
ا د فــر ن  ا یــر ا ســی  سیا تحلیلــی  مــه  نا هفتــه  و  د 9 ه  ر ،  شــما ن با م آ و م ، نیمه د و ل د ــجویان دانشگاه دامغانســا انجمن اسالمی دانش

ــن  ــی درصح ــر روحان ــنهادی دکت ــه وزرای پیش ــاد ب ــه رای اعتم جلس
ــد. ــزار ش ــنبه برگ ــه ش ــس، روز س ــی مجل علن

جلســه ای کــه پیــام هــای بســیار بزرگــی را در خــود نهفتــه وآشــکارا 
حمــل میکــرد.

از عریــان شــدن چهــره برخــی از دلواپســان باقیمانــده از مجلــس 
ــه رئیــس فراکســیون امیــد در مجلــس، از  ــر هــای عارفان ــا تدبی نهــم ت
ــر از اشــتباهات تاریخــی نقــوی حســینی  حــرف هــا ومخالفــت هــای پ
پشــت تریبــون تــا نهایتــا رای اعتمــاد وکالی ملــت بــه هــر ســه وزیــر 
پیشــنهادی دکتــر روحانــی، همــه وهمــه اتفاقاتــی کــه بــود کــه تحلیــل 

ــی داشــت. ــی را در پ ــای مختلف ه
برخــی نماینــده هــا کــه همچنــان ســعی داشــتند باتــالش بــرای دامــن 
ــه ،  ــای سیاســی #فتن ــی ه ــری و برچســب زن ــه گ ــه فتن ــه حرب زدن ب
#حامی_فتنــه ، #ســاکت_فتنه و امثالهــم بــاز هــم فضــای فکــری مجلــس 

ــزرگ  ــه« ب ــا »ن ــد، ب ــه دورازاخــالق خــود کنن ــرات ب ــه تفک ــوده ب را آل
دیگــر نماینــدگان ملــت مواجــه شــدند.

نــه بزرگــی کــه نشــان عظیمــی از پیــروزی ملــت در انتخابــات گذشــته 
مجلــس را درخودداشــت، انتخاباتــی کــه در آن خیلیهــا ســعی داشــتند 
بــا ترفندهــای سیاســی و مطبوعاتــی، شکســت ســنگین خــود را در پــس 

واژه هــای تهاجمــی پنهــان کننــد.
امــا حــاال بعــد از گذشــت چنــد مــاه از انتخابــات، رای اعتمــاد نمایندگان 
ــدال  ــاالی اعت ــر از وزن ب ــنهادی خب ــر پیش ــه وزی ــر س ــه ه ــس ب مجل

ومیانــه رویــی در مجلــس حاضــر میدهــد.
ــس شــورای اســالمی، خــود  ــوذ در مجل ــه ونف ــد واژه فتن شکســتن کلی

ــزرگ اســت، حاکــی ازتغییــری ب
کلیــد واژه ای کــه ســال هــا عــده ای بــا ســوء اســتفاده از آن ســعی بــر 

انحصارطلبــی و ســهم خواهــی هــای بیشــتر خــود از انقــالب داشــتند.
ــردم و  ــا حضــور م ــدون شــک جــز ب ــس، ب ــزرگ در مجل ــر ب ــن تغیی ای

ــد. ــات ســال گذشــته، بدســت نمــی آم ــت در انتخاب آحــاد مل
ــال هاســت  ــردم س ــه م ــن موضــوع هســت ک ــده ای ــن نشــان دهن و ای
ــت. ــکار نیس ــاالر بده ــِت غوغاس ــن اقلی ــای ای ــرف ه ــه ح ــان ب گوشش

ــت  ــه مل ــود ک ــی ب ــن قدم ــس، اولی ــذاران از مجل ــب گ ــذف برچس ح
برداشــت، قدمــی کــه مســلما ایــن هــدف را روایــت میکنــد کــه 
نماینــدگان مجلــس و دولــت هــم بایــد درراســتای حــذف بــی اخالقــی 
ــای  ــاروا در فض ــای ن ــت ه ــا و تهم ــی ه ــب زن ــی و برچس ــای سیاس ه
سیاســی کشــور،قدم بردارنــد و دانشــگاه بعنــوان یکــی از تاثیــر گذارترین 

ــد. ــت باش ــن حرک ــداف مســتقیم ای ــد از اه ــه بای اقشــار جامع
چــرا کــه دانشــگاه و دانشــجو درخطــر تریــن قشــر و آســیب پذیرتریــن 
گــروه از همیــن برچســب زنــی هــای سیاســی هســت و چــه بســا کــه 
امیــد بــه ایــن تدبیــر بســته اســت کــه بعــد از شکســت ســنگین اقلیــت 
حاضــر در مجلــس، فضــای دانشــگاه هــم از وجــود چنیــن بــی اخالقــی 
ــا شــاید دانشــگاه هــم شــاهد اتفاقاتــی نظیــر رای  هایــی پــاک شــود ت

اعتمــاد بــه ســرمایه هــای عظیــم انقــالب باشــد.

