
نشریه سیاسی، فرهنگی واجتماعی بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه

»دفتر تحکیم وحدت« نام تشکلی است که بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی »انجمن های اسالمی دانشجویان« دانشگاه 
های مختلف با پیشقدمی دانشجویان دانشگاه هایی چون 
برای  و...  تکنیک  پلی  دبیر،  تربیت  و صنعت،  علم  تهران، 
این  کردند،  تاسیس  خود،  داخلی  اتحاد  و  انسجام  ایجاد 
تشکل حتی برای کسانی که از دور، دستی بر آتش سیاست 

دارند، نام آشنایی است.
به  توجه  با  ابتدای شکل گیری دفتر تحکیم وحدت  در 
حس مسئولیتی که دانشجویان انقالبی نسبت به اسالم و 
انقالب داشتند این تشکل نیز محور فعالیت های خود را، 
امور روز اجتماعی نظیر سازندگی و حضور در جبهه های 
جنگ قرار داد و مثل آحاد ملت ایران و سایر جوانان درگیر 

مسائل روزآمد جنگ شد.
اما بعد از پایان جنگ، برای گروه های مختلف فکری و 
سیاسی فرصتی فراهم شد تا در سایه آزادی و امنیت فراهم 
تحکیم  دفتر  و  کنند  فعالیت  به  شروع  جامعه،  در  آمده 
وحدت نیز از این قائده مستثنی نبود، این تشکل با ایجاد 
مرکز فرماندهی واحد برای انجمن های اسالمی دانشجویان 
دانشگاه ها، تبدیل به یِّکه تاز عرصه فعالیت های سیاسی 

فرهنگی دانشگاه ها شد.
کار سیاسی چنان زیر زبان تحکیمی ها مزه کرد که از 
پس جلسات محرمانه با سیاسیون آن دوره، تصمیم گرفتند 
در انتخابات های مختلف – مجلس و ... – ورود مستقیم 
عنوان  به  کنند،  معرفی  اختصاصی  نامزد  و  باشند  داشته 
آموختگان  دانش  و  اسالمی  های  انجمن  »اتحادیه  نمونه 
نیروهای  از  طیفی  توسط  که  عالی«  مراکز  و  ها  دانشگاه 
دبیرکل  طبرزدی،  ا...  حشمت  بود،  افتاده  راه  به  تحکیم 
خود را برای انتخابات دوم خرداد 76 نامزد کرد که با رد 
»تحریم«  به  دست  نگهبان  شورای  توسط  وی  صالحیت 

انتخابات زد.
جریانات  به  وحدت  تحکیم  دفتر  رسمی  ورود  تاریخ  اما 
سیاسی به انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسالمی باز 
می گردد که این تشکل با دادن لیست مستقل از نامزدهای 
مورد نظر خود حمایت کرده و همین مسئله زمینه های 
و  نفوذ  هدف  با  بعضا  سیاسی،  غیردانشجوی  افراد  ورود 

تاثیرگذاری بر این تشکل را فراهم آورد.
»دانشجو موذن جامعه است، اگر خواب بماند نماز امت 
قضا می شود« یا »رسالت دانشجو در این است که برای 
همیشه نسبت به دردهای جامعه حساس بماند« جمالتی 
حسینی  محمد  سید  بزرگوار  و  مظلوم  شهید  از  هستند 
فعالیت  و  دانشجو  رسالت  و  وظیفه  به خوبی  که  بهشتی، 
دانشجویی را مشخص می کند، دفتر تحکیم وحدت با ورود 

مستقیم به سیاست دچار سیاست زدگی شد که همین در 
مسلخ  را  تشکل  این  خواهی  آرمان  ی  روحیه  اول  درجه 
به  نسبت  آن  نیروهای  تفاوتی  بی  موجب  بعدا  و  کشید 
دردها و مشکالت جامعه و مستضعفین را فراهم آورد، به 
راستی تشکلی که شب ها با سیاسیون و وزرا و وکال جلسه 
آرمان  فریاد  تواند  می  چگونه  روزها  گذارد  می  محفلی 

خواهی سردهد و مدافع حقوق مردم باشد؟
اما چه چیزهایی باعث شد تا دفتر تحکیم اوایل انقالب 
که تمام هّم و غم شان دفاع از انقالب و اسالم و آرمان ها 
بود به یک باره وارد بازی های خطرناک سیاسی شوند و 
لباس مقدس آرمانخواهی دانشجویی را با لکه های عافیت 

و قدرت طلبی آلوده کنند؟
با نگاهی اجمالی می توان نکات زیر را بر شمرد:

1.سیاست زدگی افراطی در بین نیروهای این تشکل، به 
گونه ای است که به صورت مستقیم وارد جریانات سیاسی 
می شدند، تا جایی که اکثر تحلیل گران در پیروزی محمد 
را  وحدت«  تحکیم  »دفتر  نقش   76 خرداد  در  خاتمی 

برجسته می دانند.
2.فاصله گرفتن از روحیه آرمان خواهی و عدالت طلبی 
دانشجویی، که این مورد خود معلول ورود مستقیم دانشجو 

به سیاست است.
صورتی  به  انقالبی،  و  اسالمی  اصول  از  گرفتن  3.فاصله 
از  سالها  گذشت  از  بعد  ها  »تحکیمی«  از  بسیاری  که 
در حوزه ی  آن،  »الیتغیر«  و  بنیادی  و شعارهای  انقالب 
ناب  اسالم  جایگزین  را  ادیان(  )تعدد  داخلی»پلورالیسم« 
محمدی)ص( و در حوزه ی خارجی، »عقالنیت« و »واقع 
نگری« را جایگزین حمایت از مظلومین جهان به ویژه ملت 

مظلوم فلسطین می دانستند.
4.نفوذ عناصر معاند و مغرض نسبت به اسالم و انقالب 
در اثر اجرای سیاست »تساهل و تسامح« برگرفته از اصالح 
طلبی که درست در نقطه مقابل اصل »تولی و تبری« دین 

اسالم است.
خود  طلبان  اصالح  که  روحانی  حسن  دکتر  پیروزی  با 
با  دانشجویان  تتّمه  دانند،  می  ایشان  دولت  در  سهیم  را 
عقاید تحکیمی در تالش اند با سوء استفاده از فضای ایجاد 
شده دوباره با اسم هایی نه لزوما به اسم »انجمن اسالمی 
به  شروع  وحدت«  تحکیم  دفتر  مجموعه  زیر  دانشجویان 
فعالیت در دانشگاه ها کنند، که تاریخ نشان داده است این 
جماعت به غیر از سیاست بازی و استفاده ابزاری از دانشجو 
برای تشنج آفرینی و تحقق اهداف خود هنر دیگری ندارد.

بسیج دانشجویی
دانشكده فنی

دانشگاه ارومیه

بـسـیـج 
دانـشـجویـی 
دانشگاه ارومیه

سیاست زدگی و به مسخ کشیدن آرمان خواهی

خود  گذشته  سیاسیون،  از  برخی  گذشته  روزهای  در 
و  اند  کرده  فراموش  را  افراد  از  برخی  عملکرد  و  سابقه  و 
اظهارات جالبی در مورد سران فتنه ایراد کرده اند. سران 
فتنه کسانی بودند که 8 ماه کشور را دچار بحران کردند.

