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هاي دانشجويان به  سير تاريخي فعاليت
 ويژه پس از انقالب مسيري پرفراز و نشيب

گرا و اسالمي  گاهي به شدت چپ. دارد
گونه تسامحي را نه از  كه هيچ اند بوده

خواهانه و نه از اصول   عدالتهاي سياست
گرا  اي ديگر چنان راست  دوره و دراند تابيده اسالم برنمي

اند  زدگي و ليبراليسم شده سو متهم به غرب  يكاند كه از شده
  . اند ديني خورده اعتقادي و بي و از سوي ديگر انگ بي

ها و  توان با معيارهاي گوناگوني به قضاوت اين فعاليت مي
چه انكارناشدني است  اما آن. ها نشست اين چپ و راست زدن

دانشگاه . ذات پويايي و تكاپو در جنبش دانشجويي است
ترين نهاد جامعه است، زيرا دانشجويان در آن نه به  مدرن
، بلكه با بحث و گفتگو به  و تنبيهتحكم ،هاي سنتي آموزش شيوه
چه  به نقد و اعتراض به آن. پردازند اندوزي و مباحثه مي علم
پذيرند تنها تا زماني  چه را كه مي  و آنمشغولندپسندند،  نمي

  . است كه نظر ديگري عليه آن نيابند
هاي دانشجويي   ذات حركت دربنابراين تكثر و تنوع آرا

 ، بلكهتوان بر آن خرده گرفت نمينه تنها است و از اين منظر 
تر  تواند نشانگر زنده بيشتر باشد ميآرا هرچه ميزان تنوع 

  . باشدبودن آن 
ها و  توان به داوري فعاليت شك از منظري ديگر مي اما بي

 آن اين كه تا چه اندازه اقدامات دانشجويان پرداخت و
 تا چه .پردازند اندوزي مي دانشجويان به حمايت از اين نهاد علم

اندازه بنابر ماهيت دانشجويي خود از صنف دانشجو حمايت 
  جريان اعتراض و، انتقاد،كنند و چقدر فضاي آزادي بيان مي

ها و انتقاد  تضاد ديدگاه. ارندد را پاس ميگفتگو در دانشگاه 
 حق هر دانشجو و تشكل دانشجويي است، اما ضاعتراو 

تخريب يكديگر و قرباني كردن مخالفان به هيچ وجه پذيرفتني 
  . نيست

 امروز اصرار و تالش طور كه براي دانشجويانِ همان
دانشجويان آغاز انقالب براي تعطيلي دانشگاه گناهي 
نابخشودني است، فعاليت امروز برخي نهادهاي دانشجويي عليه 

  .ان نيز قابل توجيه نيستويج دانشديگر
 دانشجويان و نهادهاي دانشجويي عليه ديگر اقدامات

ي بسيار زشتي است كه همواره به عنوان   پديدهشان صنفان هم

ي  ي ننگي بر پيكره لكه
دانشجويي باقي ي  جامعه

پس از اين نيز مانده و 
هيچ . باقي خواهد ماند

توجيهي براي اين كه 
براي دانشجويي ديگر صنفي از مشكالتي س دانشجويي زمينه
 زيرا بيش و پيش از هر گونه گرايش و خط .شود وجود ندارد

فكري هر تشكل دانشجويي بايد تشكلي دانشجويي باشد و 
اش دفاع از حقوق صنفي دانشجويان و شأن  اولين وظيفه

نه شك  غير اين صورت بي در. استدانشجو در دانشگاه 
ند كه پويايي و آزادگي ا مغزاني كي خش گماشتهدانشجو، كه 

  . تابند  را برنميگاه دانشمحيط
 از بيرونهاي  توجه خاص و حتا شيفتگي به شخصيت

دانشگاه چه در موقعيت منتقد دولت باشند و چه در جايگاه 
 اما به كار بردن .قدرت و مقامات دولتي، جاي پرسش نيست

به هيچ   كهيآميز  لحن توهين، تكفير وادبيات حذف، تخريب
 فضاي علم و ي شايستهدر شأن فضاي دانشگاه نيست، روي 

  .پژوهش نيست
بيانيه بسيج دانشجويي دانشكده ادبيات «چه به عنوان  آن

در سطح دانشگاه منتشر گرديد » در مورد وقايع اخير دانشگاه
از ذكر . يان گرديدگاهي شگفتي و تأسف بسياري از دانش مايه

  و بررسيالفاظ ناشايست
كنيم، اما   خودداري ميآن
يد يادآوري كنيم به كار با

در  ادبياتيبردن چنين 
بيش از هرچيز دانشگاه 

جايگاه دانشجويي 
آن را زير نويسندگان 

برد، بسيار بعيد  سوآل مي
رسد كه  به نظر مي

دانشجويي حاضر شود عليه 
دانشجويي ديگر اين گونه 

  . سخن به زبان بياورد
طور كه  همانالبته 

حق اعتراض و گفتيم، 

 شايد بيرون از .انتقاد از يكديگر براي همگان پذيرفته است
دانشگاه تضاد افكار به برخورد فيزيكي و نثار كردن الفاظ 

اندوزي، گفتگو و  ركيك هم منتهي شود، اما دانشگاه محيط علم
هرچه قدر هم كه فكر  .طلبد مداراست و شأن ديگري را مي

كار است، به جاي  كند و گناه  مي رف مقابل اشتباهكنيم ط مي
تهييج ِ تعصب و غيرت ديگران، توهين و تخريب و استفاده از 
  .  عقالنيت و گفتگو استفاده كنيمبهتر است از

 
  آسايش  دوگيتي تفسير اين دو حرف است

ب  داراــــم ان ـــنـــمـــروت، با دشـم تان ـــا دوس

  : فناوريوزير علوم، تحقيقات و   
  دانشجويان به جاي اعزام به خارج از كشور 

  هاي علميه بروند به حوزه
فناوري به ايجاد هيأت مميزه علوم انساني در   وزير علوم، تحقيقات و-خبرگزاري مهر

ي علم و دانايي  كارهاي اجرايي براي توسعه ما به دنبال راه: وزارت علوم اشاره كرد و افزود
 به منظور. تواند جوابگو باشد، بايد به اجرا پرداخت  دادن به تنهايي نمينظريه و تئوري. هستيم

كارهاي  ها به دنبال راه  اسالمي شدن دانشگاه وارتباط حوزه و دانشگاه، توسعه علوم انساني
ها، اسالمي  ارتباط تنگاتنگ با نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه. اجرايي هستيم
ها فكر و   علوم انساني مباحثي است كه بر روي آني هبود كيفيت حوزهها و ب شدن دانشگاه

  . ها هستيم هاي آزادانديشي در دانشگاه ما به دنبال ايجاد كرسي. توجه زيادي شده است
دشمن از حوزه : ها گفت دكتر زاهدي با اشاره به لزوم تقويت علوم انساني در دانشگاه

. خورد تر توجه شود، نظام ضربه مي به اين حوزه كم اگر .زند علوم انساني به ما ضربه مي
آمادگي كامل داريم تمام دانشگاهيان علوم انساني را كه عالقه دارند براي فرصت مطالعاتي به 

ها وارد كنيم تا در كنار هم كار  خارج از كشور اعزام شوند به جاي خروج از كشور به حوزه
ام مخارج سفر و اقامت در خارج از كشور را به حتا حاضريم تم. تحقيقاتي مشترك انجام دهند
هاي جمعي اشاره كرد و اعالم كرد در اين   وي به اهميت پژوهش.اين استادان پرداخت كنيم

كاري چند نويسنده و محقق  زمينه تصميماتي اتخاذ شده است تا اگر مقاالتي با حضور و هم
 .ها ارائه شود اي به آن ، امتيازات ويژهباشدهمراه 
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  هاي اينترنتي تشديد فيلترينگ سايت
 دانـشگاه   سـايت  ي  شـده هـاي فيلتر     ليـست سـايت    بـه به تازگي   

هــاي خبــري  اغلــب ســايت. هــاي زيــادي اضــافه شــده اســت   ســايت
ــا برخــي از وبــالگ    فيلتــر نيــز هــا  فارســي خــارج از كــشور و حت

جالب اين است كـه در موتورهـاي جـستجو نيـز بـسياري        . اند  شده
سـايت نِداِسـتَت كـه بـراي نـشان دادن           . انـد   از كلمات فيلتـر شـده     

رود نيــز فيلتــر شــده  يهــا بــه كــار مــ آمــار بازديدكننــدگان ســايت
تواننـد از آمـار بازديـد     ها نمـي   ها و سايت    است و صاحبان وبالگ   

  . شان باخبر شوند سايت
ي كـــافي نيـــست و در  هـــاي ســـايت نيـــز بـــه انـــدازه صـــندلي

بعـضي مــوارد حتــا يــك صــندلي نيـز بــه ازاي هــر سيــستم وجــود   
ساعات استفاده از اينترنت نيز بـرخالف سـنوات گذشـته           . ندارد

شـود كـه سـرعت انتقـال      گفتـه مـي  . ساعت تقليـل يافتـه اسـت      2به  
اطالعــات نيــز عمــداً كــاهش پيــدا كــرده اســت تــا دانــشجويان از   

