
ّــه ای اســت کــه از  ــام روی ــه یــک ن ــدن هــر ســال ب خوان
ــف  ــان خل ــد و در زم ــاد ش ــی)ره( ایج ــام خمین ــان ام زم
صالــح ایشــان امــام خامنــه ای)حفظــه اهلل( نیــز ادامــه 
پیــدا کــرد، بــدون شــک ایــن نامهــا بــا دقــت و ظرافــت 
ــد از آن  ــی توان ــه م ــک جامع ــر ی ــا رهب ــه تنه ــی ک خاص
برخــوردار باشــد انتخــاب مــی شــوند کــه اهمیــت و 
اولویــت موضوعــات مختلــف را در ابتــدای ســال و بــرای 
تمــام آن مشــخص مــی کننــد و ســمت و ســوی فعالیــت 
هــای مختلــف دولتــی و مردمــی را بــرای رســیدن ســهل 

ــد. ــه هــدف نشــان مــی دهن وآســان ب
امســال هــم رهبــر انقــاب حســب دیــد کلــی کــه نســبت 
بــه مســائل کشــوری دارنــد دو مقولــه ی »اقتصــاد« و 
»فرهنــگ« را در صــدر اولویــت هــای جامعــه قــرار داده 
و راه تحقــق اهــداف فرهنگــی و اقتصــادی را »عــزم ملــی 

ــد. و مدیریــت جهادی«دانســته ان
امــا مســئله ای کــه رهبــری چندیــن ســال اســت در 
ــث  ــد، بح ــی کنن ــرح م ــاد« مط ــد »اقتص ــی مانن موضوعات
هاســت،  عرصــه  ایــن  در  فعالیــت  بــودن  »جهــادی« 
ــه در راه  ــود ک ــی ش ــرح م ــی مط ــادی زمان ــت جه حرک
ــه هــدف مصائــب و مشــکاتی وجــود داشــته  رســیدن ب
ــام  ــود تم ــا وج ــادی و ب ــت جه ــا مدیری ــد ب ــد و بای باش

ــید. ــه رس ــن نتیج ــه بهتری ــع ب ــکات و موان مش
ــه  ــه نقــش محــوری دانشــگاه در هــر دو مقول ــا توجــه ب ب
ــه  ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــاد اینگون ــگ و اقتص ی فرهن
وظیفــه ی دانشــگاهیان در اعتــای ســطح فرهنگــی و 
ــد  ــه اســت و مــی بای ــر از بقی پیشــرفت اقتصــادی مهــم ت
برنامــه هــای دقیــق تــری توســط مســئولین و دســت 
اهــداف  تحقــق  جهــت  دانشــجویان  و  انــدرکاران 
فرهنگــی و اقتصــادی صــورت پذیرد،کارهــای علمــی و 
ــواردی  ــن م ــا درنظــر گرفت پژوهشــی دانشــگاه بایســتی ب
چــون »اقتصــاد دانــش محــور«ودر ســطح کلــی »اقتصــاد 
ــعه و  ــگ و توس ــد و روی فرهن ــورت پذیرن مقاومتی«ص
تبلیــغ فرهنگــی کــه خاســتگاه اصلــی آن دانشــگاه اســت 

ــرد. ــورت پذی ــدی ص ــق و ج ــای دقی ــزی ه ــه ری برنام
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نشریه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بسیج دانشجویـی دانشگاه ارومیه

امـکان دارد پـس از خوانـدن ایـن مطلـب بگوییـد کـه ایـن 
مطلـب تاریـخ گذشـته اسـت ولـی بـه خاطـر اهمیـت و هـم 
چنیـن برخـی از شـبهات کـه جوانـان و دانشـجویان دغدغـه 
منـد نیـاز بـه پاسـخ دارنـد، دسـت بـه قلـم شـدیم و نوشـتیم 
آنچـه را کـه درد دلمـان بـود، آنچـه را که دیدیم ولـی بنا به 
مصالحـی نتوانسـتیم کاری انجـام دهیم؛ نوشـتیم تـا کمی از 
آثـار توهینـی کـه متوجـه ما شـد، کم شـود. نوشـتیم تـا فردا 
روز شـهدایی کـه بـرای عزت ایـران اسـامی جنگیدند از ما 

نارحـت نباشـند کـه چرا ننوشـتیم.
همـان طـور کـه مـی دانیـد بعـد از روی کار آمـدن دولـت 
یازدهـم، در سیاسـت خارجـی مشـی ایـن دولت بـر تعامل با 
جهـان بـود و در راسـتای این سیاسـت گام های اعتماد سـاز 
یکـی پـس از دیگـری عـزت ایران را مـورد هدف قـرار داد 
و هـر قدمـی کـه پیـش مـی رفتیـم بیشـتر هزینـه متحمـل می 
شـدیم؛ هر بار که سـر میزی می نشسـتیم بیشـتر و بهتر امتیاز 
مـی دادیـم؛ هـر بـار کـه زیباتـر لبخند مـی زدیم،دشـمنان ما 
پرروتـر مـی شـدند؛ هرچقدر که بیشـتر در مقابل مسـتکبران 
جهـان خاضـع تـر می شـدیم بیشـتر مسـخره می شـدیم و هر 
بـار کـه بـرای اروپایـی ها مجـوز ورود به کشـور صـادر می 
کردیـم بـدون اینکـه کنترلـی بکنیـم، بیشـتر مقامات کشـور 
مثـل رئیـس تشـخیص مصلحـت نظـام را خـرد مـی کردیـم 
چـرا کـه چنـد زن اجنبی، مـرد مبـارز دوران قبـل از انقاب 
مـورد  را  تحمیلـی  اوایـل جنـگ  انقابـی  مـرد  و  اسـامی 
اهانـت قـرار مـی دهنـد ولـی آب از آب تـکان نمـی خورد.

پـس از ایـن اتفاق،کاترین اشـتون در راس هیئتی وارد ایران 
شـد. هـدف بـرای ایـن سـفر، بحـث و گفـت و گـو پیرامون 
مسـئله ی هسـته ای و مذاکـرات ژنـو تعریف شـده بـود ولی 
متاسـفانه ظاهـر قضیـه ایـن بـود و هـدف اصلـی جوسـازی 
علیـه ایـران در جامعـه بیـن الملـل و محکـوم کـردن ایران و 

ایرانـی در خـاک خـود بود.
محکومـان  بـا  بـود  ایـران  در  کـه  روزی  چنـد  در  اشـتون 
فتنـه آمریکایـی- اسـرائیلی 88 دیـدار کـرد. بـا کسـانی کـه 
بـا عملکـرد خـود 8 مـاه کشـور را آمـاج درگیـری هـا قـرار 
دادنـد؛ بـا کسـانی دیـدار کـرد کـه بـه اعتبـار نظـام مقـدس

زدنـد؛  لطمـه  المللـی  بیـن  جوامـع  در  اسـامی  جمهـوری 
بـا کسـانی هـم پیالـه شـدند کـه باعـث شـدند جوانـان ایـن 
کشـور کشـته و شهید شـوند؛ کسـانی که میلیاردها تومان به 
کشـور خسـارت زدند. هدف از این نوشـته بررسـی فتنه 88 
و خیانتهـای اصحـاب فتنـه نیسـت، هـدف از ایـن یادداشـت 
چنـد پرسـش از دکتـر ظریـف و دکتـر روحانـی می باشـد؟

1-وزارت خارجـه مسـئولیت ایـن دیدار را بـه عهده نگرفت 
و مسـئوالن وزارت خارجـه مـی گوینـد که ما از ایـن دیدار 

هیس، فتنه گرها منتظرند!

خان های خوابگاهی که با چشم 
بصیرت دیده میشن!!!

حرف های یامفت
یک مفتی!

شما خطرناک بودید علی آقا!
صفحه 3

»لیبرال دمکراسی« چیست؟

صفحه 2

صفحه 4

صفحه 4

امــا  داشــتند  کدخــدا  بچه هــاي  نداشــتیم.  فرفــره  مــا 
ــعود و  ــد. مس ــا بدهن ــت م ــه دس ــد ک ــا نبودن ــازي م همب
مجیــد نقشــه اش را کشــیدند و مصطفــي بنــد و بســاطش را 
جــور کــرد. مــا کــه فرفــره دار شــدیم، لبخند نشســت روي 
ــد«! ــد مي شــود، مي توانی ــزرگ. گفــت: »دیدی لبهــاي باباب

ــازي  ــره ب ــه فرف ــل خان ــدا، داخ ــاي کدخ ــرس بچه ه از ت
ــورد.  ــان بربخ ــج قبایش ــه تری ــد و ب ــادا ببینن ــم. مب مي کردی

ــد. ــا مي پیچی ــده م ــا زود در دهک ــا خبره ام
ــه گــوش کدخــدا رســید، داغ کــرد. گفــت:  ــر کــه ب خب
ــه فرفــره بــازي.«  »بیخــود کرده انــد. بچــه رعیــت را چــه ب
ــو  ــش عم ــود پی ــده ب ــود و آم ــیده ب ــوه اش را ورکش و گی
ــان روز،  ــه هم ــنیدیم ک ــداً ش ــزي. )بع ــه آبروری ــد ب محم
ــان  ــن اول کارش ــه: »ای ــرآب گفت ــوش می ــدا دم گ کدخ
اســت. فــردا همیــن فرفــره مي شــود روروک و پــس 
ــال  ــاي آب ده، م ــتر موتورپمپ ه ــاه.« بیش ــرخ چ ــردا چ ف
کدخــدا بود.)عمــو محمــد کــه صدایمــان کــرد، فهمیدیــم 
کار از کار گذشــته. فرفــره را برداشــت و گذاشــت داخــل 
گنجــه. درش را قفــل کــرد و کلیــدش را داد دســت 
بچه هــاي کدخــدا. کــه خیالشــان راحــت باشــد از نبــودن 

