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  خانه تکانی عید

توافق خوب آمریکایی

احترام به شعور 
مخاطب

امین حق گو                         چرا روحانی به قم سفر کرد ؟

محبوبیت روحانی به شدت افت کرد

برخی  شروع  و  یازدهم  دولت  آغازین  روزهای  همان  از 
از علما، رجال سیاسی و مذهبی  حواشی فرهنگی، بسیاری 
بر  حاکم  رویه  به  نسبت  فرهنگی  مسائل  کارشناسان  و 
این  ابراز نگرانی کردند. بی تفاوتی  ارشاد دولت تدبیر  وزارت 
وزارتخانه نسبت به قبح شکنی های برخی مطبوعات، دفاع از 
برخی هنجارشکنی ها و ابراز تاسف برای برخورد با آن، ارائه 
با  کتب  برخی  چاپ  انقالب،  ضد  ناشران  به  مجوزها  برخی 
محتوای ضد دینی، وضعیت اسفبار حاکم بر فضای سینما و 
به فیلم های مسأله دار و بسیاری دیگر  اعطای مجوز  تئاتر و 
از موضوعاتی که در این نوشتار نمی گنجد، از جمله دالیلی 
بود که نگرانی ها را نسبت به رویه غیرفرهنگی وزارت فرهنگ 
در  وزارتخانه  این  اما سرانجام  بیشتر می کرد.  یازدهم  دولت 
اقدامی عجیب به یک خواننده زن مجوز انتشار آلبوم داد تا 
تکمیل  وزارتخانه  این  و شرع  عرف  اقدامات خالف  شاه بیت 
شود. بعد از این اقدام آشکار خالف شرع و قانون وزارت ارشاد، 
مراجع عظام تقلید نسبت به زیرپاگذاشتن پی درپی ارزش ها، 
دادند.  یازدهم  دولت  ارشاد  وزارت  به  شدیداللحنی  هشدار 
صافی گلپایگانی  نوری همدانی،  مکارم شیرازی،  عظام  آیات 
رفتارهای  به  نسبت  اظهارات جداگانه ای  در  علوی گرگانی  و 
غیرشرعی و غیرفرهنگی وزارت ارشاد اعتراض کردند. مراجع 
تقلید شیعیان تاکید کردند اجازه نخواهیم داد وزارت ارشاد 

هرکاری دلش خواست انجام دهد.
در  خود  فقه  خارج  درس  در  مکارم شیرازی  آیت اهلل العظمی 
بهمن ماه، ارزش های انقالب اسالمی را مورد تاکید قرار دادند 
زمینه  که  ارشاد  وزارت  نادرست  و  نسنجیده  اقدامات  از  و 
کمرنگ شدن این ارزش ها را فراهم می کند انتقاد کرد. این 
را  انقالب  ارزش های  ارشاد  وزارت  داشت:  ابراز  تقلید  مرجع 
شده  بلند  مردم  داد  می گذارد،  پا  زیر  دیگری  از  پس  یکی 

ما  دفتر  به  متعدد  گالیه های  و  شکایات  روزه  همه  است؛ 
می رسد که وزارت فرهنگ و ارشاد که پسوند اسالمی را هم 
یدک می کشد چرا ارزش های انقالب را یکی بعد از دیگری 

زیرپا می گذارد؟. 
در  تاریخ  همین  در  نیز  همدانی  نوری  اهلل  آیت  همچنین 
درس خارج فقه در مسجد اعظم قم خطاب به اقدامات اخیر 
وزارت فرهنگ فرمودند: خواندن زن و موسیقي زن در برابر 
و  فرهنگ  وزارت  و  است  حرام  کریم  قرآن  براساس  مردان 
مردم ساکت  و  کند  کاري  ندارد، چنین  اسالمي حق  ارشاد 

نمي مانند.
همچنین آیت اهلل مکارم شیرازي در جای دیگر تصریح کردند: 
اینکه روزنامه  یا  نباشد  چرا گفته مي شود ممیزي در کتاب 
توهین کننده به حضرت علي)ع( تعطیل نشود یا اینکه اصرار 
به رفع فیلتر فیسبوک چه معنایي دارد؟ ایشان با بیان اینکه 
به ارشاد  این گونه حرف زدن موجب مي شود ارشاد اسالمي 
غیراسالمي تبدیل شود، فرمودند: در مقاله روزنامه بهار آمده 
بود که علماي اسالم جاهل هستند که بر مسئله غدیر تأکید 
مي کنند و سؤال اینجاست که چرا گفته مي شود این روزنامه 