برخـي از كامپيوترهـا     .  استفاده نكننـد   نمايشيهاي صوتي و      فايل
كليـد    اند يا موس معيـوب يـا صـفحه          هاست از كار افتاده     نيز مدت 

هـا   ي و تعويض آني نگهدار معيوب دارند، اما گويا كسي وظيفه 
  .را بر عهده ندارد

  
  انتشار نشريات دانشجويي

 از usb timesنخستين شماره از نشريه انگليسي 
طرف دانشجويان زبان منتشر شد، اما به دليل انتقال 

دو شماره .  انتشار آن متوقف شد،امتياز نشريه به تهران صاحب
به وابسته » اين يك تودهني نيست«از نشريه طنز دانشجويي 

اولين شماره نشريه . انجمن اسالمي در ماه گذشته منتشر شد
سربداران نيز از طرف دانشجويان سبزواري هوادار مرحوم 

به انتشار   چنان كاغذ اخبار نيز هم. ه استشريعتي منتشر شد
در آخرين شماره نون و قلم به موضوع . دهد خودش ادامه مي

كران و شخصي كه  ي جمشباهت تصوير يك كوه در نزديك
هاي ماندگار با مطالبي  ياس. ه استدرحال مناجات است پرداخت

دو . چراغ از طرف دانشجويان شاهد منتشر شد40  مجلهشبيه به
  .ها منتشر شد ها و بلوچ نشريه قومي نيز از طرف تركمن

  
  داستاني انگليسي جلسات ادبيات

در از طرف السا مدتي است جلسات نقد داستان كوتاه 
شنبه  چهارروزهاي در سالن سمعي بصري دانشكده ادبيات 

 دكتر ماه ديي  ين جلسهاولدر . شود وقت دوم برگزار مي
مرتضوي استاد دانشگاه با حضور در سالن سمعي بصري مدعي 

هر زماني كه خواستند از در شد حق استادان دانشگاه است كه 
يان هيچ سالن سمعي بصري استفاده كنند و وقت قبلي دانشجو

در انتها دانشجويان زبان از حق خودشان . گونه اهميتي ندارد
  . برگزار كردندها  ند و جلسه را در يكي از كالسگذشت

    

  مردي با عباي شكالتي
  وبالگ سيدمحمد خاتمي
http://khatamionline.com 
 سالگي 60برخي هواداران سيدمحمد خاتمي به مناسبت 

برايش تهيه » ي با عباي شكالتيمرد«تولدش وبالگي را به نام 
از اين وبالگ براي ارتباط با هوادارانش وي  و بناست  اند، كرده

سابق پيشتر از اين محمدعلي ابطحي معاون . استفاده كند
در . اندازي كرده بود  را راه»ها نوشته وب«وبالگ  جمهور رييس

:  قول وي چنين آمده استزيكي از مطالب وبالگ آقاي خاتمي ا
 و يافت آن و عشق به آزادي دريقت و تالش برايق به حقعش«

 است و اگر يبه آن جوهر آدم دن ي رسيوشش براك و يتعال
 در ي پرمرارت آدميدن نبود زندگيافت و رسين دريد به ايام
 و مهر ي است دوستيچه خواستن آن .شد ين مكخ نامميطول تار 

است   يند و آنچه ناخواستنك ي مك را طربنايه زندگكاست 
د ييايب ...  استيه جهنم جان آدمك است يخشونت و نامهربان

 يد برايياي و ب مينك سودا نيچ متاعيمان به حق را با هيتا ا
و   مي خسته نشويوششكچ يز از هيران عزي اي و اعتاليآبادان

 را ي راه سربلنديداري و بيبستگ م و با هميدوار باشيد امييايب
».مينك يگر طيديكبا 

  معصوفه شفيعيپاسخ 
  به اظهارات معاون دادستان

 113اي بـه تـاريخ       معصومه شفيعي در نامه   
ــر     ــداني شــدن همــسرش، اكب ــين روز زن م

ــدان انفــرادي  گنجــي،  ــه  در زن در پاســخ ب
ــاالركيا  ــاي ســ ــتان  ،ادعاهــ ــاون دادســ  معــ

ــت  ــته اسـ ــام   «: نوشـ ــه نـ ــوعي بـ ــر موضـ اگـ
 پـس  ،هـا وجـود نـدارد    در زنـدان  شـكنجه 
ــكنجه ــر گنجـــي توي شـ ــ اكبـ موران أســـط مـ
ــه    دادســتاني، آســيب ي ويــژه رســاندن ب

كتف چپ وي، محدوديت شديد غذايي و دارويي در حق وي به 
افتــاده و وضــعيتش بحرانــي اســت،  حــدي كــه جــانش در خطــر

المالقـات كـردن    الـف، ممنـوع   2نگهداري او در انفرادي امنيتـي  
مـاه   63التلفن بودن او به مـدت   او با خانواده و وكاليش، ممنوع

 ويـژه حكومـت جمهـوري    »مهـرورزي «چـه نـام دارد؟ حتمـا    ... و 
 آقاي ساالركيا   .شود   انجام مي  »ارشاد «اسالمي است كه به قصد    

انجــام و برخــورد غيرمتعــارف در   ضــرورتي بــر«: انــد فرمــوده
  معني مـستتر در ايـن عبـارت ايـن اسـت     ».ها نيست داخل زندان

هم متعارف  غيرهايكه اگر ضرورتي وجود داشته باشد برخورد
گيرد و اصل موضوع نيـز همـين    ميR ها صورت در داخل زندان

موفـق   وقتـي . هاسـت  مورد آقاي گنجي يكي از اين ضرورت. است
كرد كـه    بگيريد پس ضرورت ايجاب مي     »نامه بهؤت«نشديد از او    
  »شكنجه شود

  

 
  دانشگاه قرباني سياست

  
   
  

  
اي در  نژاد دوران تازه با روي كار آمدن دولت احمدي
ي جديد  در اين دوره. تاريخ جمهوري اسالمي آغاز گشته است

در . ها تغييرات اساسي صورت گرفته است در بسياري از زمينه
سياست خارجي اگر پيش از اين، به ويژه پس از روي كار 

زدايي، گفتگوي  آمدن دولت خاتمي، ديپلماسي بر مبناي تنش
بنا شده بود، در دوران جديد ها و آشتي با غرب  تمدن

اگر در . زايي است ها بيشتر در جهت انزوا و تنش سياست
ها بدون  گذاري سال گفتگوي تمدن دوران خاتمي پيشنهاد نام

ها  هيچ مخالفتي به تصويب رسيد، در اين دوران اغلب بيانيه
  .رسد  به تصويب ميبا اكثريت آراعليه ايران 

ران جديد دانشگاه بايد بيشترين خسارت را گويا در دو
ي حقوق  ي غني دانشكده اگر آتش گرفتن كتابخانه. متحمل شود

تهران، گماردن يك روحاني تندور، براي نخستين بار پس از 
مدت  هشتاد سال، به رياست دانشگاه تهران، و احكام طوالني

اي براي دانشگاه و دانشگاهيان ايران  عليه دانشجويان را فاجعه
شك بايد تير خالصي  ات اخير وزير علوم را بي اظهار،بناميم

  . ي علمي دانشگاه تلقي كنيم بر پيكره

اي است كه اهل علم به سختي  اگرچه اظهارات وي به گونه
اما واقعيت تلخ اين است كه . توانند آن را جدي بگيرند مي

گونه مانعي براي عملي شدن چنين  ظاهراً ديگر هيچ
ي دانشگاهي در  ن كه جامعهجز آ. هايي وجود ندارد سياست

ها بتواند از خود مقاومت نشان دهد، كه آن  مقابل اين سياست
ها  هاي سنگيني كه در طول اين سال هم با وجود فشارها و ضربه

 تيرماه تحمل كرده است، بعيد به نظر 18به ويژه پس از 
  . رسد رمقي برايش مانده باشد مي

شگاه بيش از هر تصميم بر قيموميت بخشيدن حوزه بر دان
چيز نشان از عدم شناخت ساختار سنتي حوزه و ساختار مدرن 

توان تصور كرد كه حوزه بتواند در  چگونه مي. دانشگاه دارد
شناسي خط  اي چون اقتصاد و جامعه هاي پيچيده مورد رشته

اصوالً اسالمي كردن علوم انساني چه معنايي . مشي تعيين كند
منظور رعايت موازين شرعي از سوي تواند داشته باشد؟ اگر  مي

 25اي نيست،   حرف تازهدانشجويان و دانشگاهيان است كه
. با علم نداردهم ارتباط خاصي سال است كه در جريان است و 

اما اگر سخن از تغيير محتواي درسي و اسالمي كردن مفاهيم 
شناسي و فسلفه است، در اين  شناسي، روان اقتصادي، جامعه
اگر دادگاه . ي علوم انساني را خواند  بايد فاتحهصورت حقيقتاً

تفتيش عقايد توانست محتواي نظريه گاليله را تغيير دهد، در 
توان اميدوار بود كه اهل حوزه هم بتوانند علوم  آن صورت مي

 . انساني را اصالح كنند

  
  
  
  
  