ــره. فرف
ــا لــب و لوچــه آویــزان. فهمیــد  رفتیــم پیــش بابابــزرگ ب
گرفتگــي حالمــان را. عموهــا را صــدا زد. بــه عمــو محمــد 
گفــت: »خــودت کلیــد را دســت کدخــدا دادي و خــودت 

ــري.« ــس مي گی پ
همه مــان  نبــود.  حرفهــا  ایــن  مــرد  محمــد  عمــو 
مي دانســتیم. بابابــزرگ گفــت: »برویــد و قفــل گنجــه 
ــره  ــان فرف را بشــکنید.« عمــو محمــود گفــت: »کــي برایت
خریــد؟ کدخــدا؟!« گفتیــم: »نــه عمــو جــان! خودتــان کــه 
مي دانیــد، خودمــان ســاختیم!« گفــت: »دیگــر بلــد نیســتید 
ــازید.«  ــرش را بس ــت: »بهت ــرا!« گف ــم: »چ ــازید؟« گفتی بس
بیــداد. صــداي  و  داد  بــه  در خانــه کدخــدا  رفــت  و 
بگومگویشــان ده را برداشــت. ایــن وســط مــا، قفــل گنجــه 

را شکســتیم و بهتــرش را ســاختیم.
بچه هــاي کدخــدا فهمیدنــد. کدخــدا گــر گرفــت. داد زد: 
»یــا فرفــره یــا حــق آب!« و بــه میــرآب گفــت کــه آب را 
روي زمینهــاي همه مــان ببنــدد. کار ســخت شــد. عموهــا 

و  ندیــده  راه  هــزار  از 
نشــنیده، آب مي آوردنــد 
ــتمان  ــه کش ــن. ک ــر زمی س

نســوزد.  بي آبــي  از 
مســعود را گرفتنــد و کتک 

زدنــد. زورمــان آمــد. مجیــد بــه تافــي اش، روروک 
ســاخت. کدخــدا گفــت کــه گنــدم و تخم مــرغ هــم 
ازمــان نخرنــد. مجیــد و مصطفــي را هــم گرفتنــد و زدنــد. 
ــه و  ــا گوش ــود ام ــد ب ــوز بلن ــود، هن ــو محم ــداي عم ص

کنایه هــا شــروع شــد. 
جــور  »ایــن  گفــت:  و  کــرد  جمعمــان  حســن  عمــو 
نمي شــود. هــم فرفــره شــما بایــد بچرخــد و هــم زندگــي 
ــرود  ــد ب ــرار ش ــت و ق ــت گرف ــزرگ رخص ــا.« از باباب م
ــت،  ــه برگش ــي ک ــد. وقت ــرف بزن ــدا ح ــود کدخ ــا خ و ب

ــود.  ــحال ب خوش
گفــت: »قــرار شــده روروک را خــراب کنیــم امــا فرفــره 
ــد و هــم  ــا هــم تخم مرغمــان را بخرن دســتمان باشــد. آنه
کمــي آب بدهنــد.« بابابــزرگ گفــت: »کدخــدا ســر 
ــول داده کــه  ــد.« عمــو حســن گفــت: »ق ــش نمي مان حرف

ــدان شــماییم. حواســمان هســت!« ــا فرزن ــد. م بمان
جلــوي  را،  روروک  و  آمدنــد  کدخــدا  بچه هــاي 
ــد  ــن آم ــد. عموحس ــراب کردن ــا، خ ــس م ــمهاي خی چش
و فرفــره را گذاشــت پیــش دســتمان و رفــت کــه بــا 
ــتیم  ــي نداش ــذارد. دل و دماغ ــدار بگ ــرار و م ــدا ق کدخ
بــراي چرخانــدن فرفــره. مهــدي گفــت: »وقــت زانــو 
ــد چــرخ چــاه بســازیم. کدخــدا  ــل کــردن نیســت. بای بغ
از امــروز مــا مي ترســید نــه دیــروز فرفــره و روروک 

زد. لبخنــد  بابابــزرگ  ســاختن مان.« 
عمــو حســن هــر روز بــا کدخــدا کلنجــار مي رفــت. یــک 
روز خوشــحال بــود و یــک روز از نامــردي کدخــدا 
قــوت«  »خــدا  بهــش  و  مي شــنیدیم  مــا  مي گفــت. 
ــکي  ــام یواش ــت ب ــاالي پش ــتند ب ــا داش ــم. بچه ه مي گفتی

چــرخ چــاه مي ســاختند.

داستان ما و كدخدایي كه نمي خواست فرفره بسازیم...

فریاد »مرگ بر آمریکا«؛ برخالف اسالم؟!!!
بار الها! ملت مجاهد ما در این برهه زمان، با چه حوادثی 
و با چه چهره  هایی مواجه است؛ عصری که حکومتهای 
و  آن چنان  گروهی  رسانه  های  و  آن چنانند  مسلمین 
به  صورت  را  باطل  که  عصری  این چنین،  ابرقدرتها 
صورت  به   را  جنایات  و  دهند  می   مردم  خورد  به  حق 
صلح  طلبی، عصری که دشمنان اسام و مسلمین با ملت 
اکثر  و  نکرد  چنگیز  که  می  کنند  آن  مستضعف،  های 
حکومتهای مسلمانان، در جنایاتی که بر ملتهای خود می 

 رود، از جانیان طرفداری می  کنند، عصری که فریاد مرگ بر اسرائیل و آمریکا، برخاف 
اسام تلقی می  شود!
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بـی خبر بـوده ایم.
داشـته  صحـت  جمـات  ایـن  اگـر 
باشـد واقعـا مایه تاسـف اسـت که شـما 
مهمانـی را دعوت می کنید و یا حداقل 
میزبانـی او را بـه عهـده مـی گیریـد و 
مهمـان سیاسـی شـما برخـاف عـرف 
دیپلماتیـک و بـدون برنامـه ریـزی قبلی 
شـما به دیدار محکومان قضایی کشـور 
دیگـر  رسـمی  دیـدار  هـر  یـا  و  شـما 
خـارج از برنامـه مـی رود کـه بـه نظـر 
نویسـنده بایـد بـه حالتـان گریـه کـرد!

و  شـما  کـه  اسـت  ایـن  دوم  حالـت 
وزارت اطاعـات از ایـن دیـدار مطلـع 
بودیـد و امکانـات اولیـه را بـرای ایـن 
دیـدار تـدارک دیـده ایـد کـه در ایـن 

حالـت نیـز تاسـف بسـی عظیـم تـر از حالـت اول مـی باشـد کـه 
چـرا بـه مـردم دروغ مـی گوییـد؟

از محکومـان قضایـی کشـور کـه کاتریـن  2-خانـم محمـدی 
اتریشـی بـا وی دیـدار کـرده اسـت مـی گویـد کـه ایـن دیـدار 
کامـا رسـمی و هماهنگ شـده بـوده است.سـوال مـا از ظریِف 
اینکـه  از  قبـل  اسـت کـه چـرا  ایـن  روحانـی و همـکاران وی 
بیاناتـی را در بیـن اصحـاب رسـانه و خبرنـگاران ایـراد کنیـد بـا 

خانـم محمـدی هماهنـگ نکـرده بودیـد کـه سـوتی ندهیـد؟
3-ایـن سـوال بسـیار سـاده مـی باشـد و آن ایـن اسـت کـه آقای 
ظریـِف روحانـی آیـا وقتـی کـه شـما بـه آمریـکا و یا هرکشـور 
اروپایـی و آمریکایـی دیگـر مـی رویـد، آنهـا بـه شـما اجـازه 
مـی دهنـد کـه شـما بـا مجرمـان و محکومـان قضایی آن کشـور 
ماقـات کنیـد؟ آیـا آمریکایـی هـا بـه شـما اجـازه مـی دهنـد تا 
بـا سـیاه پوسـتان زندانـی دیـدار کنیـد؟ آیـا بـه شـما اجـازه مـی 
دهنـد پـای درد دل زندانیـان گوانتانامـو و ابوغریـب بنشـینید و 
وضـع حقـوق بشـر در ایـن اماکن و این کشـورها را به سـمع نظر 
جهانیـان برسـانید؟ آیـا بـه شـما اجـازه می دهنـد که بـا ابزارهای 
شـکنجه ابوغریـب و گوانتانامـو عکس یـادگاری بگیریـد؟ وآیا 
بـه شـما اجـازه مـی دهنـد که در مـورد هولوکاسـت یـک جمله 
سـه کلمـه ای بگوییـد؟ اگـر به شـما اجـازه دادنـد، از نظر عرف 
دیپلماتیـک رفتـار شـما با اشـتون صحیح اسـت ولی اگـر نه، چه 

توجیهـی بـرای عملکـرد خـود درایـن مـورد دارید؟
4-آقـای ظریـِف روحانـی چـرا ملـت را بیگانـه و نامحـرم مـی 
دانیـد و در مقابـل دشـمنان اسـام و انقاب خاضـع و متواضعید 
و اجـازه مـی دهیـد بدون اجازه شـما هر غلطی در خاک کشـور 
شـما بکننـد؟ مگـر نمـی دانید که بـا نرمـش و خضـوع در مقابل 
شـیاطین زبـان آن هـا بـی ادب تـر و گسـتاخ تـر می شـوند؟ این 
چـه سیاسـت کثیفی اسـت که به شـما اجـازه نمی دهـد از عزت 
کشـور خـود دفـاع کنیـد؟ این چه سیاسـت ننگ باری اسـت که 
بـه شـما اجـازه نمـی دهد در مقابـل یاوه گویـی های آنهـا اظهار 
نظـر کنیـد؟ ایـن چـه دیپلماسـی ای اسـت کـه کـه یـک پیـرزن 
اتریشـی شـما را در خـاک کشـورتان محاکمـه مـی کند و شـما 

