیدی پــس از ســاخت چنــد فیلــم کوتــاه اولیــن
فیلــم بلند خــود را در ســال  ۱۳۸۹بــا نام آفریقــا کارگردانی
کــرد .ایــن فیلــم در بیســت و نهمیــن جشــنواره فیلم فجر
جایــزه بهتریــن فیلــم و بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن را از
آن خــود کــرد .ســیدی بــه غیــر از کارگردانــی ،بــه عنــوان
نویســنده و تدوینگــر نیــز در ایــن اثــر حضــور داشــت.
همچنیــن برخــی هومــن ســیدی را ادامه دهنده ســینمای
اجتماعــی اصغــر فرهــادی میداننــد .فیلمهــای هومــن
ســیدی در مقــام کارگــردان عبارتنــد از آفریقــا ،ســیزده،
اعترافــات ذهــن خطرنــاک مــن،
خشــم و هیاهــو و مغزهــای
کوچــک زنــگ زده.
مغزهــای کوچــک زنــگ
زده کاندیــدای یــازده جایــزه
از جشــنواره فیلــم فجــر و
برنــده چهــار جایــزه از جملــه
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن
فیلمنامــه شــد .ایــن
فیلــم ســیمرغ
بلوریــن بهتریــن
فیلــم از نــگاه
تماشــاگران را
هــم بــه دســت
آورد.

یکــی از مقدمــات الزم بــرای تحقــق آرزوهــا ،حضــور جوانان پرشــور
و بــا انگیــزه در صحنــه و فکــر و تــاش آنهــا بــرای برطــرف کــردن
مشــکالت اســت.
رهبر معظم انقالب
دوهفته نامه سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد ،شماره سوم ،سال اول

ادامه متن به بهانه یک تغییر
ایجــاد تشــکلهای مــوازی ،خــود را تبدیــل بــه رقیــب
ســایر تشــکلها نمــوده و یــا بــه عنــوان پــدر معنــوی
مجموعههــای دانشــگاهی بــه فعــال نمــودن ایــن
تشــکلها کــه بســتر تربیــت انســانهای متعهــد و
متخصــص بــرای نقشآفرینــی در آینده کشــور هســتند،
پرداختــه اســت؟ همچنیــن بــا توجه بــه حضــور نماینده
نهــاد در هیئــت نظــارت دانشــگاه ،آیــا نهــاد رهبــری
بــا هــدف ترویــج فعالیتهــای اجتماعــی ،بــه ســمت
گســترش مشــارکت اجتماعــی و عرصهســازی بــرای
حضــور دانشــجویان در فعالیتهــای اجتماعــی رفتــه و
در مقابــل کســانی کــه «نمیخواهنــد دانشــگاه سیاســی
باشــد» ،ایســتادگی نمــوده اســت؟
بــر اســاس یــک تخمیــن ،در بهتریــن حالــت ،حجم
فعالیتهــای دانشــجویی ،نزدیــک بــه صدهــزار نفــر
ســاعت در ســال ،کــم تــر از حجــم کالسهــای معــارف
اســامی در دانشــگاه اســت .آیــا ایــن حجــم از در اختیــار
قــرار گرفتــن وقــت دانشــجویان در کالس درس ،منجــر
بــه بهرهمنــدی بیشتــر آنــان از معــارف اســامی و
انقالبــی گردیــده اســت؟
«توجــه بــه حفظ عفــاف» از بندهای ســند دانشــگاه
اســامی و «بســط فرهنــگ امــر بــه معــروف و نهــی از
منکــر» از بندهــای اساســنامه نهــاد رهبــری اســت .آیــا
در ســالهای گذشــته ایــن مجموعــه دانشــگاه در ایــن
جهــت حرکــت نمــوده اســت؟
آیــا نهــاد رهبــری ،بــا در اختیــار داشــتن یکــی از
بزرگتریــن انحصارگــران در بــازار چــاپ و توزیــع کتــاب،
کمــک بــه شکســتن انحصــار از طریــق چــاپ کتــب
دانشــمندان متعهــد دانشــگاهی نمــوده اســت؟

