تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب «من زنده ام» اثر معصومه آباد:
کتــاب را بــا احســاس دوگانــه انــدوه و افتخــار و گاه از پشــت پــرده اشــک ،خوانــدم و بــر آن صبــر و
مجســم کــردن زیباییهــا و زشــتیها و رنجهــا و شــادیها
همــت و پاکــي و صفــا ،و بــر ایــن هنرمنــدي در
ّ
آفریــن گفتــم .گنجینــه یادهــا و خاطــره هــاي مجاهــدان و آزادگان ،ذخیــره عظیــم و ارزشــمندي اســت
کــه تاریــخ را پربــار و درســها و آموختنیهــا را پرشــمار میکنــد .خدمــت بزرگــي اســت آنهــا را از ذهنهــا
و حافظــه هــا بیــرون کشــیدن و بــه قلــم و هنــر و نمایــش ســپردن.

کتابهــای مــن زنــده ام اثــر معصومــه آزاد و فتــح خــون
شــهید مرتضــی آوینــی کتابهــای ایــن هفتــه کلبــه
کتــاب فانــوس اســت ،فانــوس اینبــار بــا یــک اثــر
پرمخاطــب داســتانی دفــاع مقــدس و یــک اثــر در بــاب
واقعــه کربــال بــه میــدان آمــده اســت.

حسن فقط عباسی
شماره سوم

گاهنامه بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی(ره) تهران

روز دانشجو

دانشجو باید جدی باشد؟
دانشــجو بایــد ایــن اعتمــاد بــه نفــس را در
خــود حــس کنــد کــه مــی توانــد دربــاره
مســائل کالن کشــور اظهــار نظرکنــد.
امــروز کشــور بــه ایــن موضوع-اعتمــاد بــه
نفس-احتیــاج دارد .مــا میخواهیــم جــوان
مــا احســاس کنــد کــه بایــد فکــر کنــد و
بایــد ایــن فکــر را مطــرح و آن را مطالبــه
کند.بــه ایــن کــه جــوان مــا ،بخصــوص
مجموعــه دانشــجویی کــه در ســطح کشــور
بســیار گســترده و وســیع اســت ،ایــن
احســاس را در خــودش تقویــت کنــد کــه
در آینــده کشــور نقــش و مســئولیت دارد
و بایــد تعهــدی در ایــن زمینــه در خــود
احســاس و بــرای آن تــالش کند،نیــاز داریم.
مــا از جوانــان عزیزمــان ،چــه دختــران و
چــه پســران-توقع داریــم کــه در مــورد
مســائل اساســی کشــور،جدی باشــند وجدی
برخوردنــد کنند.پیشــنهاد مــی کنــم راوی
ایــن مســأله«جدی بودن»فکرکنید،بعــد
خواهیــد دیــد خیلــی ازکارهایــی کــه در
گوشــه وکنــار انجــام مــی گیرد،ناشــی از
جــدی نبــودن اســت.
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سرمقاله

هوچنفکری

سعید ناصری
بعضــی هــواداران جناحــی در کشــور
کــه ادعــا دارد طیــف روشــنفکر و اهــل
منطــق جامعــه را نمایندگــی و هدایــت
مــی کنــد و مدافــع گفتگــوی محترمانــه
و منطقــی بــا همــه دنیاســت  -و حتــی
بــا نمادهــای مجســم شــیطان در روی
زمیــن -وقــت عمــل و هرجــا کــه
شــرایطش باشــد پنبــه در گــوش کــرده
و بــا داد و قــال و هیاهــو  ،ســعی در بــه
هــم ریختــن نظــم مراســمی مــی کننــد
کــه بــه مناســبت روز دانشــجو از طــرف
یــک تشــکل رقیــب شــکل گرفتــه اســت.
همانهایــی کــه کــه بــه نظــر مــی رســد
جــای « اشــداء» و « رحمــای» آیــه
شــریفه را جابــه جــا اســتفاده مــی کنند و
هنــوز اصــرار دارنــد جامعــه آنهــا را جزء «
والذیــن معه»یــی بداننــد کــه محمد(ص)
در مواجهــه بــا کفــار حربــی  ،وظیفــه
نداشــت اگــر کســی بــه گــوش چپــش
ســیلی بزنــد گــوش ســمت راســتش را
جلــو بیــاورد .و بــاز برخــالف اعتقــاد بــر
وادادگــی و تســلیم  ،کــه کســانی کــه
بــه دیــن محمــد(ص) گرویــده بودنــد و
میگرونــد ماموریــت اســتقامت دارنــد.
هــر جــا کــه مقابــل  ،دشــمن اســت و
توهینهایــش  ،مــودب مــی شــوند و اهــل
گفتگــو و بــه خودیهــا کــه مــی رســند
تحمــل یــک ســخنرانی منتقدانــه در یــک
جمــع دانشــجویی ســخت مــی شــود.آن
هــم صحبتهایــی کــه بــرای یــک قلــم
« ناکارآمــدی نظــام اقتصــاد لیبرالــی»
هفتصــد جلــد کتــاب از نویســندگان خود
غــرب مســتند مــی آورد و اســتدالل
دانشــجوی مــا ایــن مــی شــود کــه
« اینجوریــا هــم نیســت و
ادامه در صفحه بعد ....

یک سال است هرچه چشم انداختیم در هیچ دانشگاهی یک باسواد نیامد از پرونده هسته ای دفاع کند

بیانات در دیدارجمعی از اعضای
تشکلها،نشریات،وشماری از
دانشجویان1382/8/15

بروید به استادان علوم انسانی که طرفدار تفکر غرب هستند بگویید اگر میتوانند جواب حرفهای من را بدهند
چرا در ایران به والرشتاین گفتند نگو لیبرالیسم در حال فروپاشیست؟
اساس و پایههای علوم غربی تثلیث و غیر توحیدیست