آنان کسانی بودند که با دروغ بزرگ تقلب در انتخابات و 
انگلیس،  و  اسرائیل  و  آمریکا  مثلث  آشکار  مدیریت  تحت 
قتل  به  را  بی گناه  مردم  کشیدند،  آشوب  به  را  کشور 
اباعبدا... الحسین  حضرت  مقدس  ساحت  به  رساندند، 
را  عاشورا  روز  نمازگزاران  ورزیدند،  اهانت  علیه السالم 
تصویر  کشیدند،  آتش  به  را  مسجد  کردند،  سنگباران 
مبارک حضرت امام)ره( را پاره و لگدمال کردند، به گواهی 
برای  عبدا... سعودی  ملک  از  موجود  انکار  غیرقابل  اسناد 
فتنه انگیزی در ایران اسالمی کمک مالی گرفتند! با جرج  
سوروس، سرمایه  دار صهیونیست آمریکایی مالقات های پی  
جین  مخملی  کودتای  شده  دیکته  فرمول  داشتند،  در پی 
شارپ، مایکل لدین، ریچارد رورتی و... را مو به مو به اجراء 
اسالمی  جمهوری  از  اسالم  مبارک  کلمه  روی  گذاشتند، 
ایران خط کشیدند، شعار »انتخابات بهانه است، اصل نظام 
روز  و  اسرائیل  نفع  به  قدس  روز  سردادند،  است«!  نشانه 
مبارزه با استکبار جهانی به نفع آمریکا شعار دادند و... تا 
به عنوان  از اصالح طلبان  با صراحت  آنجا که شیمون  پرز 
نتانیاهو  کرد،  یاد  ایران«!  در  اسرائیل  سرمایه  »بزرگترین 
آشکارا اعالم کرد »اصالح  طلبان به نمایندگی از اسرائیل با 
رژیم آخوندی ایران می جنگند«! اوباما، حمایت از آنان را 
یک هدف استراتژیک برای آمریکا دانست، سفارتخانه های 
و  سیاسی  و  مالی  حمایت  برای  آلمان  و  کانادا  انگلیس، 
تدارکاتی از آنان همه امکانات خود را به صحنه آوردند و...

با اقتباس از روزنامه کیهان

بانوی نارنجیسخن سردبیر

راه مبارزه با اسالم آمریکایی از پیچیدگی خاصی برخوردار 
است که تمام زوایای آن باید برای مسلمانان پا برهنه روشن 
گردد, که متاسفانه هنوز برای بسیاری از ملت های اسالمی, 
اسالم  و  محمدی  ناب  اسالم  و  آمریکایی  اسالم  بین  مرز 
و  متحجر  نماهای  مقدس  اسالم  و  محرومان,  و  پابرهنگان 

سرمایه داران خدانشناس و مرفهین بی درد, کامال مشخص نشده است. و روشن 
ساختن این حقیقت که ممکن نیست در یک مکتب و در یک آیین دو فکر متضاد 
و رو در رو وجود داشته باشد , از واجبات سیاسی بسیار مهمی است. وظیفه همه 
علماست که با روشن کردن این دو تفکر, اسالم عزیز را از ایادی شرق و غرب 

نجات دهند." 
» صحیفه امام , جلد ۲۱ , ص ۱۲۰ و ۱۲۱ «

رهبر معظم انقالب در دیدار مردم آذربایجان:

عالج مشکالت کشور
تکیه به درون است

مصاحبه صراط با
ریاست محترم دانشگاه

دکتر حب نقی
4

سیاست زدگی
و به مسخ کشیدن

آرمان خواهی
1

توافق نامه زیر درخت آلبالو گم شده !
خبر داری؟  

2

موشان کور
2

دانشجو، به گوش!

4

وقتی عقل
انسان را وادار به گفتن

حقیقت می کند
4

نامعادله
3

؟
آقای شهردار

3

بانوی نارنجی

1
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شدم  متوجه  که  بودم  اوکراین  اخبار  بررسي  حال  در 
کشورهاي صهیونیستي و آمریکایي با وعده هایي از قبیل 
رفاه،  و  مسکن  وضعیت  بهبود  اقتصادي،  وضعیت  بهبود 
به  تهدید  شینگن،  ویزاي  با  اروپایي  ارتباطات  سهولت 
تحریم براي آزادي سرکرده هاي مخالفان و از این قبیل 
به  حاکمشون  نظام  علیه  بر  رو  اوکراین  مردم  ها  وعده 
شورش واداشته. به عنوان نمونه، شبکه هاي صهیونیستي 
مردم را ترغیب میکنن که براي رسیدن به آسایش و رفاه 
از  باید دست به تغییر نظام روي کار بزنند. برخورداري 
ویزاي شینگن براي مسافرت راحت تر که در اصل معاهده 
 1۹8۵ سال  ژوئن   14 در  که  است  قراردادي  شینگن” 
اروپایي  کشورهاي  ساکنین  آزاد  ورود  جهت  میالدي 
بدون نیاز به ویزا و کاهش مشکالت رفت و آمد آنها از 
جمله برچیده شدن مرزها و ایستگاه هاي بازرسي مرزي 
همون  یا  نارنجي  زن  آزادي  است.  شده  منعقد  غیره  و 
اصالح  هاي  روزنامه  البته  )که  اکراین  اپوزیسیون  رهبر 
میدن(  مانور  روش  و  میکنند  تیتر  رو  مطلب  این  طلب 
بدانید  که  اینجاست  آمریکا هست. جالب  به  وابسته  که 
آمریکا و اروپا هم دولت اوکراین را تهدید کرده بودند در 
نارنجي که  تیموشنکو )زن  آزادسازي خانم  صورت عدم 
در انقالب نارنجي اوکراین نقش اصلي را ایفا کرد(، تحریم 

هاي جدیدي را علیه اوکراین اعمال مي کنند!
بیش  ها  ایراني  ما  براي  اقدامات  این  تمامي  نظرم  به 
از پیش آشنا هست، چون خیلي وقته که آماج بسیاري 
از این قبیل وعده ها قرار گرفتیم. فکر میکنم نیازي به 
تفسیر این اقدامات نیست، اما پر واضح هست که آمریکایي 
ها با اقداماتي از قبیل تحریم، تهدید، درخواست آزادي 
سران فتنه)ماري هارف معاون سخنگوي وزارت خارجه 
آمریکا در بیانیه اي خواستار آزادي فوري فتنه گرها شده 
بود(،حمایت از اپوزیسیون ها و سلطنت طلب هاي خارج 
رو  این  از  هستند.  ما  نظام  تغییر  دنبال  به   ... و  نشین 
به رهنمودهاي حضرت آقا مراجعه مي کنیم.حضرت آقا 
ارتش  دریایي  نیروي  فرماندهان  و  کارکنان  با  دیدار  در 
با مسئوالن  امریکایي در مذاکرات  فرمودند: » مسئوالن 
کشور، مي گویند ما به دنبال تغییر رژیم ایران نیستیم 
در حالیکه دروغ مي گویند زیرا آنها اگر توانایي این کار 
را داشته باشند، لحظه اي درنگ نخواهند کرد”.  اما باید 
گفت که اینجا ایران است، سرزمین دلیران و علت اینکه 
اوضاع ما مثل اکراین نخواهد شد اراده و خواست خدا و 
مردم است و از نظر رهبر “دلیل دیگر در ناتواني امریکا 
در تغییر نظام اسالمي، اتکاء این نظام به ایمان ها، محبت 