   سياسي- اجتماعي -نامه فرهنگي دوهفته
  دانشگاه سيستان و بلوچستان

  
  احب امتياز و مديرمسؤولص

  ابراهيم اسكافي
  
  يسردبيرزير نظر شوراي 
  
  انويراستار

   ابراهيم نريماني- زاده  احمد حسين

   همكاران اين شماره
   احسان رامز - آرمان محمدي

    يلزلسفق وحيد-الدين رضايي   حسام
  سجادشكوهي -قاسمي  حامد كريم

  
  پست الكترونيك

 panjere.usb@gmail.com  
  

  به هيچ نهاد، گروه، سازمان،» پنجره«
  .حزب و تشكلي وابسته نيست

  .در ويرايش و كوتاه كردن مطالب آزاد است» پنجره«
  .نيست» پنجره«آثار نويسندگان لزوماً ديدگاه 

استفاده از مطالب نشريه با ذكر منبع و نام نويسنده 
  .آزاداست

.شود آثار فرستاده شده برگردانده نمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

mailto:panjere.usb@gmail.com
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ل آخواهم جواب اين سو مي

را بگيرم كه آيا اسكيموها اين 
رسم خاص را دارند كه 

شان را در اختيار  همسران
  ارند؟ ها بگذ غريبه

تر  اند اين چيزها كم هاي مذهبي آمده بلغاز وقتي كه م
 16عالوه براين، اين قضيه با آن چيزي كه . افتد اتفاق مي

اين درست است كه . كنند كامالً متفاوت است ها تصور مي ساله
ها با  دهند غريبه ها مردان اسكيمو اجازه مي بعضي وقت

 براي هر احمق شان بخوابند، اما آيا اين قضيه همسران
افتد؟ مسلماً  شان سبز شود، اتفاق مي راني كه جلوي خانه شهوت

رد خاص ادر اختيار گذاشتن همسر گاهي در بعضي مو. نه
 هرگز سنت رايجي نبوده است، بلكه موضوعاين . افتد اتفاق مي

  .گاهي پيش آمده است
 باشد تا  فراهمچندين زمينه بايد

  اجازه بدهد مرد ديگري بايشوهر
 رسم موردترين  رايج. همسرش بخوابد

ي  تعويض همسر است كه در همه
كنند،  ها زندگي مي كه اسكيمومناطقي

از شرق گرينلند تا  افتد، اتفاق مي
گونه تعويض همسر  اين. درياي برينگ

شان ارتباط  معموالً با باورهاي مذهبي
 تحت تأثير تحريكات  همدارد و معموالً

ب و هوا در كاهن قبيله براي بهبود آ
  .شود فصل شكار انجام مي

نوع ديگر به اشتراك گذاشتن 
گونه ارتباطي با مذهب  همسر، هيچ

نوعي تبادل . نيست  جنسيي  زمينهبعد آن همندارد و تنها 
هاي  ها از آن به عنوان ازدواج بعضي وقت. همسر دوطرفه است
اين رسم در تمام مناطقي كه اسكيموها . شود مشترك تعبير مي

كن هستند وجود دارد، البته در بعضي مناطق به ندرت سا
افتد و حتا در آن مناطقي كه رايج است برخي از  اتفاق مي

هاي  ازدواج. كنند ها از شركت در آن خودداري مي زوج
 ،هاي جنسي عالوه بر انگيزه. اي نيستند مشترك موضوع ساده

به منظور تقويت روابط اقتصادي و دوستي ميان افراد دو 
گيرد و در مواقع ضروري به يكديگر  صورت مينيز انواده خ

معموالً اين قضيه بين دو زوج از دو . كنند وابستگي پيدا مي
ي جديد از تمامي  خانهدر مرد . افتد ي متفاوت اتفاق مي دهكده

اين قضيه . شود ها، حقوق و امتيازات برخوردار مي مسؤوليت
تر اين است كه   منطقيشود، اما معموالً تعويض همسر ناميده مي

به هر ي تعويض ممكن است  دوره. تعويض شوهر ناميده شود
بعد از آن شوهرها .  استمتداولتر باشد، يك هفته اي اندازه
گردند تا تعويض بعدي كه ممكن است  ي خودشان برمي به خانه

روابط بين دو . هرگز اتفاق نيفتديا چند ماه بعد اتفاق بيفتد 
ماند حتا اگر اين تعويض فقط  د باقي ميخانواده به قوت خو
اين قضيه ممكن است با يك طور  همين. يك بار اتفاق بيفتد

  . تكرار شود يا با چندين زوج ديگرزوج 

گردم به اصل  حال برمي
سوآل شما كه آيا در اختيار 
گذاشتن همسر بدون اين كه 

 همسر شخص  آندر عوضِ
مقابل را در اختيار بگيرند، 

افتد؟ باور رايج اين  اتفاق مي
نوازي و خدمت به مردي است  است كه اين كار نوعي ميهمان

اين تصور لزوماً . كند  مسافرت مي خودشكه بدون همسر
دانم، از هيچ مرد  تا جايي كه من مي. برداشت درستي نيست

رود كه همسرش را در اختيار هر  اسكيمويي اصالً انتظار نمي
اغلب اسكيموها . كند دق نميرهگذري بگذارد و در هيچ جا ص

تر  كنند و بنابراين چنين اتفاقي كم شان مسافرت مي با همسران
كنند كه همسرشان  مردها گاهي ابراز تمايل مي. دهد روي مي

رسد كه  را در اختيار رهگذران قرار دهند، اما به نظر مي
از طرف ديگر . نوعي نفرت همگاني در اين مورد وجود دارد
 با گستاخي همسر اگر يك ميهمان

ميزبان را درخواست كند، ممكن 
نوازي مانع از آن  است رسم ميهمان

. شود كه اين خواسته را رد كنند
اگر ميزبان بيش از يك همسر 
داشته باشد كه معموالً از هر ده 
مورد يك مورد اين گونه است، 
ممكن است تمايل بيشتري داشته 

ها را در  باشد كه يكي از آن
ان بگذارد، البته اين اختيار ميهم

اگر . هم يك رسم فراگير نيست
ميزبان به مسافري همسرش را 

 اين انتظار تعارف كند، تلويحاً
وجود دارد كه او هم زماني در آينده به همسر آن مسافر امكان 

  .داشته باشددسترسي 
ها در مورد در اختيار گذاشتن همسران  تصور غلط غربي

به مسافران ناشناس به عنوان يك رسم معمول چندين علت 
تر است و نه  ها رايج اول اين كه اين كار در ميان الوتس. دارد

ها اين دو گروه را با هم اشتباه  در ميان اسكيموها و آن
  . اند گرفته

كه نخستين  (لغان مذهبيبعامل ديگر اين است كه م
زماني ) كساني بودند كه به مناطق اسكيموها مسافرت كردند

اند يك مرد اسكيمو همسرش را به ميهمانش تعارف  كه ديده
 كه ميهمان كامالً غريبه است در حالي اند كند، فكر كرده مي

در آخر .  ازوداج مشترك بوده باشد يك نوعكه ممكن است اين
اند كه  ل بيشتري داشتهاين كه شايد مردان اسكيمو تماي

هاي سفيد پوست بخوابند تا اسكيموهاي  شان با غريبه همسران
وجود دارد ) از سوي سفيدپوستان(هاي زيادي  گزارش. غريبه

شان را در اختيار  كه مردان اسكيمو مايل بودند همسران
توانم مانع  نمي.  بگذارند تا پسران زيباتري داشته باشندها سفيد

ها  بيني و خودفريبي سفيدپوست  كه خودبزرگاين ترديد بشوم
ها آن قدر زياد  ش ها شده است، اما اين گزار باعث اين حرف

  .ها را كامالً رد كرد ي آن توان همه اند كه به راحتي نمي شده

  
اي دانشجويان  كلمه20هاي  پيام هاي  آيد، گاهي هراس از مدرن شدن را با ترس از دست دادن ارزشاز فرهنگ و سنت بسيار صحبت به ميان مي

ي ازلي و ابدي داريم كه از آن حفاظت  گويي سنت يا فرهنگ چيزي است كه ما وظيفه. كنند سنتي و فرهنگي توجيه مي
شود كه  شايد تعصب ما باعث مي. ده ناچار بايد اصالح شواي ب هايي از فرهنگ و سنت هر جامعه حال آن كه بخش. كنيم
شك با نگريستن به  ي فرهنگ خودمان را به روشني نبينيم، يا ناديده بگيريم و اين درحالي است كه بي مانده هاي عقب بخش

عجيب جنسي موضوع رفتارهاي . شان قضاوت كنيم هاي غلط  مورد سنتتوانيم در تر مي هاي ديگر جوامع راحت فرهنگ
شان را  شود اسكيموها اين سنت اسكيموها جسته و گريخته در جرايد مطرح شده است، يكي از موانعي كه احتماالً باعث مي

اي به دنيا آمده  هاگر ما در چنين جامع. دانند ي تاريخي مي شان را يك وظيفه هاي تغيير ندهند اين است كه حفظ سنت
  كرديم؟    ناپسند چگونه برخورد ميهاي بوديم با اين سنت

 . گرفته شده استThe Straight Dope شده زير در مورد رفتار جنسي اسكيموها از سايت پرسش و پاسخ خالصه

I, I know how I feel when I'm around you; 
I don't know how I feel when I'm around you. 

