
»بزرگتریــن نقــص در بینــِش انســان ایــن اســت کــه همیشــه فقــط یــک روی ســکه را می توانــد ببینــد. و وقتــی هــم 
ــه را  ــک روی ــاز هــم ی ــد، ب ــه آن رو بر می گردان ــد و ســکه را ب ــرد و انقــاب می کن ــی می ب ــِر ســکه پ ــه روی دیگ ب

ــدازد.« ــم می ان ــن رو را از چش ــد و ای می بین
با مخاطب های آشنا، دکتر علی شریعتی

ا د فــر ن  ا یــر ا ســی  سیا تحلیلــی  مــه  نا هفتــه  و  د 7 ه  ر ،  شــما ن با ل آ و م ، نیمه ا و ل د ــجویان دانشگاه دامغانســا انجمن اسالمی دانش

 

تاریکــی شــب در دل دریــا، کشــتی در تالطــم امــواج رقــاص ســاز طوفــان خشــمگین 
ــی نشــیند. ســکوتی  ــر کشــتی م ــب ب ــان ســایه موجــی مهی ــه ناگه شــده اســت ک
کوتــاه همــه جــا را فــرا میگیــرد، ایــن بــار دریــا بــر کشــتی ســوار مــی شــود و دیگــر 
چیــزی جــز تــوده ای ســیاه دیــده نمــی شــود . آرام پلــک هــا بــاز مــی شــود ، منظــره 
ای جــز آســمان ابــری، دریــای مــواج همــراه بــا تیکــه هــای از کشــتی و کالبــد هایــی 
ــد و  ــا جانشــان را از دســت دادن ــی ه ــود. خیل ــی ش ــده نم ــان دی ــی ج ــدار و ب جان
عــده ای هــم بــرای زنــده مانــدن دســت و پــا میزننــد ، امــا تــو زنــده ای! چــون مــی 
توانــی شــنا کنــی. بــه زحمــت خــودت را بــه شــئ ای شــناور میرســانی و مــی بینــی 
جســمت را بــه یــک تکــه چــوب شکســته ســپرده ای. اطرافــت را خــوب نــگاه میکنــی 
بــه هــر ســو کــه ســر مــی چرخانــی در دور یــا نزدیــک دســت هــای نیــازی را مــی 
بینــی کــه بــه ســمت پاییــن بلعیــده مــی شــوند امــا در ایــن لحظــه چــه چیــزی در 
اولویــت قــرار دارد؟ جــان خــود یــا نجــات دیگــران . هــه! تــو حتــی خــود نمــی دانــی 
از ایــن معرکــه جــان ســالم بــه در مــی بــری یــا نــه.... مــی شــود فقــط نظارگــر بــود 
ــد و هســتی بخشــی کــرد امــا یــک  ــوان مان ــا مــی ت ــه نجــات خــود اندیشــید ی و ب
حــس غریبــی تــو را بــه یــاری ســوق مــی دهــد چــون تــو شــنا کــردن را بلــدی و 
نمــی توانــی بــی تفــاوت باشــی. همــه ی ایــن چــه کنــم هــا در قابــی از جنــس نمــی 
دانمــی کــه مــدام بــا زمزمــه ایــن کــه آیــا مــن هــم در آخــر ایــن معرکــه کــه جــان 
ســالم بــه در خواهــم بــرد یــا نــه محصــور شــده انــد، شــرایط ســخت اســت.... آیــا 
بایــد بــی تفــاوت بــود؟! بــه راســتی اگــر بخواهــی چشــم بــر ایــن کابــوس ببنــدی 
ــا اجســادی کــه شــناورند در کجاســت! تــو حتــی از آینــده خــود نیــز بــی  فرقــت ب
خبــری امــا مــی توانــی دل بــه دریــا بزنــی و پســر بچــه ای کــه کمــی آن طــرف تــر 
دســت و پــا میزنــد را نجــات دهــی و شــاید آن موقــع حــس کنــی کــه واقعــا نمــرده 

