
 چون خدا رب انم تو خورده قسم 

 

است کهه در سهال  “ سه گونه اسالم” این کتاب از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول شامل گفتاری از شهید آیت اهلل دکتر بهشتی با عنوان 
ش در اتریش و در جمع دانشجویان عضو اتحادیة انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا ایراد شده است. این دیدار در خالل سفری به ه..  7531

ن اروپا و آمریکا و در پی ضرورت سامان بخشی به حرکت های سیاسی مبارزان مسلمان خارج از کشور و با توجه به ورود نهضت اسالمی مردم ایرا
به مرحله ای جدید صورت گرفت. دکتر بهشتی در این گفتار به تحلیل جامعه شناختی نهضت اسالم، موضع آیات قرآن نسبت بهه گهروه ههای 

 گروندة به آن، و پیامدها و دستاوردهای این بحث تاریخی برای کاربست در شرایط آن روز نهضت اسالمی ایران می پردازد.
، در زمان اقامت ایشان در آلمان به عنوان مسئول مرکهز اسهالمهی 7531بخش دوم کتاب نیز شامل گفتاری از ایشان در همین زمینه و در سال 

ایراد شده است. در حالی که در گفتار نخست به طور عمده بر گهونهه شهنهاسهی “  مراحل اساسی یک نهضت” هامبورگ، در شهر هانوفر با عنوان 
هویتی مسلمانان تاکید شده است، گفتار دوم، این گونه شناسی را به مراحل تاریخی نهضت های مسلکی متصل می سازد و به تشریه  مهراحهل 

 پنجگانة آن می پردازد.
توجه به دو نکته حایز اهمیت است. نخست، شیوة نگاه وی به قرآن، سنت و برخی مسائل تاریخی صدر اسالم به عنوان منابع جهت دههنهده بهه 

رف زیست مسلمانی در دنیای امروز که دین را از متنی تاریخمند به متنی تاریخ ساز تبدیل می کند. نکتة دیگر، نگرش منظومه ای به دین و معها
برخاسته از آن که در تالشی موفقیت آمیز، دست به تألیف مؤلفه های گوناگون زده، عرفان و عبادات را به صحنة عمل اجتماعی می کشهانهد و 

 میان ایمان و زیست مصلحانه پیوندی استوار برقرار می سازد.

ای رهبر معظم انقالب اسالمی عصهر  حضرت آیت اهلل خامنه

 “ قهلهی بهردی مهحهمهد اف قربان” یکشنبه در دیدار آقای 

جمهوری ترکمنستان با اشاره بهه روابهط نهزدیهک و  رئیس

دوستانه ایران و ترکمنستان و ظرفیتهای فراوان موجود برای 

توسعه همکاری های دو جانبه و مقابله با آتش افروزی ها در 

منطقه، تأکید کردند: راه مقابله با جریانهای تهروریسهتهی و 

خنثی کردن نفوذ آنها، مجال دادن به مردم در فعالهیهتهههای 

صحی  اسالمی و تقویت حرکتهای فکریِ اسالمیِ معتهدل و 

 عقالنی است. 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دربهاره بهرگهزاری اردوههای 

ها گفت: درباره اردوهای مختلط بخشنامهه  مختلط در دانشگاه

کردیم. بارها هم به مسئوالن دانشگاه توصیه کهردیهم اردوی 

مختلط نداشته باشند. ما اردوی مختلط نداشتیم و نخواهیهم 

 داشت.

 اولویت وام خودرو به وام ازدواج در ترازوی تدبیر

گروه اقتصادی: بانک مرکزی اعالم کرد که منابع مالی مهورد 

هزار دسهتهگهاه را  771نیاز برای اعطای وام خودرو تا سقف 

تامین خواهد کرد. این در حالی است که با توجه به آخهریهن 

آمار منتشرشده از سوی خودروسازان پرداخهت تسهههیهالت 

 خودرو متوقف شده باشد. 

ای در شورای حقوق بشر  عربستان سعودی با تصویب قطعنامه

سازمان ملل، دولت سوریه، ایران و روسیه را به دلیل آنهههه 

خوانده، تحت فشار قهرار “   حمله به مواضع مخالفان میانه رو” 

 داد.

به دنبال وقوع حمالت تروریستی در پاریس، رسهانهه ههای 

حامی داعش برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد حامیان ایهن 

 گروه تروریستی، به ارائه تحلیل های مضحک روی آورده اند!

بر اساس این گزارش، شبکه بی بی سی که بارها بهه دلهیهل 

حمایت از داعش مورد اعتراض فعاالن ضد جنگ انگلیسی و 

مخاطبین خود قرار گرفته است، در اظهاراتی عجیب مهدعهی 

 گردید! “ حمایت مالی ایران از داعش”

 

 

 

 

کالت و دشواری اه قد خم نمی کنیم.  ما رد زری بار سختی اه و مش
 ما راست اقمتان جاوداهن اتریخ خواهیم ماند.

تنها موقعی رساپ نیستیم هک یا کشته شویم، و یا زخم بخوریم و هب 
 خاک بیفتیم

 و اال چیه قدرتی پشت ما را نمی تواند خم کند.
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صی قلم با زوج دانشجو
مصاحبه اختصا

 



  

 فرهود فودازی

خب به عنوان اولین سوال خودتونو معرفیر  

 م  کنید؟

 بنده سید مرتضی هستم... تا همین جاش هم بسه دیگه.