ها و اراده هاي مردم است” است.
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بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه

سیاست

تونست  می  که  هرکی  و  رسید   ۹2 خرداد  باالخره 
اسم  رئیس جمهور شدن  واسه  اومد  بکشه،  باال  شلوارشو 
نوشت، بعضی ها از همون اول کارهاشون بو می داد البته 
خودشون نه، فقط کارهاشون- خالصه یکی دست دوستشو 
می گرفت و باال می برد اون یکی عکس یادگاری نشون می 
داد. یکی دیگه از اول شروع کرده بود به جر زنی. یکیش 
سفرهای خانوادگی می کرد بعضی ها هم هی خواهش می 
کردند که فالنی به نفع من برو کنار آخه من ازت خوشگل 
ترم، باالخره 8 نفر به فینال رسیدن و کیه که ندونه چه 
باید بعدا خاطره  کسایی تا قبل از فینال حذف شدن که 
بشه واسشون تا واسه اون هایی که ریختند خیابونا تعریف 
کنند تا حالشو ببرن- یکی از این 8 نفر هر جا می رسید، 
می گفت: سینه ها از کینه ها خالی شود ولی به جاش، از 
کینه احمدی نژاد جاری شود. یکیشون هم که قبال معاون 
رئیس جمهور بود، از همون اول خیلی ها بهش می گفتن 
االن بکش کنار  از  بازی کنی  نقش  تا کی می خوای  بابا 

دیگه معلومه این کاره نیستی، می گفت نه،
در میدان می مانم تا نفس آخرم

راهی راه ممد هم سفر اکبرم
خالصه خیلی زود از نفس افتاد و کنار کشید، به دستور 

ها...بعدش سه  اخراجی  از  نفرم بودند که یکی 
همه با هم قبلنا بسته بودند که یکی  برای 

سه  آخرش  که  یکی  برای  همه  و 
نتیجه واسه سه نفر داشت: یکی نماد 

تقوا شد، یکی رئیس یه جایی شد و رفت 
جای رئیس جمهور و یکی هم تجربه کسب 

کرد که سیاست شوخی بردار نیست.
سه نفر دیگه هم بودند که یکیش پای ثابت بود 

که  بود  فکر  این  تو  اول  از  و  یافت  می  باید حضور  که 
چه طور پوستر ها رو واسه 4 سال بعد سالم جمع آوری 

کنه، اون یکی بدون هیچ غرضی وارد شده بود و آخری رو 
هم فعال فراموش کنید که بعدها بیشتر می شناسیمش- 
تو رو خدا  و  و تخریب  و وعید  از کلي وعده  بعد  خالصه 
کنار برو و کلید سازمو،سرهنگ نیستمو،دلم پرو، به سمت 
مي  صنعتو  و  اقتصاد  چرخ  کنمو،  مي  دراز  دستمو  مردم 
گفته  شد-  جمهور  رئیس  و...  بزرگمونو  فالني  چرخونمو، 
بود که صد روزه مشکل حل مي کنه و گزارش میده. یهو 
به خودش اومد و دید اي داد بیداد، ۹0-۹۵روز گذشته، 
چي کار کنم؟ آخه قراره فردا پس فردا گزارش بدم. سریع 
با  برو سوار طیاره شو هسته اي رو  به وزیرش گفت زود 
تمام وجود بده و بیا و لبخند بزن و نگران نباش من قبال با 
اوباما تلفني همه چي رو بسته ام. وزیر هم که مي دونست 
کلید رئیس، هم مي تونه باز کنه هم پلمپ کنه )آخه 82 
و  زد  لبخند  و  کرد  امضا  و  رفت  و  بود(، سوار شد  یادش 
توهین شنید و برگشت- رئیسم اومد تو تلوزیون گفت تو 
صد روز گذشته چون خزانه خالي بود هسته اي رو دادیم 
رفت تا خالي تر بشه. ملت! ساختار تحریم ها شکست؛ با ما 
با تکریم صحبت کردند خیالتون تخت؛ از اون طرفم چون 
هماهنگ نشده بودن، وزیر اقتصاد تو مجلس گفت خزانه 
خالي نیست، شما اومده بودید دروغ نگید ها یادتونه که؟ 
بابا یکی نیست بهش بگه کلید اومده بود باز کنه یا پلمپ 
کنه، به خدا ما شهید دادیم که پلمپ نشیم، بنده خدا، با 
چه زبوني بگیم مشکل ما هسته اي نیست. گفت نه که نه، 
اعتماد  روزنامه  چندي،  از  ها شکست.بعد  تحریم  ساختار 
تیتر زد: اشتباه کردیم امریکا قابل اطمینان نبود، بعد که 
دولت مردان دیدن که مثل اینکه آره دیگه... اینم گذشت 
و معاون اول گفت:"هرکي مخالف سیاست خارجي ماست 
حسوده." حسود هرگز نیاسود، باال بلندي، اتل متل توتوله، 

ده بي سي چهل، ولش کن ولش کن!!!
بعد دو سه نفر اومدن گفتن آخه به ما بگو چي گرفتید؟ ما 
که تو متن چیزي نمي بینیم؟ گفتند که همه چي تو روح 
توافق نامه هستش. بازم اي داد بیداد. حاال بیا دنبال روح 
بگرد، ماهم هرجا رفتیم، فقط متنو دیدیم و نتونستیم ارواح 
رو شناسایي کنیم تا ازشون بپرسیم. میگم آخه چرا همه 
چي رو آوردید تو روح توافق نامه؛ مگه نمي دونید اروپایي 
ها و امریکایي ها به روح اعتقادي ندارن و میزنن زیر همه 
چي؟ بعدا هم چون که اونوري ها به روح اعتقاد نداشتن و 
فقط متن امضا شده رو مي دیدن، گفتن که هنوز تحریم ها 
پا برجاست، بعد وندي شرمن اومد و گفت: فریب کاري تو 
دي اِن اِي ایرانیاست. بعدش جان کري گفت:گزینه نظامي 
رو میزه. اوباما هم اومد و گفت: آچار بدید تمام پیچ و مهره 
ها رو باز کنم. اون یکي گفت: دمتون گرم، کارخانه ماشین 
ما داشت ور شکسته مي شد که دوباره احیا شد. ... و اون 
مي خندیدنو  ها هي  وري  این  و  گفتن  مي  ها هي  وري 
تقصیري  البته  خندیدن؛  مي  بازم  و  خندیدن  مي  فقط 
نداشتن چون رئیس نگفته بود انتهاي منطقه لبخند، هي 
بهشون میگیم این خانم نامحترم اجنبي وندي شرمن داره 
توهین مي کنه جوابشو بده! میگم بابا طرف مثل شما وزیر 

رجه  خا
امریکاست، میگه حمله مي کنیم به ایران و فالن و بهمان؛ 
میگه راست میگه دیگه، میتونه با یه بمب ما رو نابود کنه.