ای و هنــوز زنــده ای.....
هــدف از تصــور ایــن رویــا شــاید اساســی تریــن مشــکل جامعــه فعلــی ماســت یعنــی 
بــی تفــاوت بــودن نســبت بــه شــرایط پیرامــون.در جامعــه ای کــه برخــی هــا خوابنــد 
و برخــی خــود را بــه خــواب زده انــد، روی ســخنم بــا آنهایســت کــه شــنا کــردن را 
مــی داننــد امــا خــود را بــه خــواب زده انــد. مــی تــوان ماننــد رویــای تعریــف شــده 
ــاد برایمــان  ــا نشــدنش زی ــاوت باشــیم و غــرق شــدن ی ــی تف ــه ب ــه جامع نســبت ب
فرقــی نکنــد چــون آخــر ایــن معرکــه را خودمــان نیــز نمــی دانیــم. آیــا بهتــر نیســت 
بــرای پویایــی هــر چــه بیشــتِر جامعــه ای کــه حیــات و زندگــی بهتــر خودمــان بــه 
ــر دوش مغزمــان  آن بســتگی دارد تــالش کنیــم؟! پــس بیاییــد دســت قلبمــان را ب
بــی اندازیــم و بــا حــرارت و پشــتوانه ی خودمــان امیــد، عدالــت و  آزادی را نــه تنهــا 
بــه زندگــی خودمــان اهــدا کنیــم بلکــه زندگــی کــردن بــه معنــای واقعــی را بــرای 
ــار نیــک،  ــاِن گفت ــم. بیاییــد ایــن زنجیــره ی نیــک بنی ــه ارمغــان بیاوری آینــدگان ب
پنــدار نیــک، کــردار نیــک کــه مــدت هاســت از هــم گسســته اســت را بــا اراده ی » 
مــا مــی توانیــم « در جهــت جامعــه ای مدنــی بــدون مــرز هــای فکــری و تحمیــل 
ــه هــم وصــل کنیــم کــه  ــه ای از مــردم ســاالری را ب ســلیقه هــای شــخصی در هال

حداقــل طعــم حقــوِق بشــرِی خودمــان را چشــیده باشــیم.

پس همراه شو ای عزیز...

همراه شو ای عزیز...!

شهریار بابائیان

سرمقاله

»یــک نفــری، یــک آقایــی آمــده پیــش مــن، مــن هــم بــه مالحظــه  
ــه ایشــان  صــالح حــال خــود آن شــخص و صــالح حــال کشــور ب
ــم  ــم ه ــد. نگفتی ــرکت نکنی ــه ش ــالن قضی ــما در ف ــه ش ــم ک گفت
ــا کــه شــما شــرکت  ــم م ــد، گفتیــم صــالح نمی دانی شــرکت نکنی
ــه، یکــی  ــد نگفت ــه، یکــی بگوی ــی گفت ــد فالن ــد ... یکــی بگوی کنی
ــن هــم پشــت  ــد چــرا پشــت بلندگــو نگفتــه؟ خــب حــاال ای بگوی

ــار(« ــه و حض ــده معظم ل ــو. )خن بلندگ

رهبر انقالب به احمدی نژاد:
»آمدن شما به صالح مملکت نیست!«

یونس بیگی

توضیحات مدیر مسئول نشریه ایران فردا نسبت به حواشی مربوط به شماره قبلی نشریه :

پیــرو واکنــش هــای بوجــود آمــده نســبت بــه چــاپ مطلــب »خــود تحریمــی« در شــماره قبلــی نشــریه، نــکات زیــر بــه 
جهــت رفــع ســوء تفاهمــات بوجــود آمــده بــه عــرض خواننــدگان عزیــز مــی رســد:

1-درمتــن منتشرشــده، واژگانــی ازجملــه تروریســت بــه نقــل از قوانیــن دولــت آمریــکا اســتفاده شــده بــود کــه بــه اشــتباه 
باعــث بوجــود آمــدن ایــن شــبهه شــد کــه نگارنــده نظــر خــود را درمــورد ســپاه وحــزب اهلل بیــان کــرده اســت.

2- بــی شــک برهمــگان واضــح اســت کــه انجمــن اســالمی دانشــجویان همــواره بــرای حفــظ امنیــت و اســتقالل تــالش 
کــرده و مبــارزه بــا امپریالیســم را در راســتای وظایــف خــود مــی دانــد.

پایــگاه  در  کــه  انقــالب  معظــم  رهبــر  جمــالت  ایــن 
ــه فرمایشــات   اطالع رســانی ایشــان منتشــر شــده و مربــوط ب
ــه  ــش ب ــت، واکن ــه اس ــارج فق ــه درس خ ــان در جلس ایش
زمزمه هایــی بــود کــه از هفتــه گذشــته اش بــا اظهــارات یکــی 
ــی  ــدی فضائل ــژاد و ســپس مه ــود احمدی ن ــکان محم از نزدی
ــه  ــگاران اصولگــرا در فضــای مجــازی و حقیقــی ب از روزنامه ن
گــوش رســید؛ زمزمــه ای بــا ایــن مضمــون کــه »مقــام معظــم 
ــات نهــی کــرده  ــژاد را از حضــور در انتخاب ــری، احمدی ن رهب
ــا و  ــرا، روزنامه ه ــت ماج ــه اهمی ــه ب ــا توج ــا ب ــت«. طبع اس
ــود را  ــری روزخ ــای خب ــن خط ه ــی از مهم تری ــایت ها یک س
بــه ایــن موضــوع اختصــاص دادنــد؛ از اصــل قضیــه گرفتــه تــا 