یونس بیگی تکرار می کنم ؛ سرمقاله
هر 3 وزیر پیشنهادی !

تســخیر النــه جاسوســي بــه دوران 444 روزه از گروگان گیــری 
ــران  ــگاه های ته ــجویان دانش ــط دانش ــکا توس ــفارت آمری ــل س عوام
ــاظ  ــرکات ازلح ــن تح ــي از بزرگ تری ــه یک ــت ک ــده اس ــالق ش اط
اثرگــذاری حداکثــري در تاریــخ جنبش هــای دانشــجویي محســوب 
ــال  ــان س ــداد روز 13 آب ــه بام ــاعت 10:30 دقیق ــردد. در س می گ
58 حــدود 50 نفــر از دانشــجویان عضــو انجمن هــای اســالمي 
آهنــي  درب  از  و...  پلی تکنیــک  شــریف،  تهــران،  دانشــگاه های 
ــر اســاس  ــد و در عــرض 3 ســاعت و ب ــاال می رون ــکا ب ســفارت آمری
ــا  ــدف آن ه ــد. ه ــخیر می کنن ــل را تس ــن مح ــدّون ای ــه ای م نقش
ــازه حضــور  ــر صــدور اج ــي ب ــراض خــود مبن ــت و اعت ــراز مخالف اب
ــود. در  ــکا ب ــده آمری ــت متح ــاک ایال ــه خ ــوي ب ــا پهل محمدرض
حقیقــت اختاللــي کوتــاه در ســکوت خبــري حاکــم و مهّیــا شــدن 
زمینــه انتشــار گســترده اخبــار اعتــراض، دانشــجویان را ترغیــب کرد 
درحرکتــی ابداعــي فضــاي منعطــف و سازشــگر را ملــزم بــه تحــرک 
و اعتصــاب نماینــد. بااینکــه نخســتین حملــه بــه ســفارت آمریــکا 3 
روز بعــد از وقــوع انقــالب 1357 در 25 بهمــن توســط یــک گــروه 
ــا مارکسیســت های  ــق ی ــي خل ــا چریک هــای فدای مســلح مرتبــط ب
ــا تأییــد نکــردن ایــن اقــدام توســط  ــود امــا ب ــي انجام شــده ب انقالب
ــاع  ــردن اوض ــت و آرام ک ــه دخال ــزم ب ــت مل ــت موق ــام )ره( دول ام
ــه  ــور ب ــا مجب ــدید چریک ه ــای ش ــه درگیری ه ــه درنتیج ــد ک ش
ــم  ــام از تصمی ــه دوم ام ــوص حمل ــدند. در خص ــفارت ش ــرک س ت
ــان  ــتن ایش ــالع گذاش ــت بی اط ــد و عل ــالع بودن ــجویان بی اط دانش
نیــز توســط موســوی خوئینی ها مالحظــات سیاســي و احتمــال 

ــوان شــد. منتفــي شــدن هــدف عن
ــه  ــد و ب ــه رو ش ــام روب ــت ام ــا حمای ــدام ب ــن اق ــت ای ــا درنهای ام
ــل  ــي و تحلی ــک بررس ــدون ش ــد. ب ــذاری گردی ــالب دوم نام گ انق
ــر  ــي دارد. اگ ــي همخوان ــام انتخاب ــدام بان ــن اق ــج ای ــب و نتای عواق
ــاظ  ــا ازلح ــد تنه ــوب و ب ــه خ ــاب ب ــدون انتس ــي را ب ــد بررس رون
ــع  ــه قط ــاري ازجمل ــه آث ــم ک ــم درمی یابی ــر بگیری ــي در نظ تاریخ
ــه نظامــي و تجــاوز  ــران، حمل ــا ای ــکا ب ــط سیاســي آمری کامــل رواب
ــوال و  ــردن ام ــه ک ــس، محاصــره اقتصــادي، بلوک ــران در طب ــه ای ب
ــج  ــم و... از نتای ــرب تحری ــتراتژي مخ ــروع اس ــران، ش ــاي ای داراییه
ــوان  ــه شــمار می آینــد. همچنیــن نمی ت ــن حرکــت ب کوتاه مــدت ای
ــه ایــران را تســخیر  به صــورت مطلــق عامــل اصلــي حملــه عــراق ب
ــادي از  ــد زی ــوان درص ــا می ت ــت ام ــر گرف ــکا در نظ ــفارت آمری س
آن را متوجــه تشــویق و حمایــت همه جانبــه آمریــکا از عــراق 
دانســت! در ایــن حیــن اختــالل اخبــار مخالفت هــا بــا قانــون 
ــیم بندی  ــه تقس ــرگان ک ــس خب ــط مجل ــده توس ــي تدوینش اساس
ــد  ــث ش ــری باع ــار گروگان گی ــا اخب ــت ب ــدرت نداش ــي از ق متوازن
ــره شــود  ــر کشــور چی ــی ب ــه و غیرقابل پیش بین ــاب گون فضــاي حب
ــکوت  ــد. س ــکوت دهن ــرش و س ــه پذی ــن ب ــان ت ــت مخالف و اکثری
آن هــا متناســب بــا خــط فکــري منتخــب در جهــت ترجیــح حفــظ 
آرامــش و ارجحیــت امنیــت ملــي و همچنیــن محبوبیــت و مقبولیــت 
مکتــب والیت فقیــه بــود. مقبولیتــي کــه عامــل اصلــي آن سیاســت 
ــود. در  ــکا ب ــرکات آمری ــال تح ــه در قب ــب والیت فقی ــز مکت قهرآمی
حقیقــت بــا خاطراتــي همچــون کودتــاي 28 مــرداد یــا خون هایــی 
ــم ریختــه شــد  کــه به واســطه مخالفت هــا و اعتراضــات توســط رژی