 چ  شد که اصال به یکف ازدواج ایتادید؟

راستش اول پدر و مادر من به این فکر افتادن، ههی بهه 

من می گفتن بیا ازدواج کن و بعد ... باالخره اون ها ههم 

دالیل خودشونو داشتن، یه یک سالی این رو به من مهی 

گفتن و من قبول نمی کردم، خب درس و دانشگاه و پول 

 و این جور چیز ها...

یه روز من با خودم که فکر می کردم، گفتم حاال حتهمها 

که نباید همین امروز که ازدواج کردیم بریم سر خهونهه 

زدندگی که،اول عقد می کنیم، بعد دو سال ان شاء ا... و 

بعد از این که دوره ی تحصیلم تمام شد می ریهم سهر 

 خونه زندگیمون.

یکی از دالیلی که من رو به ازدواج ترقیب می کرد، اون 

فشاری بود که واقعا روم بود، بی حجابی دختر هایی کهه 

تو دانشگاه هستنو اینها، باالخره اینهها روی آدم فشهار 

میاره دیگه، نمی شه گفت نمیاره، رو من خیلی فشار می 

آورد، یعنی واقعا دیگه تحملش برام سخهت شهده بهود  

گفتم بهتره خودمو خالص کنم، چون ممکن بود بهاعهث 

افتادن به گناه و بی چارگیمون شه، ما که از ایهن جهور 

 چیزا خیری ندیدیم.

رفتم بعد یک سال به مادرم گفتم، مادرم هم بعد چهنهد 

هفته به من زنگ زد و گفت این چند مورد هست )چهون 

من خودم اینطوری نبودم که بگم عاشق کسی شدم و بها 

کسی که می خوامش باید زندگی کنم و اینا( با مهادر و 

پدر حرف زدیم و از بین چند مورد یکهی رو انهتهخهاب 

کردم، بعد رفتیم صحبت هم کردیم و نظراتِ هم دیهگهه 

رو پرسیدیم، چیز هایی که در آینده می خواستیم، چیهز 

هایی که نمی خواستیم و این جور چیز ها. ایشون ما رو 

 قبول کردن و ما هم قبول کردیم.

اون وقت بین خونواده هاتون در پرییرفا ایرن 

 موضوع مشکل  نبود؟

نه، خونواده ما که اصال مشکلی نداشتن، یعنی خودشهون 

 زود تر ازمن پیش قدم شدن

یعن  با این که شما بدون هیچ امکانات  و همینطور 

 صففِ صفف ازدواج کن ، مشکل  نداشتن؟

پدرم که من بحث پول هم باش کردم، گفتم بابا پهول و 

فعال که اولِ زندگیه، اول پدر و ” این جور چیز ها... گفت: 

مادر راهت میندازن، بعدش دیگه با خودته و به عهرضهه 

من می دونم تهو آدم بهی ” گفت: “  خودت بستگی داره

تهو “  عرضه ای نیستی، باالخره ما خانواده ی فنی هستیم

درس هم اگه کاری بلد نباشیم، تو یک سری زمینه های 

خاص می ریم جلو، مثال پدر من تو شوروی مکانیکی یاد 

گرفته بود، و بعد هم این جا بعد از بازنشستگی مکانیکهی 

راه انداخت و به تبع پسراش هم یاد گهرفهتهنهد و االن 

برادرهای بزرگترم هر دو ماشین سنگین تعمیر می کنن، 

تو همین زمینه خب می شه کار کرد و رفت جهلهو، ههر 

کاری باشه باال خره انجامش می دیم. خدا بزرگه... بحهث 

پولی راستش اذیت می کنه، با خودت هی کلنجهار مهی 

ری که چه کار کنم و کار نیست و ... اما خب می دونهی 

یه جرقه ای تو آدم می زنه، آدمو به یه سمت و سهویهی 

می کشه. من با خودم گفتم که باالخره ایهن دو سهال 

دانشگاه باید یه کاری بکنم دیگه، می رم کهالس ههای 

فنی حرفه ای رو شرکت می کنم آخرش هم یه مدرکهی 

می گیرم که می شه باش کار کرد و خیلی ها رو 

 می شناسم که این طوری وارد بازار کار شدن.

پس در مفحله ی اول، پدرتون بهترون اعرترمراد 

 داشتن، از این که بتونید یک زندگ  رو اداره کنید؟

بله، ولی گفت اولش خب منم هستم، حقوق من هم کهه 

کفایت ما رو میکنه، ما که یه تعداد هستیم، خب یهکهی 

هم روش، حتی گفت دو سال هم نیازی نیست، شما بعد 

 یه مدتی می تونید برید سر خونه زندگیتون...

خانواده ی همسفتون چطور راض  شدن؟ یعن  این 

اعتماد چطور در اونها ایجاد شد؟ یامیل بودنرترون 

 تاثیف داشت یا نه؟

خانواده همسرم هم خُب از ما شناخت داشتن، همین که  

می دونستن که ما خونواده ای هستیم که نمی شیهنهیهم 

بی پول بشیم، باالخره اگه شده کارگری هم بکنیم نشده 

بی پول بشیم، من می تونم برم اونجا کشاورزی هم بکنم، 

خب کشاورزی خوبی هم داریم و صنعتی ههم هسهت، 

یعنی تولید باالیی داریم و خب به تهبهع درآمهد قهابهل 

 توجهی هم داره ...