فقـط لبخنـد مـی زنید؟
5-سـوال آخـر اینکـه اقـای بانکـی مـون، عروسـک سـاعتی و 
گفـت:  آمیـز  توهیـن  نظـری  اظهـار  در  آمریـکا  شـده  کـوک 
نکـرده  عمـل  هایـش  وعـده  بـه  هنـوز  ایـران  »رئیـس جمهـور 
اسـت.« آقـای ظریـف شـما و رئیـس جمهـور محتـرم چـه وعده 
هـای بـه آنهـا داده ایـد کـه توانایـی عمل به آنهـا را نداریـد؟ آیا 
در گفتـار خـود در مقابـل گردنکشـان جهـان دقـت مـی کنیـد؟ 
چـرا اجـازه مـی دهیـد کـه بـان کـی مـون بـه عنـوان رئیـس بـا 
شـما برخـورد کنـد؟ یادتـان هسـت کـه اوبامـا به رئیـس جمهور 
آنگـوال گفـت: »بایـد حقـوق هـم  جنـس بـازان را بـه رسـمیت 
بشناسـید وگرنـه تحریمتـان مـی کنیـم.« ! آقایـان و دیپلمـات هـا 
و حقـوق دانـان نکنـد کـه به بهانـه برداشـتن تحریم هـا دم به تله 

آنهـا بدهیـد و کاری را بکنیـد کـه نبایـد...
خاصـه اینکـه بـا دیـدن شـرایط فعلـی نگرانـم از اینکـه روزی 
غربـی هـا بگوینـد عذرخواهـی کنیـد که شـاه را بیـرون کردید؛ 
بگوینـد کـه حقـوق هـم جنـس بازهـا و بهائیـان را بـه رسـمیت 
بشناسـید؛ بگوینـد کـه اعتقـادات دینی خـود را کنـار بگذارید و 
مـی ترسـم از آن روزی کـه دوبـاره بگویند فان گروه سـربازان  

و سـرمایه هـای مـا در ایران هسـتند.
و کام آخـر اینکـه بـا ایـن رفتارهایـی کـه تـا بـه امـروز کـرده 
ایـد و نرمـش هایـی که انجـام داده اید دشـمنان بیش از گذشـته 
گسـتاخ تـر شـده انـد، بـرای مثـال همیـن خبـری کـه بـر روی 
رسـانه هـای داخلـی و خارجـی باال رفـت که حاکـی از مصادره 
سـاختمان 500 میلیـون دالری ایـران در آمریـکا بود. سـاختمانی 
کـه شـرکت هـای ایرانـی در آن به فعالیت مشـغول بودنـد. دلیل 
ایـن کار اقـدام تروریسـتی 11 سـپتامبر ذکـر شـده و ایـن یعنـی 
اینکـه بـاز هـم برگشـتیم بـه نقطـه اول؛ یعنـی اینکـه برگشـتیم 
بـه زمانـی کـه مـا محـور شـرارت شـدیم؛ یعنـی اینکـه دوبـاره 
پرونـده سـازی بـرای تحریم های بیشـتر علیـه ایران بـه بهانه های 
مختلـف شـروع شـد؛ یعنـی اینکـه فکـر می کنـم دیپلمـات های 
ایرانـی بـد جـور نـارو خوردنـد؛ و ایـن یعنـی باید به حـرف امام 

اعتمـاد کـرد که»ایـن امریکایـی هـا قابـل اعتماد نیسـتند.«

»سوسیالسیم«،  »لیبرالیسم«،  مثل  هایی  »ایسم« 
»توتالیتریانیسم«و... از جمله مفاهیم کلی هستند و ذهن 
افرادی که می خواهند بدون ورود جّدی به عرصه ی 
را  آورند  بدست  اجمالی  اطاعات  سیاسی،  مطالعات 
با  مشغول کرده و گاها مشکاتی را ایجاد می کنند، 
توجه به اهمیتی که این واژگان در فضای رسانه ای، 
مطبوعاتی و علمی دارند و برای بسیاری از آنها معادل 
سازی واژه ای نشده است، می خواهیم در این نوبت، 
مفهوم ترکیب واژه ی»لیبرال دموکراسی« را بصورت 
ساده بررسی کنیم. به این منظور ابتدا هر کدام از آنها 

را بطور جداگانه طرح می کنیم:
»لیبرالیسم«

قدیمی  فلسفی-سیاسی  های  آموزه  از  یکی  لیبرالیسم 
خواهی«  »آزادی  بمعنی  مصطلح  بصورت  که  است 

اما  است،  شده  مطرح 
نگرش  نوع  در  که  تحولی 
واژه  از  استفاده  نوع  حتی  و 
لیبرالیسم اتفاق افتاد به دوران 
به  تا  آن  از  رنسانس]وبعد 
گردد،رنسانس  می  امروز[بر 
از  که  حرکتی]انقاب[بود 
میادی  پانزدهم  قرن  اواخر 
زندگی  های  جنبه  تمام 
بر  در  را  باختری  اروپای 
شکوفایی  باعث  و  گرفت 

ادبی، علمی، فرهنگی و سیاسی آنها شد.
منحرف شده  علیه دین  بود  انقابی  رنسانس  واقع  در 
با  مخالفت  به  کلیسا  جعلی  احکام  با  ]مسیحیت[که 
عالمان و هنرمندان و... بر می خواست و با قدرتی که 
در دست داشت مانع از پیشرفت علمی و فرهنگی و ... 
غیره می شد]به همین علت خمیر مایه ی رنسانس را 
مخالفت با کلیسا تشکیل می دهد و طی سالها جنگ و 
جدال، در نهایت عّده ی پیروز موفق می شوند کلیسا 
و مسیحیت تحریف شده توسط کشیشان را کنار زده 
و انسان را به جای خدا و عقل را به جای وحی بنشانند، 
از این برهه ی تاریخی به بعد تعبیری که از لیبرالیسم 
می شود، بیشترکسانی را نشان می دهد که موفق شده 

اند در جنگ علیه کلیسا پیروز شوند.
در نتیجه مشخص است که لیبرالیسم، »روش« و »رفتار« 
نیست، بلکه یک »ویژگی« است که باعث می شود به 
شخص معتقد به آموزه ی »لیبرالیسم«، »شخص لیبرال« 

بگویند.
توان  می  باشد،  داشته  اعتقاد  لیبرالیسم  به  کسی  اگر 
اعتقاد  چیز  دو  به  الزاما  این شخص  که  نتیجه گرفت 
راسخ دارد؛ اول»فرد محوری« و دوم»عقل محوری«، 
داند]بر عکس  را محور عالَم می  لیبرال خود  شخص 
داند[و  می  عالم  محور  را  خدا  که  د  موِحّ شخص 
بد، زشت و  سنجش همه چیز و همه کس، خوب و 
زیبا، حق و باطل و... فقط و فقط با این محور]انسان[ 

انجام می دهد.
آن  افراد  تعداد  به  لیبرال،  ی  جامعه  در  مبنا  همین  بر 
در یک  دارد.  و... وجود  دین، حقیقت  جامعه، خدا، 
حق  »اسام  بگوید  تواند  نمی  کسی  لیبرال  ی  جامعه 
از  تواند  نمی  کسی  جامعه  این  در  اصوال  و  است« 
مسلّم  حقیقت  تنها  و  کند  صحبت  واحدی  حقیقت 
کسان  است  ممکن  که  چرا  است،  انسان«  »وجود 
دیگری باشند که بت پرست را حقیقت بدانند! در هر 
لیبرال اجازه ی ظهور یک دین واحد  حال جامعه ی 
که حاوی حقیقت مطلق بوده و تمام افراد را به سعادت 

راهنمایی کند را نمی دهد.
حقیقت]عقل،  استنباط  راههای  لیبرالیسم  عاوه  به 
کند  می  عقل  به  محدود  تنها  تجربه[را  حس،  وحی، 

نیست،  قائل  ارزشی  حس،  و  تجربه  و  وحی  برای  و 
گویاترین جمله در این مورد مربوط به دکارت است 
عقل  در  را  انسان  وجود  تر  تمام  هرچه  افراط  با  که 
خاصه کرده و می گوید:»من می اندیشم، پس هستم« 
می  یقین  با  خودش  مورد  در  فقط  دکارت  واقع  در 
داشتن همه  دارم« و در مورد وجود  گوید که»وجود 

چیز غیر از خودش تردید دارد.
حکومت  و  زندگی  روش  »لیبرالیسم«  اینکه  نتیجه 

برمبنای اصالِت تکثِّر اعتقادات، ارزش ها و... است.
»دموکراسی«

دموکراسی نیز همانند لیبرالیسم یک آموزه ی سیاسی 
شده  مطرح  مردم«  »حکومت  معنی  به  که  اجتماعی 
است، بر عکس لیبرالیسم، دموکراسی یک روش است، 
دموکراسی  بهتر  عبارتی  به  کردن.  حکومت  روش 
چه  که  کند  می  مشخص 
کنند  می  حکومت  کسانی 
دهد  می  نشان  لیبرالیسم  و 
حکومت  باید  چگونه  که 

کنند.
ریشه  اندیشمندان  از  برخی 
ی دموکراسی را در دولت 
باستان  یونان  های  شهر 
جستجو کرده اند اما شکل 
اواخر  از  بیشتر  آن  جدید 
قرن هجدهم و مشخصا بعد 

از انقاب کبیر فرانسه در سال 1789 شیوع پیدا کرد.
این  به  دهد،  می  »اکثریت«  به  را  اصالت  دموکراسی 
معنی که اگر اکثریت جامعه برای حکومت به کسی 
کنند،  می  نیز  »مشروع«  را  وی  حکومت  دهند،  رای 
هرچند اگر شخص منتخب فاسد باشد! اما اگر همین 
صرف  به  بخشیدن  دموکراسی]مشروعیت  ویژگی 
به  کنیم،  مقایسه  اسام  سیاسی  قانون  با  اکثریت[را 
دو مطلب تفکیک شده برخورد می کنیم: اول اینکه 
جدای  و  مجزا  دوچیز  مردمی  مقبولیت  و  مشروعیت 
دایره  در  مقبولیت  فقط  که  ترتیب  این  به  اند،  هم  از 
منشاء  مشروعیت  و  است  مردم  اکثریت  اختیارات  ی 
جدایی دارد. دوم اینکه مبنای مشروعیت میزان انطباق 