ویرتین مخاطبان

من و کتاب

چرا یک آخوند «دن آرام»
می خواند؟

مــن در اثــر کثــرت برخــورد بــا رمــان هــای
گوناگــون  ،مــی توانــم نظــر بدهــم .در طــول
ایــن ســالیان ســی چهــل ســاله عمــرم کــه
بــا کتــاب قصــه ســر وکار داشــته ام ،
شــاید هزارهــا قصــه از بهتریــن نویســندگان
دنیــا خوانــده ام  .بهتریــن قصههایــی کــه
مضمونــی را  ...در خودشــان
مــی پروراننــد ،آن قصــه هایــی کــه تمــام
ایــن مــوارد در آنهــا وجــود دارد و خــودش را
نشــان نمــی دهــد  ،چنانچــه شــما در قصــه
یــک نکتــه را درشــت کردید ومشــخص شــد
کــه جهــت گیــری قصــه بــه ســمت آن
اســت ،قصــه خــراب خواهــد شــد.
دن آرام یکــی از بهتریــن رمانهــای دنیاســت
 .البتــه جلــد اولــش بهتــر اســت ؛ جلــد
هــای بعــدی اش ســطح رمــان را متوســط
مــی کنــد ؛ کمــا ایــن کــه کتــاب بعــدی
اش  ،زمیــن نــو آبــاد  ،هــم کتــاب خوبــی
نیســت  .ایــن «دن آرام» را مــن قبــل از
انقــالب خوانــدم ؛ زمیــن نوآبــاد را شــاید
بعــدا خوانــدم .بــه قــدر ی در ایــن کتــاب
تصویــر گــری فوقالعــاده اســت کــه مــن
ایــن را در هیــچ کتــاب دیگــری ندیــده ام
 .دشــتهای روســیه را کــه بــه تصویــر مــی
کنــد  ،مثــال صــد جــا تصویرکــرده ،ولــی
صــد جــور بیــان کــرده اســت ! اینهــا خیلــی
هنرمندانــه وخیلــی مهــم اســت  .ادبیــات،
مــن
ایــن گونــه مانــدگار مــی شــود .چــرا ِ
آخونــد در یــک کشــور اســالمی ،کتــاب دن
آرام را میخوانــم ؟ اگــر جاذبــه نداشــته
باشــد ،اگــر ایــن کتــاب الیــق خوانــدن
نباشــد  ،یــک نفــر مثــل مــن نمــی رود آن
را بخوانــد (.بیانــات رهبــری )73/4/22
حنیفا
گاهنامــه اجتماعــی ،علمــی ،سیاســی
«حنیفــا»
صاحب امتیاز:
بســیج دانشــجویی دانشــکده علــوم
اجتماعــی و ارتباطــات دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی(ره)
مدیر مسئول:حسین کیانی طادی
سر دبیر :محمد حسین تیرآور
تحریریــه :محــب امین،ســجاد فخرایــی .ســعید

ناصــری

دانشجو یا سیب زمینی؟
یاداشت روز

محب امین
آرمانخواهی،کلمــهای ســت کــه گاهــی
فراموشــمان مــی شــود ،و شــاید بــه تبــع
غفلتــی ســت کــه همــه را فــرا گرفتــه و یــا
بــه دلیــل اینکــه مــا نســل ســوم و چهــارم
بــه بعــد انقالبمــان هســتیم ایــن اصــل را
بــر بــاد فراموشــی ســپرده ایــم ...در اینجــا
بــه آرمانخواهــی دانشــجویی کــه دو اصــل
محکــم هســتند ،خواهیــم پرداخــت ،چراکــه
ثابــت شــده اســت کــه در هــر شــرایطی
دانشــجویان مخصوصــا جنبــش دانشــجویی
نقــش ویــژه ای در رســیدن بــه آرمانهــا ایفــا
کــرده انــد کــه نمونــه بــارز آن را در شــکل
گیــری انقــالب اســالمی شــاهد بودیــم.
چــه جالــب اســت آرمانخواهــی ودانشــجو،
هــر دو کلمــه بــرای خودشــان دنیایــی دارنــد،
دانشــجو بــه ما ُهــ َو دانشــجو کــه بــدون
آرمانخواهــی معنــا نــدارد وآرمانخواهــی کــه
امــروزه بــدون در میــدان بــودن دانشــجو
بدســت نمــی آیــد .امــا دانشــجو؟ نامــی
ســت کــه بــا علــم آمــوزی بــرای ســاخت
آینــده ،احساســات وهیجــان ،مطالبــه گــری،
عدالــت خواهــی ،نــوآوری ،استکبارســتیزی
و...گــره خــورده ودیگــر نیــازی بــه تعریــف
آرمانخواهــی نیســت ،چراکــه آرمــان
معنایــی جــز ایــن کلمــات و عبــارات
نــدارد ،دانشــجو بــه آرمــان زنــده اســت.
دانشــجو یعنــی رقــم زدن 16آذر درتاریــخ،
یعنــی بــه درخشــش درآوردن روز 13آبــان،
یعنــی فتــح بــازی دراز ،یعنــی آقــای
ســازندگی ،بــدان کــه بــا توســعه اقتصادیــت
صاحبــان انقــالب زیــر چــرخ توســعه ل ِــه
شــدند ،یعنــی 23تیــر ،87دانشــجو یعنــی
لبیــک ســرخ گفتــن بــرای نشــان دادن
نقــاب ســبز ،88دانشــجو یعنــی دلواپســیم
در ســال ...93و در یــک کالم دانشــجو
یعنــی همیشــه در میــدان ایســتادن.
مــن وتــو ما مــی شــویم و مــا دانشــجوییم ،اما
در ایــن دریــای پرتالطــم کشــتیبانی هســت
کــه اگــر ســر تــا پــا چشــم وگــوش شــویم،
بــا هــم میتوانیــم قفــل ســکوت را بشــکنیم،

توشــه ات را آمــاده کــن و بعــد بــه فرمــوده
خــودش هرکجــا کــه هســتیم آنجــا را مرکــز
عالــم قــرار دهیــم و شــروع کنیم !..گــوش کن
حکیــم عصــر غیبــت کبــری چــه میگویــد:
حــال کــه رهبــر معظــم انقــالب خصوصیاتــی
را دربــاره بیداری(جنبش)دانشــجویی مطــرح
کردنــد ،ایــن مــا هســتیم کــه بایــد در
جایگاهمــان بــه ایــن فرمایشــات دل داده و
حرکــت کنیــم؛ زمانــی کــه ایشــان تاکیــد
کردنــد کــه بایــد «آرمانگرایــی در مقابــل
مصلحتگرایــی ،عشــق بــه آرمانهــا و
مجــذوب شــدن در آرمانهــا» باشــد ،مــن
و تــو موظفیــم تــا دلســوزانه و منصفانــه
بــه آرمانهــا عشــق دهیــم و بــه مصلحــت
بیاندیشــیم و مطالبهگــری کنیــم .یعنــی بایــد
وقتــی کــه مطالبــه کردیــم پــای حرفمــان
بایســتیم و عمــل کنیــم و هــر راهــی را کــه
بــه مصلحــت نظــام اســت ،بــه مســئوالن ارائه
دهیــم و بخواهیــم کشــور را پیــش ببرنــد.
وقتــی رهبــر فرزانــه تاکیــد میکننــد کــه
بایــد «صــدق وصفــا و خلــوص در جنبــش
دانشــجویی» حضــور داشــته باشــد و «آزادی
و رهایــی از وابســتگی هــای گوناگــون حزبــی
وسیاســی ونــژادی» در جنبــش دانشــجویی
مــوج بزنــد و اینکــه ایشــان تعریــف مــی
کننــد کــه «ایــن حرکت(جنبش دانشــجویی)
مبتنــی براشــخاص نیســت» ،ایــن ما هســتیم
کــه بایــد بــا توجــه بــه ایــن فرمایشــات
رهبــر عزیزمــان قــدم در مســیر الهــی
و اســالمی نظــام انقالبیمــان برداریــم.
رهبــر معظــم انقــالب کــه در فرمایشاتشــان
دربــاره خصوصیــات جنبــش دانشــجویی
فرمودنــد «در مقابــل مظاهــری کــه از
نظــر فطــرت انســانی زشــت اســت مثــل
ظلــم ،زورگویــی ،تبعیــض ،بــی عدالتــی،
تقلــب ودورویــی ونفــاق ،حساســیت منفــی
دارد وآن را دفــع مــی کنــد» بایــد دقــت
نظــر بــه خــرج دهیــم تــا از مظاهــر انســانی
دفــاع کــرده و هــر گونــه مســائلی چــه در
داخــل و چــه در خــارج ،راههــای عــروج را
بــه انســانها و مســتکبران گوشــزد کنیــم.