 کجای  هستین؟

 من؟

 بله

بهه ی ناف روستا، خراسان رضوی هستیم و افتخار ههم 

 می کنیم.

چیز دیگری هم که بود، این بود که خونواده شهون کهال 

خونواده ی قانعی هست، یعنی اینطور نیست که بگن من 

 دخترم حتما باید خونه داشته باشه یا فالن و این حرفا.

اتفاقا من با خودشون هم که صحبت می کردم، مادرشون 

شرط من نه پوله نه ماشین و این حرفا، من فقط ” گفتن: 

یه چیز ازتون می خوام و اون هم اینکه دختر منو خوش 

بخت کنین، دختر من اشکش در نیاد تو خونه شمها )از 

سایر مسایل غیر مالی(، ما هم خودمون زندگی کهردیهم 

دیگه، زمانی که من با آقامون ازدواج کهردم ههیهههی 

 “نداشت، ولی خب االن همه چی داریم

یعنی خونوادشون خونواده قانعیه خدا رو شکر، من حتهی 

من حتهی اگهر ” با همسرم که صحبت می کردم، گفتن: 

پیش بیاد، حاضرم با نون و ماست هم زندگی کنم، زیاد با 

این شهرطهش “  هاش مشکلی ندارم، فقط باید شاد باشیم

 بود.

پس این که سطح توقع هامونو هم بیاریم پایریرن، 

بفای این که یک ازدواج ساده داشته باشیم شفطه 

 دیگه؟

بله، مثال من االن یه رفیق دارم که خونوادش نمی ذارن 

ازدواج کنه، می گن اگه خونه و امکانات نهداشهتهه 

باشی زندگیت از هم می پاشه، یعنی مادیات رو شهرط 

 دوام زندگی می دونن...

 شما شفط دوام زندگ  رو چ  م  دون ؟

من چند تا چیز می دونم و همه رو با هم دخهیهل مهی 

دونم، مالی مهم هست ولی نه به اندازه عشق و محبهتهی 

که باید تو خانواده باشه، نه به اندازه قناعتی که باید تهو 

زندگی باشه، چشم سیری خیلی مهمه، بهخهشهش ههم 

 شرطش هست و ...

برا همین دوران عقد بهترین زمان برای شناخت سالیهق 

همدیگه است. مثال من به خانومم روز اول گفتم من رُکِ 

رُکم، یعنی ممکنه بگم از این کار خوشم نمیاد یا چیزای 

 دیگه، اونم همین حرف رو به من زد...

 اصال دوران عقد دوران همین سنجش و خطا ها است.

راجع به این بیشتف بگو که گفت  مسئولیته به آدم 

 انگیزه میده

باالخره آدم تو شرایط سخت سعی می کنه موضعش رو 

عوض کنه و بهتر کار کنه، یک بنیه ای می خواد و مهی 

شه هم کار کرد و هم درس خوند. سعی می کنی که تهو 

زمینه درس بیشتر فعالیت عملی داشته باشی تا بتونی در 

 آینده ازش درآمدی داشته باشی و این خیلی خوبه

 چیزی مونده که بخوای به مخاطبات بگ ؟

زیاد خودشون رو در گیر این بحث مالی نکنن، راه داره، 

مثال من رفتم با یه دختری ازدواج کردم که قانعه، یهکهی 

رو بگیرین که هم سط  خودتون باشه که توقع آنهنانهی 

نداشته باشه، اینا خیلی مهمه. دوما این کهه بها کسهی 

ازدواج کنید که اهل زندگی باشه، خونوادشو بهبهیهنهیهد 

چطوریه؟ حاال درسته که من ازدواجم فامیلی بود، ولهی 

فامیل دور بودن و ما آشنایی نداشتیم باهاشون، و مهن 

همسرم رو تا قبل این اصال ندیده بودم، ما رفتیم دیدیهم 

واقعا خانوادتا زن های خانواده داری هستن. سومها اگهه 

 الزم باشه حاضر باشن کارگری هم حتی انجام بدیم.

قانع باشن و به پول هم زیاد اهمیت نهدن کهه بهخهوان 

 ازدواج رو به تعویق بندازن...

 همین

 جمله آخف

 یا علی

 فرهود فودازی

مصاحبه اختتتصتاصتی 

قلم با دانشجوی تازه 

 داماد

زن هنوز کامال وارد اتوبوس نشده بود که راننده 

ناغافل در رو بست و چادر زن الی در گیر کرد. 

داشت با زحمت چادر را بیرون می کشید کهه 

یه زن نسبتا بدحجاب طوری که همه بشنهونهد 

آخه این دیگه چه جور لباس پوشیدنه؟ ” گفت: 

 !“ خودآزاری دارن بعضی ها 

زن محجبه، روی صندلی خالی کنار اون خانهم 

نشست و خیلی آرام طهوری کهه فهقهط زن 

من چادر سر می کنهم، ” بدحجاب بشنود گفت: 

تا اگر روزی همسر تو به تکلیفش عمل نکرد، و 

نگاهش را کنترل نکرد ، زندگی تو ، بهه ههم 

نریزد . همسرت نسبت به تهو دلسهرد نشهود. 