خالصه دیدیم که شما بخار نداري سردار وارد کار شد و 
یه زهر چشمی از جان کري گرفت که بچه ها مي گفتن 
دید  که  وقتي  رئیس  شلوارش عوض شد)!( خالصه  رنگ 
هیچ جوري نمي تونه کارهاي وزیرشو بشوره و ماست مالي 
کنه، گفت که از این به بعد هر کي در مورد روح و جسم 
و چشم و دست و بیني و همه جاي توافق نامه انتقاد کنه 
بي سواده و باید شب صد بار از روي جمله زیر بنویسه تا 
یاد بگیره: »توافق نامه  ژنو بسیار بسیار عالي و خوب مي 
بار  داره صد  حاال کي حوصله  مچکریم«  روحاني  و  باشد 
پیدا  نامه  توافق  روح  یهو  که  دردسره  دنبال  بنویسه. کي 
درخت  قصه  شده  نامه  توافق  قصه  واویال. خالصه  و  بشه 
آلبالو یعني چي؟ یکي میگه: توافق نامه زیر درخت آلبالو 
گم شده خبر داري؟ نه نه؟ بي خبري؟ نه نه؟ پس تو بي 
توافق  به  این قدر گیر میدي  بابا حاال چرا  سوادي، گفت 
نامه، عوضش ما عزت پیدا کردیم. کشورهاي جهان واسه 
ما.  دیدن  واسه  بندن  مي  و صف  کنن  مي  باز  نوشابه  ما 
اول  که  جایي  اون  از  گفتم  کجا؟  از  گفت  معلومه.  گفتم 
پس  رو  دعوتشون  بعد   2 مذاکرات          ژنو  کردن  دعوتتون 
ایتالیا  نماینده  که  اونجایي  از  گفتم  دیگه؟  گرفتند. گفت 
بي حجاب وارد فرودگاه شد و به حرفتون گوش نداد که 
حجاب داشته باشه. گفت دیگه؟ گفتم از اونجایي که وقتي 
اینا  ایران اومد؛ گفت: که چي  هیئت پارلماني اروپایي به 
که حجابم داشتن؟ گفتم خودتو نزن به اون راه وقتي حاج 
زحمت  به خودشون  حتي  اونا  جلسه،  محل  وارد شد  آقا 
ندادن که از جاشون پاشن. گفتم بازم بگم؟ گفت: هیس، 
دغدغه مندها فریاد نمي زنند. گفتم مگه نگفته بودید که 
همه مي تونن تو دولت ما اظهار نظر کنن؟ گفت: همه به 
غیر از بي سوادها. گفتم آخه حاج خانوم ابتکار گفته بود 
که خوشحالم که فضایي اومده که همه مي تونن به دور 
تا مسئولین  انتقاد کنن  اون  از عواقب  از استرس و ترس 
راست  آره  گفتم  کردم  فک  کمي  ي  بعد  باشن.  شنونده 
وطن  و  دي   ۹ و  یالثارات  نشریات  طور  چه  دیدم  میگي 
امروز رو حلش کردن. گفتم دو تا سوال دارم ازت که الزم 

نیست االن جوابشو بدي برو خوب فکر کن:

1-آیا ما هم مي تونستیم دنبال دموکراسي به شرط چاقو 
باشیم و بریزیم خیابونا؟

2-کدام گزینه درست است؟
الف:13=24 
ب-13<24

 ج-13>24 
د-13}هرجور دلت مي خواد{ 24

مـوشــان کــور
 

آن کسی کو چشم او دین را ندید
موش کور است و به سر فکر جدید

موش ها دائم بدنبال شکاف
حفره ای، درزی و یا پرز لحاف

حفره جیبت چرا پر موش گشت
دیگ بی آبت چرا پر جوش گشت

با خودت موشان کور آورده ای
ریشه های دین زجا در برده ای

آن یکی در کوی دانشگاه بود
این یکی در فکر مال و جاه بود

آن یکی خود را به کشتن می زند
فکر خود تسلیم دشمن می کند

آن یکی ورد زبانش لیبرال
این یکی در گفتگو و قیل و قال

پای در  تکثیر ادیان می نهد
در پس ذهن خودش جان می دهد

چونکه هر گامی رها شد از خدا
می کند دین از سیاست او جدا

وان دگر در خانه ملت نشست
دم به دم با تبصره عزت شکست

جام زهری تلخ را منشور کرد
شرم را خورد و حیا را دور کرد

آن یکی از ترس نیروگاه بست
آن دگر در خانه دشمن نشست

و آن یکی دیوانه ای زنجیر دست
قتل هایی که به یکدیگر ببست

جز دروغ و افترا او دم نزد
دشمن او را این چنین همدم سزد

آخرین برگ کتابت یاد هست
داستان فتنه هشتاد وهشت

کل احزاب عدو با هم شدند
هم بد و بدتر همه در هم شدند

هم جوان و هم زن وهم پیرزن
در خفا بر سایه هم تیر زن

داستان تو بلند و ناتمام
مثنوی خواهم هزاران جلد و نام

مهدی آقایی پور

 آمریکا خجـالـت نمی کشد؟

یك عده سعى نكنند چهره  آمریكا را بزك 
وحشت   و  زشتى ها  كنند،  آرایش  كنند، 
چهره ى  از  را  ها  خشونت  و  آفرینى  ها 
آمریكا بزدایند در مقابل ملت ما، به عنوان 
یك دولت عالقه مند، انسان دوست معرفى 
سعى شان  بكنند،  هم  سعى  اگر  كنند؛ 
و  آمریكا  ملت  سر  بحث  است.  بى فایده 
بقیه   مثل  هم  آنها  نیست،  آمریكا  مردم 
است،  آمریكا  رژیم  سر  بحث  مردمند؛ 

بحث سر دولت آمریكا است.  
خجالت  آمریکایی ها  کنم،  می  تعجب  من 
نمیکشند اسم حقوق بشر را می آورند. هرکس 
دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق 
بشر را، دولتمردان آمریکا دیگر نباید این ادعا 
را بکنند، با این همه فضاحتی که در کارنامه ی 
کتاب  یک  هست...  حقوق بشر  به  نسبت  آنها 
همه  را  گوانتانامو  زندان  است.  سیاه  قطور 
میدانند، زندان ابوُغریب عراق را همه میدیدند، 
شرکت »بِلَک واتر« را همه دیدند، حمله ی به 
کمک  دیدند،  را  افغانها  عروسی  کاروانهای 
میکنند  افتخار  که  نامدار  تروریست های  به 
دیدند،  همه  را  خودشان  بودن  تروریست  به 
عهدشکنی ها را دیدند، دروغگویی ها را دیدند؛ 
میگویند  باز  است،  دیده  را  اینها  دنیا  همه ی 
حقوق بشر و خجالت هم نمی کشند! واقعاً این 
مقدار وقاحت در رفتار اینها چیز عجیبی است.