7
 +ادامه متن چرا جوان ؟

چرا جوان و چرا جوان گرایی ؟
بخواهــد کاری بـرای خــودش دســت و پــا کنــد ،جــوری او را
در بروکراســی اداری مــی اندازنــد و طــوری او را مــورد نـوازش
قـرار مــی دهنــد کــه خــودش پشــیمان بشــود و یــا نهایتــا
مجبــور بــه انصـراف .در صورتی کــه همین آقایــان کله گنده
از هیــچ و از ســر صدقــه خیلــی از بــزرگان واقعی ســی چهل
ســال پیــش بــه اینجــا رســیده انــد .و حــال دیگر نه مســئله
اشــتغال جوانان برایشــان مهم اســت ،نــه ازدواج ،نه ســربازی،
نــه تحصیــل و نــه  . ...و البتــه بــاز گاهــی بـرای آنکــه بگویند:
عموجــان! حواســمان بــه تــو هســت و بــاز جـوان بدبخــت را
کمــی ســرگرم کننــد تا بــزرگ تر شــود و شــاید یــادش برود
کــه آرزوهــا و نیاز هایی داشــته و دارد ،یک مجموعــه اقدامات
بــی فکــر مثــل احـداث دانشــگاه هــای زائــد و بیشــمار انجام
مــی دهنــد تا بلکه بیشــتر خانـواده او دوشــیده شــود و فقط
توقــع هــا از ایــن جـوان بــی چــاره بــاال رود و خود ایــن جوان
هــم احســاس کنــد کــه دارد در زندگــی پیشــرفت مــی کند.
هــر طــور فکــر مــی کنــم ،ایــن مســائل صرفــا از بــی
تدبیری نیســت .بلکــه دنیاطلبی آقایــان کار دستشــان داده و
هــر چــه بزرگتــر شــده انــد ،حیـوان تــر شــده انــد و قطعــا
جریــان هایــی نفــوذی هــم ایــن رونــد را تســهیل و جهــت
دهــی مــی کننــد .وگرنــه حتــی الئیــک تریــن حکومــت ها
ـن آنهــا ،اهمیــت توجــه و اعتمــاد به جـوان را
و دنیاخـواه تریـ ِ
درک مــی کننــد .حتــی اگــر الزم باشــد ،هزینه هــای زیادی
جهــت وارد شــدن صحیــح و اصولــی آن جـوان بــه چرخــه
کاری مملکتشــان ،بپردازنــد که بــا تدابیری این هزینــه را هم
مــی تـوان هــر چــه بیشــتر تقلیــل داد.
و جالــب اســت ادامــه دهنده حقیقــی راه امــام ،یعنی مقام
معظــم رهبــری مــد ظله العالــی نیز همچــون همان پیــر راه

شــناس ،تنهــا بــه جوانــان امیــد و اعتمــاد دارد و دلش خوش
اســت بــه ج ـوان هایــی کــه در دور و نزدیــک بــه صــورت
خودجــوش دارنــد کار مــی کننــد .علــی رغم همــه بی مهری
هــا ،ســرکوب ها و ســرکوفت ها ،ســنگ انـدازی هــا و  . ...و چه
زیبــا کلــه گنــده هــا را بــر حــذر مــی دارد از کوفتن جوانــان و
عــدم توجــه حقیقــی بــه آنها.
امــا چـرا جـوان؟ جـوان دیــر خســته مــی شــود .انگیــزه
دارد و از انجــام کارهــای بــزرگ نمــی هراســد .از شکســت
هــای مقطعــی باکــی نـدارد و بــا تمــام تـوان و بــا انــرژی کار
مــی کنــد .خــاق اســت و چابــک .امیــد دارد .هنــوز دنیــا او
را بــه دام ننداختــه اســت و کمتــر بــه فکــر منافــع شــخصی
اســت .جالــب اســت تجربــه بنــده و خیلــی هــای دیگــر کــه
بــا جوانــان بســیاری مرتبطیــم و خیلــی دیگــر از معتمِدیــن
بــه جوانــان ،بیانگــر ایــن اســت کــه در بســیاری از م ـوارد ،و
ان آنجا،
در خیلــی از مجموعــه هــا ،موتــور محرکــه ی پیشـر ِ
جوانــان هســتند و کار را بیشــتر ،آنــان جلــو مــی برنــد تــا
مدیـران فرســوده .ایــن مدیـران حتــی حــال دور زدن تحریم
هــا را هــم ندارنــد .و اگــر بــه جوانــان فضــا داده شــود ،قطعــا
شــاهد پیشــرفت هــای چشــمگیر در حــوزه هــای مختلــف
خواهیــم بــود .کمــا اینکــه تجربه این چهل ســاله انقــاب نیز
مؤیــد همیــن موضــوع اســت .همچنیــن خــود مقــام معظم
رهبــری نیــز در عمــل و در انتصابــات اخیر خــود در مجموعه
هــای گوناگــون ،نشــان داده انــد که حقیقتا جوانگرا هســتند.
در عیــن اینکــه بــه تجربــه احترام مــی گذارنــد و بیــش از هر
کــس بــه طــی سلســله مراتــب و مراحــل رشــد واقــف انــد .و
انتهــای مطلــب نیــز همــان اســت کــه بــا وجــود جوانــان در
کشــور بــن بســتی وجــود نـدارد

