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طاعون زدگی
در گذشته هنگامی که فردی به بیماری طاعون مبتال 
می شد حق حضور در جامعه مثل گذشته را نداشت 
باعث  جامعه  در  گذشته  صورت  به  او  زندگی  چون 
زندگی  به  رساندن  آسیب  و  دیگران  آزادی  سلب 
دیگران می شد حتی باعث می شد که این ویروس 
را  از مردم  ، جان بسیاری  بیماری  و  همه گیر شده 

بگیرد.
در این گونه موارد سازمان بهداشت در کشور قوانینی 
را بیان می کرد که به موجب آن ، این افراد به علت 
صالح مردم دیگر به صورت معمول در جامعه حضور 

پیدا نکنند.
درنظر  بدون  افراد  از  گروهی  که  تصورکنید  حال 
گرفتن صالح بقیه ی مردم وارد کوچه و بازار شوند و 
هم حق  بدانند کسی  خود  را حق  اجتماع  در  تردد 

اعتراض به آنها را نداشته باشد چه می شود؟
الجرم ویروس در بین مردم همه گیر می شود حتی 
کسانی هم مثل خانواده یا دوستان که از حق آن افراد 
بیمار دفاع می کردند و خواستار وجود آنها در اجتماع 

بودند هم در معرض خطر قرار دارند .
ویروس کم کم پخش می شود و بیماری وارد بدن 
افراد می شود. در نتیجه مرگ آنها را در پی دارد آن 
وقت است که همه آسیب می بینند حتی کسانی که 
روزی مدافع حضور این گروه از افراد در جامعه بودند 
و تالش می کردند که این افراد بیمار و طاعون زده را 

به هر قیمتی شده درکنار خود داشته باشند .
که  کسانی  حتی  است  گونه  همین  هم  حجابی  بی 
ایران  امروز مدافع حضور بی حجابان درروزگار االن 
هستند باید بدانند که بزرگترین آسیب را به فردای 
بی حجابی  که  لحظه  همان  از  چون  زنند  می  خود 
قانون کشور شود همسر، پدر، برادر و فرزند آنهانیز که 
از صبح تا شب در جامعه ای که هرزگی و به نمایش 
دارند  حضور  است  افتخار  آن  در  نوامیس  گذاشتن 
حتی در بهترین شرایط نیز بزرگترین آسیب به آنها 
وارد می شود و زندگی های شخصی آنها تحت الشعاع 

قرار می گیرد.
حال طاعون همه گیرشده است ومرگ ومیر مردم روز 
افزون ، دیگر ازدست کسی کاری برنمی آید و مسیر 

زندگی ها به سوی زوال می رود.
زوال روحی ، آینده ی چنین جامعه هایی است .

یک  ایم  برگزیده  خود  برای  امروز  که  پوششی  این 
حجاب اجباری نیست بلکه یک سبک زندگی است 
روانی  تعادل  حذف  باعث  زندگی  از  آن  حذف  که 

جامعه می شود.

دانشجویان گله مندند!
خأل نشاط دانشجویی در دانشگاه گلستان جدی است

نوشتن درباره ی موضوعی که  چندین بار عنوان بحث ها بود کار 
آسانی نیست. قطعا هنوز جا داشت که دست به قلم شدم تا ناگفته 
های همه را مطرح کنم، شاید برای مخاطبین فعال موضوعی تکراری 

باشد اما حرف دل گستره ی وسیعی از دوستانمان خواهد بود.
فعاالن دانشجویی هیچگاه 
رکود  و  تبعیض  فضای  به 
و  کرد  نخواهند  عادت 
بی  اتفاقی  هیچ  ازکنار 
کنند.  نمی  گذر  تفاوت 
صنفی  مشکالت  از  اعم 
و  رکود  فضای  دانشگاه، 
بی نشاط فعالین فرهنگی 
و همچنین حضور بی سر 
در  مسئولین  صدای  و 

دانشگاه..
مشکالت  از  همیشه 
گفتیم  دانشگاه  صنفی 
از  شنیدیم.  سرخنکال  و 
منابع  و  گفتیم  بودجه 

طبیعی شنیدیم!
در  تکرار  با  اما  شنیدیم...  دیگر  چیزی  و  خواستیم  چیزی  همیشه 
گفتن ها نه خسته شدیم و نه به این جوابها بسنده کردیم. موضوعی 
بار قلم به دستم داد، حضور بی سر و صدای مسئولین در  که این 
فراموشی  به  اتفاقات موجب شد که  تکرار  و  دانشگاه گلستان است 
سپرده نشود. گویا قائم مقام وزیر علوم بعد از حضور در جشن 60 
فیلشان   ، دانشجویانش  سالگی دانشگاهی دیگر و شنیدن مطالبات 
یاد هندوستان کرد و یادش افتاد به گلستان هم جهت نوشیدن چای 