اقتصاد مقاومتى است  تنها راه 
اقتصاد  راه  پیمودن  کشور  مشکالت  عالج    

مقاومتی است؛ یعنی تکیه به درون. 
دنیا  که  قدری  به  دارد؛  احتیاج  ما  به  دنیا 
نداریم.  احتیاج  به دنیا  ما  احتیاج دارد،  ما  به 
امروز دنیا روی کاُکل نفت و گاز می چرخد؛ 
ما در دنیا اولْ کشوریم در همه ی فهرست بلنِد 

کشورهای دنیا. 
دیگران  دست  به  چشممان  ما  که  وقتی  تا 
باشد، دنبال این باشیم که کدام مقدار از تحریم 
ها کم شد، کدام مقدار چنین شد، فالن حرف 
را فالن مسئول آمریکایی گفت یا نگفت - تا 
وقتی دنبال این حرفها باشیم - به جایی نمی 
رسیم. ازمسئولین می خواهیم به مردم اعتماد 

کنند، به نیروی داخلی اعتماد کنند.
بخشهایی از بیانات امام خامنه ای )مد ظله العالی(

در دیدار مردم آذربایجان

توافق نامه زیر درخت آلبالو گم شده!

بدون شرح



فرهنگ و شهادت نشریه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه

3 	• سال دوم
	• شماره ششم
	• اسفند 1392

 معرفی فیلم
PAPILLON )پاپیون(

اثر فرانکلین شافنر
محصول 1۹73 فرانسه-آمریکا

مک  استیو  دیدنی  بازی  با 
کوویین)پاپیون( و داستین هافن)لویس 

دگا( و دن گوردون
به خصوص  و  سینما  تاریخ  طول  در 
در ۵0 سال اخیر که به لطف تکنولوژی 
خود  اوج  به  سینما  صنعت  روز،  های 
و  ها  رمان  همیشه  است،  رسیده 
فیلمنامه های اقتباسی با تم و مضمون 
سازان  فیلم  توجه  مورد  انسان،  آزادی 
بوده است. باالخص اگر این مفهوم در قالب زندان و زندانی بیان شده باشد 
که در این مقاله ،هر چند کوتاه به معرفی یکی از شاخص ترین و زیباترین 

آثار در این مورد می پردازیم.
یکی از ارکان و تکنیک های مرسومی که در داستان های فیلم به منظور 
ارتباط بیشتر مخاطب با اثر استفاده می شود، مقایسه است. به این مفهوم 
که  عملکرد هر کدام از شخصیت های یک داستان )متفاوت یا مشابه( که 
دارای ویژگی های مشابه اند)یا در موقعیت های مشابه هم قرار می گیرند( 
موجب شناخت بیشتر کاراکتر ها و ارتباط مخاطب و قرار دادن خود در 
آن موقعیت ها و در کل همزاد پنداری می شود، که درکنار اهدافی دیگر 
ارکان یک  از اهداف و  ... یکی  به بهترین شکل و  انتقال محتوا  از جمله 
فیلم مطلوب می باشد. پاپیون)مک کوویین( شخصیت اصلی فیلم به اتهام 
قتل محکوم به زندان می شود، اما خود او این اتهام را رد می کند و این 
انتقال به زندانی در فرانسه  او برای آزادی می شود.هنگام  موجب تالش 
)به منظور تبعید(، با دگا)داستین هافمن( آشنا می شود که به اتهام جعل 
اوراق قرضه محکوم است، که البته با خود مقدار زیادی پول همراه دارد و  
همه زندانیان از این موضوع با خبر اند . دگا در این مسیر برای حفاظت از 
خود نیاز به حمایت پاپییون دارد و پاپیون نیز نیاز به پول او برای فرار. در 
این راه هر کدام مجبور به انجام فداکاری هایی هستند که شاید فاخترین 
آن افتاد پاپییون در سلول انفرادی و کشیدن درد و رنج ها و شکنجه های 

خرد کننده است که به راستی یکی از بهترین قسمت های فیلم است.
 پاپیون برای نیل به آزادی چندین و چند بار به دیگران متوسل می شود 
و در آخر داستان خود اقدام به این امر می کند، همچنین امید )امیدی که 
واهی به نظر می رسد( بیش از حد پاپیون در تقابل با نظر دگا)هافمن( در 
مورد فرار)آزادی( قرار می گیرد که مقایسه این دو نیز در طول فیلم خالی 
از لطف نیست. انتخاب اسم پاپیون برای فیلم و  کاراکتر اول داستان نیز 
در نوع خود جالب است که به صورت استعاری به مفهوم و محتوای اصلی 

فیلم باز می گردد.
پاپیون در زبان فرانسه به معنی پروانه می باشد که رمانی ست واقعی 
اثر آنری شاریر که فیلمنامه را هنری چاربر و دالتون ترامبو از آن برداشت 

کرده اند.
موسیقی این فیلم را می توان یکی از شاهکار های تاریخ موسیقی سینما 
بهترین  اسکار  نامزد  فیلم  این  آهنگساز  اسمیت  گلد  کرد.جری  ارزیابی 

موسیقی در آن سال بوده است که این خود دال بر این مدعاست.
در طول فیلم افت و خیز های داستانی به شکل کامل رعایت شده است 
که با توجه به زمان فیلم)1۵0 دقیقه( و البته نبود جلوه های ویژه میدانی 
در آن دوره زمانی یکی از شاخص ترین ویژگی های این فیلم است که در 

طول پخش، احساس خستگی به مخاطب دست نمی دهد. 
زیبا  و  قانونمند،   ، اصولی  بسیار  دکوپاژ  کل،  در  و  ها  نما  فیلم  این  در 
طراحی و اجرا شده است که در طول فیلم و در هر پالن مخاطب را به وجد 
می آورد. استفاده درست و به جا از النگ شات ها)نمای دور( به همراه 
المان هایی که شرایط و محیط زندان را تعریف و توصیف می کند به فیلم 

رنگ بخشیده است.
البته در کنار بازی خارق العاده و شاهکار استیوو مک کووین که ستون 

اصلی فیلم است نباید از بازی مکمل و زیبای داستین هافن غافل شد.