واکنش هــای احتمالــی.
روزنامــه »جمهــوری اســالمی« کــه مواضعــش معمــوال 
نزدیــک بــه آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی اســت و از حامیــان 
دولــت نیــز بــه شــمار مــی رود، در شــماره روز خــود به انتشــار 
ــالب  ــر انق ــا رهب ــژاد ب ــدار احمدی ن ــتری از دی ــات بیش جزئی
براســاس اخبــار غیررســمی پرداخــت و نوشــت: »ایــن دیــدار 
ــه و در  ــژاد صــورت پذیرفت ــود احمدی ن ــه درخواســت محم ب
ــر انقــالب هــم حضــور داشــته  ــر رهب آن جلســه رئیــس دفت
ــتانی  ــفرهای اس ــزارش از س ــان گ ــه بی ــژاد ب اســت. احمدی ن
اخیــر خــود پرداختــه و ادعــا کــرده اســت »عملکــرد ضعیــف 
ــای  ــن تقاض ــت و از م ــرده اس ــتاصل ک ــردم را مس ــت م دول
ورود بــه انتخابــات دارنــد«. مقــام معظــم رهبــری در جــواب 
ــه  ــی ب ــائبه انتخابات ــد ش ــن ســفرها نبای ــد »ای ــد کرده ان تاکی
خــود بگیــرد چــون قــرار نیســت جنــاب عالــی در ایــن رقابــت 
ــه  ــژاد ک ــرار احمدی ن ــر اص ــان در براب ــد«. ایش ــرکت کنی ش
خواســت و فشــار مــردم را بســیار زیــاد توصیــف کــرده، تاکیــد 
کــرده »حضــور شــما در انتخابــات موجــب ایجــاد دو قطبــی 
اســت و ایــن موضــوع بــه صــالح امــر انقــالب و مــردم نیســت 
ــد«.«  ــت کنی ــت مقاوم ــن خواس ــر ای ــد در براب ــما بای و ش
روزنامــه »کیهــان« کــه از مدافعــان عملکــرد احمدی نــژاد در 
ــای  ــج همپ ــه تدری ــا ب ــود ام ــه 80 ب ــی ده ــال های ابتدای س
ــدان رئیس جمهــور ســابق  ــه صــف منتق ــان ب ســایر اصولگرای
ــر  ــر منتش ــن تیت ــا ای ــالب را ب ــر انق ــخنان رهب ــت، س پیوس

کــرد: »رهبــر حکیــم انقــالب رشــته دشــمن را پنبــه کــرد.«
ــر  ــز تیت ــداری نی ــه پای ــه جبه ــک ب ــروز« نزدی ــن ام »وط
ــورد  ــول م ــل  ق ــه نق ــارج فق ــالب در درس خ ــر انق زد: »رهب
مناقشــه روزهــای اخیــر را شــفاف کردنــد؛ تأکیــد بــر اتحــاد 
نیروهــای انقالبــی«. همچنیــن روزنامــه اصولگــرای »جــوان« 
ــاره ورود  ــه خــود درب ــر معظــم انقــالب توصی ــر »رهب ــا تیت ب
رئیس جمهــور ســابق بــه رقابت هــای انتخاباتــی را علنــی 
کردنــد: آن توصیــه مالحظــه مخاطــب و اوضــاع کشــور بــود« 
بــه برجسته ســازی ســخنان مقــام معظــم رهبــری پرداخــت.

امــا »عصــر ایــران«، ســایت خبــری نزدیــک بــه اصالح طلبــان 
در تحلیــل خــود بــه قلــم مصطفــی داننــده، تاکیــد کــرد کــه

ــای  ــه ویژگی ه ــا توجــه ب ــران ب ــور ســابق ای  »رییــس جمه
ــه  ــانی صحن ــن آس ــه همی ــه دارد ب ــردی ک ــه ف ــر ب منحص
ــه هاشــمی،  ــازی را ب ــرک نمی کنــد و ب سیاســی کشــور را ت
روحانــی، اصالح طلبــان و اصول گرایــان واگــذار نخواهــد 
ــژاد  ــده اســت: » احمدی ن ــل آم ــن تحلی ــه ای ــرد.« در ادام ک
ــی  ــد. هاشــمی وقت ــدل هاشــمی اســتفاده کن ــد از م می توان
ــالش کــرد  ــان رد صالحیــت شــد، ت از ســوی شــورای نگهب
ــا در قامــت حامــی »حســن روحانــی« وارد صحنــه شــود.  ت
هاشــمی در حالــی کــه می خواســت نامــزد انتخابــات ریاســت 
جمهــوری باشــد تبدیــل بــه رئیس جمهورســاز شــد.« یکــی 
دیگــر از مشــکالت احمدی نــژاد ایــن اســت کــه او بــه 
ــیاری  ــم بس ــم و ده ــای نه ــش در دولت ه ــطه مدیریت واس
ــروز  ــرد. ام ــب ک ــه رقی ــل ب ــود را تبدی ــن خ از وزرا و معاونی
ــه  ــتند ک ــانی هس ــژاد کس ــان احمدی ن ــن مخالف جدی تری
بــا او کار کرده انــد. پورمحمــدی، متکــی، دانش جعفــری، 
ــن  ــر، از جدی تری ــیاری دیگ ــی و بس ــدی، مصلح ــار هرن صف