دست نوشته دانشجویی ...

حتمـــــــــــــا یادتان هســـــــت ...

معانــی و مفاهیــم انقالبــی ،از آنجائیکــه از
مهدی شیعه زاده
مهندســی مکانیک 95
انســانکامل حکایــت میکننــد ،در کنــار هــم
معنــای واقعــی خــود را پیــدا میکننــد .بــه صورتــی کــه یــک معنــی ،بــدون معنــای
دیگــر ،ناقــص و ابتــر اســت .مثــا اگــر شــخصی ،از مفهــوم رســیدگی بــه محرومــان
ســخن بگویــد؛ امــا در کنــار آن از مبــارزه بــا اشــرافیگری دم نزنــد ،نمیتوانــد نــام
جــوان انقالبــی را بــرای خــود انتخــاب کنــد .ایــن شــخص بیشــتر بــه کاریکاتــوری
میمانــد کــه چشــمان کوچــک و بینــی بزرگــی داشــته باشــد؛ ایــن شــخص ،از منظــر
انســان کامــل ،معتــدل نیســت و نقــص هــای فراوانــی دارد.
ممکــن اســت نقــدی بــه مجموعــه ی بســیج دانشــجویی وارد باشــد کــه شــما اردوی
جهــادی برگــزار میکنیــد (کــه بســیار هــم خــوب اســت) ،امــا بــرای مبــارزه
بــا حقوقهــای نجومــی اقدامــی نمیکنیــد .در پاســخ بــه ایــن اشــکال،
بایــد گفــت کــه ایــن دغدغــه ،از دیربــاز دغدغــه اصلــی مجموعــه
بســیج دانشــجویی بــوده و هســت؛ امــا بــرای جامــه پوشــاندن بــه
ایــن مهــم ،نیــاز بــه یــک قــدرت رســانهای اســت؛ چــرا کــه
مســئول متخلــف ،بــا زبانخــوش از رفتــار غلــط خــود دســت
برنداشــته و بــه آن رونــد ادامــه میدهــد .تــا زمانــی کــه تیــغ
تیــز انتقــاد ،روی ســر مســئول متخلــف نباشــد ،بایــد شــاهد
ناکارآمــدی در همــه زمینههــا باشــیم.
زمــان دســت یافتــن بســیج دانشــجویی بــه یــک قــدرت رســانهای
نزدیــک اســت؛ کــه اگــر ایــن قــدرت محقــق شــود ،هیــچ کــس را
گریــزی از پاس ـخگویی نیســت؛ از معــاون سیاســی فالنجــا گرفتــه تــا
رئیــس دانشــگاه بهمانجــا.
آنهنــگام اگــر بســیج دانشــجویی مطالبهگــری نکــرد ،یقــه مــا را بگیریــد .بــرای
رســیدن بــه انســان کامــل ،راه دراز اســت و مســیر ،پــر پیــچ و خــم؛ ماییــم و نــوای
بینوایــی...