محبت و توجه اش نسبت به تو که مهحهرمهش 

هستی کم نشود. من به خودم سخت می گیرم 

و در گرمای تابستان زیر چادر از گرما اذیت می 

شوم، زمستان ها زیر برف و باد و بهاران بهرای 

کنترل کردن و جمع و جور کردنش کالفه مهی 

 شوم، بخاطر حفظ خانه و خانواده ی تو. 

من هم مثل تو زن هستم. تمایل به تحهسهیهن 

زیبایی هایم دارم. من هم دوست دارم تابستهان 

ها کمتر عرق بریزم، زمستان ها راحت تر تهوی 

کوچه و خیابان قدم بزنم. اما من روی تمام این 

خواسته ها خط قرمز کشیدم، تا به انهدازه ی 

سهمِ  خودم حافظِ  گرمای زندگی تو باشهم. و 

 همه اینها رو وظیفه خودم میدونم.

چند لحظه سکوت کرد تا شاید طرف بخهواههد 

حرفی بزند و چون پاسخی دریافت نکرد ادامهه 

راستی هر کسی در کنهار تهکهالهیهفهش، ” داد: 

حقوقی هم دارد. حق من این نیست که زنان ِ 

جامعه ام با موهای رنگ کرده ی پهریشهان و 

لباسهای بدن نما و صد جور جراحیِ  زیبهایهی، 

چشم های همسر من را به دنبهال خهودشهان 

 بکشانند.

حاال بیا منصف باشیم. من باید از شکل پوشش 

 “و آرایش تو شاکی باشم یا شما از من؟

زن بدحجاب بعد از یک سکوت طوالنی گهفهت: 

هیچ وقت به قضیه این طور نگاه نکرده بهودم  ” 

راست می گویی. و آرام موهایهش رو از روی 

پیشانیش جمع کرد و زیر روسریهش پهنهههان 

 “کرد...



  

 

یک تحلیل کوتاه درباره ی وضعیت یعرلر  
 اقتصادمان به ما بدهید

در مورد وضعیت اقتصادی کشور مهی تهوانهیهم  
چندین ساعت صحبت کنیم، چون اقتصاد به ههر 
حال خیلی وسیع است، مسائل و مشکالت کشور 
هم زیاد است، اما اگر بخواهیم خالصه بگهویهیهم، 
چیزی که هست این است که، وضعیت مطلهوبهی 
نیست.  حاال این عدم وضعیت مطلوب نه به ایهن 
معناست که دولت تالش خودش را نکرده، اتفاقها 
دولت در آن برنامه هایی که اعالم کرده مهوفهق 
بوده است، اگر چه موفقیت نسبی است، وضعیهت 
مطلوب نیست اما این به معنی این نیهسهت کهه 
دولت در حوزه ی اقتصادی فعالیت نکرده بهلهکهه 
فعالیت کرده و به آن چیز هایی که گفته در واقع 
عمل کرده است،  یکی از این موارد تورم اسهت،  
به هر حال همه ی آمار ها را اگر مورد بهررسهی 
قرار بدهیم، در مجموع می توان گفت که دولهت 
در کنترل تورم مهوفهق بهوده اسهت و اکهثهر 
کارشناسان به این مسئله اذعان دارند که گر چهه 
تورم وجود دارد اما می توانیم بگوییم  که تهورم 
کنترل شده است، اما وضعیت اقتصادی مطهلهوب 

نیست و عمده مسئله ای کهه 
اتفاق افتاده است بهحهث 
رکود است و بهه نهظهر 

رسد که ایهن رکهود  می
وسعتش بیشتر می شهود 
و بخش های مختلفی را 
در بر می گیهرد و ایهن 
رکود عمیق تر می شهود 
و هر چه قدر عمیق تهر 
بشود خهروج از رکهود 

سخت تراست،  مثال شاید یک 
سال گذشته رکود در بخش مسکن بود  اآلن در 
بخش خودرو هست، در بخش کارخانجات هسهت 

 در بخش های آموزش هم هست و ...
مهم ترین نشانه ی رکود وجود بی کاری است و 

رسد دولت در چند سال آینهده بهایهد  به نظر می
یک فکر اساسی در خصوص رکود اقهتهصهادی و 

 مسئله ی بی کاری هم ان شاءا... داشته باشد.

سوال مهم بنده این است که تقفیباً از سرال 
که مقام معظم رهبفی بحث اقرترصراد  98

مقاومت  را مطفح کفده اند، ما تا به حال چه 
مقدار در آن پیشفیت داشته ایم؟ و اگف قفار 
است پیشفیت ادامه داشته براشرد چره 

 راهکارهای  ارائه م  دهید؟
اقتصاد مقاومتی برای کشور ما یک ضرورت 
است، برای این که به اهداف جهمهههوری 

اسالمی ایران برسیم اقتصاد مقاومهتهی ضهرورت 
دارد گرچه به لحاظ تئوری های اقهتهصهادی مها 
بایستی رویکرد دیگری داشته باشیم مثل رویکرد 
تئوری رشد اقتصادی و تئوری هایی از این قبیهل 
اما اگر اهداف اقتصاد سیاسی ایران را در کنار هم 
بگذاریم مهمترین نسخه ای که می تواند ما را به 
اهداف اقتصاد سیاسی برساند اقتصاد مقهاومهتهی 
است. اگر صرفا بخواهیم مسائل اقتصهادی را در 
نظر بگیریم روش های دیگری هم وجود دارد، اما 