نامعادله
چه کسي مي تواند این معادله را حل کند؟! چه 
کسي مي داند فرود یک خمپاره قلب چند نفر را 

مي درد!؟
چه کسي مي داند جنگ یعني سوختن، یعني 
اینجا  که  به هر جا  به هر جا،  گریز  یعني  آتش، 
کند؟  مي  چه  جوانم  کجاست؟  کودکم  که  این  اضطراب  یعني  نباشد. 
دخترم چه شد؟ به راستي ما کجاي این سؤالها و جوابها قرار گرفته ایم!؟ 
کدام دختر دانشجویي که حتي حوصله ندارد عکسهاي جنگ را ببیند و 
اخبار آن را بشنود، از قصه ي دختران معصوم سوسنگرد با خبر است!؟ 
آن مظاهر شرم و حیا را چه کسي یاد مي کند که بي شرمان دامنشان 
را آلوده کردند و زنده زنده به رسم اجدادشان به گور سپردند. کدام پسر 
دانشجویي مي داند هویزه کجاست؟ چه کسي در هویزه جنگیده؟ کشته 
شده و در آنجا دفن گردیده؟ چه کسي است که معني این جمله را درک 
کند: نبرد تن و تانک؟! اصاًل چه کسي مي داند تانک چیست؟ چگونه سر 
120 دانشجوي مبارز و مظلوم زیر شنیهاي تانک له مي شود؟ آیا مي 

توانید این مسئله را حل کنید؟
فاصله هزار متري  از  اولیه ي خود  با سرعت  لوله دوشکا  از  اي  گلوله 
شلیک مي شود و در مبدأ به حلقومي اصابت نموده و آن را سوراخ کرده 
وگذر مي کند، حاال معلوم نما یید سر کجا افتاده است!؟ کدام گریبان 

پاره مي شود!؟
؟  کدام...  کدام،  و  ریزد؟  مي  اشک  خلوت  و  انزوا  در  کودک  کدام 
توانستید؟! اگر نمي توانید، این مسئله را با کمي دقت بیشتر حل کنید: 
هواپیمایي با یک و نیم برابر سرعت صوت از ارتفاع ده متري سطح زمین، 
ماشین لندکروزي که با سرعت در جاده مهران دهلران حرکت مي نماید، 
مورد اصابت موشک قرار مي دهد، اگر از مقاومت هوا صرف نظر شود. 
معلوم کنید کدام تن مي سوزد!؟ کدام سر مي پرد!؟ چگونه باید اجساد 
باید آنها را  از درون این آهن پاره ي له شده بیرون کشید!؟ چگونه  را 
غسل داد!؟ چگونه بخندیم و نگاه آن عزیزان را فراموش کنیم!؟ چگونه 
توانیم  بمانیم و فقط درس بخوانیم. چگونه مي  توانیم در شهرمان  مي 
انبار کلمات کهنه کتاب  درها را به روي خود ببندیم و چون موش در 
النه بگیریم!؟ کدام مسئله را حل مي کني!؟ براي کدام امتحان درس مي 
خواني!؟ به چه امید نفس میکشي!؟ کیف و کالسورت را از چه پر مي 
کني!؟ از خیال، از کتاب، از لقب شامخ دکتر یا از آدامسي که هر روز 
دیر  را مي خورد!؟  اضطراب جانت  کدام  گذارد!؟  در کیفت مي  مادرت 
به  را  دلت  نگرفتن!؟  نمره  سر کالس،  رسیدن  دیر  اتوبوس،  به  رسیدن 
چه چیز بسته اي؟! به مدرک، به ماشین، به قبول شدن در فوق دکترا؟! 
پسرک  آي  پرستو شدن  پر کشیدن،  ارسطو شدن خوشا  ندارد  صفایي 
دانشجو، به تو چه مربوط است که خانواده اي در همسایگي تو داغدار 
شده است؟ جواني به خاک افتاده است؟ آي دخترک دانشجو، به تو چه 
مربوط است که دختران سوسنگرد را به اشک نشانده اند!؟ و آنان را زنده 

به گور کردند؟
هیچ مي دانستي!؟ حتماً نه!... هیچ آیا آنجا که کارون و دجله و فرات به 
هم گره مي خورند، به دنبال آب گشته اي؟! تا اندکي زبان خشکیده ي 
کودکي را تر نمایي. و آنگاه که قطر هاي نم یافتي با امیدهاي فراوان به 
بالین آن کودک رفتي تا سیرابش کني اما دیدي که کودک دیگر آب نمي 
خورد!! اما تو اگر قاسم نیستي، اگر علي اکبر نیستي، اگر جعفر و عبدا... 
نیستي، الاقل حرمله مباش! وکه خدا هدیه حسین)ع( را پذیرفت و خون 
علي اکبر و علي اصغر را به زمین پس نداد. و من نمي دانم که فرداي 

قیامت این خون با حرمله چه خواهد کرد. یا علي)ع( مددي.

فرازی از وصیت نامه شهید احمدرضا احدی

آقای شهردار
بود، یک  ارومیه  آقا مهدي، شهردار  وقتي 
که سیل  به طوري  بارید.  باران شدید  شب 

جاري شد
ایشان همان شب ترتیب اعزام گروه امداد 
با  را به منطقه سیل زده داد و خودش هم 

آخرین گروه عازم منطقه شد
پا به پاي دیگران در میان گل و الي کوچه که تا زیر زانو مي رسید، 
به کمک مردم سیل زده شتافت. در این بین، آقا مهدي متوجه پیرزني 
شد که با شیون فریاد، از مردم کمک مي خواست. تمام اسباب و اثاثیه ي 

پیرزن را در داخل زیر زمین خانه آب گرفته بود
آقا مهدي، بي درنگ به داخل زیر زمین رفت و مشغول کمک به او شد. 
کم کم کارها رو به راه شد. پیرزن به مهدي که مرتب در حال فعالیت بود 

نزدیک شد و گفت: خدا عوضت بدهد مادر! خیر ببیني
نمي دانم این شهردار فالن فالن شده کجاست تا شما را ببیند و یک 

کم از غیرت و شرف شما یاد بگیرید؟
آقا مهدي خنده اي کرد و گفت: راست مي گویي مادر! اي کاش یاد 

مي گرفت.

برای سردادن
بازاری را به علت کمی سن و سال از ورود به عملیات  شهید علیرضا 
محروم کرده بودند.ایشان به تکاپو افتاد، به هر زحمتی بود فرماندهی را 
در  اجازه حضور  وقتی  باشد.  گردان  همراه  عملیات  در  که  کرد  متقاعد 
منطقه را یافت، از خوشحالی فریاد می کشید: »باالخره پیروز شدم، من 

پیروز شدم.«
یکی از بچه های قدیمی گردان گفت، »می دانی در این پیروزی گاهی 

آدم سرش را از دست می دهد؟«
او جواب داد:»من برای سر دادن پیروز شدم.«شهید علیرضا بازاری در 
عملیات کربالی ۵ بر اثر اصابت گلوله ی خمپاره، سر از پیکرش جدا شد.