ــد آورد ــت را پدی ــم مل ــه محک ــه انزجــار و مطالب زمین
ــود و  ــي ب ــدام ناراض ــن اق ــازرگان از ای ــدس ب ــت و مهن ــت موق دول
پذیــرش قوانینــي بین المللــی و مســئولیت اداري و سیاســي و 
حفــظ حقــوق نماینــدگان و اتبــاع خارجــي را بــراي دولــت الــزام آور 

ــاد  ــردن و ایج ــراه ک ــي در هم ــا ناتوان ــف آن ه ــا ضع می دانســت؛ ام
ــتراتژي  ــد کالم و اس ــود؛ هرچن ــجویان ب ــت و دانش ــی مل یک صدای
ــا عهدنامه هــای بین المللــی و راهکارهــاي  دولــت موقــت متناســب ب
ــم در  ــن شــیوه مالی ــا ای ــود ام ــي ب ــت مل ــظ امنی ــراي حف ــد ب مفی
ــت و  ــس گذاش ــر عک ــوم تأثی ــاب آور عم ــوس و الته ــاي ناملم فض
ســازش کاری و بیگانه پرســتی به حســاب آمــد. ازایــن رو زمینــه 
ــم  ــد. َعلَ ــاد ش ــدرت ایج ــازي ق ــي در ب ــای سیاس ــتقرار هدف ه اس
ــت  ــه دول ــي از آن علی ــدار ناش ــار اقت ــری و اظه ــردن گروگان گی ک
موقــت و حتــي احزابــي کــه مواضــع همســو بــا دانشــجویان 
اشــغال کننده داشــتند یــک راهبــرد بــراي تخریــب و تضعیــف 
رقیــب بــود کــه تصویــب قانــون اساســي تدویــن شــده از نتایــج ایــن 
ــده از  ــناد ضبط ش ــار اس ــا انتش ــردد. ب ــوب می گ ــتراتژي محس اس
ســفارت آمریــکا اتهامــات علیــه نهضــت آزادي و ملی گرایــان مبنــي 
بــر جاسوســي کــه در صحــت و باطــل بــودن آن مبنــاي اســتدالل 
مؤثقــي یافــت نمی شــود باعــث ایجــاد مــوج منفــي گردیــد و 
تصمیــم دولــت موقــت در روز 12 آبــان مبنــي بــر اســتعفا را بــا عــزم 
ــه نهضــت آزادي در روز 15  ــد بیانی و اصــرار همــراه ســاخت. هرچن
آبــان 58 تجلّــي اراده استکبارســتیزی و روحیــه انقالبــي آنــان بــود 
امــا پیشــرفت ســریع نگــرش حاکــم موجــب شــد جایــگاه سیاســي 
ــان ســلب  ــه یــک بعــد محــدود گــردد و فرصــت روشــنگري از آن ب
شــود کــه ایــن موضــوع بــا آرمان هــا و شــعارهای انقــالب همســویي 