ــتند.« ــران هس ــابق ای ــور س ــدان رئیس جمه منتق
»مثلــث« نشــریه نزدیــک بــه جریــان اصولگــرا نیــز نوشــت: 
ــور  ــوان متص ــی می ت ــردن تحلیل های ــن نهی ک ــس ای »در پ
شــد. احمدی نــژاد تنهــا فــردی  اســت کــه  بیــن کاندیداهــای 
ــن  ــه دام ــی در جامع ــای دوقطب ــه فض ــد ب ــود می توان موج
ــر آن او  ــک س ــر ی ــک اگ ــدون ش ــه ب ــی ای ک ــد؛ دوقطب بزن
ــزرگ  ــک جنجــال ب ــن حــاال ی ــش از همی ــد برای باشــد، بای
ــه  ــم رای طبق ــوز ه ــژاد هن ــاید احمدی ن ــد. ش ــور ش متص
پاییــن جامعــه را داشــته باشــد امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه 
طبقــه روشــنفکر و نخبــه و حتــی متوســط جامعــه هنــوز بــا 
ــرای  ــی ب ــژاد حت ــد. احمدی ن ــگاه می کنن ــه او ن ــی ب بدبین
ــان  ــرد محبوبش ــی او را م ــه زمان ــی ک ــه مذهب ــان طبق هم

ــت.«  ــوب نیس ــر محب ــم دیگ ــتند ه می دانس
»شــرق« و »اعتمــاد« از روزنامه هــای جریــان اصالحــات 
هــم هــر دو »صــالح  نمی دانیــم شــرکت کنیــد« را بــه 
ــن  ــاد« همچنی ــد؛ »اعتم ــر کردن ــالب تیت ــر انق ــل از رهب نق
ــا امضــای »شــورای نویســندگان«،  ــا انتشــار ســرمقاله ای ب ب
ــژاد را  ــه احمدی ن ــری ب ــه رهب ــدن توصی ــی ش ــت علن عل
برشــمرد  ســابق  رئیس جمهــور  ناآگاهــی«  و  »لجبــازی 
و بــه ذکــر مصادیقــی از آنچــه کــه آن را نمونه هایــی از 

پرداخــت. می خوانــد،  او  لجبازی هــای 
ــا حــذف کســی کــه بیــن تمامــی روســای  ــر انقــالب ب رهب
جمهــور تاریــخ انقــالب اســالمی، نظراتــش بــه نظــرات 
ــه ســنگین  ــول هزین ــوده اســت، و قب ــر ب ــک ت ایشــان نزدی
ایــن اقــدام بــرای خــود، ثابــت کردنــد تحلیــل هفــت ســال 
ــدی  ــود احم ــوی از محم ــین موس ــدس میرحس ــش مهن پی
نــژاد، حاصــل سیاســت بینــی درســت ایشــان در آن دوره ای 
شــد کــه هیچکــس نمیخواســت باورکنــد ».. آمــدن محمــود 
احمــدی نــژاد بــرای مملکــت هزینــه هــای ســنگینی دارد..«



در تــب و تــاب فضــای خفتــه ی دانشــگاه هــا، خبــر کاهــش ســنوات تحصیلــی 
دانشــجویان التهــاب برانگیــز شــده. ســنوات تحصیلــی کــه چنــد ســالی اســت 
بــر ســر زبــان هــا افتــاده، بــه معنــای دریافــت هزینــه بــه علــت تمــام نکــردن 
ــرای  ــان ب ــدت زم ــن م ــی اســت. ای ــان قانون ــدت زم ــل دانشــجو در م تحصی
ــز 8  ــری نی ــرم و دکت ــد 4 ت ــی ارش ــی 8 ترم،کارشناس ــجویان کارشناس دانش