اه باران،ص 140

شب بود اما ماه با سخاوت همه جا را روشن کرده بود من از کنار تیر 
چراغ برق گذشتم و به جاده رسیدم بیلی نیز در دست داشتم درجاده 

حرکت کردم؛
ابرها کم کم درآسمان نمایان می شدند و ستاره ها که دوست نداشتند 
ابرها را کنار می زدند همچنان در جاده حرکت می  انگار  پنهان شوند 
کردم شب بو های کنار جاده خود نمایی می کردند و چه عطر خوبی از 

آنها در فضا پیچیده بود؛ 
از دور آن سرو را دیدم، سروی که سالیان درازی بود که آنجا بود و هیچ 
او در نزدیکی قبرستان قرارداشت و  رهگذری به آن توجه نمیکرد زیرا 

برخی او را نگهبان آنجا میخواندند:
به قبرستان رسیدم

بیل را محکم در دست گرفتم و شروع کردم به کندن قبری در آنجا 
میخواستم آرزو هایم را در آنجا چال کنم گودال عمیق و عمیق تر می 
شد و قطره های گرم اشک من گاهی بر سردی خاک می چکید گریه 
برخاستم چشم  بود  و گونه هایم خیس خیس شده  بود  بریده  را  امانم 
هایم را بستم و سرم را رو به آسمان گرفتم سنگینی نگاه خدا را احساس 

میکردم.
به خود لرزیدم بیل ازدستم افتاد و زانوانم شل شدند مدتها بود که سرم 
را رو به آسمان نگرفته بودم مدتها بود که اشک از چشمانم نیامده بود 
ناگاه پیشانیم سردی خاک را احساس کردوتمام دلم پر از امید شد باران 
نیز شروع به باریدن کرده بود آرزوهایم را برداشتم و به راه افتادم باران 

تمام تنم را خیس کرده بود.

روزنه امید
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بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه

هم دانشگاهی

به  وادار  را  انسان  عقل  وقتی 
گفتن حقیقت می کند

وندی شلیت فارغ التحصیل فلسفه از آمریکا:
زیبایی  از  درونی،  زیبایی  بر  عالوه  پاکدامن  زنان 
افرادی  هستند  برخوردار  بیشتری  بیرونی  و  عینی 
برای  چیزی  اند  برهنه  تقریبا  ها  غریبه  برابر  در  که 
نشان دادن به محبوب خود باقی نمی گذارند. گمان 
نمی کنم در دورانی زندگی می کنیم که در زن شرم 
اشتباه  را  مناسب  موضوع  فقط  ندارد...  وجود  وحیا 
گرفته ایم. ازسیگارکشیدن خجالت می کشیم ولی از 
لباس های نازک دختران جوان خجالت نمی کشیم 
بدیهی است وقتی اجازه دادیم هرکاری آزاد باشد؛ آزار 
جنسی، مزاحمت ها، تجاوز به عنف هم افزایش پیدا 
می کند. جامعه ای که علیه شرم وحیا اعالم جنگ 

کرده، دشمن زنان است .

تولستوی:
و  جنسی  اختالل  اروپا،  در  طالق  ازدیاد  مسبب 
با  معاشرت  واسطه  به  زن  که  است  حجاب  نبودن 
میل می  بی  اوست،از زوجش  میل  موافق  که  مردی 
در  است  زندگی  اساس  که  صادقانه  محبت  و  گردد 

اروپا نادر است.

ویکتور هوگو:
اصوال زن عفیف، زیبا و دلپسند است؛ وجاهت توام 
قویترین  که  دهد  می  قدرتی  زن  به  عفت،  و  وقار  با 
مردان را یارای مقاومت در برابر او نیست و مردان را 

به خضوع و تعظیم در مقابل زن وا می دارد.

برتراند راسل:
از لحاظ هنر، مایه ی تآسف است که به آسانی بتوان 
به زنان دست یافت وخیلی بهتر است که وصال زنان 

دشوار باشد بدون آنکه غیر ممکن باشد.

دانشجو، به گوش!

ارتش سرى روشنفكران
پیام فضلى نژاد

با  را  کتاب  نویسنده 
خمینی)ره(  امام  از  سخنی 
می  که  کند  می  آغاز 
باید  انقالب  این  فرمایند: 
این خونریزی هاست؛  به  ماندنش  زنده  و  بماند  زنده 
منظور نویسنده از خون ریزی ها شهادت دانشمندان 

هسته ای کشورمان می باشد.
پیام فضلی نژاد نویسنده این کتاب در اثنای نگارش 
از جانب مخالفانش ترور  این کتاب در 2 اسفند 88 
می شود. مخالفانی که نمی خواستند برخی از اسناد 
اردوگاه  در  قبال  که  نویسنده  این  توسط  آنها  خیانت 
پیدا  این شخص  ترور  جز  راهی  شود،  افشا  بود  آنها 

نکردند.

فضلی  کتاب  این  در 
می  فاش  را  اسنادی  نژاد 
می  شرم  انسان  که  کند 
بخواند.  را  آنها  حتی  کند 
اسناد و تحلیل های کتاب، 
از  برخی  های  خیانت  از 
مسئوالن وقت پرده بر می 

دارد.
می  که  دانشجویانی 

اقدامات برنامه ریزی شده و  خواهند بیشتر در مورد 
برنامه ریزان پروژه های براندازی نرم و انقالب مخملی 

در ایران بدانند، این کتاب را از دست ندهند.
نویسنده در معرفی این کتاب می نویسد: این کتاب، 
 2 شامگاه  نافرجام  ترور  از  پیش  من  تکاپوهای  زاده 
اسفند 88 است. همان شبی که با خوردن چند ضربه 
چاقو، طعم مرگ را چشیدم...چند لحظه دنیا در نظرم 

ایستاد؛ مانند قلبم.

طى  دانشگاه  محترم  ریاست  نقى  حب  دكتر 
برخى  تشریح  به  صراط  با  كوتاهى  وگوى  گفت 
خود  صنفى  و  فرهنگى  آموزشى،  هاى  دیدگاه 

پرداخت.

به عنوان رئیس جدید دانشگاه رسیدگى   .  1  
به كدامیك حوزه هاى زیر را داراى اولویت مى 

دانید؟ چرا؟
*مسائل فرهنگى و مذهبى 

*مسائل آموزشى و پژوهشى
*مسائل صنفى و طرح هاى عمرانى

هر سه این مقوله ها دارای اولویت هستند ولی مسائل 
آموزشی و پژوهشی اولویت اول و اصال ماموریت اصلی 
دانشگاه است و در کنار آن مسائل فرهنگی و مذهبی 

اولویت ما هستند.

بر  مبنى  دولت  اصلى  شعار  به  توجه  با   .  2
"اعتدال" مصادیق تحقق این شعار در دانشگاه 

را چه چیزهایى مى دانید؟
در  دین  بزرگان  رفتار  از  تأسی   . قانون  به  رجوع 
و  اخالق  کردن  حاکم   . رقبا  و  مسائل  با  مواجهه 

معنویت در روابط دانشگاهیان

3 . نظرتان در مورد فرهنگ و كار فرهنگى در 
دانشگاه چیست؟

است.  بوده  رحمت  پیامبر  و  أنبیاء  هدف  فرهنگ 
“إنِّى بُِعثُت اِلُتِِمُم َمكاِرُم االَخالق“  حدیث معروف 
فرهنگی همه صاحبنظران  است. در عرصه  پیامبر  از 
باید نظر دهند و نباید مقوله فرهنگی سیاسی شود . و 
دایره هدایت انسانها مال این حزب و آن گروه نیست؛ 

همه موظفیم .

نیروى  تربیت  براى  هایى  برنامه  چه   .  4
را  دانشگاه  و  صنعت  بیشتر  ارتباط  و  متخصص 

داراى اولویت مى دانید؟
برنامه ما هدفدار کردن آموزش و پژوهش بر اساس 
نیازهای جامعه و صنعت و کشاورزی و ... می باشد . 