نداشــت.
ــالمي  ــوراي اس ــس ش ــرانجام مجل ــه س ــه مناقش ــان این هم در پای
ــود 2  ــرار ب ــه ق ــي ک ــرد و بحران ــت ک ــا موافق ــا آزادي گروگان ه ب
ــه  ــي ک ــد. بحران ــم ش ــه 444 روز خت ــرانجام ب ــد س ــا 3 روزه باش ت
میتوانســت بــا یــک درخواســت عقالنــي به صــورت رســمي و بــدون 
ــط  ــع رواب ــکل قط ــه ش ــر ب ــای فراگی ــاد بحران ه ــري و ایج درگی
دیپلماتیــک و تعطیلــي ســفارت بــه فرجــام رســد. هم زمانــی آزادي 
گروگانهــا بــا انتخــاب ریاســت جمهــوري آمریــکا و اســتراتژي تأخیــر 
ــه  ــوراي اســالمي در پیش گرفت ــس ش ــه توســط مجل ــم ک در تصمی
شــد توانســت تأثیــر عمــده ای در کاهــش محبوبیــت کارتــر و 
ــن  ــر ای ــه اگ ــد ک ــیاري معتقدن ــذارد. بس ــت آن بگ ــت شکس درنهای
اقــدام )تســخیر ســفارت( صــورت نمی گرفــت امــکان حــذف 
ــارزه  ــالب و مب ــتیزی انق ــن راه استکبارس ــن تبیی ــزاب و همچنی اح
ــدام ســبب شــد  ــن اق ــود. در حقیقــت ای ــا امپریالیســم ممکــن نب ب
هــدف و مقصــود جمهــوري اســالمي در جهــت مبــارزه بــا اســتکبار 
ــا  ــه شــد؛ ام ــت نهادین ــاور موفقی ــزه و ب ــت رســید و انگی ــه حقیق ب
یــک مبــارز و یــک انقالبــي بایــد بدانــد کــه راه اتخاذشــده در جهــت 
ــا امپریالیســم و اســتکبارهای جهــان می بایســت کمتریــن  مبــارزه ب
ــه از  ــه آنک ــد ن ــاد کن ــي ایج ــت مل ــراي امنی ــد را ب ــر و تهدی خط
ــا  ــد. ب ــه کن ــش وســیله را توجی ــد و هدف ــي حــدود ســرباز زن تمام
ــکن  ــای هنجارش ــه رفتاره ــت ک ــوان دریاف ــال می ت ــه ح ــي ب نگاه
ــق در  ــري عمی ــا تدابی ــا تبدیل شــده و ب ــری راهبرده ــلطه گ ــه س ب
ــه کنســولگری ها و  ــه ب ــا حمل ــه آن ه ــال گســترش هســت. نمون ح
ــت  ــي اس ــي و فرهنگ ــي، اجتماع ــمات سیاس ــفارتخانه ها و مراس س
ــاد ســخن  ــد تاریکــي و شکســت را می دهــد. در حقیقــت ی کــه نوی
ــر مقصــود از  ــه می گفــت: »اگ ــده می شــود ک ــازرگان زن ــدس ب مهن
انقالبــي بــودن، زدن و ریختــن و کشــتن و پــا بــر روي همــه اصــول 
ــون و مقــررات گذاشــتن باشــد. البتــه دولــت و شــخص بنــده  و قان

ــي نیســتیم.« انقالب

محمد شاکری
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ــی  ــران ایران ــادی از زائ انفجــار تروریســتی در ســامرا: تعــدادی زی

ــه شــهادت رســیدند. زخمــی شــدند  و تعــدادی نیــز ب
عــارف رئیــس دائمــی شــورای عالــی سیاســت گــذاری اصــاح طلبــان 

شــد.
ــی  ــه از کس ــم، ن ــی کن ــرکت م ــه ش ــات ن ــژاد: در انتخاب ــدی ن احم

ــم. ــی کن ــت م حمای
پیشــنهاد رئیــس جمهــور بــرای تشــکیل کمیتــه مشــترک دولــت و 

مجلــس.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات: بــرای رفــع فیلتــر فیســبوک 

و توئیتــر کمیتــه تعییــن مصادیــق بایــد تصمیــم گیــری کنــد.
ــت.الزمه  ــانه اس ــزرگ رس ــردار ب ــلطانی س ــار س ــود صادقی:یاش محم

ــت. ــی اس ــای آزاد اطاعات ــاد فض ــگیری از فس پیش
ــی  ــای کل ــت ه ــق سیاس ــنجانی:اگر طب ــمی رفس ــت اهلل هاش آی
خصوصــی ســازی عمــل مــی شــد،امروز شــاهد بیــکاری در کشــور نبودیــم.

اگر از طریق آزادی و دموکراسی نتوانیم کاری کنیم، از طریق اختناق و زور و قلدری برای مردم ناراضی نمی توانیم کاری 
انجام دهیم.