را تعطیل نکنید. 
در پی این اتفاقات، حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن 
روحانی که خود تحصیالت حوزوی دارد به قم رفت تا بلکه 
فرهنگی  های  سیاست  از  انتقاد  خصوص  در  مراجع  نظر 
او  از دیدارهای  با این وجود، خبری که  دولت تلطیف شود. 
منتشر شد ناامیدکننده بود. بر این اساس، آشنا که به منظور 
دیدار  به  موفق  صرفاً  بود  رفته  قم  به  مراجع  اکثر  با  دیدار 
و آیت اهلل علوی گرگانی شد و علی  نوری همدانی  با آیت اهلل 
از  مراجع،  از  دیگر  برخی  با  دیدار  برای  او  درخواست  رغم 
جمله آیت اهلل مکارم شیرازی، دیداری صورت نپذیرفت. در 

حالی که خود حسام الدین آشنا ادعا دارد مراجع هیچ سخنی 
نظر می رسد که  به  اما  اند،  نگفته  فرهنگی  اقدامات  درباره 
محرمانه  و  است  پذیرفته  دلیل صورت  همین  به  سفر  اصل 
ماندن محتوای دیدارها و خصوصی بودن آن ها هم به همین 
جهت است و عمال این سفر نیمه تمام پایان یافت و نتیجه 

ای در بر نداشت.
در همین راستا به نظر می رسد انتقادات بی سابقه مراجع از 
سیاست های فرهنگی دولت تدبیر و امید، حسن روحانی را 
به این نتیجه رسانده که خود باید دست به کار شده و برای 
ترمیم رابطه با مراجع تقلید راهی قم شود که گفته می شود 
دیدار با مراجع در خصوص اعتراضات اخیر آنها شاه کلید سفر 
روحانی به قم بوده است. شاید به همین دلیل هم بوده که 
دولت سفر خود را به خراسان شمالی لغو کرده و راهی قم 
شده است که اگر به اتفاقاتی که اخیراً رخ داده است نگاهی 

بکنیم همین نتیجه به دست می آید.

انتقاد مراجع تقلید از وزارت ارشاد بي شک نشانه اي از عمق 
ارشاد اسالمي  و  وزارت فرهنگ  از عملکرد  نگراني است که 
در دولت یازدهم وجود دارد. وزارت ارشاد به دلیل اهمیتي 
است  جامعه  اقشار  تمامي  توجه  و  دید  معرض  در  دارد  که 
از  وزارتخانه  اقدامات حاشیه ساز  که  است  دلیل  به همین  و 
بر  تقلید  مراجع  تأکید  است.  نمانده  دور  تقلید  مراجع  دید 
کوتاه ننشستن در مقابل اقداماتي که از نظر فرهنگي به اسالم 
هشدارهایي  است؛  ارشاد  به  دوباره اي  هشدار  مي زند،  ضربه 
قانوني مجلس شوراي اسالمي  از ورود  تا پیش  که مي تواند 
یا اقدام انقالبي مردم، باعث تصحیح عملکرد وزارت ارشاد و 

بازگشت این وزارتخانه به مسیر اصلي خود شود.

سیاسی
صفحه 2

اپیزود اول : تعطیلی بی جای سلف !
اول از همه تعطیلی بدموقع و بی جای سلف بعد از امتحانات ترم و 
دقیقا قبل از امتحان ارشد.یعنی درست موقعی که کنکوری های 
مهمترین  از  یکی  تو  موفقیت  واسه  هاشونو  تالش  آخرین  ارشد 
مراحل زندگی شون انجام می دادن و نیاز به یک محیط آروم و یک 

بتونن  تا  داشتن  دغدغه  بی  بندی ذهن  جمع  با 
سر  رو  بازدهی  بهترین  مطالب 
جلسه امتحان داشته باشن؛ عدل، 
تعمیرات،  بهونه  به  موقع  همون 
تعدادی  و  تعطیل کردن  رو  سلف 

زیادی از بچه ها رو به فکر فرو بردند که 
حاال چ کنیم این دو هفته رو !