سری بزند.
همه عادت کردند ولی ما عادت نمی کنیم که سالی یکبار حتی با 
مسئولین دانشگاه خود نیز نشست صمیمانه نداریم. ما میدانیم بدانند 

که گلستان پتانسیلش فراتر از دانشگاهی است که سالهاست زیر

سایه ی سنگین آن محروم ماند!
دانشجوی گلستان باید بداند که محرومیت های آموزشی و رفاهی 
دانشگاه را از عوامل مربوطه مطالبه کنند و به سرخنکال و امثالهم 

بسنده نکند.
صدای دانشجو چگونه باید به گوش مسئولین برسد؟!
چه کسانی قراراست صدای مارا به مسولین برسانند!! 

بزرگداشت 60 امین سالگرد نکوداشت، داشت و داشت های دیگر.. 
و اما دانشجوی گلستان در پی یک گوش شنوا و حسرت یک فضای 
در  مناسب  تفریحی 

دانشگاه...
اینکه هیچ مسئولی وقت 
گرانبهای خودش را به ما 
،کم  دهد  نمی  اختصاص 
پرکاری  یا  ماست؟  کاری 

مسئولین؟
گاها حس میکنم دانشگاه 
خلوتی  حیات  گلستان 
مسئول  امروز  که  است 
خیاباِن  در  ای  بلندپایه 
می  رویت  اصلی  درب 
شود و فردا هم بزرگواری 

دیگر جنب دِر شرقی...
اگر مسئولین به مشکالت 
و حرف  دارند  اشراف   ما 
تازه ای با ما ندارند، الزم می دانم که تکرار کنم این ماییم که حرفها 
داریم. لذا با وجود خیل عظیم دغدغه هاشان، سهمی از وقتشان را 
نیز برای ما کنار بگذارند و از سریال سفرهای استانی آن هم فقط 

برای روز دانشجو و با دعوت، دست بردارند.
بدانند و آگاه باشند نه یک روز و یک زمان  بلکه همه روزها متعلق 
به ماست؛ پس مارا دست پر به روز های آینده ی این مملکت تحویل 

دهند.
منوط به تکراِر اتفاقات ادامه دارد..

یادداشت سردبیر

مبینا بخشیانی

بگو ِنی های حرم رو دوباره بذارن...
 روایت رویای صادقه ای که همسر شهید خان احمدی دیدند
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دانشجویی انعکاس

هم  با  ذاتشان  فرهنگی  های  کانون  و  سیاسی  های 
متفاوت است اما همة آنها  محلی برای تربیت فعالینی 
اداره  باشند.  هستند که میتوانند مدیران آینده جامعه 
آن،کار  ریزی  برنامه  و  مدیریت  انجمن،  یا  تشکل  یک 
گروهی و پیگیری های اداری در دانشگاه قدم گذاشتن 
در میدان تجربه و تمرین برای آینده است؛ از این نظر 
به  دانشگاه  در  ما  که  رویکردهایی  اصلی ترین  از  یکی 

فعالیت های فرهنگی داریم از همین منظر است.
دلیل افزایش یا کاهش یکدفعه ای فعالیت های 

فرهنگی چیست؟  
ماهیت دوران دانشجویی سیال بودن آن است، نهادهای 
شوند  می  وارد  درآن  که  نسلی  فراخور  به  دانشجویی 
که  هستند  افرادی  مثال  بپذیرند.  را  تحوالت  میتوانند 
در حوزه ای ورود پیدا میکنندو استعداد خاصی در آن 
زمینه دارند و میتوانند ان قسمت را دگرگون کنند اما 
قسمت  آن  از خودشان  بعد  کادر سازی  عدم  دلیل  به 

غیر فعال می شود.
در  متعدد  های  تشکل  یا  ها  کانون  رشد  آیا 

دانشگاه محدودیتی ندارد؟  
در صورتی که افرادی که متقاضی تاسیس کانون و یا 
تشکل دانشجویی باشند و شرایط قانونی را دارا باشند 
از  اما پشتیبانی مالی  ما ملزم به اعطای مجوز هستیم 