تــرم تعییــن شــده اســت.
»ســنوات«خود بــه دو بخــش آموزشــی ـ شــهریه و جریمــه هــا ـ  و ســنوات 
رفاهــی ـ هزینــه ی خوابــگاه و تغذیــه ـ تقســیم بنــدی مــی شــود. بــا نگاهــی 
ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــه ی آموزش ــن نام ــاده ی 15 آیی ــه م ــذرا ب گ
فنــاوری مصــوب 1393/7/28، مــی تــوان در مــورد قانــون ســنوات اطالعاتــی 
بــه دســت آورد. در حقیقــت دانشــجویانی کــه نتواننــد در مــدت زمــان تعییــن 
ــغ  ــان برســانند بایــد شــهریه، جریمــه و مبال ــه پای شــده، تحصیــل خــود را ب
هنگفتــی را حتــی تــا چنــد برابــر قیمــِت معمــوِل خوابــگاه و تغذیــه بپردازنــد. 
ــه بعــد، کارشناســی  ــرای دانشــجویان کارشناســی ورودی 93 ب ــن مــوارد ب ای
ارشــد و دکتــری 95 بــه بعــد اجــرا مــی شــود و امــکان بازنگــری در آن نیــز 
ــوارد خــاص بســیاری  ــه، شــبهات و م ــن آییــن نام ــا نشــده اســت. در ای مهی
نادیــده گرفتــه شــده کــه از جملــه ی آنهــا مــی تــوان بــه: ارائــه نشــدن دروس 
ــا  ــاط آنه ــت ارتب ــه عل ــه ب ــان نام ــروژه و پای ــی شــدن پ ــرم آخــر، طوالن در ت
ــم  ــا ارگان هــای خــارج دانشــگاه، ناهماهنگــی هــای اســتاد راهنمــا، تصمی ب
ــرد.  ــاره ک ــاالت و ... اش ــتن مق ــی، نوش ــور تحقیقات ــام ام ــرای انج ــجو ب دانش
ایــن مــوارد ممکــن اســت باعــث ظلــم بــه دانشــجو، کاهــش ســطح علمــی و 

افزایــش آمــار فــرار مغزهــا شــود.
ــات  ــن جزئی ــاره ی ای ــریعتی« درب ــای ش ــوم »آق ــی وزارت عل ــاون آموزش مع
گفتــه انــد: »در مقطــع کارشناســی پیــش بینــی شــده که دانشــجو در شــرایط 
ــه، ســنوات  ــرِم اضاف ــا دو ت ــا تصویــب شــورای آموزشــی دانشــگاه، ت خــاص ب
ــای  ــات امن ــده ی هی ــر عه ــرم ب ــن دو ت ــه ی ای ــن هزین ــد. تعیی ــته باش داش
ــرایط  ــد در ش ــی توانن ــا م ــات امن ــه هی ــی ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــگاه اس دانش

ــد.« ــر در نظــر بگیرن ــه را صف خــاص، هزین
مســئله ی نگــران کننــده ایــن اســت کــه پیشــنهاد اولیــه ی دریافــت کــردن 
یــا نکــردن جریمــه ی ســنوات بــرای دانشــجو، توســط معاونــت آموزشــی بــه 
هیــات امنــا بــرده مــی شــود و در آنجــا بررســی مــی شــود. از ایــن رو ســطحی 
ــرای  ــر هیــات امنــا ب نگــری، مصلحــت اندیشــی و نفــوذ معاونــت آموزشــی ب
گرفتــن جریمــه از دانشــجو پیــش مــی آیــد کــه در رونــد اجرایــی بــا ســلیقه 
ــن قوانیــن  ــدام و تدوی ــن اق ــه رو مــی شــویم. توجیــه ای هــای مختلفــی رو ب
یــک طرفــه، بــا اصطالحــی بــه نــام »اقتصــاد مقاومتــی«  گــره خــورده اســت. 
ــدان معنــی اســت کــه اقتصــاد مقاومتــی و خصوصــی ســازی اقتصــاد  ایــن ب
ــه  ــوند و هم ــی ش ــر م ــزوم یکدیگ ــت، الزم و مل ــد آن از دول ــن تعه ــا گرفت ی
ی تصمیمــات ســمت و ســوی ارتــزاق از نهادهــای بــی نفــوذ و کــم خطرتــر 
ــه در ســند سیاســت هــای  ــوان نمون ــه عن ــرد. ب هماننــد دانشــگاه را مــی گی
ــواردی  ــه م ــاده ی 20 ـ ب ــی اقتصــاد مقاومتــی ـ در بندهــای د، ح و ی م کل
اشــاره شــده اســت. آن مــوارد عبــارت انــد از: اختصــاص ســاالنه 20 درصــد از 
امــور رفاهــی دانشــجویان بــه بخــش غیــر دولتــی، پذیــرش دانشــجوی اضافــه 
بــر ســهمیه ی رایــگان، گرفتــن هزینــه از آن هــا و تاســیس شــعب خودگــردان 
بــا دریافــت شــهریه از داوطلبــان در کشــور و حتــی خــارج از کشــور بــا اجــازه 