Soroosh  
حسين  قلوش خبر داري كامران كجاس؟راستي از

  !غالم هم خبري نيست
  سيد

  
  !خاك بر سرت، طبيب زاده بهت منفي داده بيد

  اسي گنزالس
  

Republic Revolution مشكلي نيسته ، !   
  ٢٠٩٢اميد

  
What you think isn't true, the reason, may 
be either my behaviour or my simplicity.   

Peyman٢٠٩٢ 
  

  !راستي خداحافظ!غالم حسين
  مدير مسئول

  
 اگه آروم ،من مي گفت برف رو دوست دارهبه 

  ...بباره
  حامد

  ٢٠٠٦تاليا، قهرمان جام جهاني يا
  حسين

  
  خواب بودم، بيدار شدم، آشتي كردم با خودم

  بهار
  
 بابا تو چقدر ، محمد!شريك جان:  اتاقمانminبه
  از بورس چه خبر؟ هان؟! اليفع

  و.ع.ز
  كه من دارم ميام كجايي !قلوش

 كامران
تو زيبا ترين رازي، تو لطيف ترين خوابي، چرا با 

  سالم من گلي در تو نشكفت؟
  براي هادي

 ملحق   Dishonestه گروه  بBگروه 84بروبچ زبان 
   :آدرس! بشين

http://groups.google.com/group/dishonest 
  ! مراجعه كنيدخودمواسه اطالعات بيشتر به 

  سجاد 
  آقا معلم چرا از اون دنيا برگشتي؟

  ابي
It's 2 b nearby, take care n never let it b 
away, 4 it's the 1 ur life's watin' 4. 

E  2  P  
The world is a better place when you are 
near. It's miserable when you are far.(31 
dayes). 

J.R  
 

براي ارسال پيام و نظرتان براي نشريه و نيز 
 پنجره با ايميل زير تماس pdfي  دريافت نسخه

 sajadshokoohi@gmail.com :بگيريد

شان را درآيا اسكيموها همسر
  گذارند؟ ميها  اختيار غريبه

 الدين رضايي حسام: ترجمه
hesam_r_sam@yahoo.com 

  

hesma_r_sam@yahoo.com
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ي انضباطي چگونه  كميته! آقاي سلندري •

نهادي است، آيا جايي است كه تنها در زمان بروز 
جا مراجعه  مشكل كارايي دارد و دانشجويان به آن

چون يك نهاد اطالعاتي  كنند يا اين كه هم مي
چون .  از دانشجويان استمشغول كسب اطالعات

افراد زيادي تحت عنوان رابط كميته انظباطي 
  .كنند فعاليت مي

سوال شما خيلي شفاف نيست من خودم هم منظور شما  -
 كميته انضباطي به تعبير من .دهم كنم و هم پاسخ مي  بيان ميار

نامه   همان چيزي كه در آيين.يك دادگاه دانشجويي است
ي نيست كه چند نفر گاهداد  آن طوريل و.بيني شده است پيش

 باب همان سخن امام . مشكلي پيش بيايدتامنتظر بنشينند 
 عامل امر به معروف و بايدافرادي  گويد  اهللا عليه كه ميهرحم

 15000 از ميان دانشجويان كه حدود ،نهي از منكر باشند
كنند شايد يك   نفر را انتخاب مي3آيند و   وقتي ميهستند

 امر .اند  انتخاب كردهها را اند كه اين ي درآنها ديدهويژگي هاي
 كار ماست دادگاه اولبه معروف و نهي از منكر پارامتر 

دانشجويي كه گفتم به اين خاطر است كه مسائل شخصي و 
 كه طبق كند مي گينيز كميته انضباطي رسيدرا دعوايي 

كننده به كليه تخلفات حيطه  نهاد رسيدگيتنها  ،نامه آيين
 ولي از آن باب كه گفتم كار .انشگاه كميته انضباطي استد

ترين  امر به معروف به معناي ارشادي مثالً يكي از سنگين
ي مدعي  كاره م همهيكن وظايف ما محسوب مي شود ما فكر مي

 اگر در مسير راه براي شخصيالعموم هم هستيم به عنوان مثال 
 ه خاطر اين كه دخترها ب است ممكن،مزاحمت ايجاد كندكسي 

 يا اسمي رويشان گذاشته ،شودن تشكيلكه برايشان پرونده 
كنم كه  بينم سكوت نمي شود شكايت نكنند ولي من كه مين

ناموس ما مورد تعرض قرار بگيرد ولو تعرض لفظي و نه تنها 
  .هستند من بلكه ديگر اعضا هم همين طور

 وازت علوم و تصويبطوري كه مورد  آيين نامه ما همان
 و شخص رياست محترم ه استبهداشت قرار گرفتارت وز

ها  خانه  كه به اين وزارت)را هم دارم كه بنده نامه آن(جمهور 
  . چيزي است كه الزم االجرا است،ده استكرابالغ 

  
ي انظباطي چيست،  هاي كميته وظايف رابط •

  شوند؟ ونه انتخاب ميگچه شرايطي دارند و چ
  
داست اين رابطين رابط بين شان پي همان طور كه از اسم -

اند چون كه اعضاي رسمي و شوراي انضباطي  ما و دانشجويان
دانشگاه حداكثر شش نفر است ولي كل دانشگاه چيزي حدود 

 دانشجو دارد و به خاطر مسائلي كه جايگاه عمومي 15,000
ها از  كه اين العموم شويم به خاطر اين توانيم مدعي دارد ما مي

ما بتوانيم يك اشرافي بر قضيه داشته باشيم چشم ما نيفتد و 
از افرادي به نام رابط استفاده كرديم كه رابطين باز هم 

ترين كارهاي كميته انضباطي بحث  مشخص است كه از سنگين
هايي شايسته   رابطين هم بايد قطعاً انسان.امر به معروف است

و وارسته و طبق همان چيزي كه در اسالم آمده است، كسي 
خواهد امر به معروف كند خودش بايد اول از همه امر  ميكه 

به معروف را شناخته باشد و بتواند بين امر به معروف و نهي 
از منكر تميز قائل شود و نكته دوم كه عرض مي كنم همان 

اي كه در اسالم آمده اول امر به معروف بوده و بعد از  واژه
  .باشد نهي از منكر ميخداي نكرده آن 

  
تم صدور حكم براي دانشجويان سيس •

شوند اين   آيا كساني كه متهم مي وچگونه است
امكان را دارند كه از خودشان دفاع كنند، گاهي 

شود كه برخي احكام به صورت غيابي  شنيده مي
  شود؟ صادر مي

خيلي پيچيده سيستم صدور حكم  -
نامه آن را به  نيست و چيزي است كه آيين
قط ممكن است صورت شفاف گفته است و ف

بعضي اوقات توسط شوراي انضباطي كمي 
باال و پايين شود وگرنه چارچوب آن مشخص 

ميع، تهديد ط توهين، ت شده استگفته. است 
 آيين نامه كه گفته 5 فرض كنيد بند  مثالً

تذكر كتبي با درج در پرونده و اگر شاكي 
هيئت علمي كارمندان خصوصي جزو 
د شود تا بند تواند تشدي دانشگاه باشد مي
  .نامه توضيح داده شده است  فالن كه در آيين

  
ها  منظور من تعريف جرم •

شود تا  نيست، چه روندي طي مي
 ثابت شود كه شخصي اتهام

  ي را قطعاً مرتكب شده است؟ خاص
  
درجايي كه مسئله شخصي است  -

 ولي در مسائلي كه جنبه عمومي دارد و .آورد شخص شاهد مي
 مثالً ،استايجاد مشكالت اجتماعي در خوابگاه يا مسئله شرعي 

 اي غياباً موارد اين طور ،استفاده از مواد مخدر در خوابگاه
يك يا  در اين مسائل بايد يك فرد رابط .بسته نيست چشم
الزم باشد ممكن تحقيق  اگر .اتاقي يا يك شاهد بايد باشد هم

د  شوتحقيق شود تا مسكوتپرونده براي يك ترم گاهي است 
ن كه در خوابگاه هست او بعضي مواقع توسط مخبرين و رابط

ه برسيم تا مثالً كسي اسعي مي كنيم كه در اين مسائل سر بزنگ
اين مسائل همگي . كشد منكر آن نشود كه دارد ترياك مي

كنند و به ما خبر  ن كه محبت مياشود و رابط هماهنگ مي
جرايم  در .يمرس ه ميا ما در خيلي از مواقع سر بزنگ،دهند مي

 من .آيد به همراه يك شاهد ميشاكي خصوصي هم كه شخص 
  .دانم كدام موارد است منظور شما را دقيقاً نمي

  
فرض كنيد در همين مسائل روابط بين  •

دختر و پسر، ممكن است رابطان شما به داليل 
در اين . غرايض شخصي گزارش كذب بدهند

 گناهي تواند بي چگونه ميصورت شخص متهم 
  ؟ و از خودش دفاع كندابت كندخودش را ث

  
هايي به نام فرم احضاريه وجود  ه انضباطي فرمـدر كميت -

شود به  دارد اول از همه شخص به صورت محرمانه احضار مي
شود و  مي نشاتاقي او هم متوجه احضار  همحتاطوري كه 
دهد و  التي كه ما از او داريم پاسخ ميآآيد و به سو شخص مي
شن شد و قضيه هم حاد بود به كمسيون انضباطي اگر رو