سیاسی که در نظام مقهدس  -با اهداف اقتصادی 
جمهوری اسالمی ایران وجود دارد و از همان اول 
انقالب پیگیرش بودیم، آن چیزی که مها را بهه 
هدف می رساند، که این هدف به رشد اقتصهادی 
همراه با حفظ ارزش های اسالمی، ایرانی، انقالبی 
 و عزت ملی منجرمی شود، اقتصاد مقاومتی است.
خب اقتصاد مقاومتی چیست؟  اگهر اقهتهصهاد 
مقاومتی رو بخواهیم تعریف کهنهیهم تهعهاریهف 
مختلفی وجود دارد، اما یکی از این تعاریف ایهن 
است که اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از بیهانهات 
مقام معظم رهبری به عنوان نامگذاری سال های 
گذشته بوده است )به عنوان مثال حهمهایهت از 
تولید ملی،  صرفهه جهویهی 
اقتصادی، حمهاسهه ی 
اقتصادی، شکهوفهایهی 
اقتصادی،حمایت از کار 
و سرمایه ایرانی( همهه 
ی این ها مهی شهود 
اقتصاد مقاومتهی، امها 
اگر که ما بهخهواههیهم 
تعریفی که بهنهده بهه 
عنوان یک فهردی کهه 
اقتصاد خوانده ام را بگویهم 
اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که بتواند امهورات 
اقتصادی مردم، نهاد ها و دولت را تامین کنهد و 
در مقابل فشار های خارجی از ارزش های ملی و 
مذهبی کوتاه نیاید، یعنی در عین این که اقتصاد 
ما کارش را انجام می دهد، ارزش ها هم حهفهظ 
بشود، این می شود اقتصاد مقاومتی  یعنی ما در 
مقابل هجمه های مختلف دشمن تهحهت فشهار 
اقتصادی از ارزش های خودمان کوتاه نیاییم و آن 
ها را فدا نکنیم و این در چارچوب اقتصاد سیاسی  

 ایران می تواند محقق بشود. 

استاد یک سوال اساس  من که شما پاسر  
ندادید، این بود که خب تا اآلن به لرحرا  
تئوری هف چند کم ول  به ایرن مروضروع 
پفداخته شده است، اما ما از نظف عمل  چره 

 باید بکنیم؟ 

در صحبت های مقام معظم رهبری ههم بهود و 
بسیاری از افرادی که دغدغه ی اقتصاد مقاومتهی 
دارند معتقدند که پس از فرمایشات ایشان هنهوز 
ما نتوانسته ایم در واقع به آن اههداف اقهتهصهاد 
مقاومتی دست پیدا کنیم، این دو تا دلیهل مهی 
تواند داشته باشد یک دلیلش این است که هنهوز 
در  اقتصاد مقاومتی  شناسایی معرفه ها، ابزار هها 
و راهبرد ها اتفاق نیافتاده است و شاید بهه حهق 
هم باشد، چون این موضوع، موضوع پیهیهده ای 
است و مدل هایش در کتاب های دیگری وجهود 

مدیهران نداشته است، یعنی در واقع اقتصاددانان، 
و مسئولین هم بایستی تئوری را تبیین کهنهنهد، 
راهبرد ها را مشخص کنند، استراتژی را مشخص 
کنند تا ما به اهداف برسیم. می شود گفت که در 
این یکی دو سال اخیر ما هنوز  در زمینه تبییهن 
مدل، چارچوب ها و راهبرد ها هستیم لذا انتظهار 
نمی رود که نتایج ملموس بگیریم، یعنی یکی از 
دالیلی که هنوز به آن حد نرسیدیم به خاطر این 
است که اگر چه صحبت های مقام معظم رهبری 
به عنوان چراغ راه برای ما مشخص است، اما خب 
این باید بیاد در بدنه ی سطوح مدیریتی و اقشهار 
جامعه و اصناف پیاده بشود. طبیعتا این احتهیهاج 

 به مطالعه بیشتر دارد و این ها
یک بخش دیگر این که ما نباید با این مسهئهلهه 
فقط به صورت شعاری برخورد بکنیهم و عهمهال  
اعتقادی نداشته باشیم خب این مسئله ایراد دارد، 
در این صورت باید چه کنیم؟ ما بایستی افهراد و 
اشخاص و ابزار هایی را به کار ببریهم کهه ایهن 
عناصر اعتقاد به اقتصاد مقاومتی داشته باشند نهه 
به لحاظ کالمی بلکه به لحاظ اجرایهی، یهعهنهی 
افرادی باشند که معتقد باشند و این را پهیهاده 

رسد که چنین پتانسهیهلهی در  بکنند به نظر می
سطوح مدیریتی، سطوح دانشگاههی و سهطهوح 
دانشجویی وجود دارد و ان شاءا... کهه چهنهیهن 

 چیزی اتفاق بیفتد.