ی نهــاد هــای مرتبــط.
ــات  ــذاری خدم ــدون شــک واگ ــه ب ــن اســت ک ــل توجــه ای ــه ی قاب ــا نکت ام
آموزشــی و رفاهــی بــه بخــش خصوصــی، بنــا بــر علــت هــای زیــادی باعــث 
ــودن  ــخگو نب ــن و پاس ــئولیت نپذیرفت ــت، مس ــطح کیفی ــدن س ــن آم پایی
مســئوالِن مربوطــه مــی شــود. همچنیــن بــا گرفتــن تصمیمــات بــی حســاب 
و ادامــه ی ایــن رونــد، امــکان برخــورداری اقشــار ضعیــف جامعــه از حضــور 
در دانشــگاه بــه مــرور گرفتــه خواهــد شــد. ایــن مــورد بــدون شــک بــا اصــل 
30 قانــون اساســی کشــور تداخــل دارد و عدالــت آموزشــی را زیــر ســوال مــی 
بــرد. در اصــل 30 قانــون اساســی آمــده اســت: »دولــت موظــف اســت وســایل 
آمــوزش و پــرورش رایــگان بــرای همــه ملــت تــا پایــان دوره متوســطه فراهــم 
آورد و وســائل تحصیــالت عالــی را تــا ســر حــد خــود کفایــی کشــور بــه طــور 

رایــگان گســترش دهــد.«
در پایــان الزم مــی دانــم از دانشــجویان بیــدار دعــوت کنــم تــا در برابــر تدوین 
ــن  ــا گرفت ــورد ب ــند و در برخ ــاوت نباش ــی تف ــه ب ــن ظالمان ــب قوانی و تصوی
حــق مسلّمشــان، ذلــت ســکوت را نپذیرنــد. ایــن ســکوت و بــی تفــاوت بــودن 
بــدون شــک موجــب رنجــش، آســیب بــه آینــدگان و گرفتــن امــکان تحصیــل 

رایــگان شــما در مقاطــع باالتــر مــی شــود.

»گل بود و به سبزه نیز آراسته شد«
چالش سنوات دانشجویان

محمد شاکری

بررسی تاثیر اراذل اوباش و فاحشه های شهرنو در کودتای 28 مرداد

لومپن ها در زیر سایه حاکمیت!
جواد مداح 

نیش زنبور  : آن قدر راه می روند تا از یاد برند...

گاه دامغان نجمن اسالمی دانشجویان دانش
ا

Du_Anjoman

Du_Anjoman

دو هفته نامه تحلیلی ـ سیاسی » ایران فردا «

صاحب امتیاز : انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه دامغان
مدیرمسئول : پوریا الری یزدی

سردبیر : شهریار بابائیان
گرافیست : جواد مداح صفائی

اعضای هیئت تحریریه :  

پوریا الری یزدی،محمد شاکری،مهدی نوری،یونس بیگی،مهدی حسینخانی
جواد مداح صفائی،محمد صرفی

مهدی حسینخانی

ــتانش  ــخ( و دوس ــعبان بی م ــه ش ــب ب ــری )ملق ــعبان جعف ش
را می تــوان یکــی از اصلی تریــن دالیــل شکســت مــردم و 
ــت.  ــرداد دانس ــای 28 م ــان کودت ــدق در جری ــداران مص طرف
ــان ملــی شــدن صنعــت نفــت  کودتایــی کــه به واســطه آن جری
ــایر  ــخ و س ــعبان بی م ــد! ش ــرنگون ش ــالش س ــا ت ــس از ماه ه پ
اراذل اوبــاش و فاحشــه های شــهر نــو کســانی بودنــد کــه شــاید 
ــان را در  ــا آن ــه ب ــر کنتــرل و مقابل حاکمیــت در ظاهــر ســعی ب
طــی ســالیان داشــت ولــی در باطــن و در جریــان کودتــا آن هــا 
ــدی و  ــپهبد زاه ــزار س ــن اب ــن واصلی تری ــه مهم تری ــل ب تبدی

شــاه شــده بودنــد. افــرادی بی ســواد و 
عیــاش کــه در جریــان کودتــا از ســوی 
حکومتــی  رســانه های  و  مطبوعــات 
ــی  ــت ایران ــریف و وطن پرس ــردم ش م
ــدق  ــل مص ــدند و در مقاب ــده ش خوان
کــه قصــد خیانــت بــه شاهنشــاه 
ــد.  ــت کردن ــت، مقاوم ــر را داش آریامه
افــرادی کــه در ادبیــات سیاســی شــاه 
و دربــار »مــردم« خوانــده شــدند و 
ــرس  ــاد فضــای ت ــت و ایج بــا جهال
را  مصــدق  طرفــداران  توانســتند 
به ســرعت ســرکوب کننــد. ایــن افــراد 
ــا  ــاوت باره ــد متف ــکل ها و عقای در ش
در جوامــع مختلــف حضورداشــته اند 
مــرداد   28 کودتــای  ماجــرای  و 