از آنجایــی کــه احســاس از هیــچ آدمــی
جداشــدنی نیســت و هر فــردی برای رســیدن
بــه تمایالتــش خواســته و یــا ناخواســته ،از
ایــن نعمــت الهــی بهــره مــی گیــرد امــا بایــد
حواســمان را جمــع کنیــم که مســیر آرمانهای
انقــالب اســالمی شــوخی بــردار نیســت بلکــه
بایــد بــا جدیــت و کنتــرل احساســات و کامــال
منصفانــه و عاقالنــه و بــا دانشــی کــه واقعــی
اســت ،راهبردهــای جمهــوری اســالمی و
حتــی تمامــی جهــان را طراحــی کنیــم
کــه رهبــری نیــز در فرمایشاتشــان تاکیــد
کردنــد «ایــن اســت کــه فقــط احساســات
،حکومــت نمــی کنــد ضمــن اینکــه احســاس
هســت،بینش  ،منطــق و تفکــر ،تحصیــل
و میــل بــه فهمیــدن نیــز وجــود دارد».
آفاتــی کــه هــر لحظــه جنبــش دانشــجویی را
تهدیــد مــی کنــد را بایــد جــدی گرفــت کــه
رهبــر معظــم انقــالب نیــز در فرمایشاتشــان
در دیــدار بــا دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی
شــریف ،1378/8/1بــه ایــن آفــات اشــاره و
جلوگیــری از ورود آنهــا به جنبش دانشــجویی
تاکیــد داشــتند بــه شــرح ذیــل اســت:
عناصــر و مجموعههــای نابــاب بــه آن طمــع
بورزنــد و بخواهنــد از آن سوءاســتفاده کننــد
دورشــدن از آرمانهــا و ســطحی شــدن
و بــه دام احــزاب و گروههــا افتــادن
آری بــا نگاهــی بــه تعریــف خَ لَــف صالــح
حضــرت روحا ...بــه جنبــش دانشــجویی
و همچنیــن تاکیــدات ایشــان دربــاره
خصوصیــات دانشــجویان کــه همــواره
بایــد حفــظ شــود و همچنیــن آفتهایــی
کــه رهبــر فرزانــه بــا تدبیرشــان بــرای مــا
آشــکار ســاختند ،مســیر و راه رســتگاری
جنبــش دانشــجویی بــر مــا روشــن شــد
کــه در ایــن غفلتزدگــی عالــم مــدرن
نبایــد بــه بیراهــه برویــم ونگذاریــم خــواب
شــیرین پشــت میزنشــینان طوالنــی شــود.
ِ
همانطــور که رهبــر معظــم انقالب دردیــدار با
وزیــر علــوم و رؤســای دانشــگاها1383/10/17
فرمودنــد« :جــوان دانشــجو احساســاتش در
درجــه اول متوجــه عدالــت اســت ،آنچــه بیش

از همــه چیــز  ،دانشــجو را بــه خــود متوجــه
میکنــد عدالــت خواهــی ســت...همچنین
ایشــان در دیــدار بــا دانشــجویان در مــاه
مبــارک رمضان1383/8/10،بیــان داشــتند
کــه گفتمــان عدالــت یــک گفتمــان اساســی
اســت و همــه چیــز ماســت ،منهــای آن
جمهــوری اســالمی هیــچ حرفــی بــرای گفتن
نخواهــد داشــت...این گفتمــان را بایــد همــه
گیــر کنیــد ...بــه گونــه ای کــه هرجریانــی،
هــر شــخصی ،هــر حزبــی و هــر جناحــی
بــر ســرکار بیایــد ،خــودش را ناگزیــر ببینــد
کــه تســلیم ایــن گفتمــان شــود ،یعنــی بــرای
عدالــت تــالش کنــد و مجبــور شــود پرچــم
عدالــت را بــر دســت بگیــرد؛ ایــن را شــما
بایــد نگــه داریــد و حفــظ کنیــد؛ ایــن مهــم
اســت...هرچه میتوانیــد ،شــعار عدالــت وآنچــه
را کــه مربــوط بــه عدالــت اســت ،تقویــت و
همگانــی ،ودر ذهــن هــا تعمیــق کنیــد»
همــرا ِه مــن! بــا شــنیدن صــدای دلنشــین
خلــف روح ا...کــه نــوای همصدایــی و عدالــت
طلبــی را بــه مــا گوشــزد کردنــد؛ حجــت برما
تمــام شــد وکارمــن و توشــروع! حــاال خودمان
بایــد نقطهچیــن را از بیــن ایــن دوکلمــه
(ســیب زمینــی یــا دانشــجو) پــر کنیــم کــه
........هســتیم یــا نیســتیم ،مســئله ایــن اســت.
قنــ ِد آخر(البتــه اگــر دانشــجو را انتخــاب
کــردی)؛ آن هــم از عزیــزی کــه رهبــر
فرزانهمــان ،ســید شــهیدان اهــل قلمــش
خوانــد؛ بایــد بــه گــوش جــان بســپاریم تــا
مســیر عدالــت خواهــی تــوام بــا دانش بیشــتر
ـی انســان
باشــد و ایــن اســت کــه «آرمانخواهـ ِ
مســتلزم صبــر بــر رنجهاســت ،پــس ای بــراد ِر
خوبــم بــرای جانبــازی درراه آرمانهــا یــاد
بگیــر کــه در ایــن ســیاره رنــج ،صبورتریــن
انســانها باشــی ».ســید مرتضــی آوینــی(ره)
والسالم

پیام های رسیده به سامانه پیامک حنیفا:
091200032980
سالم نشریه جدید رو توفیق داشتم مطالعه
کنم .به نظرم اگر از اساتید مصاحبه بگیرید
مخصوصا اساتید محبوب یا معرف مثل
دکتر پودراتچی و دکتر خانیکی و ...کارتون
خیلی جذاب تر و حرفه ای تر میشه .اگر
دانشجوهای ارشد و دکتری هم پایان نامه،
مقاله ی یا پروژه پژوهشی خاصی رو انجام
دادند کار اون ها رو معرفی کنید و باهاشون
.مصاحبه کنید
حنیفا :تشکر از این که وقت گذاشتید
093600000965
مطلب تفکیک یا تبعیض خیلی خوب بود.
باید همواره جواب این جوسازی های ماهواره
رو بدیم تا جامعه مون رو گول نزن
حنیفا :ممنون از شما
0919600032
واقعا این مطالب رو بچه های دانشکده
نوشتن؟! خیلی خوبه که(:-فقط از دانشجو ها
و دانشگاه و مشکالتی که هست هم بگید لطفا
به امید موفقیت هر چه بیشتر حنیفا...
حنیفا :یکی از اهداف نشریه بازتاب
مشکالت دانشگاه بوده،نظرتون بسیار
کاربردی هست.
09123000081
واقعا خوب و کارشناسانه بود مقاله تفکیک.
من دیدم به این موضوع خنثی بود اولش،
االن نظرم عوض شد
حنیفا :خدا را شکر .