حکومت و حاکم با احکام الهی است.
در واقع طبق قانون سیاسی اسام حکومتی مشروعیت 
دارد که مطابق با قوانین و احکام شریعت اسام و قرآن 
عمل کند و اگر اکثریت مردم نیز به این حکومت رای 
دهند، زمینه ی مقبولیت آن را فراهم کرده و حکومت 
اسامی می تواند وارد فضای اجتماعی شده و وظایف 

خود را انجام دهد.
مثال حکومت امام علی علیه السام، مادامی که مردم 
به سوی ایشان روی نیاورده بودند، زمینه ی حضورشان 
در عرصه ی حکومتی فراهم نبود، در حالی که عدم 
و  از مشروعیت  السام چیزی  علیه  امام  علی  حضور 

امام بودنشان کم نمی کرد.
پس؛ دموکراسی حکومت اکثریت مردم بدون توجه 
به معیارهای دیگر است، اگرچه دموکراسی خالص در 
از  اندیشمندان  از  بسیاری  و  ندارد  فعلی وجود  جهان 
برند، ولی  نام می  به عنوان »دیکتاتوری اکثریت«  آن 
این مطلب  از حوصله ی  این قسمت  توضیح  و  شرح 

خارج است.
دموکراسی«  »لیبرال  ی  واژه  ترکیب  اینکه؛  نهایتا 
حاوی دوکلمه است که مشخص می کند چه کسانی 
و چگونه باید]آنگونه که در مورد معانی مفرد این دو 
واژه آمد[ حکومت کنند، امروزه در اکثر کشورهای 
سرمایه دار و سرمایه ساالر غربی این نوع نظام سیاسی 

استفاده می شود.
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»لیبرال دموكراسی« چیست؟

خالصــه ای از بیانــات مقــام معظــم 
رهبــری در حــرم مطهــر رضــوی :

آنچــه کــه امــروز میخواهــم عــرض کنــم به طــور 
خاصــه و در یــک جملــه ــــ عبــارت اســت از اینکــه 
ــرف  ــن ح ــد؛ ای ــوی کن ــود را ق ــد خ ــران بای ــت ای ملّ
ملّی اســت.  درباره ی اقتــدار  حــرف،  اســت.  مــن 
مــن عــرض میکنــم بــه ملـّـت عزیزمــان کــه اگــر ملّتــی 
قــوی نباشــد و ضعیــف باشــد، زور خواهــد شــنفت، بــه 
او زور میگوینــد؛ اگــر ملّتــی قــوی نباشــد، باج گیــران 
ــاج میخواهنــد؛ اگــر  ــد، از او ب ــاج میگیرن َــم از او ب عال
بتواننــد بــه او اهانــت میکننــد؛ اگــر بتواننــد زیــر پــا او 
را لگــد میکننــد. طبیعــت دنیایــی کــه بــا افــکار مــاّدی 
اداره میشــود، همیــن اســت؛ هــر کــه احســاس قــدرت 
بکنــد، نســبت بــه کســانی کــه در آنهــا احســاس 
ضعــف میکنــد، زورگویــی خواهــد کــرد؛ چــه نســبت 

ــه ملّــت.  ــه فــرد، چــه نســبت ب ب

مــن نقشــه ی کلّــی ســال 93 را در ایــن دو عنصــر 
میبینــم کــه در پیــام اّول ســال عــرض کــردم: اقتصــاد 
ــوی  ــا مدیریّــت جهادی.ق و فرهنــگ با عــزم ملّــی و ب
شــدن یــک ملـّـت فقــط بــه ایــن نیســت کــه تســلیحات 
جنگــی پیشــرفته ای داشــته باشــد؛ البتـّـه تســلیحات هــم 
الزم اســت، امّــا فقــط بــا تســلیحات هیــچ ملّتــی قــوی 
نمیشــود. مــن وقتــی نــگاه میکنــم، ســه عنصــر را پیــدا 
میکنــم: یکــی اقتصــاد، یکــی فرهنــگ، و ســّومی علــم 
ــال  ــن ده دوازده س ــش، در ای ــاره ی دان ــش. درب و دان
ــر  ــداهلل اث ــد و بحم ــادی زده ش ــای زی ــته حرفه گذش
کــرد. امــروز مــا در دانــش داریــم پیــش میرویــم، امّــا 
در مــورد اقتصــاد و در مــورد فرهنــگ، یــک اهتمــام 
بتوانیــم اقتصــاد  بیــش از متعــارف الزم اســت تــا 
کشــور را بــه شــکلی دربیاوریــم کــه از آن طــرف 
ــک  ــا ی ــری، ب ــک تصمیم گی ــا ی ــد ب ــی نتوان ــا کس دنی
ــر  ــا و ب ــر روی اقتصــاد کشــور م نشست وبرخاســت، ب
روی معیشــت ملّــت مــا اثــر بگــذارد؛ در اقتصــاد هــم 
اگــر عزممــان را جــزم کنیــم و دســت بــه دســت هــم 
بدهیــم، میتوانیــم اقتصــاد را شــکوفا کنیــم. چشــممان 
ــم را  ــن تحری ــی ای ــه ِک ــد ک ــمن نباش ــت دش ــه دس ب
را موافقــت میکنــد؛  نقطــه  فــان  ِکــی  برمیــدارد، 
نــگاه کنیــم ببینیــم خودمــان چــه کار میتوانیــم بکنیــم .

 مــن در یــک جملــه عــرض بکنــم: عزیــزان مــن! 
ــون  ــرا؟ چ ــت. چ ــر اس ــم مهم ت ــاد ه ــگ از اقتص فرهن
ــس  ــا تنّف ــه م ــت ک ــی اس ــای هوای ــه معن ــگ، ب فرهن
میکنیــم؛ شــما ناچــار هــوا را تنّفــس میکنیــد، چــه 
بخواهیــد، چــه نخواهیــد؛ اگــر ایــن هــوا تمیــز باشــد، 
ــف  ــوا کثی ــن ه ــر ای ــما؛ اگ ــدن ش ــاری دارد در ب آث
باشــد، آثــار دیگــری دارد. فرهنــگ یــک کشــور 
ــاری دارد.  ــد، آث ــت باش ــر درس ــت؛ اگ ــوا اس ــل ه مث
فرهنــگ یعنــی باورهــای مــردم، ایمــان مــردم، عــادات 
ــره  ــی کــه مــردم در زندگــی روزم مــردم، آن چیزهای
ــردم  ــش م ــد و الهام بخ ــی دارن ــر و کار دائم ــا آن س ب

ــت؛  ــا اس ــال آنه ــرکات و اعم در ح

ــی  ــه ی فرهنگ ــب رخن ــد مراق ــی، بای ــئوالن فرهنگ مس
ــاک اســت؛  باشــند؛ رخنه هــای فرهنگــی بســیار خطرن
بایــد حّســاس باشــند، بایــد هشــیار باشــند. نمیخواهیــم 
ــگان  ــی کار بیگان ــیب های فرهنگ ــه ی آس ــم هم بگویی
اســت؛ نــه، خــود مــا هــم مقّصریــم؛ مســئوالن مختلف، 
فرهنگــی،  غیــر  مســئوالن  فرهنگــی،  مســئوالن 
ــا  ــته؛ م ــر داش ــا تأثی ــا، اینه ــا، غلط کاری ه کم کاری ه
ــا حضــور  ــم؛ امّ ــه گــردن دشــمن نمی اندازی همــه را ب
دشــمن را هــم در زمینــه ی مســائل فرهنگــی نمیتوانیــم 

ــم.  فرامــوش کنی



آزادی نقد و منتقد از سازندگی تا اعتدال

»آزادی« شعار بنیادین انقاب اسامی است، بخصوص آزادی بیان و آزادی 
مطبوعات که بعد از پیروزی انقاب به شکل جّدی پیگیری شد، اما دولت 
با آن]آزادی[ متفاوت  ها و عملکردشان  با ظرفیت  متناسب  های مختلف 

اولین  که  رفسنجانی  هاشمی  آقای  دولت  مثال  بعنوان  اند.  کرده  برخورد 
دولت پس از جنگ بود با برخوردی سفت و سخت با منتقدان و توقیف 
روزنامه هایی چون »جهان اسام«]که در کنار کیهان دو روز نامه ی منتقد 
دولت آقای هاشمی محسوب می شد[، روش هایی را در برخورد با منتقدان 
از آن هستیم،آقای محسن  نوع دیگری  امروز هم شاهد  پیش گرفتند که 
رضایی در کتاب »رویارویی سوم و جهاد اقتصادی« در مورد فضای بسته 
رفسنجانی[ هاشمی  آقای  جمهوری  ریاست  سازندگی]دوران  دوران  ی 

می نویسد:»دردولت سازندگی فضای نقد و انتقاد کامًا بسته بود . اما این 
فضای بسته به چه دلیل به وجود آمده بود ؟  نزدیکان هاشمی بر این عقیده 
کند،  هدایت  سازندگی  به سمت  را  بخواهد کشور  دولت  اگر  که  بودند 
باید دستش آزاد باشد. فلذا رسانه  ها باید انتقادات خود را تعطیل کنند و 
یا به صورت خصوصی، بدون اینکه انعکاس بیرونی داشته باشد ، مسائل را 
با مسئولین در میان بگذارند. « در حقیقت ضربه ی اصلی بر پیکره ی آزاد 
اندیشی و نّقادی در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی ایجاد و توسط 