از ی طرف سلف تعطیل شده بود و اگه 
مثل  باید  بمونن  دانشگاه  می خواستن 
درس  جای  به  صبح  از  ها  هفته  آخر 

از  و  باشن  شام  و  ناهار  فکر  به  خوندن 
داشت.هم ی  دردسرای خودشو  هم  خونه  به  برگشت  هم  طرفی 
وقفه ای بود بین درس خوندن بچه ها هم بهرحال خونه هست و 

هزار مسئله ...
این شد که امیدوار ، دست به دامان مسئولین شدن.تعدادی از بچه 
و درخواست کردن  رفتن  دانشجویی  معاونت محترم  به سراغ  ها 
که این دو هفته بیشتر هوای کنکوری ها رو داشته باشن و سلف 
محترم  معاونت  جناب  اما  بده  ادامه  دادنش  سرویس  به  کماکان 
نگاهی به مدیر محترم دانشجویی انداختن و گفتن : »آقای فالنی 
ایشون هم در جواب  بر عهده مون هست؟«  تکلیفی  ما چه  قانونا 
به  آموزشی  روزهای  در  موظفیم  فقط  ما  دکتر  »آقای   : فرمودن 
از  یکی  دیالوگ  این  از  بعد  بالفاصله  بدیم!«  ها سرویس  دانشجو 
ها  بچه  همین  اگه  »چطور   : گفت  آقایون  به  ها خطاب  دانشجو 
تو همین کنکور ارشد رتبه بیارن اسم و عکسشونو بنر می کنید و 
افتخار  اینا دانشجوهای دانشگاه قم بودن و  فخر می فروشید که 
آموزشی درصد قبولی های دانشگاهتون تو کنکور ارشد رو به رخ 
می کشید اما وقتی همین دانشجوها توی راه رسیدن به این مهم 
گردنتون  به  ای  وظیفه  هیچ  دارن  شما  کمک  و  حمایت  به  نیاز 

نیست؟!« 
البته آقایون همون موقع هم روی این مطلبی که این دانشجو بیان 
کرد صحه گذاشتن اما نهایت تالش های بچه ها این شد که فقط 

شنبه اون هفته سلف سرویس ارائه کرد و بعد ...
خالصه اپیزود اول به همین تلخی تموم شد و یه بار دیگه رفتار 

دانشگاه  این  توی  نیست  قرار  که  داد  نشون  مسئولین  عملکرد  و 
نسبت به شان و منزلت دانشجو احترامی گذاشته بشه! و این واقعا 

جای تاسف داره... 
اپیزود دوم : تعدیل نیرو !

شاید یکی دو ماه قبل،سه چهار نفر از مسئولین تشکل ها با جناب 
دکتر دیرباز ریاست محترم دانشگاه جلسه ای داشتن که تو اون 
از  شد.یکی  بحث  مهمی  مطالب  جلسه 
از طرف  که  هایی  مسئله  ترین  اساسی 
مبرم  نیاز  مسئله  شد  بیان  ها  تشکل 

دانشگاه به تعدیل نیرو بود.
بحث اصلی این بود که نسبت کارمندا با 
حجم کاری که توی دانشگاه وجود داره 
کارمند  تعدادی  نیست.یعنی  متناسب 
هستن که عمال در دانشگاه کار خاصی 
وجود نداره که این بندگان خدا بخوان 
انجامش بدن و همین باعث شده تا شاید 
مقدار زیادی از اوقات اداری دانشگاه به نسبت نفر/ساعت پرت شه 

و عمال کار مفیدی در اون ساعات انجام نشه.
این موضوع مورد تایید ریاست دانشگاه قرار گرفت و ایشون فرمودن 
که ناظر به همین مطلب تذکراتی رو به معاونت محترم مالی-اداری 
دادند و خواستن که جهت چابک سازی سیتم اداری و کمتر شدن 

بار مالی،از طرف معاونت مذکور اقدامات عملی انجام شه.
شاید یکی دو هفته بعد ما این موضوع رو پیگیری کردیم و نهایتا 
اداری-مالی  محترم  معاونت  با  که  ای  دوستانه  جلسه  یک  طی 
داشتیم این مسئله رو با ایشون در میان گذاشتیم و مطالبه کردیم 
که اگر همچین ایرادی به سیستم وارد هست ، ان شاا... از طرف 

این معاونت اقدام شایسته ای انجام شه.
اتفاقا جناب معاون هم فرمودن که نه تنها در مدت زمان فعلی،بلکه 
از همون دوره قبلی که مسئولیت داشتن هم این موضوع رو مد 
نظر قرار داده بودن و االن هم بدنبال بهترین راه حل ممکن هستن.