  دکتر محمد مصدق    
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در تکاپوی اضرار یا افاده؟

ــت در تحــوالت  ــر اهمی ــور بســیار پ ــک فاکت ــا ی ــا ب ــه م ــا جامع ــن روزه در ای
روزگار مــی گذراند؛فاکتــوری کــه کوچــک و هــرزه بــه حســاب آورد شــد امــا 
ــای  ــبکه ه ــت ش ــاز فعالی ــت ،در آغ ــز داش ــل برانگی ــی تأم ــت آن چرخش جه
ــه رو شــدند ؛در  ــز« روب ــک »ایســت و گری ــا ی ــردم و مســئوالن ب اجتماعــی م
واقــع مســئوالن درصــدد فیلتــر و حــذف ایــن امــکان در جامعــه بودنــد و مــردم 
ــی  ــر قیمت ــه ه ــیوه ای و ب ــر ش ــه ه ــتفاده از آن ب ــرای اس ــالش ب ــز در ت نی
برآمدنــد...! ایــن شــیوه یــک مکانیــزم غیــر عــادی محســوب نمــی شــود چراکــه 
محدودیــت بــرای انســان باعــث ترغیــب روحیــه انجــام و فرجــام خواســت آنهــا 
ــواره  ــارز آن مســئله ماه ــه ب ــد ،نمون ــی دانن ــدر م ــردم آن را ق ــی شــود و م م
هــا مــی باشــد کــه حــل نشــده باقــی مانــد. بــا گذشــتن از ایــن دوره اکنــون 
ــوارد  ــا و م ــیر راهبرده ــادی در مس ــوالت زی ــیدیم و تح ــد رس ــه بع ــه مرحل ب
ــه راســتی مــی تــوان شــبکه  اســتفاده شــبکه هــای اجتماعــی پدیــد آمــده ،ب
ــم  ــا تحــرکات ظال ــه ب ــرای مقابل ــردم ب ــی را اســلحه مجــازی م ــای اجتماع ه
ــی،  ــی، اجتماع ــرش سیاس ــل پذی ــای غیرقاب ــه ه ــی زمین ــا برخ ــت ب و مخالف
ــدون شــک شــبکه هــای  ــی دانســت. ب ــن امنیت ــی و همچنی فرهنگــی ،عقیدت
ــی  ــن مدن ــاه فعالی ــدای کوت ــیدن ص ــرای رس ــی ب ــک فراوان ــی کم اجتماع
،کارگــری ، معلمــی و....کــرده و باعــث شــده متخلفــان هــر چنــد انــدک اجــازه 
ــی  ــکنجه و ب ــد ش ــود مانن ــارف خ ــا متع ــروع و ن ــت نامش ــه خواس ــیدن ب رس
ــه  ــادی را ب ــراد محبــوس زی ــد؛ در نتیجــه آن اف ــدا نکنن عدالتــی آشــکار را پی
ــا انعطــاف حاکمیــت را در قبــال آنهــا فراهــم  ــده و ی ــواده بازگردان آغــوش خان
آورده ،امــا در مقابــل ایــن تحــرکات ، همیشــه مقاومــت هایــی وجــود داشــته و 
تــالش هایــی بــرای فیلتــر و قطــع ایــن ارتبــاط آســان انجــام شــده اســت  تــا 
از تأثیــر آن در مبــادالت سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی کاســته شــود و زمینــه 
اجمــاع ملــت فراهــم نشــود؛ امــا اینگونــه سیاســت تــا کنــون بــه صــورت نســبی  
بســیار کــم تأثیــر واقــع شــده اســت. کارکــرد شــبکه هــای اجتماعــی در کشــور 
هــای جهــان ســومی کــه درگیــر نارضایتــی عمومــی  هســتند و  خواهــان ورود 
ــور  نســبی  ــه ط ــی باشــند بیشــتر رواج دارد. ب ــدون م دموکراســی و آزادی م
شــروع فعالیــت شــبکه هــای اجتماعــی بــه صــورت فراگیــر در ایــران توســط 
ذهــن هــای عریــان کلیــک خــورد امــا تحــت شــرایط ویــژه کــه کشــور مســتعد 
آن اســت تغییــر جهــت خــود را نمایــان کــرد؛ اذهــان عریــان را اینگونــه تعریــف 
مــی کنــم: افــرادی کــه در فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی احســاس 
ــق را  ــه آزادی مطل ــی غیــر ملمــوس و دســت یافتــن ب پنهــان شــدن در دنیای
پیــدا مــی کننــد و بــرای ارضــای تمامــی امیــال و ناهنجــاری هــای نهفتــه در 
خــود تــالش مــی کننــد. از ناهنجــاری هایــی کــه در اجتمــاع بــه شــدت هــراس 
داشــتند بــه طــور غیــر قابــل کنتــرل و افراطــی در فضــای مجــازی پیــاده مــی 
کنند؛فحــش هــا و تهمــت هــا وتخریــب هــا و پرداختــن بــه مســائل ســخیف از 
نظــر اخالقــی و نــوآوری در ایــن زمینــه )شکســتن تابــو های بســیار مســتحکم( 
از نمونــه اقدامــات و محــرک هــای اخالقــی ایــن افــراد مــی باشــد ، امــا جایــگاه 
امیــدواری نیــز در ایــن زمــره بســیار مهیــا اســت. در واقــع اینگونــه افــراد بــه 
ــای  ــار ه ــت از رفت ــدن در نهای ــدار ش ــر و بی ــا تلنگ ــان ی ــت زم ــطه گذش واس
ناپســند دســت برداشــته و بــه زبــان ســاده جنبــه خــود را در قبــال دنیــای پــر 
تالطــم بــه صــورت نســبی افزایــش مــی دهــد. پــس در مــی یابیــم کــه احتمال 
تغییــر مثبــت در نگــرش همــه مشــترکان شــبکه هــای اجتماعــی وجــود دارد 
بــه گونــه ای کــه بــا انعطــاف عقایــد و باورهــا در برابــر ســاختار هایــی کــه در 
گذشــته ناهنجــاری و آســیب اجتماعــی شــناخته مــی شــد مقــاوم مــی شــوند.