 صحبت آخف :
امید داریم که دولت تدبیر و امید با تالش هایهی 
که دارد بتواند به خصوص با بسته ی اخیری کهه 
دولت پیشنهاد داده بسته خهروج از رکهود ان 
شاءا... ما بتوانیم سریعا از رکود خارج بشهویهم و 
این مصادف باشد با گشایش در حوزه ی سیاست 
خارجی و ما بتوانیم با حفظ ارزش ها و داشهتهه 
های فرهنگی و انقالبی وضعیت اقتصادی خهوبهی 

 را برای کشور و ملتمان به هم بزنیم.
 43آبان  01سه شنبه 

 محمد امین همت

 بیوگرافی :
 الملل )دانشگاه تربیت مهدرس( دکتری اقتصاد بین7535متولد 

 سوابق علمی:
  عضو هیأت علهمهی گهروه اقهتهصهاد دانشهگهاه سهمهنهان -
نگارش مقاالت متعدد در حوزه اقتصادی و اقتصاد سیاسی در  -

 نشریات معتبر داخلی
بررسی و شناسایی مهوانهع و تهنهگهنهاههای  «تألیف کتاب  - 

زیرساختی بخش بازرگانی برای تقویت صادرات کاالها و خدمات 
 .»قابل صدور منطقه آذربایجان

های تخصصی طی شده:فرصت مطالعاتهی در دانشهگهاه  دوره -
 رابرت گوردن انگلستان

 گزارش های راهبردی:
 (7534اوباما و بحران اقتصادی )شهریور 

-0171ویهکهم ) اقتصاد سیاسی جهان در دهه اول قرن بیسهت
 (7533انداز آینده )اسفند  ( و چشم0111

انهداز  ویکم و چشم اقتصاد سیاسی جهان در دهه اول قرن بیست
 (7533آینده )اسفند 

با تشکف از استاد عزیز که به رقم پف بودن وقتشان، زمان  
 را به ما اختصاص دادند.

 محمد امین همت
 مصاحبه با دکرتر رحمان سعادت

مصاحبه اختصتاصتی 

 قلم با دکتر سعادت

تحقیر دانشتجتونتار ورودی دانشتهتره هتعتر و متعتمتاری 

 دانشگاه نزد با ععوار )صفری شورور (
چندی پیش مطلع شدیم در دانشکده هنر و مهعهمهاری 

دانشگاه یزد مراسمی عجیب و تامل برانگیزتحت عنهوان 

در جلوی چشمان بی تفاوت مسئولیهن “ صفری شورون” 

و حراست دانشکده برگزار شد که در آن به ههر روش 

ممکن به شان و منزلت و ارزش و اعتبار دانشجو توهین 

شد. دانشجویانی که پس از تحمل سختی ها و مشهقهت 

های فراوان در کنکور سراری شرکت کرده و بارتبه ای 

قابل قبول در این دانشگاه پذیرفته شده اند.متاسهفهانهه 

این مراسم  در شهری که در قدیم به دارالعباده معهروف 

بوده و در دانشگاهی که متعهد به مهوازیهن و اصهول 

اسالمی و اخالقی بوده صورت گهرفهتهه و در آن بهه 

دانشجویان جدیدالورود توهیهن شهده اسهت.پهس از 

و تغییر اتوبوسی مسئولیهن دانشهگهاه از  40انتخابات 

جمله رئیس دانشگاه امسال این مراسم به صورت علنهی 

تر در ساختمان موقوفهه مهرتهاض دانشهکهده بهدون  

کوچکترین مزاحمتی از جانب مسولهیهن و حهراسهت 

دانشکده برگزار شد. مراسمی که بیشتر به میهتهیهنهگ 

جریانات ضدفرهنگی و ضداخالقی شبیه بود، چهره های 

غیر دانشجو هر کار مبتذلهی را بهرای تهوههیهن بهه 

دانشجویان ورودی انجام دادند  ازجمله شکستن تهخهم 

مرغ برروی سر دانشجویان ،شستن سهر دانشهجهویهان 

باشامپو و ریختن آب با آفتابه بهروی سهرشهان، دراز 

کشیدن در حوض دانشکده و کالغ پر رفتن در حهوض 

،کوتاه کردن مقداری از موی دانشجویان پسهر و ههم 

چنین قرائت تعهدنامه ای با عناوین زشت و مهبهتهذل 

مانند دانشجوی صفری و حقیر و پست و خدمتگزار ترم 

باالیی ها و... مراسمی که به گفتهه خهودشهان جشهن 

 معارفه دانشجویان جدیدالورود بوده است!!!

با برگزاری این دسته از مراسمات زنگ خطر در دانشگاه 

ها به صدا درآمده که باید مسئولین دانشگاه ها تدابهیهر 

الزم برای جلوگیری از وقوع این چنین مهراسهمهات را 

گرفته و عاملین آن را مجازات کنند. در دانشگاه های ما 

که رشد علمی در این چند ساله کمتر از سالیان گذشته 

بوده و فرهنگ های غلطی در دانشگاه ها باب شده است 

این مراسمات عالوه بر اینکه از ارزش و شان دانشگاه و 

دانشجو را کم کرده میل دانشجو به عهلهم افهزایهی را 

کاسته و همهنین باعث نگرانی والدینی شده است کهه 

 فرزندشان را با هزار امید و آرزو به دانشگاه فرستاده اند.

این ها در حالی است که چندی پیش رهبری در دیهدار 

با استادان و رؤسای دانشگاه از کاهش سرعت پیشرفهت 

 علمی گله کرده بودند.