معاونت   ، ترم  دو  بین  فاصله  در  تقریبا  که  اینه  اپیزود  این  نکته 
محترم مالی طی مصاحبه ای که با سایت دانشگاه داشتن به ضرس 

قاطع فرمودن که هیچ تعدیل نیرویی نخوانیم داشت!
بله ما هم مثل شما از این موضوع شوکه شدیم و این اپیزود رو با 

یک عالمت سوال خیلی بزرگ به پایان می بریم. »؟«
چون حجم مطلب بیش از اونی شد که می پنداشتیم اپیزود های 

بعدی رو در شماره بعد به عرض مبارک می رسونیم.یاعلی

عملکرد  و  رفتار  دیگه  بار  یه 
قرار  که  داد  نشون  مسئولین 
به  نسبت  دانشگاه  این  توی  نیست 
احترامی  دانشجو  منزلت  و  شان 
گذاشته بشه! و این واقعا جای تاسف 

داره... 

اگر کار برای 
خداست

گفتن پس 
برای چه؟

چرا حیثیت جامعه دانشگاهی استان قم لگدمال شد؟

دانشگاه

صفحه 4

چرا حیثیت جامعه دانشگاهی استان قم لگدمال شد؟
همزمان با سفر استانی هیات دولت به شهر مقدس قم ، 9 تشکل 
)انجمن  قم  دانشگاه  از  تشکل   3 شامل  استان  دانشجویی  بزرگ 
اسالمی مستقل، جامعه اسالمی دانشجویان و بسیج دانشجویی(؛ 2 
تشکل از دانشگاه صنعتی قم )جامعه اسالمی و بسیج دانشجویی(؛ 
2 تشکل از دانشگاه فارابی - پردیس قم دانشگاه تهران-  )بسیج 
دانشجویی و انجمن اسالمی( به همراه بسیج دانشجویی دانشگاه 
آزاد و پیام نور استان قم در نامه ای خواستار حضور دکتر روحانی 
در جمع دانشجویان شدند.اما در نهایت جناب دکتر روحانی صالح 
ندیدند که در جمع دانشجویان دانشگاه قم حاضر شوند و با وجود 

آمادگی تشکل های مزبور برنامه ای برگزار نشد.
به زعم ما و با توجه به رویه امنیتی حاکم بر دولت و نبود روحیه 
نقد پذیری و پاسخگویی نسبت به جامعه دانشگاهی پیش بینی رد 
درخواست حضور در دانشگاه از سوی ریاست محترم جمهور امری 
بدیهی و روشن بود اما مطلب اصلی اینجاست که شوربختانه در 
برنامه سفر دولت به استان قم )به جز دیدار وزیر محترم و پرکار 
بهداشت،جناب دکتر قاضی زاده هاشمی از دانشگاه علوم پزشکی(

شنیدن  و  دانشگاهی  جامعه  بدنه  با  ارتباط  برای  ای  برنامه  هیچ 
سخنان ایشان وجود نداشت و این قشر بزرگ و مهم عمال به هیچ 
به  ریزان سفر، حتی  برنامه  و  روحانی  االسالم  گرفته شد! حجت 
از مسئولین کابینه به عنوان نماینده دولت  اندازه فرستادن یکی 
استان  دانشگاهی  به جامعه  نیز  دانشگاهیان  بین  در  برای حضور 
قم التفاتی ننمودند! به نظر می رسد حضور وزیر، یا معاون وزیر و 
یا حتی یکی از مدیران میانی وزارت علوم به دانشگاه قم و حضور 
در میان دانشجویان نیز می توانست مرهمی بر زخم این کم لطفی 
به  نسبت  نیز  مقدار  همین  به  متاسفانه  باز  و  متاسفانه  که  باشد 