 وگرنه در حد همين كميته انضباطي و در حد يك ،رود مي
تواند برود و اين  ماند و بعد از آن طرف مي تذكر شفاهي مي

آيد بالفاصله   گزارشي مي كسي كهطور نيست كه ما براي هر
ن اگر ما اآلن در كميته انضباطي بوديم به شما نشا. يمدهحكم ب
هايي پر از بايگاني موقت ما هستند كه شخص  دادم كه فايل مي

 رابطه نامحرم بوده  وده يا اسماًباحضار شده ولي قضيه يا حاد ن
 به خاطر امر مقدس ازدواج بوده كه شخص شماره تلفن ولي

خانه خود را داده است كه اين آقا به خاطر مسئله ازدواج با 
هاي هم آشنا   ديدگاهبا تاد هم ارتباط دارناطالع خانواده با 

  .يمد داوقت و با اطالع ما از اين قضيه خيلي هم به ايشان ندشو
فضاي سبز را ها و  پاركها و   ن صندليايام كه  بارها گفته

اند كه دانشجويان   بلكه براي اين ساخته.اند  نساختهارواحبراي 
 صحبت كردن حرام نيست و .شينند و با هم حرف بزنندنب

ايم كه با حفظ حريم   تأكيد كردهفقطشينند و نانند بتو مي
  . شرعي

  
اي در ماه رمضان از طرف كميته  اطالعيه •

انضباطي در سطح دانشكده منتشر شده بود كه 
اول اين كه لحن آن . جاي پرسش زيادي داشت
 از درج در پرونده ي آنتهديدآميز بود و در انتها

و تعيلق ترم صحبت شده بود كه براي 
نشجويان خوشايند نبود و دوم اين كه دا

. خواستار رعايت موازين قطعي شرعي شده بود
  ي؟چموازين قطعي يعني 

  
 در اين ترم هم .يمردما اين اطالعيه را ترم قبل صادر ك -

 انضباطي مصوب وزارت ي نامه طبق آيين. آن را توزيع كرديم
 در ارتباط با نامحرم علوم عدم رعايت موازين قطعي شرعي

باعث تذكر كتبي با درج در پرونده و در صورت تكرار به 
من از اين با قاطعيت دفاع . حذف ترم متخلف منجر خواهد شد

   .سازي بوده است قصد ما آگاه. كنم مي
  

سازي هم باشد نبايد لحن  آگاهاگر  •
تهديدآميز داشته باشد كه اگر فالن كار را بكنيد 

قوه قضاييه هم . را خواهيد داشتبهمان مجازات 
كند كه مثالً  در سطح جامعه چنين كاري نمي

فروشي بكنيد حبس و  اطالعيه بزند كه اگر قاچاق
شويد، البته هر وقت اتفاق بيفتد فقط با  اعدام مي

از اين جهت آن . كنند همان شخص برخورد مي
ي  و مسأله. آميز است لحن به نظرم كمي توهين

ازين قطعي اصالً روشن نيست، ديگر اين كه مو
شايد از نظر يك شخص متعصب سالم كردن هم 
خالف موازين قطعي باشد اما از نظر ديگران فقط 

منظور شما دقيقاً . سوءاستفاده نادرست باشد
  چيست؟

  
گفتيد كه تهديدآميز است و در قوه قضاييه اين كار را  -
گيري  ما معتقديم پيش. كنند، خب اين حسن قضيه است نمي

گيري  پيش. كنيم گيري مي بهتر از درمان است، ما داريم پيش

 كه تازه 84كنيم براي دانشجويان ورودي  مي
ي قضاييه اگر  در قوه. اند وارد دانشگاه شده

شود، شايد به داليل تعدد  اين كار نمي
با هر نوع . هاست و محدوديتي ندارد جرم

. جرمي ممكن است سر و كار داشته باشند
ها سروكاري  ر اينجا با خيلي از جرمولي د

نداريم مثالً جرايم چك يا قتل يا 
هاي ما مشخص  جرم. برداري نداريم كاله

 جرمي را كه مشخص 4-5هستند و ما اين 
ي  هستند و باعث خراب شدن پرونده

شوند، به اطالع دانشجويان  دانشجويان مي
  . رسانيم مي

در هر جاي دولتي كه دانشجويان 
تخدام بكنند، فرمي وجود دارد تقاضاي اس

گويند  فرستند و مي كه براي دانشگاه مي
چون فالن شخص متقاضي كار در اين بخش 
شده است، پرونده انضباطي و اخالقي 

ما به دانشجويان . برده را ارسال نماييد نام
خصوصاً . گيري بهتر از درمان است دهيم، چون پيش اطالع مي

  . براي دانشجويان ورودي جديد
آيند  ما با دانشجويان جديدي كه از شهرهاي بزرگ مي

ها از نظر  معموالً اين مشكل را داريم كه نوع پوشش آن
گويند  دهيم، مي ها تذكر مي خودشان مانعي ندارد و وقتي به آن

اين پوشش متعارف ماست و گاهي با گريه خواستار ناديده 
ين كار را توانيم ا ما تا چه زماني مي. شوند گرفتن موضوع مي

و اگر . بكنيم؟ ما اين اطالعيه را زديم تا همه باخبر بشوند
  .  بربخوردبه او كسي هم مرتكب خطايي نشود نبايد 

ايم مگر خودش فكر  ما كس خاصي را مخاطب قرار نداده
نكته ديگر در مورد موازين قطعي اين است . كند كه با او بوديم

شود و ما   ميي انضباطي منتهي كه اوالً اين به كميته
ي  و در اطالعيه هم كلمه. ايم مان را كامالً توجيه كرده هاي رابط

ارتباط «گفتيم كه . زدايي بكند را گذاشتيم تا ابهام» قطعي«
ما افراطي . يعني صحبت كردن جرم نيست» قطعي شرعي

توانيم  كنيم كه بگوييم نگاه كردن هم جرم است و نمي عمل نمي
پس صحبت كردن . آلود است  شهوتبه كسي بگوييم كه نگاهت

ها هم ايرادي ندارد  اشكالي ندارد و حتا نشستن روي صندلي
  . ها را براي دانشجويان ساختند و اين صندلي

ي انضباطي منجر به درج پرونده  مواردي كه در كميته
شود، يعني گزارش شود كه فالن خانم و آقايي در جايي  مي

تماس زانو به زانو نشسته دست در دست هم بودند يا در حالت 
اگر شما . كنيم صرفاً چنين مواردي را ما بررسي مي. بودند

هاي ما از  يكي از گله. توانيد تذكر بدهيد جايي ديديد مي
پردازند و  نشريات دانشجويي اين است كه به اين مسائل نمي
تر و بهتر  مثالً نمي گويند كه اگر برخودي نامناسب بود، ماليم

ي انضباطي  ي قوانين كميته يا در زمينهبرخورد شود 
  .كنند رساني نمي اطالع

  
رساني بود مشكلي  اگر فقط قضيه اطالع •

كارها خالف قانون است  نبود، مثالً اگر بگوييد اين
سوآل من در مورد تهديدي . رساني شود اطالع مي

است كه در اطالعيه وجود دارد و نوشتيد كه درج 
معموالً درصد افراد . نده و مسائل ديگرودر پر

ي افراد اين  مجرم بسيار ناچيز است اما همه
خوانند و از اين لحني كه شبيه به  اطالعيه را مي

 تحقير شدنحالت حكومت نظامي است، احساس 
كنند و در ضمن دليل اين كه قوه قضاييه  مي

دهد صرفاً تعدد جرايم  هايي نمي چنين اطالعيه

روندان و كرامت نيست و به خاطر احترام به شه
    .انساني است

  دريـنـل  سـ  با   رودررو
  دانشگاه ه انضباطيـكميت وـضـع

  
  ابراهيم اسكافي-زاده  احمد حسين

  
 در مجموع افراد متخلف در دانشگاه بسيار ناچيز ،بله -

 15,000 نفر در هفته در دانشگاهي كه 2-3ار ضاست و اح
ي دانشجويان پاك  يعني قاطبه. دانشجو دارد واقعاً ناچيز است

و متدين و اهل نماز و مسجد و مسائل شرعي و مذهبي هستند 
 توجه دانشجويان عزيز را به ،ضمن تبريكولي ما گفتيم كه 
كند  اين را فقط كسي بد برداشت مي. يمنماي نكات زير جلب مي

سازي و  كه موردي داشته باشد وگرنه اين از باب آگاه
رساني است و به نظر من هم حريم را مشخص كرديم و  اطالع

شان اگر بعداً مشكلي پيش بيايد،  ي استخدام هم براي قضيه
تن و شدانستيم كه گ مند نخواهند بود كه ما نمي ما گلهديگر از 

  ... كالسي مشكلي دارد و  بازار رفتن با هم
  
گشتن و راه رفتن و صحبت كردن دخترها  •

  ؟و پسرها با هم اشكالي دارد
  
اگر صحبت كردن دخترها و پسرها با هم مشكل  -

 ساعت طول 40داشت، هر وقت كه من مي خواستم بروم كالس 
شما . يد، چون بايد هر چند قدم به يك نفر تذكر بدهمكش مي