خوشــبختانه توتــم هــا و نمــاد هــا و ایدئولــوژی هــا در فضــای مجــازی در حــال 
تقابــل بــا یکدیگــر هســتند و ایــن مرزکشــی هــا بــا عقالنیــت و منطــق همــراه 
شــده اســت پــس مــی تــوان پیــش بینــی کــرد کــه در آینــده مــردم جامعــه 
ــوده و بــی تفــاوت از کنــار محــرک  در قبــال مســائل مختلــف دارای موضــع ب
هایــی کــه بــر زندگــی آنهــا اثربخــش اســت نمــی گذرنــد. مــا در عیــن حــال 
اینکــه بایــد از وجــود ایــن شــبکه هــای اجتماعــی حمایــت کنیــم مــی بایســت 
در تــالش بــرای مدرنیتــه و ســازگار شــدن بــا مســالک رســیدن بــه حقیقــت 
باشــیم. در واقــع یــاد بگیریــم کــه هــر موضوعــی را چشــم بســته نپذیریــم و بــا 
تحقیــق مهــر تأییــد بــر آن بزنیــم چــرا کــه در غیــر اینصــورت بــدون شــک بــه 
قهقــرا مــی رویــم. پــس نیــاز مبــرم بــه جلوگیــری از نفــوذ افــرادی کــه بــرای 
ــراه  ــای گم ــا راهبرده ــالت ی ــق خزعب ــرم از طری ــگ ن ــه جن ــت ب ــزاق دس ارت
کننــده مــی زننــد احســاس مــی شــود ؛ یــاد بگیریــم کــه بــا پاســبانی از عقایــد 
ــاوم باشــیم. ــل کــذب کــذاب مق ــوار عقالنیــت و تحقیــق در مقاب ــا دی خــود ب

وقتی که اجرای قانون به سلیقه افراد بستگی دارد!

بیراهه ای به نام قانون!
جواد مداح

29 خــرداد 94 بــود کــه فدراســیون والیبــال جمهــوری اســالمی 
ایــران رســما اجــازه حضــور بانــوان در ورزشــگاه 12هــزار نفــری 
آزادی را بــرای مســابقه تیــم ملــی والیبــال صــادر کــرد. در همــان 
زمــان یکــی از تشــکل هــای خــاص بــا انتشــار بیانیــه ای شــدید 
اللحــن ضمــن » مجــاز شــدن فحشــا « خوانــدِن حضــور بانــوان 
ــا  ــا در روز مســابقه ب در ورزشــگاه از امــت حــزب الّل خواســت ت
حضــور در ورزشــگاه از ورود بانــوان جلوگیــری کــرده و بــار دیگــر 
از آرمــان و صیانــت هــای انقــالب ) بــه بــاور خودشــان ( نگهداری 
ــادآوری الزم اســت بدانیــد ایــن تشــکل خــاص  ــرای ی کننــد. )ب

ــوان  ــه عن ــدو تاســیس ب در ب
وزارت  از  فرهنگــی  نهــادی 
ــرده و  ــذ ک ــوز اخ ــاد مج ارش
در ســایر زمینــه هــا خــود را 
بــه ملــزم بــه دریافــت مجــوز 
نمــی دانــد!( ایــن تشــکل 
ــرای  ــه ب ــی ک ــاص و اتفاق خ
کشــور  در  بانــوان  حضــور 
ــی  ــه کوچک ــا نمون ــاد تنه افت
از خودســری و افــراط گرایــی 
ــروه  ــا و گ ــکل ه ــی تش برخ
ــد از انقــالب اســت. ــای بع ه