مخاطبان حنیفا از طریق این سامانه پیامکی
میتوانند نظرات و سخنان خود را نسبت به
.نشریه با ما درمیان بگذارند
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حنیفا

شماره سوم

...ادامه صفحه قبل

حسن فقط عباسی

هوچنفکری

هیچـی از بیـن نرفتـه و اقتصادشـون هنـوز
کارآمـده و فقـط یـک دوره رکـورد را مـی
گذرانـد».
بعـد از سـخنرانی دکتـر عباسـی  ،نوبـت بـه
پرسـش و پاسـخ میشـود و ترجیـح را بـه
پرسشـهای شـفاهی میدهنـد .یکـی از اعضـای
بسـیج مسـئول نوبتدهـی به متقاضیان پرسـش
مـی شـود و با وجـود دلخـوری بسـیاری از بچه
هـای هم فکـر که حتـی جلوتر از اعـام مجری
 ،درخواسـت وقـت پرسـش کـرده بودنـد کل
وقـت را به سـه نفر از دانشـجویان منتقـد داد و
آنهـا هم با طیـب خاطر انتقادها و سوالهایشـان
را پرسـیدند و هـم جمعیـت غالب هـوادار دکتر
عباسـی و هـم خـود ایشـان بـا متانـت تحمـل
کـرده و بـه پاسـخ مشـغول شـدند .البتـه قابـل
پیـش بینـی بـود کـه طیـف اندکـی کـه قبـل
از جلسـه بـا گفتـن جماتـی از قبیـل اینکـه :
«کـی بـه ایـن جلسـه میـره ؟ و بیسـت نفر هم
جمـع نمیشـن و اون هـم خود بچه های بسـیج
هسـتند » و حـاال چـون جـای خالـی گیرشـان
نیامـده بـود و اگر هـم آمده بود آنهـا طبق روال
همانگونـه سـرپا تـه سـالن مـی ایسـتادند و بـا
شـلوغ کاری و هوچیگـری سـعی در به هم زدن
نظـم جلسـه مـی کردنـد و اینبـار البتـه دکتـر
عباسـی کسـی نبـود کـه کـم بیـاورد و جنـس
ایـن مـدل شـلوغکاریهای عامدانـه را نشناسـد
و الحـق کـه خـوب هـم پاسخشـان را داد هـر
چنـد کـه حتـی خودمـان هـم خیلـی راضـی
نبودیـم اسـتاد اینگونـه بـا صـدای بلنـد پاسـخ
دانشـجویانی را بدهـد کـه بـه قـول خـود دکتر
استادانشـان هـم  ...بگذریـم.
البتـه ایـن رفتـار هوچیگرانه مال امـروز و دیروز
نیسـت و ایـن جریـان اساسـا اعتقادتشـان بـه
دموکراسـی فقـط مربـوط به زمانهایی اسـت که
یـا کاندیـد آنها برنده باشـد یـا اینکـه حرفها در
بـه بـه و چـه چـه آنهـا گفتـه شـود و بـه قـول
معـروف :اینهـا فرزنـدان همانهایـی هسـتند که
وقتـی نتوانسـتند یـک اختـاف فاحـش یـازده
میلیونـی را هضـم کننـد هوادارانشـان را به کف
خیابانها کشـیدند.
برنامـه بعـد از سـخنرانی دکتـر عباسـی را بچه
هـای همیـن جریـان ترتیـب داده بودنـد کـه
سـخنرانی دکتـر جایـی پـور از اسـاتید اصاح
طلـب جامعه شناسـی بـود .به ایـن کار نداریم
مسـؤل بسـیج دانشـکده برای رعایـت حق بچه
هـای ایـن تشـکل  ،صحبتهـای دکتـر عباسـی
را نیمـه کاره گذاشـت و راس سـاعت سـالن را
بـه آنهـا تحویـل داد امـا کاش از خودشـان مـی
پرسـیدند کـه چگونـه اسـت هر چـه بزرگواری
و تمکیـن اسـت از طرف هـواداران جریان مقابل
اسـت و هـر چـه بـه قـول خودشـان اعتـراض و
نافرمانـی مدنـی ؛ از سـمت آنهـا!؟ حتـی وقتی
کـه قـدرت اجرایـی را در دسـت دارنـد و
همزمـان هـم مـی خواهنـد از مواهـب قـدرت
برخوردار باشـند و هم ژسـت های اپوزیسـیونی
بگیرند؟!حـاال ایـن تمکیـن و پذیـرش چـه
پذیـرش نتیجـه انتخاباتـی با اختافـی اندک در
نتایـج باشـد و چـه االن کـه بچـه هـای جریان
مقابـل هـم می توانسـتند مشـابه آنها ته سـالن
بایسـتند و در پایـان بـا شـلوغ کاری و داد و
بیـداد نظـم جلسـه را بـه هـم بزننـد امـا ایـن
کار را نکردنـد نـه بخاطـر اینکـه پاسـخی بـرای
ایـن همـه تحریف مشـخص در سـخنرانی دکتر
جایـی پـور نداشـتند  ،چـه وقتـی مخاطبان را
طفانـی بـی حافظـه فرض مـی کـرد و مطمئن
بـود نمـی پرسـند ایـن جنـاب هاشـمی را کـه
شناسـنامه انقـاب مـی خوانیـدش و سـوال
میکنـی چـه کسـانی ایـن شناسـنامه را حـذف
کردنـد؟! و نمـی گویی کـه آیا شـورای نگهبان
ایشـان را حـذف کـرد و قصد حذفش را داشـت
یـا وقتـی همیـن جریـان  ،اکبـر گنجـی را بـه
جانـش انداختنـد و او را عالیجناب سـرخپوش و
علـت العلـل قتلهای زنجیره ای خواندند؟! فشـار
و تخریـب شـخصیت را بـه جایـی رسـاندند که
مجبـورش کردنـد با وجـود رای آوری  ،از آمدن
بـه مجلـس انصـراف دهد.
آیا شـورای نگهبـان و حاکمیت ایشـان را حذف
کـرد وقتـی که وظیفـه آنها نـه رد صاحیت که
احـراز صاحیـت کاندیداهاسـت کـه وقتـی یک
دلیلـش کهولت سـن ایشـان برای پرمسـئولیت
تریـن و سـنگین تریـن پسـت اجرایـی کشـور
بود.اگـر قـرار بـه حـذف ایشـان بـود کـه خیلی
راحـت تر میشـد و می شـود پسـتی انتصابی به
اهمیـت « ریاسـت مجمـع تشـخیص مصلحت
نظـام « را از ایشـان گرفـت و مگر تا همین دوره
قبلـی چه کسـی بـا رای خبرگان  ،ریاسـت این
مجلـس را برعهده داشـت ؟!
ایـن و چنـد نمونـه دیگـری کـه جنـاب جایی
پـور بـدون دلیـل و سـند بر نظـام اتهـام می زد
و البتـه کـه هـم بـر هـم زدن جلسـه شـان بـه
سـیاق بچه هـای جریان رقیبی کاری نداشـت و
هـم پاسـخ دادنشـان امـا کاش این را
می فهمیدند!