بينيد كه صحبت در  خودتان هم در دانشگاه هر روز مي
دانشگاه مشكلي ندارد و حرام نيست و مشكلي هم ايجاد نكرده 

  . و نخواهد كرد
  
رساني بيشتري  اگر در اين زمينه اطالع •

بكنيد به نظرم بسيار مفيد خواهد بود چون اين 
ها با لحن خاص خودش نوعي  العيهگونه اط

  ؟كند حالت ژاندارمي را تداعي مي
  
خب، ببينيد طبق آنچه كه در قوانين قضايي جمهوري  -

اسالمي آمده است، متخلف هميشه بايد احساس عدم امنيت 
  .بكند

  
ها هم ممكن است  متأسفانه غيرمتخلف •

.احساس عدم امنيت بكنند
  
گونه نگراني  سي هيچبا خواندن اين اطالعيه براي ك -

   .آيد پيش نمي
  
آيد، اما احساس  نگراني كه پيش نمي •

كنيم كه كسي به راحتي ما را اين  ناراحتي مي
  .دهد گونه مورد خطاب قرار مي

  
اگر شما متهم به انجام اين موارد باشيد بايد احساس  -

ناراحتي و نگراني بكنيد كه شايد نوبت شما بشود كه حذف 
ي دانشجويان بسيار  سائل ديگر وگرنه قاطبهترم بشويد و م

ها مقايسه  خواهم با دانشجويان ديگر دانشگاه نمي. سالم هستند
به عنوان كسي كه در اين . ها بسيار سالمند كنم ولي در كل بچه

ها اكثر اهل نماز و نماز اول وقت  دانشگاه زياد بودم بچه
  كسيممكن است. خدا شاهد است كه اين طور هستند. هستند

ي  به ظاهر جزو افراد سوسول دانشگاه باشد، اما طبق همان آيه
قرآني كه تقوا مهم است و ظاهر مهم نيست، طرف ممكن است 

  .اهل نماز اهل وقت هم باشد
  
تان را در اختيارمان  از اين كه وقت •

  .گذاشتيد، سپاسگزاريم
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  سهام عدالت
هاي پيش رو و چالش

  81 اقتصادصنعتي-آرمان محمدي
arman_m١٣٦١@yahoo.com   

  
 روزهاي در توكلي احمد وقتي 
 مركز در خود حضور اول

 كه كرد اعالم مجلس هاي پژوهش
 دنبال را سهام كردن كوپني طرح

 باور كسي كمتر شايد ،كرد خواهد
 و نهم دولت در طرح اين كرد مي
 چنان با عدالت سهام عنوان با

 از كمتر عرض در كه گيرد قرار كار دستور در سرعتي
 هاي خانه وزارت به و تصويب طرح، دولت در ماه يك

.شود ابالغ مربوط
 زيادي بسيار هاي  پرسش هنوز كه است حالي در ينا

 در مجلس نمايندگان احت و ها رسانه مردم، سوي از
 كه هايي  پرسش است؛ مطرح طرح بودن عملي خصوص
. بگويد پاسخ آنها به است حاضر دولت در كسي كمتر
 از نه عدالت سهام خبر كه شود اشاره است جالب البته
 هاي خبرگزاري از يكي سوي از رفاًص بلكه دولت سوي
  .شد منتشر كشور
 و چيست عدالت سهام كه است اين اساسي لوآس

  شود؟ عدالت گسترش ساز زمينه تواند مي حد چه تا
 است تا داده قول كه مديريت سازمان رئيس رهبر، فرهاد

 زد، نخواهد حرفي نكند، نهايي را اي اليحه زماني كه
 فرد هر براي عدالت سهام ميزان كه است كرده اعالم

 خانوار هر براي آن سقف كه است ريال ميليون 200
 از يكي. بود خواهد ريال ميليون 100 حداكثر ايراني
 كه است اين كرد، اشاره آن به رهبر فرهاد كه نكاتي
 و خريد قابل آن اقساط پرداخت نسبت به عدالت سهام
 دفر هر به دولت اساس اين بر. بود خواهد نيز فروش

 واگذار ساله 20 اقساط با عدالت سهام ريال ميليون 20
 پرداخت كه اقساطي نسبت به فرد هر و كرد خواهد

 اوليه طراحي در. دبفروش را خود سهام تواند مي كند مي
 49 شامل  اين سهامكه است شده ذكر عدالت سهام
 چنين هم و تخصصي مادر هاي شركت كليه سهام درصد
 اساسي قانون 44 اصل رعايت اب دولتي بيمه هاي شركت

 هاي دارايي و سهام درصد 49 و ايران اسالمي جمهوري
. است چهارم برنامه قانون 160 ماده موضوع هاي دستگاه

 كه است شده بيني پيش اوليه طراحي همين اساس بر
 به را عدالت سهام موظفند ها وزارتخانه و ها دستگاه
 يسير و ندكن منتقل دولتي هاي شركت مالكيت سازمان
 اقدام بر نظارت منظور به است موظف مالكيت سازمان
 تهيه عدالت سهام از جامعي اطالعاتي بانك ها دستگاه

 به نسبت بايد اجتماعي تأمين و رفاه وزارتچنين  هم. دكن
 عدالت سهام توزيع جهت دار اولويت افراد شناسايي
 دي 23 كه مهلت وزارت رفاه دهد انجام را الزم اقدامات

 هاي دهك ماه به پايان خواهد رسيد در واگذاري اين سهام 
 قرار واگذاري اول اولويت در كشور درآمدي ينيپا

 هاي دهك به نوبت ينييپا هاي دهك از بعد و دارند
  .درسي خواهد كشور درآمدي باالي و مياني

 اين وجود با. له مهم شناسايي اقشار هدف استأاما مس
 و امداد كميته چون يحمايت نهاد ها ده شايد كه

 يقين و قطع طور به اما، دارد وجود كشور در بهزيستي
 پوشش تحت نيازمند افراد تمام كه شد مدعي توان مي

 سهام توزيع براي چالش اولين لذا. باشند نمي نهادها اين
 اي چاره اگر كه هستند هدف خانوارهاي شناسايي عدم
 شكست به را طرح مسلماً ،نشود انديشيده آن براي

  .كشاند خواهد
  نكاتي در مورد آثار و اهداف سهام عدالت

  سازي خصوصي -1
 سازي خصوصي به بخشيدن رونقاساسي در  لسوآ 

 اين عدالت سهام در شده طراحي نظام آيا كه است اين
 جواب در خير؟ يا كرد خواهد محقق را هدف

 در تواند نمي عدالت سهام دارند اعتقاد نظران صاحب
 اين استدالل. باشد مؤثر كشور در سازي خصوصي تقويت
 49 تنها است قرار وقتي كه است گونه اين نيز افراد
 شود، واگذار مردم به دولتي هاي شركت سهام درصد
 ي عمده زيرا ،كرد سازي خصوصي از صحبت توان نمي
 ماند خواهد باقي دولت اختيار در درصد 51 يعني سهام

 خواهد دولت ديگر زءج داران سهام به توجه با هم باز و
.باشد داشته خود اختيار در را مديريتي سهام توانست
  ها توزيع عادالنه ثروت -2 
 سهام توزيع براي رو پيش هاي چالش از ديگر يكي 
 هايي شاخص در دولتي هاي شركت يكنواختي عدم عدالت
. است سوددهي به دارايي نسبت و دارايي سوددهي، چون
 توزيع مردم بين ها شركت اين سهام است قرار اگر حال
 افرادي چه نصيب بهتر سهام كه است اين سؤال شود

 معضل اين حل براي دولت احتماالًً شد؟ خواهد
 تشكيل در نيز آن حل راه كه است كرده انديشي چاره

 اين توضيح براي. است مشترك گذاري سرمايه هاي صندوق
 قيمت با سهام ارزش كه اين دليل به گفت بايد مطلب
 نوع يك خانوار هر به توان نمي است، متفاوت آن روز
 تشكيل مشترك هاي صندوق اگر و كرد واگذار را سهام
 اي عده دست به دولتي هاي شركت خوب سهام شود
 توزيع يعني اصلي هدف نتيجه در و افتد مي خاص
  .شود نمي محقق ثروت عادالنه
   طبقاتي فاصله كاهش -3 

 10  و بلوچستانسيستان خانوارهايبه  كنيم فرض
 اين به توجه با حال بدهند، عدالت سهام تومان ميليون

 را عدالت سهام اقساط نيست قادر خانوار اين كه
 برساند، فروش به را سهام تواند نمي مسلماً كند پرداخت
 تنها است مانده باقي خانوار اين اختيار در آنچه بنابراين

 حال. است تيدول هاي شركت سهام تومان ميليون 10
 سال پايان در سهام اين سود كه شود مطرح است ممكن
 كرد اشاره بايد جواب در. رفت خواهد خانوارها جيب به
 را خود سهام اقساط بايد خانوار اين حال هر به كه

 10 بيستم يك سال هر باشد قرار اگر و كند پرداخت
 بايد تومان هزار 500 سالي ،بپردازد را تومان ميليون
 خانوارهاي حالت بهترين در بنابراين بدهد، قسط
 را گيرد مي تعلق ها آن به كه سهامي سود تمام درآمد كم
 بنابراين كنند، خود ساليانه اقساط پرداخت صرف بايد
 در تواند نمي عدالت سهام توزيع ها فرض پيش اين با