ــه  ــای خودکام ــگردهای حکومت ه ــک از ش ــی کوچ ــا بخش تنه
ــان  ــی از نیازهایش ــه بخش ــی ک ــت. حکومت های ــردم اس ــه م علی
ــه در  ــی ک ــود. اقلیت ــن می ش ــت تأمی ــن اقلی ــق همی را از طری
مشــخصه های  فرهنگــی  و  تاریخــی  مختلــف  جایگاه هــای 

همیشــگی خــود را داشــته اند:
1. آن ها خود را فراتر از قانون و دیگر مردم می دانند:

ــا  ــد. آن ه ــه می گوی ــون چ ــه قان ــت ک ــم نیس ــا مه ــرای آن ه ب
ــه تخریــب می کننــد، اتهــام می زننــد  اگــر الزم بداننــد شــروع ب
ــر  ــردم و ه ــا م ــورد ب ــه برخ ــدام ب ــزوم اق ــورت ل ــی در ص و حت
ــا،  ــان کودت ــد. در زم ــد می کنن ــان باش ــر راهش ــر س ــه ب آنچ
ــی  ــتگاه های قضائ ــه دس ــه ب ــدون توج ــخ ب ــعبان بی م ــراد ش اف
و شــهربانی اقــدام بــه تخریــب دفاتــر نشــریات طرفــدار مصــدق 
ــد. اقدامــی  ــداران او را کتــک زدن ــادی از طرف ــد و عــده زی کردن
ــی در ســال های حضــور زاهــدی  ــه قانون ــدون هیــچ توجی کــه ب
ادامــه یافــت. دســتگاه های قضائــی و شــهربانی اقــدام بــه 
تخریــب دفاتــر نشــریات طرفــدار مصــدق کردنــد و عــده زیــادی 
ــادی از  ــده زی ــد و ع ــدق کردن ــدار مص ــریات طرف از طرفداراننش
طرفــداران  او را کتــک زدنــد. اقدامــی کــه بــدون هیــچ توجیــه 

ــت. ــه یاف ــدی ادام ــور زاه ــال های حض ــی در س قانون

2. در سایه حمایت حاکمیت عمل می کنند!
ــت  ــا هیچ وق ــد ام ــرار گیرن ــرزنش ق ــورد س ــا م ــئولین آن ه مس
ــم  ــت ه ــوند. هیچ وق ــده نمی ش ــرم« خوان ــا »مج ــی« ی »افراط
ــا  ــوند؛ ام ــت تشــویق نمی ش به صــورت مســتقیم توســط حاکمی
ایــن امــر فقــط بــه دلیــل کارآمدتــر شــدن ماهیــت ابــزاری آنــان 
ــر  ــه دفت ــوش ب ــور خودج ــان و به ط ــت ناگه ــن اس ــت. ممک اس
ــن  ــان و در حی ــت ناگه ــن اس ــد. ممک ــه کنن ــه ای حمل روزنام
اکــران فیلمــی ســینما را بــه آشــوب بکشــند. ممکــن اســت حتی 
ــیب  ــادی آس ــردم ع ــه م ــی و ب ــرادی را زخم ــن اف ــن حی در ای
امــا درنهایــت کارشــان  برســانند؛ 
بــا حرف هایــی نظیــر »احساســات 
ــی و...«  ــرت مل ــی و غی ــی، مذهب مل

توجیــه می شــود.
ــات  ــز مطالب ــان هرگ 3. مطالباتش

ــت! ــردم نیس م
ــن  ــخصه ای ــی و مش ــن ویژگ مهم تری
ــودن آن  ــی ب ــر مردم ــت به ظاه اقلی
اســت. آن هــا خــود را اکثریــت مطلــق 
می داننــد و معتقدنــد صــالح جامعه را 
بهتــر از هــر کــس دیگــری تشــخیص 
می دهنــد؛ امــا بااینکــه در ســطح 
ــت  ــوند هیچ وق ــده می ش ــه دی جامع
ــایر  ــابه س ــی مش ــات اجتماع احساس
مــردم ندارنــد. آن هــا مطالباتــی را 
مطــرح می کننــد کــه عمــاًل همــان مطالبــات حاکمیــت هســت 
ــد. آن هــا ایــن  ــا نیازهــای واقعــی مــردم فاصلــه زیــادی دارن و ب
درخواســت ها را مطالبــات مــردم می داننــد و بــا مهم تریــن 
ابــزار خــود، یعنــی القــای تــرس و وحشــت در جامعــه ســعی بــر 

ــد. ــات دارن ــن مطالب ــم ای تفهی
امــروز نفــت ایــران یــک صنعــت ملــی اســت و کودتــای 28 مرداد 
ــه  ــل ب ــت تبدی ــان داش ــرای ملتم ــادی ب ــای زی ــه درس ه بااینک
ــتقالل طلبان  ــتان و اس ــی میهن پرس ــرای تمام ــی ب ــره تلخ خاط
ــه  ــن مطالب ــه اصلی تری ــی ک ــی شــد. زمان ــان ایران و آزادی خواه
حاکمیــت  و  بی مخ هــا  شــعبان  به وســیله  این چنیــن  ملــی 