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حــدود ســاعت دوازده و نیــم بــود و
جمعیــت از نمازخانــه بــه ســمت ســالن
شــهید مطهــری دانشــکده حرکــت کردنــد؛
جمعیــت حاضــر در ســالن و کســانی کــه
در حــال خــارج شــدن از آن هســتند ،ایــن
نکتــه را میرســاند کــه تــا لحظاتــی قبــل در
ســالن مراســم دیگــری بــوده اســت .حــدود
ســاعت  12:۴۵بــود کــه افــراد برگــزار
کننــده خیلــی ســریع در حــال نصــب بنــر
و آمــاده ســازی ســالن بودنــد ،جالــب اینجــا
بــود کــه خیلیهــا بــر روی صندلــی هــا
نشســته بودنــد و ســالن کــم کــم در حــال
پــر شــدن بــود .اولیــن ســوالی کــه در ایــن
مراســم برایــم پیــش آمــد و شــاید خیلیهــا
نیــز ماننــد مــن بودنــد ،تیتــر اصلــی مراســم
یــا همــان موضــوع مراســم بود(مســیحیان
امــت پیامبــر (ص)،تثلیــث در علــوم انســانی
 ،دانشــجوی ایرانــی بــر ســر دوراهــی
دانشــگاه ) .پوســتری بــر روی دیــوار هــای
ســالن نصــب شــده بــود کــه ذهــن را بــرای
فهمیــدن موضــوع مراســم آمــاده میکــرد؛
بــرای خوانــدن پوســتر نزدیــک شدم،نوشــته
شــده بــود :مبنــای علــوم انســانی غربــی،
مبنایــی غیــر الهــی اســت،مبنای مــادی
اســت،مبنایی غیــر توحیــدی اســت ،ایــن
بــا مبانــی اســامی ســازگار نیســت،علوم
انســانی آنــگاه صحیــح و مفیــد و تربیــت
کننــده صحیــح انســان خواهــد بــود و بــه
فــرد و جامعــه نفــع خواهــد رســاند کــه
بــر اســاس تفکــر الهــی و جهــان بینــی
الهــی باشــد ،جملــه ای از رهبــر انقــاب
در ســال .93ســاعت یــک شــده بــود ،و
قــرار بــود در ایــن ســاعت اســتاد حســن
عباســی ســخنرانی را شــروع کنــد امــا هنــوز
نرســیده بــود .یــک اتوبــوس و یــک مینــی
بــوس از دیگــر دانشــکدههای دانشــگاه
عامــه هــم رســیده بودنــد و ســالن دیگــر
جایــی بــرای نشســتن نداشــت .باالخــره
اســتاد رســید ،ســخنرانی آغــاز شــد ،از
کلیــپ پخــش شــده در ابتــدای مراســم
مشــخص شــد کــه موضــوع درمــورد تحــول
در علــوم انسانیســت.اما ایــن بــار مراســم
 16آذر بســیج دانشــجویی دانشــکده علــوم
اجتماعــی و ارتباطــات عامــه طباطبایــی بــا
نــگاه و ســبکی متفــاوت بــه ایــن موضــوع
پرداختــه بــود .اســتاد ابتــدای ســخنان خود
را بــه توضیــح چیســتی ایــن تیتر(تثلیــث
در علــوم انســانی) اختصــاص داد .ایــن
نــگاه متفــاوت بعــد از حــدود نیــم ســاعت
ســخنرانی بــه ایــن نکتــه ختــم مــی شــد
کــه مبنــای بســیاری از علــوم طبیعــی و
غیــر طبیعــی اصــول ســه گانــه ایســت کــه
بــا مبنــای توحیــدی و جهانبینــی اســامی
مغایــرت دارد .بــه یــاد دارم همیشــه اگــر
حرفــی از بومــی ســازی علــوم انســانی بــوده،
نــگاه یــا معطــوف بــه نتیجــه خفــت بــار
غــرب بــوده واندیشــه هــای صرفــا مــادی و
منحــط ویــا نــگاه منفــی بــه دســتاورد هــای
عقلــی بشــر  ،و تــا بــه حــال ندیــده بــودم
کــه کســی ســرنخ و ریشــه ایــن نــگاه غربــی
را بــه نمایــش بگــذارد .اعتــراف میکنــم
حــاال کــه در حــال گــوش دادن مجــدد بــه
صــدای ضبــط شــده مراســم هســتم ،نــکات
خیلــی بیشــتری را متوجــه میشــوم ،آنهــم با
چنــد بــار گــوش دادن.اســتاد میگویــد کــه
بیــش از نیمــی از ایــن تعــداد چهــار و نیــم
میلیــون دانشــجو ،دانشــجویان علوم انســانی
هســتند،و اگــر تــا صبــح بخواهیــم مبنــای
ایــن علــوم را بــر روی پــرده نشــان دهیــم،
شــما متوجــه میشــوید کــه چــه مصیبتــی
دارد در ذهــن شــما ایجــاد میشــود.قوای
ســه گانــه منتســکیو تثلیــث اســت ،مبنــای
فرویــد تثلیــث اســت ،تــز ،ســنتز ،آنتــی تــز
هــگل در ســیر دیالکتیکــش تثلیــث اســت،
هربــر نگاهــش تثلیــث اســت ،بیســاری از
رشــته هــا اینگونــه اســت ،متاســفانه بعــد از
 3۵ســال ،فهمــی از جهــان بینــی توحیــدی
نــداده ایــم .مثــا اســاس بنیــان فکــری
آدام اســمیت مطلقــا بــر ربــا ســت،بعد
میگوییــم چــرا از ده رودخانــه کشــور9 ،
تــای آنهــا خشــک شــده انــد؟ چــرا برکــت
از جامعــه مــا گرفتــه شــده؟ بــه اســم
اســام ،امــا بــه کام مدرنیتــه؟ اســتاد مــی
گویــد :آمــاری کــه صبــح بــه مــن داد ایــن
اســت کــه بدهــی اقتصــا ِد جهانــی بــه ۵9
تریلــون دالر رســیده اســت ،مهمتریــن پایگاه
اطــاع رســانی جهانــی از فروپاشــی اقتصادی
بســیاری از کشــور هــا میگویــد کــه میدانــم
بســیاری از اســاتید دانشــگاه عامــه در برابــر
آن موضــع خواهنــد گرفــت .میگوینــد
کــه فقــط و فقــط مشــکلمان تحریــم