 -1جنــاب روحانــی کــه بــا وعــده رفــع تحریــم
رسولخوئــــــــی
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هــا بــا مذاکــره بــه پاســتور رفتنــد بعــد از
گذشــت  ۵ســال ،تــاش دارنــد تــا بــه مــردم بفهماننــد کــه اصــل مذاکــرات بــرای
اثبــات چهــره زشــت آمریــکا بــود.
جنــاب دکتر!بــا اینکــه تناقــض در ایــن حــد بــرای یــک رئیــس جمهــور مرگبــار
اســت،جای شــکر آن باقــی اســت کــه بــه شکســت مذاکــرات اقــرار کردیــد.
 -2اخیــرا جنــاب همتی،رئیــس بانــک مرکزی،فرمودنــد کــه هیــچ اراده ای نمیبینــم
کــه بخواهــد رشــد نقدینگــی را کنــد کنــد یــا بــرای جمــع آوری آن اقدامــی کنــد.
گویــا جنــاب همتــی فرامــوش کــرده انــد کــه دقیقــا بــرای چــه کاری بــه ایــن مقــام
منصــوب شــده انــد .
هنــوز مــردم ایــران خســارت هــای جبــران ناپذیــر ســیل نقدینگــی
را کــه بــر ســر طــا و ارز فــرود آمــد فرامــوش نکــرده انــد .ایــن
پارادوکــس در رفتــار و افــکار جنــاب همتــی شایســته تبریــک بــه
دکتــر روحانــی بابــت انتخــاب شــان اســت .
 -3رئیــس جهمــور ســابق ایــران ،اخیــرا مجــددا قــوه قضائیــه
را خطــاب قراردادنــد و علــی رغــم اظهــارات ایشــان در زمــان
ریاســت جمهــوری خود،کــه گفتــه بودنــد مــن حــق نــدارم در
کار قضــات دخالــت کنم،بــه احکامــی کــه قضــات صــادر مــی
کننــد شــدید تریــن انتقــاد هــا را بیــان مــی کنند.امــا نکتــه
جالــب ایــن اســت کــه قضــات فقــط زمانــی نقــد مــی شــوند کــه
علیــه هــم اندیشــان ایشــان حکمــی صــادر کننــد.در رفتــار ایشــان
تناقــض و تبعیــض توامــان وجــود دارد کــه شایســته ثبــت جهانــی اســت!
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نشــریه گفتمــان یکــی از بــا ســابقه تریــن نشــریات دانشــگاه
فردوســی اســت کــه در ســال  96بــا بــی محبتــی برخــی لغــو مجــوز شــد.
مــا هچنــان ماننــد  72شــماره قبلــی ادامــه میدهیــم.
نشریه گفتمان
دوهفته نامه سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد ،شماره سوم ،سال اول

شــــــــــناسنــــــامه

دوهفته نامه سیــاسی
گفتــــــــمان

شماره مجوز97846 :
شماره سوم ،نیمه دوم آبان 1397
صاحــب امتیــاز :بســیج دانشــجویی دانشــگاه
فردوســی مشــهد
مدیر مسئول و سردبیر :سجاد کمالی نیا
ویراستار :حسین فکور یکتا
هیئیت تحریریه:
آقایــان ســجاد کمالــی نیــا ،ابولفضــل عباســی ،حســین فکــور یکتــا ،ابولفضــل قاســم زاده ،علــی
غضنفــری ،مهــدی شــیعه زاده یــزدی ،رســول خوئــی ،محمــد رضــا پوررمضــان ،صابــر اســتیری ،ســید
مهــدی امیــری ،محمدرضــا محمــودی ،رضــا عاقبتــی ،محمــد صــادق اکبــری نوقابــی ،صــادق طلوعــی
خانم فاطمه رسولی
طراحی و صفحه آرائی :حسین فکوریکتا
با ما در ارتباط باشید
آدرس کانال نشریه در شبکه های اجتماعی:
آدرس کانال رسمی بسیج دانشگاه فردوسی:

@Gofteman_fum
@basfum

 +کوتاه از برنامـــــه ها

گروه کوهنوردی شهید
علمالهـــــدی

برنامــه کوهنــوردی هــر هفتــه جمعــه صبــح هــا ،در
فضایــی دوســتانه برگــزار میشــود.
جهــت اطالعــات بیشــتر بــه
آدرس زیــر مرجعــه کنیــد.
@kooh_alamolhoda