سایر دولت ها]من جمله دولت فعلی[پیگیری شد.
اما نکته ی مهم این است که رهبر معظم انقاب هیچ گاه چنین برخورد 
های سطحی که از اختافات جناحی ناشی می شوند را چه در زمان آقای 
لزوم  به  بلکه  نکرده،  تایید  فعلی  دولت  و  بعد  های  دولت  در  و  هاشمی 
وجود آزادی قلم و بیان تاکید داشته اند، به عنوان نمونه ایشان در بخشی از 
بیانات خود که در تاریخ 81/9/9 توسط روزنامه ی کیهان منتشر شده می 
فرمایند:»وجود اختاف نظر و سلیقه در جامعه، امری کاما طبیعی و مایه ی 
پیشرفت کشور است و طرح مطالبی که مخالف نظر مشهور باشد، اشکال 

ندارد، به شرط آنکه نحوه ی مطرح کردن و پرداختن به آن علمی باشد«
اما متاسفانه رویّه ی برخورد و توقیف روزنامه های منتقد توسط دولت ها 
در دولت آقای روحانی نیز با قّوت ادامه پیدا کرد و در نخستین ماههای 
ریاست آقای روحانی سایت ها مانند همت نیوز- و نشریاتی-مانند 9دی و 
یالثارات- با توقیف و تعلیق به جای تحّمل و تشویق بخاطر نقدهایشان به 

دولت مواجه شدند.
محکومیّت  در  کلمات  ترین  صریح  که  است  روحانی  آقای  از  تعجب 
برخورد با منتقدان را در دوران تبیلغات گفته و موجب جلب اعتماد مردم 
منتقدان  بر دهان  اینگونه سیلی محکمی  امروز  و  اند  به ویژه جوانان شده 
خود می نوازند در حالی که رسانه های زنجیره ای بله قربان گوی حامی 

دولت از الطاف مادی و معنوی مسئولین بهره ها برده و می برند.
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مشکل از شماست جناب آقاي خلیلي. شاید 
آن  باشد؛  تقصیر  تان  خانواده  از  مشکل  هم 
نیاوردند.  بارتان  پذیر«  »جامعه  که  هاست 
نوامیس  براي  مزاحمت  عالم،  اهل  باقي  مگر 
را ندیده اند؟ فکر کردید فقط خودتان خیلي 
خوب هستید؟  فکر کرده اید ما بعد از شهادت 
شما روحیه امر به معروفمان باال مي رود؟ فکر 
کنیم  مي  خسته  را  مبارکمان  زبان  اید  کرده 
که به آدم هاي دور و بر- نه آدم هاي وحشی 
لساني  ي  ساده  هاي  تذکر   - ناموس!  مزاحم 

بدهیم؟ چه فکري کردید و رفتید جلو؟ ...
جان  براي  آقا!  علي  بودید  خطرناک  شما 
یحتمل  اید.  داشته  ما ضرر  بي صداي  جامعه 

به هم مي  همین شماها  را  مردم  آرامش  اید.  عربده کشي هم شده  باعث 
زنید. وگرنه آن شب هم همه چیز با آرامش برگزار مي شد . مثل شب هاي 

دیگر... مثل خیابان هاي دیگر... مثل خانم هاي دیگر ... 
امثال شما بخواهند تذکر لساني بدهند، نظم و آرامش  راستي اگر از فردا 
جامعه به هم نمي خورد؟ چرا! شما عاوه بر گناه نابخشودني خودتان در 
خداي  یکهو  که  هایي  جوان  تمام  گناه  بار  باید  صوتي،  آلودگي  ایجاد 
ناکرده قلبشان برایتان به تپش مي افتد و تذکر لساني مي دهند و باعث سر و 
صدا مي شوند، به دوش بکشید. حاال خودتان هیچ! تکلیف آن جوان هاي 
خامي که از یک طلبه جوان، سرمشق مي گیرند چیست؟! حتي یک لحظه 
با خودتان به باغ شهادتي که با آن جوان ها، خواهید ساخت، فکر نکردید 
؟ متاسفم ... شما را باید اگر هم جان نمي دادید به جرم بزرگ بر هم زدن 
نظم و آرامش جامعه ي اسامي و تشویق عملي دیگران به این کار اعدام 

مي کردند!
که  ها  همان   ، آموزانتان  دانش  ترسیدید  تهران!  بهشت  موسسه  مربي  آقا 
داشتید از هیئت مي رساندید خانه، فکر کنند فقط اهل حرفید؟ با خودتان 
بر  وحشتناکي  تاثیر  چه  شان،  مربي  خوردن  چاقو  ي  صحنه  دیدن  نگفتید 
بگیرید.  تحویل  بفرمایید  معلم!  آقا  گذاشت؟  خواهد  لطیفشان  ي  روحیه 
دانش آموزاني تربیت کرده اید که فردا روز یحتمل مي خواهند جلوي هر 
گناه ِعلني ِ دردناکي بایستند. مي دانید چه خواهد شد اگر بایستند؟ دانش 
انتقام خونتان را از هر اراذل و اوباشي با  آموزان شما احتماال مي خواهند 
تذکرات لساني بگیرند. چرا شما به اراذل بي گناهي که گیر یک تا! جوان 

مذهبي مي افتند، فکر نکردید آخر؟!
از همه ي این ها بگذریم . حجم کاري قوه قضائیه را نمي گویید؟ اگر هر 
دقیقه کسي مثل شما بخواهد از نوامیس مسلمانان دفاع کند و مجروح شود، 
مي دانید چه مصیبتي بر سر قوه قضائیه خواهد بارید؟ مي دانید چه دردسر 
بزرگي براي نهاد هاي انتظامي درست خواهد شد؟  مي دانید چه توقعي از 
قشر مذهبي ایجاد خواهد شد؟ مي دانید جامعه چه نگاه بدي خواهدداشت 

به مذهبي هایي که دم به دم فقط ادعا مي کنند؟ آه از دست خامي شما. 
کارهاي  سالگي سن  نوزده   ... خلیلي  آقاي  ساله!  نوزده  جوان  گویند  مي 
بزرگ نیست. اینجا هیچ مسئولي هیچ جوان نوزده ساله اي را به رسمیت 
نمي شناسد. هیچ مسئولي از نظر هیچ جوان نوزده ساله اي استفاده نمي کند 
نوزده  نمي دهد. جوان  نوزده ساله  .هیچ مسئولي هیچ کاري دست جوان 
و  ها  جوان  یاد  را  مردم  خواستید  شود.  مي  مهم  انتخابات  ایام  فقط  ساله 
جوانک هاي دفاع مقدس بیندازید؟ خواستید بگویید نسل سوم انقاب هم 
مي تواند کارستان کند؟ خواستید بگویید در باغ شهادت باز، باز است؟ در 
سکوت و مظلومیت تمام بر سر ما فریاد هاي بي پروا مي کشید و مرد میدان 
مي طلبید که تحمل دو سال درد و نیش با هم را داشته باشد؟ خواستید لبخند 

بنشانید بر لب رهبر؟ آه از دست شما و کار شما ... 
آقاي هیئتي! من نمي دانم شما توي هیئت آن شب چه دریافت کرده بودید. 
لیتر اشک مي ریزند؛  لیتر  این همه آدم مي روند هیئت؛  بگیرید!  یاد  ولي 
کیلو کیلو آرایش است که با اشک پاک مي شود؛ ولي هیچ کدام برگشتني 
پیش  خاطر  به  آقا!  نه  چرا؟  کنید  مي  فکر   . نکردند  را  شما  کار  هیئت  از 
نیامدن موقعیت نیست. ما موقعیتش هم پیش بیاید، زره ضد گلوله هم باشد، 
نمي رویم جلو! ما با این روحیه هاي لطیف تحمل عربده ي هیچ بشري را 
نداریم. اصا وقتش را هم نداریم. باید برویم برسیم به کار هاییمان. به کار 
هاي مدرسه، دانشگاه، مسجد ... امر به معروف کیلو چند آقا؟ امر به معروف 

آن قدر شرایط دارد که اصا بهش فکر هم نمي شود و نباید کرد .

شما خطرناک بودید علی آقا!

اگـر بخواهیـم واژه ی فرهنـگ را از زبـان یـک دانشـجو معنـا کنیـم، همـه اش 
میشـود؛ درس خـوان بـودن و منظـم بـودن و پـر تـاش بـودن و کـم توقـع بودن 
و ....، در نهایـت اینهـا همگـی معنـای یـک دانشـجوی بـا فرهنگ اصیـل ایرانی، 
کـه نمونـه اش هیـچ جـای دنیا پیـدا نمی شـود را برای مـا تداعی میکنـد. اما اگر 
بخواهیـم از اهـل فـن اش سـوال کنیم، جواب دیگری می شـنویم کـه :»فرهنگ 
در علـوم انسـانی متشـکل از فرهنـگ مادی و معنوی اسـت و هر آنچه انسـان در 
پـی جداشـدن از طبیعـت و چیـره شـدن بـر آن را دنبـال میکند، معـرف فرهنگ 

است.«
همـه ی اینهـا درسـت! امـا مـن وشـمای دانشـجو تـا چـه حـد بـا دو تعریـف بـاال 
آشـنا هسـتیم و اصـا تـا چه حـد دغدغـه ی فرهنگ را داریـم؟ تا به حـال به این 
موضـوع فکـر کـرده ایـم که چه رابطـه ای بین صف های طویل سـلف و سـتاره 

دار شـدن دانشـجو و... بـا فرهنگ وجـود دارد؟
در جامعـه ای کـه مـادر آن زندگـی مـی کنیم و همگی مـان از همه چیـز ناالنیم 
کـه چـرا ایـن؟ چـرا آن نه؟ چرا ایـن اتفاق برای مـن، برای خانـواده ی من، برای 
دوسـت مـن افتـاده و هـزاران چـرای دیگـر، جـا دارد بـه کلیـد واژه »فرهنـگ« 
نیـم نگاهـی بیندازیـم، در آن صـورت خواهیم دیـد بسـیاری از چراهایمان خود 