اســت ،و ایــن از تنبلــی مســئولین نشــات
میگیــرد وگرنــه همیــن کشــور در زمــان
تحریــم موشــک بالســتیک ســاخت ،رفتــه
ایــم بــه فضــا .اقتصــاد جهانــی در حــال

دشــمن را نمیبینیــد؟ یــک اقلیــت را
در داخــل مــی بینیــد کــه نگــران دیــن
مــردم هســتند،ما افتخــار میکنیــم کــه
اقلیتــی باشــیم کــه بــه عنــوان اقلیــت بــی

فروپاشیســت و ایــن مشکلیســت کــه از
دل روش اقتصــادی غربــی بیــرون مــی آیــد.
طبــق تحقیقــات مــا ،اگــر همــه خواســته
هــای غــرب را عملــی کنیــم( مثاکنــار
گذاشــتن والیــت فقیــه ،برداشــتن حجــاب،
بــاز کــردن ســفارت اســرائیل و)...تاثیــرش
بــر روی اقتصــاد مــا  ۵درصــد هــم نمیرســد.
در امریــکا هفتصــد جلــد کتــاب چــاپ شــده
اســت در مــورد فروپاشــی اقتصــاد جهــان...
 ،حــال اســاتید مــا چــون نمیخواهنــد عــرق
بریزنــد ،هیــچ واکنشــی نشــان نمیدهنــد.
چــه طــور میشــود کــه مــا در تکنولــوژي
نظامــی و اتمــی رشــد میکنیــم ،بــه
طــوری کــه دانشــمندان مــا را در پشــت
همیــن دانشــکده تــرور میکننــد ،امــا چــرا
دانشــمند علــوم انســانی را تــرور
نمیکننــد؟ چــون خطــری بــرای او نــدارد.
اســتاد در جــواب کســانی کــه در یکــی از
نشــریات کشــور در مهــر مــاه تیتــر زده بــود:
توطئــه علیــه علــوم انســانی خنثــی شــد،
مــی گویــد:
بعــد از ســخنان رهبــری ،در ســال هــای
گذشــته ســتادی بــرای تحــول در علــوم
انســانی در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
تشــکیل شــد کــه خروجــی آن بررســی
یکــی از رشــته هــا یعنــی علــوم سیاســی
بــود ،بــا فاصلــه  160نفــر از اســاتید بــه
رییــس جمهــور نامــه زدنــد کــه اینهــا دارنــد

ســوادهایی کــه از جهنــم برگشــتند واقلیــت
هــم هســتند ،امــا نگــران دیــن مــردم انــد.
خدایــا تــو شــاهد بــاش مــا برســرتوحید تــو،
برســر ایــن قضیــه تــا پــای جانمــان ایســتاده
ایــم (و اینجــا تکبیــر بهتریــن عکسالعملــی
بــود کــه جمــع از خــود نشــان داد )
ایــن چــه حرفیســت کــه رفتیــد در
دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران زدید(عــده
ای اقلیــت تــازه بــه دوران رســیده کــه
نگــران دیــن مــردم هســتند)؟؟ لبــاس دیــن
تــن شماســت ،مــا بایــد بــا آســتین کوتــاه و
عینــک ریبــون از دیــن مــردم دفــاع کنیــم؟؟
بعــد از اتمــام ســخنان اســتاد عباســی نوبــت
بــه پرســش و پاســخ رســید .پرســش و
پاســخ بــه دو شــیوه کتبــی و شــفاهی(آمدن
بــه پشــت تریبون)انجــام میشــد.
ســاعت ،حــدود ســه و ربــع بــود و
طبــق توافقــی کــه برگــزار کنندههــای
جلسه(بســیج دانشــجویی)با برگزارکننــده
هــای مراســم بعــدی داشــتند ،جلســه بایــد
ســاعت  ۴بــه پایــان میرســید.
فرصــت پرســیدن ســؤال مثــل همیشــه بــا
اینکــه بچههــای بســیج زودتــر ثبــت نــام
کــرده بودنــد بــه افــرادی داده شــد کــه
مخالــف صحبــت هــای اســتاد بودند.گرمــای
ســالن بــا رســیدن بــه بخــش پرســش
وپاســخ بــه اوج خــود رســیده بود.ســؤال اول
کــه پرســیدنش هــم کمــی ســخت اســت بــا

علــم را ایدئولوژیــک میکننــد! مــن اســم ایــن
را میگــذارم وقاحــت ،چــه کســی هســت کــه
ندانــد کتــاب هــای علــوم سیاســی از صــدر
تــا ذیلــش ایدئولوژیــک اســت؟آیا جــان
الک و تامــس هابــز خوانــدن ایدئولوژیــک
نیســت؟ باالخــره ایــن علومــی کــه در
دانشــگا ه هــا هســت ،توحیــدی هســت یــا
نیســت؟من کــه ثابــت کــردم تثلیثیســت،
 120رشــته کوچــک و بزرگــش را ،از ریاضــی
تــا علــوم انســانی.
یکــی از مســئولین اجرایــی کشــور میگویــد:
اقلیتــی هســت کــه نگــران دیــن مــردم
هســتند؛ رییــس جمهــور ،شــمایید ،بایــد
نگــران دیــن مــردم باشــید ،قســم خوردیــد
بــه قانــون اساســی ،شــما در لبــاس روحانیت
هســتید،روند نقطــه بــه نقطــه تــورم را پایین
آوردن مهــم اســت یــا اینکــه دیــن و دنیــا بــا
هــم نابــود بشــود؟ ایــن چــه ادبیاتیســت
کــه هــر وقــت شــما تریبــون پیــدا میکنیــد
بــه کار میبریــد :اقلیتــی ،اقلیتــی! انبیــا هــم
در اقلیــت بودنــد( .در ایــن لحظــه حضــار
بــرای اولیــن بــار در واکنــش بــه ســخنان
اســتاد دســت زدنــد ).اســتاد ادامــه میدهــد:
پارســال رفتیــد در دانشــگاه شــهید بهشــتی
گفتیــد  :اقلیتــی بــی ســوادی هســتند کــه
نقــد میکننــد توافــق نامــه را؛ یــک ســال
اســت هرچــه چشــم انداختیــم تــوی یــک
دانشــگاه یــک باســواد نیامــد از پرونــده
هســته ای دفــاع کنــد.