گویــا کــم کــم بایــد بــه 
شــنیدن خبــر حملــه بــه ســفارت هــا و فعــاالن سیاســی کشــور 

ــم.  ــادت کنی ــف ع ــای مختل ــم ه ــا و مراس ــش ه در همای
ــوب و  ــد محب ــه هنرمن ــه ب ــب حمل ــه خ ــود ک ــته ب ــال گذش س
توانمنــد کشــور، فاطمــه معتمدآریــا و قبــل تــر از آن حملــه عــده 
ــران و مشــهد از  ــه ســفارت و کنســولگری عربســتان در ته ای ب
ــرای همــگان تکــرار  ــن ســوال را ب ــود کــه ای ــی ب ــن حوادث اخری
ــود را از  ــدرت خ ــر ق ــدرو و خودس ــای تن ــن نیروه ــه ای ــرد ک ک

ــد؟ کجــا مــی آورن
ــی، امــالک  ــای نجوم ــوق ه ــه مســاله حق ــی اســت ک ــد وقت چن
ــی  ــه جرم ــه چ ــت ب ــوم نیس ــه معل ــگاری ک ــهرداری و خبرن ش
ــده  ــری ش ــای خب ــایت ه ــک س ــر ی ــت تیت ــده اس ــت ش بازداش

اســت. ماجــرای ســعید طوســی و اتهامــی کــه بــه قــوه قضائیــه 
ــرای همــگان ایجــاد کــرده کــه  وارد اســت نیــز ایــن ســوال را ب

ــی دارد؟ ــه جایگاه ــا چ ــا واقع ــون در کشــور م قان
  مگــر نــه اینکــه انقــالب ســال 57 بــرای رســیدن بــه اســتقالل و 
آزادی در ســایه عقالنیــت و جمهوریــت و قانــون مــدارِی اســالمی 
بــوده اســت؟ چگونــه مــی شــود گروهــی خــود را فراتــر از قانــون 
ــر وســیله ای  ــه ه ــد ب ــرده و ســعی کن ــرض ک جــاری کشــور ف
افــکار و عقایــد خویــش را ایــن چنیــن بــر مــردم تحکیــم کنــد؟

ــی  ــج ب ــالب اســالمی تروی ــه هــدف از انق ــم ک ــرض کنی ــر ف  اگ
ــده ای  ــری ع ــی و خودس قانون
بــوده، نــه تنهــا بــه آرمــان 
شــهدایش  و  انقــالب  هــای 
ــه در  ــم ، بلک ــرده ای ــت ک پش
مســیر انحطــاط و هــرج و مــرج 
ــم ! ــه ای ــش رفت ــه پی در جامع

از  ســال   37 گذشــت  بــا    
ــی  ــالمی از نیروهای ــالب اس انق
کــه ادعــای حفــظ و نگهــداری 
دغدغــه  و  دارنــد  را  انقــالب 
پیشــرفت و ثبــات بیشــتر نظــام 
ــا  ــد و ب ــی پرورانن ــر م را در س
ــادی  ــن انتق ــنیدن کوچکتری ش
از مســیر حرکــت نظــام، طــرف مقابــل خــود را » فتنــه گــر « و 
یــا » نفــوذی « مــی نامنــد، انتظــار مــی رود کــه ضمــن احتــرام 
گذاشــتن بــه قانــون و حقــوق مــردم ایــران از هرگونــه تنــدروی 
ــرفت  ــود و پیش ــد بهب ــرده و امی ــز ک ــرانه پرهی ــدام خودس و اق

ــد. ــردم نگیرن ــور را از م ــود در کش ــرایط موج ش
ــت  ــی آن را آل ــی( دارد؛ یعن ــر )آل ــون نظ ــه قان ــالم ب       » اس
ــد، وســیله اصــالح  ــت در جامعــه مــی دان و وســیله تحقــق عدال
ــرای  ــون ب ــد. قان ــب انســان مــی دان ــی و تهذی ــادی و اخالق اعتق
ــور  ــه منظ ــه, ب ــی عادالن ــم اجتماع ــدن نظ ــرار ش ــرا و برق اج

ــت. «  ــّذب اس ــان مه ــرورش انس پ

نیش زنبور  : نان بخرند یا بنویسند...؟!