بخود پاسـخ داده شـده است.
در کشـوری کـه راننـدگان آن در خیابـان بـا ایـن واژه غریبـه انـد، دانشـجویان 
آن در دانشـگاه بـا آن غریبـه انـد، کارمنـدان آن، اسـاتید آن، خدمتـکاران آن 
خـود را بـا ایـن واژه غریبـه میداننـد، انتظـار فـرج و گشـایش نمـی رود. فرهنگ 
رانندگـی، فرهنـگ دانشـجویی، فرهنـگ آپارتمـان نشـینی، فرهنـگ زندگـی 
شـهری، فرهنـگ مطالعـه و هـزاران فرهنـگ دیگر گم شـده های پـازل زندگی 

ماسـت. امروزی 
در همـه جـای دنیـا واژه ی »فرهنـگ« و نحـوه ی دسـت یابـی بـه آن دغدغـه ی 
بسـیاری از اهـل فرهنـگ اسـت، اما بـدون توجه و اهمیـت دادن مـردم، این مهم 
حاصـل نمـی شـود و آب در هـاون کوبیدنـی بیـش نیسـت! یعنـی اگـر اکثریـت 
مـردم نخواهنـد و تـاش نکننـد که جامعـه ی خویـش را غنی از فرهنـگ کنند، 

کاری از پیـش نمـی رود.
بـه گفتـه حضـرت امـام کـه فرمود»دانشـگاه مبـدا همـه ی تحـوالت اسـت« ایـن 
رسـالت خـواه یـا ناخـواه بر عهـده ی ماسـت، بر عهده ی من و شـمای دانشـجو! 
مـن و شـما کـه تمام این هـا را میدانیم چـرا کاری نمیکنیم؟ چرا نشسـته ایم؟ آیا 
منتظریـم کسـی از یـک جـای دیگـر بیاید و دسـت مـا را بگیـرد و بـا فرهنگمان 

کنـد؟ و یـا اینکـه فکـر میکنیم خودش درسـت میشـود؟ 
اگـر قـرار باشـد بـا تکیـه بـر ایـن فکـر هـا سـاکت بنشـینیم و دسـت روی دسـت 
بگذاریـم، کاهمـان پـس معرکـه اسـت. جامعـه نیازمنـد همـت و تـاش مـن و 
شـمای بـه اصطـاح تحصیـل کرده و روشـن فکر اسـت کـه او را از غرق شـدن 

در گـرداب بـی فرهنگـی نجـات دهیم.
پس تو ای نماینده تمدن جامعه به گوش باش...... کسی تو را صدا میزند.

انسان بودن كافی نیست، 
باید آدم باشیم!

خیلی  و  بودم  برگشته  خانواده  گرم  آغوش  به  دوری،   رنج  ها  مدت  از  بعد 
یه دوره  بعد  قراره  بودم که  زده  یه صابون حسابی  و شادان، شکمو  خوشحال 
پدر  که  بودیم  منتظر  و  بودیم  نشسته  سفره  سر  بیارم.  در  عزا  از  دلی  طوالنی 
بزرگوار تشریف بیارن و غذا رو شروع کنیم، منم خیلی بی تابانه داشتم با لیوان 
 made in France:آب بازی میکردم که توجهم به نوشته زیر لیوان جلب شد
، به رگ غیرتم برخورده بود و شروع کردم به موعظه کردن که باید از تولید 
ملی حمایت کرد، دیگه لیوان چیه که رفتین خارجشو خریدین... و از این حرفا. 
باخره پدرمون تشریف آوردن و شروع کردیم به غذا، برنجش از این پاکستانی 
ها بود از همونا که قد میکشن، برگشتم با خنده گفتم برجتونم که خارجیه، به 
سفره ای که داشتم ازش غذا میخوردم اعتماد نداشتم، آروم قاشقی که تو دستم 
بود،  برش گردوندم نوشته بودmade in Germany، احتماال گوشتی هم 
که داشتیم میخوردیم برزیلی بود، دیگه نمیتونستم تحمل کنم از مامانم پرسیدم 
چیزه دیگه مونده که خارجی نباشه، گفت که این عدسا، صاحب مغازه میگفت 
که آمرکایین. سفره ای هم که روش غذا میخوردیم تایوان بود. داشتیم ناهار 

کاری با 1+5 میخوردیم، گویا.
با خودت که فک میکنی میبینی اینکه وضعیت سفره غذای ماست، وای به حال 
صنایع و صنعت ما. حال با این وضعیت اگه ما بخوایم ادامه بدیم، چند سال بعد، 
اگه خدای نکرده یه حرفی زدیم که ابر قدرت ها! خوششون نیومد و اراده کردن 
سفره های مارو تحریم کنن، پدر جدمون میاد جلو چشمون که، دیگه این دالر، 

یورو نیست که بگیم، بیخیال خرج نمیکنیم!!!
یکی از مقامات ژاپنی چند وقت پیش در مورد اقتصاد کشورش نکاتی رو مطرح 
میخوان  اگه  که  بود  این  اینا  اعتقاد  میومد،  نظر  به  جالب  خیلی  که  بود  کرده 
اقتصاد قدرتمند و مستقلی داشته باشن باید مردمشون از امنیت غدایی برخوردار 
با برنج هست، ماهی رو که از دریا  باشن، میگفت غذای عمده مردم ما ماهی 
تامین میکنیم ولی برنج با توجه به موقعیت جغرافیایی ژاپن، با مشکات جدی 
در تامین مواجه بودیم. برنجی که تو ژاپن تولید میکردیم 7 برابر نمونه خارجی 
گرون تر بود و کیفیتش هم به مراتب پایین تر، ولی با این وجود همه تو کشور، 

خودشونو ملزم می دیدن که از برنج ژاپنی استفاده کنن.
اجناس  برابر   7 بخواییم  که  نیست  شکلی  به  شرایط  ما  کشور  در  خوشبختانه 
خارجی پول بدیم و جنس بخریم، بارها در خرید پوشاک برامون پیش اومده 
که جنس داخلی رو با مارک خارجی با چند برابر قیمت بهمون انداختن، و ما 
هم به خاطر این تفکر که جنس خارجی بهتره مشتاقانه خریدیم. امروز شرایط 
کشور ما مشابه 20 سال پیش ژاپن نیست که بخوایم با تحمیل ریاضت اقتصادی 
ساخت درونی اقتصاد کشور را تقویت کنیم. کشور ما در تولید 25 نوع محصول 
کشاورزی دارای رتبه جهانی هست، ایران کشوری هست که از 14 اقلیم آب 
و هوایی 12 تاشو داره، در این کشور محصول کشاورزی نیست که نشه بهترین 
واردات  دالر  میلیارد   26 ساالنه  ما  اینها  وجود  با  ولی  کرد،  تولید  رو  نوعش 
محصوالت کشاورزی داریم)پولی که از توافق با 1+5 قراره به ما بدن 4/2 ملیارد 

دالر هست(.
نه  کشور  این  در  غذایی  امنیت  تامین،  که  میرسه  نظر  به  اوصاف،  این  همه  با 
تنها مستلزم تحمل ریاضت نیست بلکه میتواند سکویی برای وارد کردن ارز به 
کشور باشد، و اقتصاد مقاومتی یعنی این. البته برای تحقق اقتصاد مقاومتی عاوه 
بر حمایت ما از تولید داخلی، حمایت دولت از کشاورز و همت کشاورزها هم 

مسئله بسیار مهمی هست که نباید نادیده گرفت.
و  مقاومتی،  اقتصاد  های  سیاست  اباغ  با  که  امیدواریم 

اقتصاد  ایران، یک  همت مسئولین و ملت شریف 
مردم  آن  سایه  در  که  باشیم  داشته  قدرتمند 

کشور عزیزمون به دور از نگرانی بتوانند 
مایحتاج سفره غذاشونو تامین کنند. 

نَاهار كاری سردبیر صراط با 5+1



صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه 
مدیر مسئول : سعید دانش پژوه

زیر نظر شورای سردبیری
منتظر نظرات پیشنهادی و انتقادی شما هستیم. هم چنین می توانید مطالب خبری، 

تحلیلی و عکس های خود را با ذکر نام برای ما ارسال نمایید. 
پل ارتباطی ما رایانامه صراط می باشد.

همــواره برخــی از دوســتان و بزرگــواران انتقــاد دارنــد کــه  چــرا تمــام دانشــجویان نمــی توانند 
عقایــد و نظــرات خــود در مــورد مســائل مختلــف در جمــع دانشــجویان مطــرح کننــد و بــه اصطــاح 
ــه نمایندگــی از بســیج دانشــجویی از تمامــی  ــدارد. صــراط ب ــر آزادی بیــان وجــود ن ــه ت عامیان
دانشــجویان، بــرادران، خواهــران، مجردهــا، متأهــل هــا، کارمنــدان و تمــام افــرادی کــه شــرف 
حضــور در دانشــگاه را دارنــد در موضاعــات پیشــنهادی خــود عزیــزان دعــوت بــه مناظــره مــی 

نمایــد و آزادی بیــان و حتــی پــس از بیــان را نیــز تضمیــن مــی کنــد.