فضای آکادمیک استان عنایتی نشد!
ریاست محترم جمهور نه تنها در جمع دانشگاهیان حضور نیافتند 
از برنامه های فرمالیته و فرمایشی دیدار  بلکه در این سفر حتی 
با دانشگاهیان )که معموال در محل استانداری برگزار می شد( نیز 
خبری نبود و با بی مهری تمام نسبت به جامعه دانشگاهی، سفر 

به قم پایان یافت!
بی برکتی این سفر برای جامعه دانشگاهی استان به این نیز محدود 
نشد و تا آنجا که ما خبر داریم در جلسه هیات دولت هیچگونه 
مصوبه ای نیز در راستای بهبود مشکالت دانشگاه های استان و 
به خصوص دانشگاه پر معضل قم به تصویب نرسید تا کابوس بی 
توجهی مسئولین نسبت به این دانشگاه کماکان ادامه داشته باشد.

اسم  به  و  پایان سفر  از  ای که پس  بیانیه  گفتنی است حتی در 
»شورای هماهنگی دانشجویان اصالح طلب استان قم« نیز صادر 
شد این موضوع به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.در قسمتی از این 
بیانیه )که سهوا تطابق شناسه فعل و فاعل نیز رعایت نشده و از 
لحاظ ویرایشی ایراد دارد(  خطاب به شخص رییس جمهور آمده 

است :
"این انتقاد و سوال بسیار اساسی به برنامه ریزان سفر و اطرافیان 
جنابعالی وارد است که در دیار علم و فقاهت،دیداری اختصاصی 
با دانشجویان همانند طالب نداشته اید و در جمع صمیمانه این 
طیف از جامعه حضور نیافته و پای صحبتها و درد دل های آنان 
اند؟! و حتی همانند سایر  نکرده  را خودی فرض  آنها  و  ننشسته 
سفرهای استانی دیداری تجمیع شده شامل ایثار گران و نخبگان و 
برگزیدگان نداشته اید و برنامه ریزان سفر تنها به دیدار ایثارگران و 
برگزیدگان که غالبا حوزوی و مقامات بوده اند اکتفا نموده اند؟!! "

ما نبودیم چه گذشت؟!
تو این مدتی که نبودیم اتفاقای زیادی افتاد ..

انعکاس  30009900002165
9893567198+**تو روحتون،چرا دخترا تو نشریه مطلب نمی 

نویسن؟
هم  شما  را،  اراجیف  این  کنیید  جمع  9891377372+**بابا 

همان داعش هستید ولي با تعصب کمتر.
لذت  ماکه  درسته  کارتون  گرم  دمتون  9893979129+**بابا 

میبریم ازاین همه مطالب.
9893739893+**سالم تیترای اولتون اصال مناسب نیست شما 
باید دنبال جذب حداکثر باشید نه این که با تیتر اولتون یه عده 

رو از خوندن نشریه منصرف کنید
باز لپ تاپ  9891352343+**بازم به خوابگاه خودمون)پسرا( 

میبرن نه کالج ههههههههه

                                          5.نکته بسیار مهم دیگر خطری است 
که بواسطه تلقی اشتباه »هر توافقی بهتر از توافق نکردن است« 
غلط  ذهنیت  است.این  ای  هسته  کننده  مذاکره  تیم  کمین  در 
که شدیدا در بدنه دولت رسوخ کرده ،باعث شده تا  دولتمردان 
اینگونه بپندارند که بدون رسیدن به توافق و رفع تحریم ها اداره 
کشور و رتق و فتق امور مملکتی بسیار دشوار شده و عمال چیزی 
تا در  باعث شد  بود.همین ذهنیت  به غیر ممکن خواهد  نزدیک 
طول یکسال و نیم اخیر و برخالف اظهارات مکرر تیم امریکایی 
مبنی بر »توافق نکردن بهتر از یک توافق بد است«، از طرف تیم 
ایرانی حتی یکبار هم تعبیری به این مضمون ایراد نشود و حتی 
کمپین سفارشی وزارت خارجه درست در بحبوحه بی میلی امریکا 
به توافق بد؛ از قول 6 فیلمساز مطرح ایرانی، دوباره این پالس را 