نوشــتن نــان و آب نمــی شــود...! خــب این ســخن دقیقا در کشــور 
مــا اســتفاده کننــده هــای بســیاری دارد. وقتــی حقــوق خودمــان 
را بــا ســه ضامــن بــه مــا قــرض مــی دهند،زمانیکــه آب باریکــه ای 
چهــار صــد و پنجــاه هــزار ریالــی را بــا هــزار منــت بــه مــا بدهنــد 
ــی  ــب کنند،وقت ــا طل ــا را از م ــض ه ــزی قب ــه قرم ــاهراهی ب و ش
ــه  ــم ب ــم بدوزی ــان و چش ــکنه خودم ــه اش ــیم ب ــع نباش ــه قان ک
مــرغ روی میــز آقایان،تنهــا فایــده جوانــان مــی شــود روی میــن 
رفتن.وقتــی مــردم فقیــران کنــار خیابــان هــا را میلیــاردر هایــی 
مریــض ببینند،زمانیکــه مــردم از دیــش بــاال برونــد حــق بدهیــد 
ــرگرم  ــئولین س ــه مس ــد! زمانیک ــاال برون ــش ب ــئولین از فی مس
پاســکاری بــا مــردم هســتند، وقتــی کــه مــردم ســردرگم از تیکــی 
ــا ایســتاده  ــد اینج ــاعت چن ــد از س ــی دانن ــاکای مســئولین نم ت
ــا  ــت و آنه ــان نیس ــای زن ــس ج ــه مجل ــت ک ــان اس ــد، آن زم ان
بایــد درون خانــه بنشــینند و سوســول پــروری کنند!!وقتــی قاتلــی 
ترفیــع بگیــرد و مقتولــی محکــوم شــود حــق بدهیــد ریــش تــراش 
ــا  ــرد ه ــدارد ریزگ ــی ن ــناخته شــود!وقتی اهمیت دزدی مجــرم ش
میهمــان هــای اورانیومــی همســایه را بــه همــراه بیاورند،زمانیکــه 

ــار  ــدن چن ــب ش ــت،وقتی غی ــدا نیس ــب خ ــر حبی ــان دیگ میهم
هــای ولیعصــر اهمیتــی نــدارد،دکل فرســوده کاغــذی ســه هــزار 
ــی  ــالم م ــود!!وقتی اع ــی ش ــدا نم ــم پی ــر ه ــرف ت ــر آنط کیلومت
شــود شــیب مالیــم را از 30درجــه بــه ۶0 درجــه ارتقــا داده انــد 
ــی  ــازی در م ــه ب ــان ب ــارج از ده ــد روزی خ ــردم چن ، صــدای م
ــن در  ــه تحص ــتن ب ــرده از نوش ــاب ک ــای اعتص ــت ه ــد و دس آی
مــی آینــد، امــا بــه محــض اینکــه بگوینــد صــدای شــما مــردم را 
ــاال  شــنیدیم و شــیب بــه 45درجــه کاهــش یافت،مشــت هــای ب
ــرای ثبــت پیــروزی! و  ــار ب ــن ب ــم ای ــاال نگــه مــی داری رفتــه را ب
بــه راســتی نویســنده گیــج مــی شــود و نمــی دانــد بنویســد یــا 
نــان بخــرد...؟! نمــی دانــد راه بیایــد، یــا هــزار راه بــرود و تهــش 
هیــچ نشــود! نمــی دانــد شــب را بــا خــوردن حــرف هایــش ســر 
کنــد یــا نیــش هایــش را در دل درختانــی فــرو کنــد کــه بیهــوده 
ــد  ــه نیــش بزن ــده ای، چگون ــچ خوانن ــی هی چــاپ مــی شــوند! ب
زمانیکــه مــردم از چنــد کیلومتــری مــی گوینــد »قاطــی نشــوید 

سیاسیســت!«

مهدی حسینخانیجواد مداح
              mahdihosseinkhani09
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برگزاری مسابقه کتابخوانی  

کمیتــه فرهنگــی ـ عقیدتــی انجمــن اســالمی 
ــرای  ــان در نظــر دارد ب دانشــجویان دانشــگاه  دامغ
افزایــش و بهبــود ســطح مطالعــه دانشــجویان اقــدام 

ــد. ــی کن ــابقه کتابخوان ــزاری مس ــه برگ ب
ایــن مســابقه که بــا جوایز نفیســی برای دانشــجویان 
همــراه اســت بــا ســه کتــاب منتخــب توســط کمیته 

ــاب  ــد.  کت ــزار خواهــد گردی ــری  برگ فرهنگــی هن
ــوق  ــور حق ــی«، »منش ــرغ دریای ــای »جاناتان،م ه
دانشــجویی« و »ماهــی ســیاه کوچولــو« بــرای ایــن 
ــت  ــد. جهــت ثب ــه  شــده ان مســابقه در نظــر گرفت
ــر انجمــن  ــه دفت ــات بیشــتر ب ــام و کســب اطالع ن

اســالمی دانشــجویان مراجعــه نماییــد.

کمیته فرهنگی ـ عقیدتی انجمن اسالمی