تمرکــز وســکوت حضــار پرســیده شــد:
شــما اعتــراف کــردن در مســیحیت رو
مــورد نقــد قــرار داده ایــد در صورتــی کــه
انتظــار داریــد موســوی وکروبــی بــرای
بخشــیده شدنشــان بایــد نــزد شما(مســؤلین
جمهــوری اســامی) بیاینــد وعذرخواهــی
واعــام توبــه کننــد مگرنمــی گوینــد
خداونــد ســتارالعیوب هســت؟
دکتــر عباســی آرام و مســلط و بــا تشــکر از
ســؤال کننــده پاســخ مــی دهــد :یــک بــار
مســئله اعتــراف از شــخص اســت ویــک بــار
هــم بیــن خودمــان و خداســت .دوســتان
گفتنــد اگــر رأی نیاوریــم مــی ایســتیم تــوی
خیابــان و بــا رمــز تقلــب مــردم را کشــاندند
در خیابــان هــا .هشــت مــاه هــم کــه مــردم
را درخیابــان نگــه داشــتند .بیــش از بیســت
نفــر در خیابانهــا کشــته و شــهید شــدند.
آیــا حــق ایــن بــود درکشــوری کــه بــا ایــن
همــه تهدیــد روبــهرو ســت بــه ایــن شــکل
عمــل کننــد کــه دشــمن سوءاســتفاده
کنــد؟ یــک بــار مــن نیامدم(ســران فتنــه)
بگویــم مــردم مــن خطــم ،خــط امــام اســت،
خطــم جداســت بــا آنچــه آمریــکا و اروپــا
مــی کنــد .مــا اومدیــم گفتیــم تقلــب شــده
 ،چقــدر فشــار هایــی کــه بــرروی کشــور
تــوی تحریــم هــا و ...آمد.بــه خاطــر لجبــازی
هــا بــود ،ببخشــید مــن یکبــار میــام در
محضــر شــما اعتــراف میکنــم ولــی کاری از
دســت شــما بــرای کمــک بــه مــن برنمیــاد،

اخبار

شــما در جریــان فســاد مــن قــرار میگیریــد
و همیــن امــر میشــود اهــرم فشــار در مــورد
مــن ،امــا اینجــا اعتــراف در محاکمــه اســت،
مــردم میگوینــد کــه آقــا ،باالخــره تقلــب
شــد یــا نشــد؟ اگــر شــد چــرا و اگــر نشــد
چــرا؟در انتخابــات بعــدی ســال  92فاصلــه
فــرد پیــروز بــا نفــر قبــل از خود280هــزار
رأی بــود .اگــر قــرار نظــام بــه تخلــف بــود
بــرای  280هــزار رأی ایــن کار را میکــرد
ولــی دوســتان حاضــر نشــدند بیاینــد و
بــه مــردم بگویند.سیاســت مــداری کــه بــا
مردمــش صــادق نیســت صاحیــت مجــدد
بــرای ورود بــه عرصــه سیاســی را نــدارد.
وامــا ســؤال دوم چــه در پرســش آن خانــم
و چــه در جــواب دکتــر عباســی کــه بیشــتر
شــبیه همــان دکتــر عباســی معــروف شــده
بود.ســؤال در واقــع اعتراضــی بــود بــه اینکــه
چــرا دکتــر عباســی! شــما بــه همــه توهیــن
کردیــد؟ از مســؤلین گرفتــه تــا اســاتید
دانشــگاه .بعــد از پایــان پرســش ،اســتاد
جــواب خــود را اینگونــه آغــاز کــرد :خــب،
متشــکرم از احساســات پرشــور ایــن دختــر
خودم.جــواب اســتاد شــروع شــده بــود کــه از
انتهــای ســالن اعتراضــات و فریادهایــی زده
شــد(توهین مــی کنیــد ،دروغــه) کــه اســتاد
را مجبــور کــرد تــا بگوید:توهیــن بــه کــی؟
توهیــن بــه علــوم انســانی غربی!؟توهیــن بــه
علومــی کــه همــه چیــز را نابــود کــرده؟!
شــما دختــر مــن! بــه جــای اینکــه داد
بزنیــد ،برویــد بــه اســتادان علــوم انســانی
کــه طرفــدار ایــن تفکرنــد بگوییــد اگــر
میتواننــد جــواب ایــن حــرف هــا را بدهنــد.
جــواب اســتاد بــه خاطــر احساســاتی شــدن
مخاطبینــی کــه آخــر ســالن تجمــع کــرده
بودنــد فضــای جلســه را بــه شــدت هیجانــی
کــرد و ایــن شــروع تقریبــی هیجــان و تنــش
نســبی بیــن دانشــجوها شــد(حال نزدیــک
شــدن بــه زمــان تحویــل ســالن برگــزاری
مراســم بــه تشــکل دیگــر وکثــرت ســؤاالت
و...را هــم مزیــد برعلــت).
بــه دلیــل اینکــه بــا دانشــجوهای دیگــری
کــه بعــد از مــا برنامــه داشــتند هماهنــگ
کــرده بودیــم نتوانســتیم ســؤال کتبــی
بپرســیم و ســؤال ســوم هــم شــفاهی
پرســیده شــد .اقتصــاد لیبرالیســتی
نپاشــیده ،بــه تعبیــر شــهید صــدر علــم
اقتصــاد اســامی نداریم.اســتاد هــم مثــل
همیشــه علمــی و مســتند صحبــت میکــرد..
مــن از خــودم نگفتــم وضعیــت بدهــی
جهانــی  ۵۴تریلیــون دالر اســت کــه یــک
ســوم آن بدهــی آمریکاســت .اگــر غیــر از
ایــن هســت (عــدم فروپاشــی)چرا جریــان
لیبــرال در دولــت ودر دانشــگاه تهــران آقــای
والرشــتاین را آوردنــد ایــران وبــه او گفتنــد
کــه مبــادا بگویــی کــه آمریــکا ،لیبرالیســم
ونئولیبرالیســم در حــال فروپاشیســت!
ریچــارد واتســون :لیبرالیســم نمــی توانــد
دیگــر جوابگــو باشــد وتنهــا یــک راه
درمــان دارد وآن نــگاه اسامیســت(دارایی
اســامی)
ببینیــد مــا دوتــا تقابــل فکــری داریــم یکــی
طرفــدار لیبرالیســم کــه پشــتوانه بخشــی از
جریانهــای سیاســی داخــل نظــام هســت و
دیگــر جریــان معتقــد بــه انقــاب اســامی.
هــر دو از نظــر فکــری دو مبنــا دارنــد .جریان
لیبرالیســتی  ،قائــل بــه ثلیــث در علــوم
انسانیســت و جریــان انقــاب اســامی بــه
ایــن اعتقــاد دارد کــه علــوم انســانی بایــد
توحیــدی باشــد.جهان در حــال الگــوی
جایگزیــن اســت .دوســتانی کــه طرفــداری
از لیبرالیســم میکننــد واقــع گرایانــه ایــن
مســائل را ببیننــد و اجــازه بدهنــد ایــن
مــوارد منعکــس بشــود.
ســخنرانی ســاعت چهارتمــام شــد ،شــور
و هیجان،خوشــحالی و نشــاط از چهــره
دانشــجوها کامــا مشــخص بــود ،البتــه برای
خیلــی هــا هــم بایــد کلمــات متناقضــی
بــه کار بــرد .اســتاد بــا همــان خضــوع
همیشــگی از همــه خدافظــی کــرد .او
ابراهیــم وار بتهایــی را شکســت و رفــت و روز
تاریخــی 16آذر دانشــکده علــوم اجتماعــی و
ارتباطــات ثبــت شــد.
آری باالخــره آن مــرد آمــد ،نــه،آن مــرد
انقابــی آمد،نــه،آن مــرد انقابــی ومهربــان
آمــد.