 باشد، داشته طبقاتي فاصله كاهش در نقشي مدت كوتاه
.بود عدالت سهام آثار شاهد وانت مي بلندمدت در اما

  رواني آثار  -4
 بهثير مثبت سهام عدالت آثار رواني آن است أ يك ت

 به گيرد مي تعلق سهام وي به كه يفرد هر كه طوري
 نسبت و شده كشور داران سهام ي جرگه وارد حال هر
 نشان العمل عكس خود از كشور اقتصادي تحوالت به

 در اقتصادي تحوالت ذنفو ترتيب اين به .داد خواهد
 كه شد خواهد حال زمان از بيشتر بسيار جامعه تاروپود

 در اصالحات برخي سرمنشأ تواند مي تحول اين
.باشد كشور اقتصادي ساختارهاي

   تورم-5
زا نيست زيرا ابتدا به  واگذاري سهام عدالت تورم 

هايي كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي مانند كميته  خانواده
         . شود ازمان بهزيستي هستند واگذار ميامداد و س

از آنجايي كه واگذاري سهام عدالت نقدي نيست و به 
زا  كند و تورم شود، مشكالتي ايجاد نمي صورت اقساط انجام مي

  .نيست
   اطمينان بخشي به آينده بورس-6

توزيع سهام عدالت   بنا به گفته دبير كل جديد بورس
ه سهم ب، لي كشور اجرايي شوداگر با شرايط اقتصادي فع

اجراي  با. ها خواهد داشت سزايي در جلوگيري از افت شاخص
دار خواهند شد و به نوعي  اين طرح تمام آحاد مردم سهام

يابد كه اين امر  رد در بورس افزايش ميخُداران  تعداد سهام
  .بخشي به آينده بورس است خود اطمينان

   دولت آنقدر سهام ندارد كه -7
  دار كند  مردم را سهامهمه

  بيان داشته است كه سازي معاون سازمان خصوصي
وي . دار كند دولت آن قدر سهام ندارد كه همه مردم را سهام

اولين استان محروم و سهامي كه قرار است از طريق سهام 
 :عدالت به مردم واگذار شود را نامشخص خواند و گفت

را اعالم كند، هاي پايين جامعه  وزارت رفاه بايد دهك«

چنين به اين دليل كه دولت آن قدر سهام ندارد كه همه  هم
 به كليه مردم اين سهام نخواهد رسيد ،دار كند مردم را سهام

بلكه به دهك درآمدي پايين جامعه ظرف دو سال سهام داده 
».شود مي

  
 دليـل  بـه  كـه  مـا  كـشور  در اشاره كرد بايد پايان در
 طبقـاتي  فاصـله  تـضاد، م اقتـصادي  هـاي  سياسـت  اعمـال 
 فاصـله  ايـن  كـاهش  جهـت  در ثـروت  توزيـع  يافته، افزايش
 تـاكنون  فاصـله  ايـن  كـاهش  بـراي . اسـت  ضـروري  امـري 
 آنها از يكي كه شده اجرا و توصيه مختلفي هاي حل راه

 هـدف  حـداقل  طـرح  ايـن  در. اسـت  عـدالت  سـهام  توزيـع 
 بـين  هـا  شـركت  سـود  تقـسيم  بـا  كـه  اسـت  ايـن  دولـت 
 بـا  امـا  پـذيرد،  صـورت  تر عادالنه درآمد زيعتو داران سهام
 صـورت  در شـد  مـدعي  توان مي ها واقعيت برخي به توجه

 تبـديل  جـز  چيـزي  آن نتيجـه  طـرح  بـا  عجوالنـه  برخـورد 
 تجربـه  زيـرا  بـود،  نخواهـد  ده زيـان  بـه  سـودده  هـاي  شركت
 صـرف  هـا  شـركت  سـهام  سـود  اگـر  كـه  اسـت  كرده ثابت

 شد خواهد متوقف ها شركت سوددهي نشود، گذاري سرمايه
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ا و ايران پيوسته در حال ك سال گذشته، امري26 در طول

 11ثه اما بعد از حاد. اند ديگر بودهكهم و دشمني با يه بدگويي ب
علت ه  بهاي امريكا در افغانستان و عراق، و اخيراً سپتامبر، جنگ
اي ايران، تندروي در سياست داخلي ايران، و افزايش  بحران هسته

سطح هيستري ضدايراني در غرب، رابطه دو كشور به طرز 
اين تحوالت، به طور روزافزوني حفظ . خطرناكي وخيم شده است

كار   براي هر دو دولت محافظهرا» نه جنگ و نه صلح«رابطه 
.تر ساخته است لككنوني مش
ه هنوز نيروهاي منطقي در هر دو كشور وجود دارند، گرچ

هاي غلط،  هاي خودپسندانه، سياست اما شواهد بيانگر آنند كه نيت
طلبانه، عرصه را براي هرگونه  هاي قدرت غرور ملي، و بازي

شورهاي ثالث و كدر اين بين، . كرده استتر  اي تنگ رهكمذا
حال ترويج  هاي سياسي مخالف با رژيم تهران، فعاالنه در گروه

 ه سازمان ملل متحد هم درك تأسف است ي بسي مايه. جنگ هستند
سيس آن أه در حقيقت هدف تكها،  امر برقراري صلح بين ملت

 از كاين در حالي است كه هيچ ي. ، ناكام مانده استاستسازمان 
گري جدي بين ايران و  اي به ميانجي ز عالقههاي جهاني ني قدرت

 با در نظرگرفتن روشنفكران نيز. دهند امريكا از خود نشان نمي
ا، قيمت گزاف نفت، بحران در عراق و كالت داخلي امريكمش
هاي سياسي درون  بندي الت داخلي ايران، شامل دستهكمش

 شوند شور ميكهرگونه جنگي بين دو بروز ر امكان كحكومت، من
مورد جنگ احتمالي را تحت عنوان   هرگونه اخطاري درو

طلبان از هر  تحت چنين شرايطي، جنگ. نندك آفريني رد مي رعب
آنها . هاي آينده خواهند شد ماه دو سو مسبب بروز حوادثي در

كه   مگر اين؛ندكنقصد دارند كه جنگ را به دو كشور تحميل 
اي  مترقبه يا مجموعهاي غير عمومي، حادثه افكار قدرت منطق، فشار

ضدجنگ  سفانه، ادلهأمت. ها را بگيرد از اين عوامل جلو آن
 از ها اين. طلب نخواهد بود هاي جنگ  استراتژيستي بازدارنده

ي نظامي، يها  اما منافع سازمانباخبرند،عواقب وخيم جنگ 
كنند كه از جنگ سود  بازرگاني و سياسي را نمايندگي مي

 »سودهاي استراتژيك«تكيه بر با د را طلبي خو  جنگ وبرند مي
طلبان در  سفانه جنگأمت. كنند  ميهبراي كشور فاتح جنگ توجي

  . كنند و نه شكست هر دو سو فقط به پيروزي فكر مي
 بين ايران و كبست خطرنا دكتر كمال خرازي، متوجه بن

  با روزنامه»غيرقابل چاپ«ا شده است و در گفتگويي كامري
 اين اًبعد. ه استر تهران به آن اعتراف كرد د»روز« اينترنتي

تر خرازي كد.  را با توافق منتشر كردويهاي  روزنامه صحبت
 در مورد روابط ايران و ديدگاهه در ايران دو كاذعان داشت 

سازي  ها طرفدار عادي ي از اين ديدگاهكي. ا وجود داردكامري
 شوركاست هرگونه تضاد و درگيري براي   معتقدزيرا .است

طرفداران اين ديدگاه . ايران بهاي گزافي را دربرخواهد داشت
» نه جنگ و نه صلح«ه وضيعت فعلي كهم چنين نگران هستند 

از طرف ديگر، . ماندبپايدار تواند  نميبين دو كشور بيش از اين 
سازي رابطه با امريكا، با درنظر گرفتن  ديدگاه مخالف عادي

هر دو طرف خواهد داشت، هايي كه درگيري نظامي براي  هزينه
را  اطمينان دارد و آن» نه جنگ و نه صلح«به پايداري وضعيت 

از تر خرازي كد .داند براي منافع بلندمدت ايران مفيد نيز مي
سازي   و محمد خاتمي به عنوان طرفداران عاديهاشميبر كا

ه كر شد ك نبرد ولي متذنامي اناز مخالف. رابطه نام برد
س سه قوه أه در حال حاضر در ركوي مذهبي كاران تندر محافظه

ه با توجه كاو اشاره كرد . ستند تمايلي به بهبود روابط ندارنده
ا، هيچ جناحي به كبه سردي بيش از حد روابط ايران و امري

 دراو بطور ضمني گفت كه . يستتنهايي قادر به حل اختالفات ن
ا را ك امريتواند اجازه گفتگو با دولت  ميرهبرچنين شرايطي فقط 

  . نيستممكنه در وضعيت حاضر چنين اقدامي ك بدهد
 را به خاطر سو امورخارجه تندرويان هر دو پيشينوزير 