 محمد حسن بخشی

 
 

روا های دیگفی هم وجود دارد، امرا برا 
سیاس  که در نرظرام  -اهداف اقتصادی 

مقدس جمهوری اسالم  ایفان وجود دارد 
و از همان اول انقالب پیگیفا بودیم، آن 
چیزی که ما را به هدف م  رساند، که این 
هدف به رشد اقتصادی همفاه برا حرفر  
ارزا های اسالم ، ایفان ، انقالب  و عزت 
 مل  منجفم  شود، اقتصاد مقاومت  است.

 محمد حسن بخشی

http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=2192
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http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=2111
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=2111
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کتابخوانی و کتابدار؛ مسابقه ای از سه کتا  حجا  بی حجا   ولی بایتد 

 فقیه باشد  نشت نشا به عمل آمد که نفرات برتر آن به شرح زیر اند:

جنا  آقای خلیل سیجاوندی رتبه اول  جنا  آقای میالد حالجی قمی رتبه 

دوم  جنابان آقایان مرتضی فدوی  امیر بختیاری  و سر کار خانم فاطمه راد 

 به اتفاق رتبه سوم را کسب کردند که از ایشان تقدیر به عمل خواهد آمد.

فروش اقساطی خودرو نا وام ازدواج؛ 
 مستتتتتيتتتتتلتتتتته انتتتتت  نتتتتتیتتتتتستتتتت     

میلیون تهومهانهی  03چند ساعته برای دریافت وام  های نام های طویل و دراز و ثبت صف
دهنده استقبهال   های خودروسازی، نشان های مجاز فروش کارخانه خرید خودرو در نمایندگی

گرم مشتریان از طرح بود و خیال خودروسازان را تا حدود زیادی آسوده کرد اما انهتهقهادات 
جای پرداخت وام خرید خهودرو،  دولت به  بود  گفتند بهتر نیز به همراه داشت. آنها می  فراوانی

در اندیشه افزایش تسهیالت ازدواج جوانان باشد تا سیاست کلی نظام مبنی بر باال رفتن آمار 
ازدواج رنگ واقعیت به خود بگیرد. به اعتقاد این گروه از منتقدان، حل مشکالت اقهتهصهادی 

توانست از باال رفتن سن ازدواج جلوگیری کند  عنوان یکی از موانع اصلی ازدواج، می جوانان به
 ترجی  داد مشکل خودروسازان را در اولویت قرار دهد. اما دولت

مشکالت اقتصادی خرد و کالنی هستند که انگیزه آغاز زندگی مشترک را از بسهیهاری از 
اند  تهیه مسکن، جهیزیه و برگزاری یک جشن عروسی، تنها یک وام جزئی را  جوانان گرفته

توانند مهبهادرت بهه  بدون حمایت مالی خانواده نمی  ها به خود اختصاص داده اما اغلب جوان
ازدواج نمایند. از زمان آغاز پرداخت این وام، بارها مبلغ آن تغییر کرده اما چندی است کهه 

قدر کهارآیهی  مبلغ سه میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شده است  این تسهیالت اما آن
احوال کشهور تهوجهه  که به آمار سازمان ثبت نداشته که بتواند کمکی به جوانان بکند. زمانی

شویم که تا حدود زیادی حق با این منتقدان است  چراکه بیش از یهازده  کنیم، متوجه می
تمکن مالی امکان ازدواج  دلیل عدم میلیون جوان مجرد در کشور وجود دارند که اغلب آنها به

کند  فهراههم کهردن  وسوم قانون اساسی است که تاکید می ندارند. استناد منتقدان به اصل چهل
 شرایط تشکیل خانواده و ازدواج جوانان، از جمله وظایف حاکمیت است. 
اسهت  های جوان و افزایش میزان وام ازدواج موضوع مهمهی برنامه حمایت از زوج” گوید:  باره چنین می محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم دراین

تقدیر است اما چرا این تسهیالت فقط باید به  میلیون تومان به منظور خرید کاالی ایرانی قابل 71که مورد غفلت قرار گرفته است. اقدام دولت برای ارائه تسهیالت تا سقف 
او با طهرح “  دازند، حمایت ویژه کرد.ان توانایی مالی ازدواج خود را به تأخیر می دلیل عدم کارمندان دولت ارائه شود؟ همهنین در کنار این موارد باید از بسیاری از جوانان به

چگونه است که برای اعطای تسهیالت خودرو اعهتهبهار الزم را ” کند:  این سوال که چرا باید جوانان برای وام سه میلیون تومانی ازدواج چند ماه در نوبت بمانند، تاکید می
 “ای داشته باشد. تر از ازدواج جوانان است؟ دولت باید به تسهیل ازدواج جوانان نگاه ویژه دارند؟ آیا خودرو مهم

جای ختایتی قشتر فتعتیتر در طتر  

 خروج از رکود خایی بود

اجرای طرح فروش اقساطی خودرو در قالب اجهرای بسهتهه 

خروج از رکود در حالی صورت گرفت که کیفیت خهودروهها 

همهنان پایین است و محاسبه سود مرکب نیز باعث باال رفتن 

شود که در فروش نقدی هم بها قهیهمهت  قیمت خودروهایی می

گذارند که وام خهریهد  موضوع صحه می  رسند. برخی کارشناسان اقتصادی نیز بر این گزافی به دست مردم می

 خودرو به نفع طبقات ضعیف و محروم جامعه نبود.