لکــه دار شــد و کمــی بعــد هــم بــه فراموشــی ســپرده شــد.
ــه  ــا ب ــه تنه ــت ک ــش هم سال هاس ــری و مریدان ــعبان جعف ش
ــاد  ــالب از او زی ــس از انق ــده اند. پ ــخ تبدیل ش ــی از تاری صفحات

ــکا درگذشــت. ــال 85 در آمری ــه در س ــا اینک شــنیده نشــد ت
شــعبان  نــرود،  یادمــان  کــه  اســت  آن  قابل توجــه  نکتــه 
ــناخت  ــاید ش ــتند و ش ــود داش ــخ وج ــواره در تاری ــا هم بی مخ ه
آن هــا می بایســت اولیــن قــدم در جریــان مطالبــه گــری و 

ــد. ــا باش ــه م ــروز جامع ــی ام دادخواه

بهبــود ســالمت جامعــه، ایــن روزهــا ســر لوحــه برنامــه بــی برنامگــی 
ــه اســت،اما چــه  ــرار گرفت ــه ق ــای جامع ــان درده ــرای درم پزشــکان ب
مــی شــود کــرد کــه در کشــور ماپزشــکان تنهــا بــه دو روش بــرای بــاال 
ــردن ســطح ســالمت کشــور بســنده مــی کننــد ، ایــن روزهــا شــهر  ب
پــر شــده از افــرادی کــه آنقــدر راه مــی رونــد تاخالــی بــودن دســت و 
روده را از یــاد ببرنــد، و افــرادی کــه بــه تجویــز پزشــکان آنقــدر راه مــی 
رونــد تــا هکتــار هــا زمیــن و کیلومتــر هــا صفــر فیــش هــای حقوقــی 
ــه  ــد، خاتم ــای زای ــی ه ــزون چرب ــد روز اف ــه رون ــد، و ب ــم کنن را هض
ــر شــده از انســان هایــی کــه لباســی  دهنــد. ایــن روز هــا شــهرمان پ
ــی کــه انســانی در خــود ندارند،پزشــکان  ــد و لبــاس های ــن ندارن ــر ت ب
بــرای جلوگیــری از عــوارض پیــاده روی، دهــان مــردم را بــا نــخ هــای 
بخیــه هایــی کــه آلــوده اســت بــه اشــک کــودکان ایرانــی مــی بندند،تــا 
ــد بــی هیــچ صــدا  ــاد برن ــد و از ی مــردم طبقــات وســط فقــط راه برون
و اعتراضــی و حقــا کــه خیــر االمــور اوســطها!،حال بگذریــم کــه آنهــا 
ــه حــرام هســتند.   ــه خان ــه مســجد روا و ب ــای ب ــی چــراغ ه ــز قربان نی
در کشــور هــای دیگــر دیــده شــده اســت کــه بــرای درمــان ایــن درد 

هــا از نیــش زنبــور اســتفاده کردنــد و بــه درمــان نیــز رســیده انــد، در 
کشــور آنــان نویســندگان زنبــور هایــی هســتند کــه شــعر و نثــر عاشــقانه 
عســل آنهاســت و نوشــته هــای انتقــادی آنهــا بــه مــرگ کــودکان بــی 
ــان  ــاد ســرد،نیش آن ــی و بوســه ی ب ــای مقوای ــو ه ــان پت ــاه، در می گن
ــه مــداوا مــی انجامــد.  ــا ب ــا نیــش زنبــور درد دارد، ام اســت. درمــان ب
ــا  ــت را ب ــی موفقی ــات اختالف ــه طبق ــرادی ک ــرای اف ــا ب ــور م در کش
آسانســور آقازادگــی بــاال رفتــه انــد، فرقــی نمــی کنــد پــدری از خوشــه 
ــان را مــی  ــوق فوقــش انگــور هــای خودم ــی ســقوط کند،ف هــای میان
ــی،  ــان خارج ــا و مربی ــان ه ــز مهم ــر می ــم س ــی گذاری ــانیم و م جوش
بــرای خودمــان هــم انگــور چینــی وارد مــی کنیــم تــازه روی هــر شــاخه 
پــر اســت از کارگرانــی کــه از دنیــا فقــط خطــی را دیــده انــد و جــاده 
ــاال  ــوان ب ــی کــه ت ــدران ایران ــه ســوی بیــکاری پ ــی مــی ســازند ب های
ــن درد  ــد!! ای ــگان ندارن ــوزش رای ــکان آم ــدان خــود را از پل ــردن فرزن ب
هــا چگونــه عــالج خواهــد یافــت بــدون نیــش زنبــور هــای بــی پولــی 

کــه نمــی داننــد بنویســند یــا نــان بخرنــد؟!