مخابره کند که »هر توافقی بهتر از عدم توافق است«.
ضمنا رفتاری که سرتیم مذاکره کننده در دو موقعیت متفاوت در 
سال 84 و 92 از خود نشان داده است )اظهارات ظریف در جلسه 
با البرادعی در سال 84 و همچنین در ارتباط زنده ویدئو کنفرانس 
با هاله اسفندیاری ،محکوم فتنه 88 و عضو شورای روابط خارجی 
امریکا در سال 92 با یادآوری مذاکرات 2004 و 2005 و هشدار 
به غرب در مورد اینکه اگر غرب با او و همکارانش در دولت یازدهم 
به توافق نرسند و از این فرصت استفاده نکنند باید منتظر تغییر 
راس قدرت سیاسی - اجرایی در ایران باشند و طبعا با به قدرت 
رسیدن جریان غرب ستیز این موقعیت نیز از بین خواهد رفت(

این اظهارات این انگاره را تقویت می کند که سوای منافع ملی ، 
تیم مذاکره کننده نیم نگاهی نیز به مسائل حزبی و جناحی دارد 
توافق  به حصول  منوط  را  آینده  انتخابات مجلس  در  موفقیت  و 
می داند.بنابراین حاضر است تا به هر قیمتی تن به این توافق دهد.

از عدم توافق - و همینطور  این مبنا -بخوانید ترس  با توجه به 
بدنه اجتماعی ضعیف دولت )250 هزار بیش از کف رای الزم ( 
و سیر نزولی محبوبیت طیف حاکم بیم آن می رود تا در روزهای 
پیش رو به طور تصنعی و برای آرام کردن فضای روانی جامعه و 
نگه داشتن بدنه اجتماعی برای انتخابات مجلس در اسفند سال 
آینده تیم مذاکره کننده هسته ای زیر بار توافقی ضعیف ، »بد« 
و »ناقص« رفته و تمام هزینه هایی که ملت در طول سالیان اخیر 
در زمینه هسته ای متحمل شده است بر اساس یک محاسبه غلط 

به باد فنا رود.

ادامه از صفحه 2

این سخنان از کیست ؟
در 10 مهرماه 1360 در جواب اظهارات آمریکایی ها پیرامون وضعیت 
ملعوِن  شیطان  این  »آمریکا،  می گوید:  این گونه  ایران  در  بشر  حقوِق 
که  بوده ایم  ویتنام  و  کره  در  جنایاتش  شاهد  اواخر  این  که  بزرگ 
را  آدم  هزار  و صدها  کردند  ه   را  مردمی  و  ده ها سال، یک کشور  طی 
آدم  بر سر  داریم. خاک  ما می گویند که جنوِن خون ریزی  به  کشتند، 
ما  و  شده اند  بشری  حقوق  نامردها  این  حاال  بی وجدان!…  و  دروغگو 
با بمب  که می خواهیم بمب گذاری را که امام جمعه ای را در محرابش 
را  جنایاتش  آمریکا  می شویم!  خون ریز  کنیم،  اعدام  کرده،  قطعه قطعه 
بیرون از کشورش مرتکب می شود… مسئول همه این جنایت ها آمریکا 
و انگلیس است. خون بشریت دائماً از چنگال و دندان اینها می چکد و 
در مقابل اعداِم به حقی که می بینند، ما را به خشونت متهم می کنند 
و خشونت دشمن این مردم را نمی بینند«. و از خجالت لیبرال ها با این 
ادبیات درمی آید: »بنی صدرها و بی شعورهای لیبرال نمی فهمند.«]1[ و 
ساکنین مغرب زمین را این گونه مورد عنایت خود قرار می دهد: »امروز 
مردم بدبخت فالکت زده غرب که در شهواتشان مثل خوک در طویله ها 
می لولند و هر روز بیشتر از روز دیگر در لجن زار بدبختی و حیوانیت فرو 
می روند، آن را ما می توانیم رویش اسم سعادت بگذاریم؟!«]2[ و در پایان 
تیر خالص را با یک جمله بر پیکر بی جان غرب وارد می کند: »غربی ها 

مثل گاو تحلیل می کنند«.]3[
رفسنجانی  هاشمی  اکبر  3.علی  هاشمی  اکبر  2.علی  هاشمی   1.اکبر 
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