تدبیر در  16آذر

تدبیـر دولـت 16 ،آذر امسـال را اینگونـه رقـم
زد کـه برنامههـای مختلفـی در دانشـگاهها
لغـو شـود،دولت ،امیـد برنامـه هایی کـه در آن
حسـین شـریعتمداری ،پیام فضلی نـژاد ،حمید
رسـایی ،سـید محمـود نبویان و همسـر شـهید
علیمحمـدی ،قـرار بود حضور داشـته باشـند را
نقـش بـرآب کرد.
ایـن در حالـی سـت کـه پیـش از ایـن رییـس
جمهـور بارهـا برلـزوم سـعه صـدر ،شـنیدن
سـخن مخالفیـن و روحیـه نقدپذیـری تاکیـد
کـرده بـود.

با فساد مقابله کنید

رهبـر معظـم انقـاب در همایـش ارتقـای
سـامت نظـام اداری و مقابلـه بـا فسـاد:
چـرا اقـدام قاطـع و اساسـی در امـر مبـارزه بـا
فسـاد انجام نمیگیـرد؟ لزوم اجـرای تصمیمات
عملـی و بـدون ماحظـه در مبـارزه با فسـاد
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای طـی مرقومـهای
بـرای همایش ملی ارتقای سـامت نظـام اداری
و مقابلـه بـا فسـاد ،ایـن سـوال را مطـرح کردند
کـه چرا اقـدام قاطع و اساسـی در امـر مبارزه با
فسـاد انجـام نمیگیـرد؟
لـزوم اجـرای تصمیمات عملی و بـدون ماحظه
در مبـارزه با فسـاد .این سـوال را مطـرح کردند
کـه چرا اقـدام قاطع و اساسـی در امـر مبارزه با
فسـاد انجـام نمیگیرد؟

افترا به بسیج
حسـین کیانـی طـادی جانشـین بسـیج
دانشـجویی دانشـگاه عامـه در گفـت وگـو بـا
فـارس :در مـورد برنامـه  16آذر کـه بـا حضـور
دکتـر حسـن عباسـی بـا موضـوع «:تثلیـث در
علـوم انسـانی» در دانشـکده علـوم اجتماعـی و
ارتباطـات ایـن دانشـگاه برگزار شـد ،گفت :بعد
از ایـن برنامـه موضـع گیریهایی از طـرف طیف
مقابل شـد کـه به هیچ وجـه مطابق واقـع نبود.
کیانی افزود :طبق مجوز دانشـگاه سـالن شـهید
مطهـری دانشـکده از سـاعت  12:30تـا  17در
اختیـار بسـیج که به خاطـر جلوگیـری از تنش
با طیف مقابل سـالن را از سـاعت  16در اختیار
آنهـا گذاشـتیم امـا بـا این وجـود مطالـب غیر
واقعـی از طـرف مهمان آنهـا گفته.
وی در ادامـه اشـاره ای هـم بـه سـختگیریهای
دانشـگاه در دادن مجـوز کـرد و عنـوان کـرد:
طیـف مقابـل هرجـا تریبونـی پیـدا کردنـد از
تهمـت و افتـرا بـه بسـیج خـوداری نکردنـد از
اتوبوسـی خوانـدن مهمانـان  ،غصـب زمـان و
مـکان توسـط بسـیج تـا تهدیـد دکتر عباسـی
وتوهیـن بـه ایشـان.

تقدیـر اسـاتید حقـوق و علـوم
سیاسـی از حـاج قاسـم سـلیمانی

حنیفـا بـه نقـل از رجانیـوز :طراحـی حسـاب
شـده غـرب بـرای بازنمایـی چهـرهای غیـر
واقعـی از سـردار رشـید و دالور ایرانـی ،حـاج
قاسـم سـلیمانی که اکنـون یکـی از پرنفوذترین
چهرههـای خاورمیانـه محسـوب مـی شـود،
پـروژه ای اسـت کـه از زمـان افزایـش نقـش
آفرینـی ایـن سـردار دالور در بحـران عـراق و
نبـرد بـا داعش بصـورت ویژه ای در دسـتور کار
قـرار گرفتـه اسـت
بـر همیـن اسـاس 1۴۵ ،اسـتاد حقـوق و علـوم
سیاسـی دانشـگاههای کشـور بـا انتشـار نامهای
از مجاهـدت و نقشآفرینـی پیروزمندانه فرمانده
نیـروی قـدس سـپاه و یـاران صدیـق سـپاه در
موضوعـات منطقـهای تقدیـر و تشـکر کردند.

دروغ تا کجا؟؟

سـایت کانـون حمایت از خانواده جـان باختگان
و بازداشـتي هـا  17آذر  :93گزارشـات دریافتي
حاکـي از ایـن اسـت کـه در خاتمـه مراسـم
 16آذر ( روز دانشـجو) در دانشـگاه عامـه
طباطبایـی تعـدادي از دانشـجویان توسـط
نیروهـاي بسـیجي و حراسـت مـورد ضـرب و
شـتم قـرار گرفتنـد.
بنـا بـه ایـن گـزارش همزمـان بـا سـخنرانی
حسـن عباسـی ،عـده اي از دانشـجویان شـروع
بـه شـعاردادن بـراي آزادي زندانیـان سیاسـي
کردنـد کـه درمقابـل نیروهـای بسـیج و لبـاس
شـخصی بـا شـعار ”حـزب اهلل مـی میـرد ،ذلت
نمـی پذیـرد! ” بـا ایـن دانشـجویان درگیـر
شـده و بـه ضـرب وشـتم دانشـجویان معتـرض
پرداختنـد.
درایـن بیـن مأمـوران حراسـت دانشـگاه نیز در
حمایـت از لبـاس شـخصی هـا وبسـیجیان بـه
ضـرب وشـتم ایـن دانشـجویان پرداختنـد
حنیفـا :از آنتـن محترم یـا محترمـه صمیمانه
سپاسگذاریم!