علم برای مردم و جامعه ، نه علم برای علم .

5 . آیا وضعیت كلى فعلى خوابگاه هاى دانشگاه 
مى  قبول  قابل  رفاه  و سطح  فرهنگى  نظر  از  را 

دانید؟ اگر نه، در چه زمینه هایى؟
نخیر . نه خوابگاه و نه جاهای دیگر از لحاظ فرهنگی 
در  دانشجو  که  اینست  ما  مطلوب  نیست.  مطلوب 
و  نگذاراند  تفنن  و  و  بطالت  به  را  خوابگاه وقت خود 
اوقات  پر کردن  برای  فراهم کردن شرایط  ما  وظیفه 
فرهنگی  مسائل  و  محصوالت  با  دانشجو  فراغت 
و  نظرخواهی  با  مهم  این  و  است  مطلوب  ورزشی  و 
ارتباط و تعامل با دانشجو از یک طرف و عملکرد خوب 

مسئولین میسر خواهد شد .

مدیریتى  دوران  به  انتقادتان  ترین  اصلى   .  6
هشت ساله گذشته چیست؟

شایسته است جواب این سوال را از توده دانشگاهی و 
اساتید و کارکنان و دانشجویان بپرسید. جواب اکثریت 

آنها جواب ما هم می باشد.

گوشتان  به  مقاومتی  اقتصاد  واژه ی  حال  به  تا  آیا 
رسیده است؟اصال اقتصاد مقاومتی چیست؟

اقتصاد  اوضاع  آن  ی  وسیله  به  توان  می  واقعا  آیا 
کشور را نجات بخشید؟

یعنی  مقاومتی  اقتصاد  کنند  می  فکر  بعضی  شاید 
واز  بگیریم  روزه  روزها  بخوریم،  باید کمتر آب  اینکه 
ریاضت!  و  زهد  یعنی  بکاهیم!  غذاییمان  های  وعده 

یعنی شعب ابی طالب!
نه به هیچ عنوان اقتصاد مقاومتی به این معنا نیست. 
اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد ما وابسته به نفت نباشد. 
این است که اگر بخش  اقتصاد مقاومتی  بحث اصلی 
می تواند  گردد،  تقویت  داخلی  تولیدات  و  کشاورزی 
جایگزین بسیار خوبی برای نفت باشد. یعنی توسعه ی 
مقاومتی  اقتصاد  اصلی  محور  روستایی  و  کشاورزی 

است.
کشور ما از نعمات بی شمار خدادادی برخوردار است. 
بیابان ها،  و  دشت ها  معدنی،  دریایی،  فراوان  نعمات 
طال  مانند  که  کرده  تبدیل  سرزمینی  به  را  ایران 
ارزشمند است. اگر ما هر چه نیاز داریم از طریق 
زمین تولید كنیم، دیگر ضرورتى ندارد كه نفت 

بفروشیم و مثاًل گندم وارد كنیم.
اتکا  نفت  به  ما صرفاً  که  است  نادرست  کامال   این 
باشیم.  اقتصادی کامال وابسته به نفت  داشته ودارای 
توسعه ی  و  تقویت  برای  نفتی  درآمدهای  از  باید  ما 
همچنین  و  معدن  و  صنعت  کشاورزی،  بخش های 
اما متاسفانه تاکنون به دلیل  خدمات استفاده کنیم؛ 
از  ملی  تولید  نفتی  درآمدهای  از  نادرست  استفاده ی 
جهش و رشدی که شایان آن می باشد برخوردار نشده 

است.
باید برای استفاده از درآمدهای نفتی مراقبت و دقت 

به  اینکه  یعنی  ویژه  مراقبت  باشیم.  داشته  ای  ویژه 
عنوان مثال: ما پول نفت را برای واردات گندم هزینه 
در  سرمایه گذاری  و  توسعه  برای  را  آن  بلکه  نکنیم 
پول  اینکه  به جای  و  کار گیریم  به  بخش کشاورزی 
افزایش  برای  را  بستر  و  زمینه  بخریم،  گندم  را  نفت 

تولید گندم و افزایش تولید ملی مصرف کنیم.
برنامه  با  دارد  وظیفه  دولت  مطالب  این  به   باتوجه 
های کالن خود راه را برای تحقق این امر فراهم سازد. 
با همه ی این اوصاف ما نیز به عنوان اعضای جامعه 
می توانیم در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی نقشی 

موثر ایفا کنیم.
فرض بفرمایید اگر خانواده های ایرانی باصرف هزینه 
هایی بسیار کم و با استفاده از ضایعات غذایی منزل  
خود به پروش سبزیجات، مرغ ویا حتی حیوانات اهلی 
بپردازند در این صورت در بخشی از احتیاجات خود، 
خود کفا شده و در نتیجه، این خودکفایی زنجیره ای 
خانواده های همگام با شما خود به خود  موجب می 
شود قیمتهای مواد مصرفی پایین بیاید. این یک نمونه 
ی بسیار کوچک بود.در زمینه های مختلف می توان 

این کار را انجام داد.
همچنین درخانه، خانم ها می توانند به عنوان یک 
مدیر موفق عمل کنند و با خرید کاال و اجناس ایرانی 
در رشد تولید ملی موثر باشند.با این امر تولید کننده 
روز  به  روز  تواند  می  و  شود  می  ترغیب  و  تشویق 

کیفیت کاالی خود را افزایش دهد.
که  مقاومتی  اقتصاد  به  رسیدن  صورت  هر  در 
اقتصادی است مبتنی بر توان و تولیدات داخلی یک 
کشور، همت و تالشی همگانی را می طلبد. همه، هم 
دولت و مسئولین و هم مردم باید دست به دست هم 
دهیم و در تالشی هدفمند  برای رسیدن به افق های 

این برنامه راهبردی گام برداریم.
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دعوت به همکاری

را  صراط  نشریه  با  همکاری  به  تمایل  که  عزیزی  دانشجویان 
سیاسی،  های  نوشته  شامل  را  خود  مطالب  توانند  می  دارند، 
فرهنگی، ادبی، دل نوشته، مطالبه گری در قالب بازتاب معضالت 
دانشگاه و یا مشکالت صنفی به همراه مشخصات خود به رایانامه 

این نشریه به نشانی serat.bso@gmail.com ارسال کنند. 
همچنین با ارسال نظرات و پیشنهادات خود از طریق رایانامه 

ما را در تعالی هر چه بهتر این نشریه یاری نمایید.

تک خبر
ارومیه  دانشگاه  در  فرهنگی  فعاالن  نشست  اولین 
به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با حضور 
و  دانشگاه  رئیسه  هیئت  دانشگاه،  محترم  ریاست 
اسفند  هفتم  چهارشنبه  روز  در  ها  دانشکده  ریاست 

ماه برگزار گردید.

را  خود  تقاضای  ارومیه  دانشگاه  دانشجویی  بسیج 
بر برگزاری و تداوم چنین نشست هایی اعالم  مبنی 

می دارد. 
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