ي ياكتندرويان امري« او ي به گفته. ردكبست موجود سرزنش  بن
ناپذيرند و اين در حالي است كه در درون دولت   انعطافامالًك

 وجود كابط ديپلماتينظر الزم براي ايجاد رو ايران هم اتفاق

ا به هيچ وجه با ايران كدولت امري«: دكتر خرازي افزود» .ندارد
ناپذيريم و   ما خود نيز انعطافزيرانوني به توافق نخواهد رسيد، ك

ا هم كامري. ايم ه گويي تسليم شدهكنيم كخواهيم طوري جلوه  نمي
ن، بنابراي. تمايلي به تغيير موضع خود در رابطه با ايران ندارد

 از طرفين، قبول شرط طرف مقابل كتحت چنين شرايطي، هر ي
  ».بيند ست ميكرا به منزله ش

لينتون كر شود كه آقاي كرد متذكتر خرازي فراموش كد
سفانه ايشان أ ولي مت،موضع كشورش را نسبت به ايران تغيير داد

چنين فرصتي .  تاريخي را از دست دادندفرصتو آقاي خاتمي آن 
يان و ايرانيان در ماه مارس ياكتاريخي شوراي امرينفرانس كدر 

 خانم مادلين آلبرايت در سخنراني  و فراهم شده بود2000سال 
گذشته در امريكا در هاي نادرست  تاريخي خود به خاطر سياست

رد و تحريم صادرات فرش و برخي كمقابل ايران عذرخواهي 
 خاتمي و  آقايفرادست نيروهاي اًقطع. برداشتمواد غذايي را 

. اند هاي مثبت از طرف آنها بوده تر خرازي مانع برداشتن گامكد
 1358 انقالب در سال  بدوتر خرازي جناح سومي را كه ازكد

اين جناح . گيرد مي ناديده ،ا مانده استكمنتظر جنگ با امري
دارد و ذاتي ا با انقالب اسالمي دشمني كه امريكمعتقد است 

 نخواهد شد و درصدد ماآميز با  هرگز راضي به ايجاد روابط صلح
 نادرست كه باعث ي اين فرضيه. براندازي رژيم است

 اساسي بر سر راه گفتگو يانعم در تهران نيز شد، يريگ گروگان
  . بين امريكا و ايران است

برداشت او از وضعيت موجود در واشنگتن تنها تا حدي 
ه گفتگو را كروهايي وجود دارند   هم ميانهاينجا. درست است
ه طرفدار مهار كردن ايران كاراني ك محافظههم دهند،  ترجيح مي
خواهند رژيم اسالمي را  ه ميكاران نويي ك محافظههم هستند، و 
 ميانهدف اصلي امريكا ايجاد يك اتحاد ضدايراني . تغيير بدهند

چنين حقق تدر صورت .  اروپا، روسيه، و چين استش باخود
اتحادي، شوراي امنيت سازمان ملل تصميمات خطرناكي عليه 

  . ايران اتخاذ خواهد كرد
اران نو خواستار اقدامات نظامي سريع و ك در مقابل، محافظه

ها نيز مصرانه خواستار اقدام نظامي  اسرائيلي. تغيير رژيم هستند
ير هاي اخ در مالقات. اي ايران هستند سيسات هستهأسريع عليه ت

ميته سياست خارجي و دفاع مجلس اسرائيل كتعدادي از اعضاي 
ا بر شق جنگ با ايران ك بلندپايه دولت و كنگره امرييبا اعضا

اري الدادم، به نقل از روزنامه الوطن، به اين . اصرار ورزيدند
هيچ چيزي مانع ايران نخواهد شد مگر «ه كروزنامه گفته است 

ه اسرائيل ك گفت اً هم متعاقبرييس جمهور ايران» .نيروي زور
 يا حداقل به اروپا منتقل » شودكنقشه جهان پا«بايستي از  مي

 رييس وقت شوراي امنيت سازمان ملل را اين پاسخ ايران .گردد
  . ردندكشورها نيز آن را رد ك و بسياري از كردوم كمتحد مح

 ايران و برخي از ،ا، اروپا، اسرائيلكطلبان در امري جنگ
ه، رهبران كبدتر آن. اي همسايه ايران، نفوذ زيادي دارندشورهك

ها، آشكبرخي از اين  ارا كشو
يا به طور ضمني به دنبال 
. اعمال زور عليه ايران هستند

توان  تهديدات اسرائيل را نمي
رد و سياست كاهميت تلقي  بي

تدبير  ا نيز بيكخارجي امري
در حقيقت، . ندك عمل نمي

ر جمهور  سييتهديدها
ا تا به امروز به واقعيت كمريا

 به هموارهساي جمهور امريكا ؤ تهديدات راند و اصوالً پيوسته
 هم هدف از تهديد نوعي بلوف اً حتا اگر بدو،اند  پيوستهقوعو

زني در فرهنگ  رسد كه بلوف نظر ميه ب. سياسي بوده است
بدون شك، شواهدي هم . ي ندارديسياست خارجي امريكا جا

قوع يك جنگ و هم براي احتمال وقوع يك گفتگو براي احتمال و
. تراز نيستند ميان دو كشور وجود دارند اما اين دو شق هم

سفانه اگر روند كنوني در روابط دو كشور تغيير نكند، أمت
  .شود مييشتر ب يقيناً جنگبروز  احتمال

ر  خطر جنگ جدي است
    خودفريبي نكنيم
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ي 

 ي  ايران مبارزه با عراق يا افغانستان نيست و جنگ،ايران
تر، اقدام نظامي   سياسي قويي نياز به ارادهه كتري است  بزرگ
 به دليل با وجود اين و دقيقاً. تر و منابع اقتصادي بيشتر دارد وسيع

همين چالش، حاميان اعمال زور مصرانه خواستار كاربرد آن عليه 
.  و نظامي هستندكسيسات استراتژيأايران از طريق بمباران ت

 متفاوت ، اعمال كردنداستراتژي جنگي آنها با آنچه عليه عراق
ي شديد و متداوم، هدف يهاي هوا سواي بمباران. خواهد بود
ن سياسي براي اطلبان ضدايراني استفاده از مخالف اصلي جنگ
ثبات كردن ايران و جنگ داخلي  اي، بي هاي منطقه ايجاد شورش

برداري سريع  دنبال بهرهه طلبان ب چون مورد عراق، جنگ هم. است
ها بيشتر به دنبال منافع  آن. ين اقداماتي نيستندو زودرس از چن

س آنها أتخيلي درازمدت و راهبردي خود هستند كه در ر
  .استجداسازي استان خوزستان و سرنگوني حكومت مركزي 

شويم،  تر مي كه هرچه به بحران جنگ نزديكاست مهم اين 
 ي بنابراين و با توجه به همه. شود اجتناب از آن بسي دشوارتر مي

شواهدي كه دال بر وقوع يك جنگ احتمالي بين ايران و 
امريكاست، طرفداران صلح و گفتگو بين اين دو كشور، شامل 

 جلوگيري از وقوع برايهاي واقعي، بايد  گرايان و دمكرات ملي
خودفريبي . طور جدي و فوري اهتمام ورزنده اين جنگ احتمالي ب

گرايان  و مليپرستان  طلبان، وطن در مقابل تهديدات جنگ
يد جنگ نباشد، أياران اگر در جهت تكافراطي، سودجويان، و ريا

حتا اگر معتقد باشيم . وليت استؤحداقل نشانگر عدم حس مس
بايست همچنان گوش  ، مياستا بعيد ككه جنگ بين ايران و امري

اگر امروز در . ترين احتماالت بمانيم كوچكبه زنگ و نگران 
احتمالي ايران و امريكا سكوت اختيار  عظيم جنگ هايبرابر خطر

  .نيم فردا بهاي سنگيني را خواهيم پرداختك
در صورت بروز جنگ، مرگ و مير و نابودي عظيمي رخ 

، بناهاي تاريخي  خواهد داد، ميلياردها دالر هدر خواهد رفت
ي قرار گيرند ياكهاي امري توانند هدف تصادفي بمب ايران مي
واند به تجزيه هر چند موقت ايران ت اي مي هاي منطقه و آشوب

 اساساً ممكن استه كر آن هستند كبسياري من . منتهي شوند
گونه فكر  ها اين ه آنك مادامي. شور رخ دهدكجنگي بين دو 

توانند و نخواهند توانست براي ايجاد وضعيت  كنند، نمي مي
برخي ديگر موافق وجود خطر . نندك كمكآميزتري  صلح

از  لوگيريه هرگونه اقدامي در جكتقدند جنگ هستند ولي مع
ه ناسازگاري كگويند   آنها مي.من مخالفم. فايده است بيجنگ 

هاي زيادي را در واشنگتن، تهران و  ا منافع گروهكايران و امري
اين درست است، اما بايد اين حقيقت . مين مي كندأخاورميانه ت

مالي ما را هم در نظر گرفت كه در پيكار عليه وقوع جنگ احت
مان و  هاي مان، مقاومت هاي ه عقايدمان، برهانك بل،ميتنها نيست

توانيم  ديگر ميكاري يك با هم. قدرت اتحادمان اهميت دارند
  .ثر برداريمؤقدمي م
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