نشریه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه 

سال سوم 
شماره هفتم

فروردین 1393 4
هم دانشگاهی

Serat.bso@Gmail.com :رایانامه

شنــــاسنــــامه

 چند وقتیه  پیگیر این فتواهای عجیب و غریب این مفتی 
فقط   که  شنیدم  چیزایی  مدت   این  تو  شدم،  وهابی  های 

میتونم بگم :»زرشک!...«
شما چی؟ شنیدین؟

تو  مریضا  واسه  گل  بردن  داده،  فتوا  مفتی  یه  شنیدین 
بیمارستان حرومه؟! جالبه وقتی خواسته فتواشو توجیه کنه 
یه حرفی زده که بنظرم مفت تر از فتواشه! آخه گفته: » این 
یه سنته که ازکشورای غربی تقلید شده«! یکی نیست بهش 
بگه که آخه مرد ناحسابی خوب مگه کار بدیه؟ مفتی ان 

دیگه کاریشون نمیشه کرد....
شنیدین که بازم یه مفتی فتوا داده پشت سر یه پسر بچه نابالغ 
نماز بخونی نمازت درست تره؟ و خدا هم اینجوری بیشتر 
خوشش میاد؟ به قول یکی از بچه ها خداییش این فتواشون 
یه  اینجوری خودشون رسما دارن میگن  درسته، چون که 
مرد بالغ درست و حسابی بین ما نیست که نمازمون رو به 
با این کاراشون  بعید نیست فردا پس فردا  اقتدا کنیم،  اون 
بگن با مستقیم رفتن به دستشویی و بیرون اومدن میشه نماز 

خوند!
تو  سمبوسه  خوردن  داده  فتوا  دیگه  مفتی  یه  که  شنیدین 
مقدس  ثالوث  شبیه  شکلش  چون  حرومه؟!  رمضون  ماه 

مسیحیاست! عجب! خوب شد فهمیدیم!
ایمنی  کمربند  پوشیدن  داده  فتوا  هم  مفتی  یه  که  شنیدین 
حرومه؟! وقتی هم از این بابا پرسیدن که دلیلش چیه؟ گفته: 
»چون کمربند ایمنی مانع قضا و قدر میشه«! یعنی بفرمایید 

دستی دستی خودمونو بکشیم دیگه....
شنیدین که یه مفتی فتوا داده خوردن گوشت جن جایزه؟! 
وا!! جن مگه گوشتم داره؟ شایدم داره ما خبر نداریم،  یا 
دیده  بصیرت  چشم  با  فقط  که  مورداست  اون  از  شایدم 
میشن! حاال اینو چجوری میشه خورد؟ قیمتش چنده؟! اگه 

ارزون باشه مشتری شیم!... 
شنیدین که یه مفتی فتوا داده خوردن گوجه فرنگی واسه 
طور  به  رو  فرنگی  گوجه  وقتی  چون  حرومه؟!  مسلمونا 
عمود برش میدی وسط اون یه عامت صلیب می بینی!....

ای بابا یکی نیست به این مفتی بگه با این وضع گرونی که 
فقط میتونیم املت گوجه فرنگی بخوریم!  نکنه میخوان اینم 
ازمون بگیرن تا از گشنگی بمیریم، خودمون شکل صلیب 

بشیم و الفاتحه!.....
زیاد به مغزتون فشار نیارین ، از این به بعد از این فتوا ها زیاد 
میشنوین، شما هم مثل من زیاد خودتونو ناراحت نکنین و 

مثل من بگین:» زرشک!.....«

هميشــه يــه چيزايــي وجــود داره کــه منيدونــم چــرا مــا دانشــجوا 

چــه بــا چشــم مصلــح و چــه بــا چشــم غــر مصلــح منــي تونيــم 

ــه  ــه ک ــد چشــم بصیرت ــزا نیازمن ــن چی ــدن ای ــم و دی ــارو ببيني اون

ــان  ــه عی ــه: آنچــه ک ــه ک ــر این ــا دارن و ارصارشــون ب فقــط بعضی

اســت چــه حاجــت بــه بیــان اســت!!!  مــی خوایــم یــه بــار بــا هــم 

ایــن عیــان هــا رو مــرور کنیــم ببینیــم واقعــاً عیــان انــد یــا نــه؟

خان اول:

ــی  ــه نگران ــچ گون ــای هی ــی ج ــی ش ــه وارد م ــگاه ک از در خواب

نیســت، چون»اصــاً« رسپرســت از شــا فیــش واریــز هزینــه 

ــا احــرام متــام شــا رو متوجــه ایــن  ــگاه رو منــی خــواد و ب خواب

قضیــه مــی کنــه کــه مشــکلی نیســت، هــر زمــان وقــت کردیــن 

ــن. ــل بدی ــز رو تحوی ــش واری ــن فی ــی تونی م

خان دوم:

حتــاً بایــد بــا آسانســور بــه طبقــه پنجــم، چهــارم و یــا هــر طبقــه 

دیگــه ای کــه مــی خوایــن، بریــن. چــون بعــداً رسپرســت ناراحــت 

مــی شــه کــه چــرا از امکانــات خوابــگاه اســتفاده منــی کنیــن.

خان سوم:

 همــه اتــاق هــا کلیــد دارن، بلــه درســته همــه، و منیشــه بــا کلیــد 

یــه اتــاق وارد اتــاق هــای دیگــه شــد.

خان چهارم:

ــم  ــا ه ــرش زیب ــک ف ــا ی ــت، ب ــر موک ــاوه ب ــاق ع ــر ات ــط ه وس

آراســته شــده. همــه تختهــای اتــاق هــا اللــن وصداشــون در منیــاد، 

و هــر کــدوم هــم تشــک دارن.

خان پنجم:

ــر  ــار نفــره هســن)یعنی ارشــد و غی ــاق هــا چه ــدون اســتثنا ات ب

ارشــد هــم نــداره( اصــاً ایــن فکــر بــه ذهنتــون خطــور نکنــه کــه 

شــش نفــر تــو یــه اتــاق باشــن.

خان ششم:

ــد  ــا در ح ــاق ه ــه ات ــرای هم ــی ب ــی و رسمایش ــتم گرمایش سیس

»جــام جهانــی« تعبیــه شــده. حتــاً، در رسویــس هــای بهداشــتی 

مایــع دستشــویی موجــوده و هــر کــس از مایــع دستشــویی 

شــخصی اســتفاده کنــه توبیــخ میشــه. تــردد گربــه هــم در محیــط 

خوابــگاه بامانعــه، چــون ایــن حیــوان حــق آب و گل داره و بایــد 

ــد. ــا اون راه اوم ب

خان هفتم:

حضــور و غیــاب دانشــجوا بــا نظــارت رسپرســت و بســیار دقیــق 

انجــام میشــه و امــکان هیــچ خطایــی وجــود نــداره.

خان هشتم:

محــل ســالن هــای مطالعــه در محیطــی از خوابــگاه انتخــاب 

شــده کــه عــاری از هرگونــه رسوصداســت، پــس همــه کارا تعطیــل 

کــه بچــه درســخونا بتونــن درس بخونــن.

خان نهم:

ــن و  ــت هس ــرل رسپرس ــاً در کن ــاب کام ــر حج ــجوا از نظ دانش

خیلــی بــه نــدرت در رسویــس هــای خواهــران اتفــاق مــی افتــه 

کــه شــال و رورسی جــای مقنعــه رو بگیــره و بــا افــرادی کــه ایــن 

خطــا رو مرتکــب بشــن برخــورد »فــوق جــدی« میشــه!!!

خان دهم:

بــرای هــر خوابــگاه اتــاق ســایت در نظــر گرفتــه شــده کــه 

بپــردازن. بــه کارای تحقیقاتــی خــود  دانشــجوا »بایــد« 

و هــزاران خــان دیگــر کــه زبــان و قلــم از گفــن اونــا قــارص مــی 

مونــه.

خاصه اینکه دانشگاه دولتی یعنی این...

خان هاي خوابگاهي كه با چشم بصیرت دیده 
مي شن!!!

مقیــم لنــدن بــود. تعریــف مــي کــرد کــه یــک روز ســوار تاکســي مــي شــود و کرایــه را 
مــي پــردازد. راننــده کــه بقیــه پــول را بــر مــي گردانــد،20 پِنــس اضافــه تــر مــي دهــد! مــي 
گفــت چنــد دقیقــه اي بــا خــودم کلنجــار رفتــم کــه بیســت پنــس اضافــه را بــر گردانــم 
یــا نــه؟ آخــر ســر، بــر خــودم پیــروز شــدم و بیســت پنــس را پــس دادم و گفتــم: آقــا ایــن 
را زیــادي دادي.... گذشــت و بــه مقصــد رســیدیم. موقــع پیــاده شــدن، راننــده ســرش را 
ــت چــي؟ گفــت: میخواســتم  ــم. پرســیدم: باب ــا، از شــما ممنون ــرون آورد و گفــت: آق بی
فــردا بیایــم مرکــز شــما مســلمانان و مســلمان شــوم؛ امــا هنــوز کمــي مــردد بــودم. وقتــي 
دیــدم ســوار ماشــین شــدید، خواســتم شــما را امتحــان کنــم. بــا خــودم شــرط کــردم اگــر 
ــردا خدمــت مــي رســیم!  تعریــف مــي کــرد: تمــام  ــد بیایم.ف بیســت پنــس را پــس دادی
ــه مــن دســت داد! مــن مشــغول خــودم  ــه غــش ب وجــودم دگرگــون شــد، حالــي شــبیه ب

بــودم در حالــي کــه داشــتم تمــام اســام را بــه بیســت پنــس مــي فروختــم!!

دعوت به مـــناظره

 بدون شرح

حرف های یامفت 
وقتی که داشتم واسه کنکور درس می خوندم، فک و فامیل یک مفتی!