کریم در مجلس نهم، بسته رونق اقتصادی را دارای  ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم رباط

اقتصاد کشور مانند مریضی است که باید آن را از مرگ نجات داد و بعد برای ” گوید:  داند و می اثرات موقتی می

دهد و بعد از مدتی دولت بایهد  آن درمان بلندمدت نوشت. بسته رونق اقتصادی، اقتصاد ما را از مرگ نجات می

ههای خهودرو،  دولت بها وام” دهد:  او همهنین ادامه می “ های بلندمدت برای هدایت اقتصاد ارائه دهد. برنامه

که صنعت خودرو نتواند تولیدات فعلی خود را به فهروش  رساند، زیرا تا زمانی تولیدات دپو شده را به فروش می

برای افزایش کیفیت انجام دهد. متاسفانه خودروها با کیفیت قبلی اما با قیمت باالتهر  تواند اقدامی  برساند، نمی

نکو بها “  کند. ارزش واقعی خودرو خالی می  بیشتری از   رسند، زیرا سود وام خودرو پول به مراتب به فروش می

قشهر ” کند:  تاکید بر اینکه وام خودرو از جیب مردم به ضرر قشر متوسط و پایین جامعه است، ابراز عقیده می

متوسط و پایین جامعه با این اقساط سنگین قدرت خرید خودرو را ندارند. بسته رونق مشکالت قشر متهوسهط 

 “کند، نه مشکالت قشر متوسط به پایین جامعه را. به باالی جامعه را حل می

 خروج از رکود نا نجات خودروسازار؟ بسته

هها  گذشت که خبری تهازه در رسهانهه مدتی از کمپین تحریم خرید خودرو می

کند. یکهی از  از رکود را اجرا می منتشر شد، دولت بسته جدید خروج غیر تورمی

مهیهلهیهون  03خورد، عرضه وام  ترین نکاتی که در این بسته به چشم می شاخص

تومانی برای خرید خودروهای داخلی بود  خودروهایی که به عقیهده ههمهگهان، 

خودرو و سایپا بودند.  های ایران دیده پارکینگ همان خودروهای آفتاب، باد و باران

ههزار  711علت چنین باوری این بود که خبرهای قبلی از انباشت بهیهش از 

دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان حکایت داشت و بهه ایهن 

ترتیب حدود ده درصد از موجودی پارکینگ خودروسازان به فهروش 

با اظهارنظر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجهتهمهاعهی دولهت  رسید. 

 یازدهم، ماجرا شکل دیگری به خود گرفت.

 داستار نک کمپی  

زا در کشور تبدیل شده است  چراکه خودروهایی با کیفیت  هاست که به یکی از صنایع معضل صنعت خودروسازی مدت

است که خودروهای وارداتی با تعرفه باالیی به کشور وارد   کند این درحالی نازل و قیمت گزاف را به مشتریان عرضه می

ها و صعود قیمت خودرو چهنهان بهرای  شوند و بسیاری از مردم توانایی خرید این خودروها را ندارند. فشار تحریم می

ها به کمپین تحریم  مشتریان خودرو گران آمد که خشم خود را در کمپین تحریم خرید خودرو صفر نشان داد. واکنش

زاده  خرید خودرو اما مهمتر از آنهه بود که در متن این کمپین رخ داد. کار تا جایی پیش رفت که محمدرضا نهعهمهت

در راستای خواست دشهمهنهان »و  «توطئه»وگویی با خبرنگاران، این کمپین را  وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت

های منتقد  شدت سقوط کرد و برخی رسانه خودرو به توصیف کرد اما کار از کار گذشته بود  ارزش سهام ایران «انقالب

خودرو از مردم به دلیل کیفیت  ها از صنعت خودروسازی خبر دادند. مدتی بعد، مدیرعامل ایران دولت از خروج سرمایه

پایین خودروهای ساخت داخل عذرخواهی کرد اما این اتفاق هم نتوانست اعتماد عمومی را جلب کهرده و مهردم را 

متقاعد کند تا بار دیگر به خرید محصوالت این دو کمپانی بزرگ داخلی روی بیاورند  حتی افزایش تسهیالت خهریهد 

میلیون تومان نیز چاره ساز نشد و خودروها همهنان روی دست خودروسازان ماند. توقع کهاههش  73خودرو تا سقف 

های مختلفی از جامعه شکل گرفت و با استفاده از  بین بخش  ای بود که در مدتی کوتاه قیمت و افزایش کیفیت، مساله

های اجتماعی خیلی زود به یک کمپین پر سر و صدا برای نخریدن خودروهای صفر کیلومتر داخلی تها  امکانات شبکه

ها تبدیهل شهد. ههرچهنهد  زمان افزایش کیفیت و کاهش قیمت

بسیاری امید بسته بودند که این کمپین در صورت تداوم بتواند 

 03اثراتی مثبت در این زمینه از خود به جای بگذارد، اما وام 

میلیونی خرید خودرو نه تنها این تصورات را از بین بهرد کهه 

حتی بار دیگر بحث باال بدون تقاضا نسبت به محدودیت عرضه 

که خودروسهازان اعهالم کهردنهد،  را نیز پیش کشید  تا جایی

فروش فعلی چند محصولشان به پایان رسیده و در حال حاضر 

 پذیر نیست.  خرید آنها امکان
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