بری  خرابه،  فضاش  دانشگاه  که  گفتن  می  هی  دوستان  و 
دانشگاه خراب می شی، تیپ قیافت عوض میشه، آستینات 
کوتاه میشه، موهات دراز میشه و از این حرفا. ولی من بهشون 
اون  در  می خواهید  که  رو  محیطی  باید  شما  که  گفتم  می 
به شما  انتخاب کنید، که  زندگی و رشد کنید رو خودتون 
منفعت برسونه و واستون ضرری نداشته باشه. خاصه یکی 
دو ماهی از دوران دانشجویی ما گذشته بود که وارد یکی از 
واسه عضویت هیچ  البته  دانشجویی شدیم.  این محیط های 
فرمی پر نکردیم و به اصطاح عضویت ما معنوی بود. همیشه 
بین بچه ها یه تفکراتی بود که خیلی عذابم می داد و این کار 
رو برام سخت کرده بود که کدوم گروه رو برای باهاشون 
مورد  در  نقیضی که  و  های ضد  انتخاب کنم. حرف  بودن 
رو  همین گروه  من  ولی  بود؛  سایرین  از  بیشتر  یک جمعی 
کردم.  انتخاب  خودم  دانشجویی  دوران  کردن  سپری  برای 

حاال می خوام از ویژگی های این جمع واستون بگم.
من که دانشجوی پسر دانشکده فنی بودم، دوست داشتم وارد 
باشه، هم اعضای اون گروه  یه محیطی بشم که هم جذاب 
هدف داشته باشن، هم تجربیاتی کسب کنم واسه آینده، هم 

کمکم کنه تا به برنامه هام برسم و ...   .
این جمع ها دوست  به  متعلق  افراد  از  نفر  با چند  اولش من 
مرتبی  و  ساده  بسیار  قیافه  و  تیپ  که  بودند  افرادی  شدم. 
روشون  بود  نتونسته  مدرنیته  اصطاح خودمون  به  و  داشتند 
تاثیر بذاره، و اگه خودمونی تر بگم جوونی این زمانه ای رو 
مراوده  بیشتر  کمی  باهاشون  وقتی  ولی  بودند  نکرده  درک 
کاراشون  این  واسه  که  دیدم  داشتم  همکاری  و  تعامل  و 
که  بودند  افرادی  دارند.  رو  خودشون  خاص  دلیل  واقع  به 
اعتقاد داشتند که تجمل گرایی و روی مُد بودن و چشم و 
هم چشمی، اونا رو از خیلی از کارهای با ارزش منع میکنه. 
افرادی بودند که اگرچه امکان داشت هرهفته یک مد لباس 
نپوشند ولی لباسهاشون اغلب تمیز و بوی عطر می داد البته 
کنند؛  می  استفاده  ها  خیلی  امروزه  که  عطرهایی  اون  از  نه 
عطر  به  که  داشتند  دلچسبی  واقعا  بوهای  که  بود  عطرهایی 
حرم، عطر گل محمدی و یاس و ... معروف بودند. البته یه 
عطر مخصوص دیگه ای هم داشتند که اسمش عطر نماز بود 
که در نماز جماعت اگر کسی اشتباه می کرد و اون رو به 
کنار دستیش می داد تا استفاده کنه، دیگه اثری از عطر باقی 
نمی موند چرا که این شیشه عطر همین جور دست به دست 
بین نمازگزاران می گشت و نهایتا سهم صاحب عطر، شیشه 
خالی شده بود و چنان صمیمیت و شادی ای در صفوف نماز 

به وجود می آمد که باید از نزدیک ببینید.
با هرکدومشون که صحبت می  بودند که  افراد کسانی  این 
کردم آثاری از نامیدی در آنها نبود. وقتی از مشکات بهشون 
می گفتم خیلی زود جواب می دادند که: برادر حدیث داریم 
که اگر با اخاص و تاش به هر دری بزنی مطمئنا باز خواهد 
شد. می گفتن که اگه خواستی مشکلی رو حل کنی اول به 
خدا توکل کن و تصمیمت رو بگیر و انجام بده و استقامت 
و صبر داشته باشد که این برام خیلی جالب بود و مثل بعضی 

ها هی آیه یاس برام نمی خوندند.
این جمع ها اخر هفته به پارک و مهمونی و باغ و پارتی و 
یا  بشن  جمع  هم  دور  خواستن  می  اگه  و  رفتند  نمی  قلیون 
یا  پنج شنبه شب ها می رفتن مسجد دانشگاه واسه هیئت و 
چهارشنبه شب ها می رفتن سالن فوتسال که دور هم باشن. 
وقتی من برای اولین بار به سالن فوتسال رفتم دیدم که بابا اینا 
نیومدند واسه فوتسال و هدف اصلی شون اینه که با هم باشن، 
و بعد از یکی دو ساعت ورزش اثری از خستگی در این جمع 
بار رفتم هیئت، برخاف اون چیزی  اولین  نبود. وقتی برای 
که فکر می کردم، افراد از کانون ها و تشکل های مختلف 
دور هم جمع بودند و بعد چند دقیقه سخنرانی روحانی هیئت 
و سینه زنی و عزاداری برای امام حسین)ع(، قشنگ از چهره 
ها معلوم بود که همه شاداب تر از قبل شده اند و اینجا بود که 
تازه برنامه اصلی هئئت شروع میشد. بافاصله چند نفر سفره 

های شام رو داخل مسجد پهن می کردند؛ ولی نه سفره های 
این  برای  باشه. غذای سرو شده  داشته  غذا  نوع  که چندین 
سفره های پربرکت نهایتا نان روغنی و خرما و پنیر و چای 
بود ولی شوخی های سر سفره، بحث های عقیدتی و سیاسی 

و طنز قبل و بعد از غذا واقعا جالب بود.
اکثر افرادی که اونجا بودند هدفشون پول و مقام و دنیا نبود با 
هر کدوم که صحبت می کردم می گفتن اگه خدا کمکمون 
و  باشیم  اماممون  واسه  آینده سرباز خوبی  می خواهیم  کنه 
اکثرا از دوستاشون می خواستن که دعا کنن که شهید بشن 

که واقعا برام جالب بود.
هروقت دلشون می گرفت یا سختی های روزگار بهشون فشار 
و روزه سکوت  و سیگار  نشینی  به طرف گوشه  می آورد، 
زحمات  از  خاطراتی  و  میشد  پا  یکی  بلکه  رفتن  نمی   ... و 
رزمنده های 8 سال دفاع مقدس و سختی هایی که اون موقع 
حل  شرایط  اون  تو  که  مشکاتی  و  داشتن  رزمنده  جوانان 
کشید  می  خجالت  ای  گونه  به  طرف  و  گفت  می  کردن، 
و پا میشد و عزمش رو برای فائق آمدن به مشکاتش جزم 

می کرد.
هروقت بحث بین دو نفر باال می گرفت و نتیجه ای نمی داد 
کار به دعوا و اختاف نمی کشید و زود یکی بلند می گفت: 
»برای شادی و غافل گیری اموات و برای اینکه این دو نفر 
بحثشون رو تموم کنن بلند بگو صلوات« و همه بافاصله بلند 

می گفتن »صلوات«.
وقتی مشکل برای یکی از بچه ها پیش می اومد همه با هم 

بسیج می شدن که مشکل طرف حل بشه.
که  زدند  می  صدا  جوری  رو  همدیگه  ها  جمع  این  افراد 
جمع  این  داخل  وقتی  اغلب  و  بشه  بیشتر  بینشون  صمیمیت 
نفر می   20-10 ، یا »حاجی«  »برادر«  ها و مسجد می گفتی 

گفتن»جان برادر«یا »جان حاجی«.
با هرکدومشون که صحبت می کردم واسه خودشون برنامه 
بشه.  مجلس  نماینده  خواست  می  یکی  داشتن.  مدت  بلند 
درس  یکی  بشه.  ارشاد  اداره  رئیس  خواست  می  یکی  اون 
می خوند که بعدا بره حوزه و یکی از االن خودشون برای 
رئیس جمهور شدن آماده کرده بود و پوستر تبلیغاتی آماده 
و  باشه  نامید  بود که  این جمع  داخل  می کرد. کمتر کسی 

برنامه ای واسه آینده نداشته باشه.
یه جوری فضاسازی شده بود که افراد این جمع کا از دنیا 
بریده اند و از تکنولوژی عقب مونده اند.ولی من وقتی وارد 
این جمع شدم و یه چند ماهی گذشت دیدم که این ها نیز 
نیستند. اکثرشون وباگ داشتن؛  از دانشجوهای دیگر  جدا 
از فتوشاپ و برنامه نویسی و طراحی نشریه و کلیپ سازی 
و خیلی نرم افزارهای دیگه کم و بیش سر در می آوردند. 
به  و  بودند  داده  تشکیل  مجازی  های  گروه  هاشون  بعضی 
جای اینکه برن عکس بزارن تا الیک بخوره و ... ، می رفتن 
مورد یک موضوع  در  ایمیل در فضای مجازی  از طریق  و 

بحث و نتیجه گیری می کردن.
افراد این جمع ها مهمانی برگزار می کردند،تولد می گرفتند، 
کردند  می  مجبورش  میکرد  ازدواج  بینشون  از  کسی  وقتی 
تو  که  بود  این  داشتن  که  ویژگی  یه  ولی  بده  شیرینی  که 

اجتماعاتشون سعی می کردند گناه نکنن.
اینکه من خیلی خوشحالم که االن بعد از چند ترم  خاصه 
که از دوران دانشجویی من گذشته، جمعی رو واسه دوست 
دینشون  دنبال  ام که هم  انتخاب کرده  و همراه شدن  بودن 
گن  می  خودشون  که  دنیاشون.جمعی  دنبال  هم  و  هستند 
که بچه مذهبی اند و من االن به خودم می بالم که یکی از 
خودشونم. خوشحالم که هر روز که از عضویت من در این 
جمع می گذره، اندوخته های غیر مادی بیشتر و تجربیات با 
ارزش تری رو به دست میارم و بسیار مسرورم که با افرادی 
دوست  هم  با  زندگیمون  لحظه  آخرین  تا  قراره  که  دوستم 
باشیم و شما خواننده محترم نیز دعا کنید که من و امثال من به 
عهدی که با خدای تبارک و تعالی بسته ایم تا آخرین قطره 

خون و آخرین نفس وفادار بمانیم.

زندگی بچه مذهبی های دانشگاه ارومیه