آنها مطابق با توان و امکانات دانشگاه است.
علمی،  های  انجمن  ها،  تشکل  به  که  ای  بودجه 
میزان  چه  به  میگیرد  تعلق  ها  وکانون  نشریات 

است؟
تهیه  سیاستی  برنامه  پیش  3سال  مااز  کلی  طور  به 
و  ایرانی  ارزش های  برآرمانها که همان  کردیم مبتنی 
اسالمی است و ما هویتمان را از آن می گیریم. فعالیت 
مانند  تقویت آن  میشود  و  به تحکیم  هایی که منجر 
بازخوانی ارزش های دفاع مقدس و انقالب اسالمی که 
و مسائل و مشکالتی  ما است  جز سیاست های کالن 
تولید،  بیکاری،  بحران  مانند  آنهاست  درگیر  که کشور 
بیگانگی، عفاف و حجاب و مانند آنها، هر نهاد دانشجویی 
که آنها را اجرا کند از بودجه مربوط به آن هم استفاده 
که خارج  هایی  برنامه  برای  آن   بر  عالوه  اما  می کند، 
نظرگرفته  در  جدا  بودجه  است  دانشگاه  بینی  ازپیش 
شده است که امسال برای کانون ها و انجمن های علمی 
این بودجه 2میلیون و 500 هزارتومان، برای تشکل ها 
8 میلیون تومان و برای نشریات هم حدود یک میلیون 

تومان در نظر گرفته شده است.
دلیل تصویب قانون عدم همکاری  بین کانون ها 

و تشکل ها چیست؟ 
کانون ها در سالهای گذشته اسما کانون بودند ودر 
بخشی از تشکل ها حل شده بودند؛ نه اینکه این 
مشترک  علت  به  شاید  باشد  عمدی  حتما  اتفاق 

بودن اعضا و کمبود بودجه تشکلها این اتفاق می افتاد.

مصاحبه

مصاحبه ای چالشی با مدیری پرچالش

دکتر علیزاده: فعالیت فرهنگی 
در کنار کسب علم به دوران 
دانشجویی معنا می بخشد.

چند وقتی است دانشگاهمان را رخوتی فراگرفته، گویی 
را هم در خواب  بر طبیعت دانشجویان  زمستان عالوه 
فرو برده خوابی عمیق که خیال بیدار شدن هم ندارد اما 
بهار نزدیک است، باید طراوت و سرزندگی باز گردد باید 
تکانی به خود بدهیم نشود که پیش بهار شرمنده شویم، 
جامعه  موذن  مارا  که  شویم  کسانی  ی  شرمنده  نشود 
انقالبی  دانشجویی  هر  دل  از  که  بود  زمانی  خواندند. 
رویید حال چه شده که حتی توان حفظ آن راهم نداریم 
چه برسد به پربار کردنش تمام این تشویش ها و نگرانی 
ها سبب شد تا تصمیم بگیریم با مدیر فرهنگی دانشگاه 
دکتر علیزاده گفت و گو کنیم تا شاید بتوانیم دلیل این 

خمودی را جویا شویم و چاره ای برای آن بیندیشیم.

و  دردانشگاه  امورفرهنگی  ماهیت  از  ابتدا  در 
حوزه های فعالیت و سیاست گذاری ها از ایشان 

پرسیدم...
 4 مدیریت  برای  مشخصا  دانشگاه  در  فرهنگی  امور 
حوزه نشریات، انجمن های علمی، تشکل های اسالمی 
نهاد  مانند سایر  دارد. حوزه فرهنگی  وکانون ها وجود 
شورای  مصوبات  یعنی  باالدستی  براسناد  مبتنی  ها 
عالی انقالب فرهنگی و وزارت علوم سیاست گذاری و 

مدیریت می شود.
نگاه شما به فعالیت فرهنگی و فعاالن این حوزه 

چیست؟
وهله  در  دانشگاه  در  دانشجویی  نهادهای  نظرم من  به 
اول محلی برای مهارت آموزی برای ادارة یک نهاد مدنی 
است؛ بر همین اساس اگرچه انجمن های علمی، تشکل

انعکاس با طعم پیاز!
است  آمده  پیش  برایتان  حال  به  تا  نمیدانم 
که وقتی دارید پیاز خورد میکنید در فکر فرو 

بروید؟!
یا هوس نوشتن کنید!؟

یک  بخواهد  دلتان  اشپزی  وسط  یکدفعه  یا 
موضوع را به پیاز ریز ریز شده ربط دهید ؟

و  اشک  پراز  را  چشمانتان  که  پیازی  همان 
از  زودتر  تا  شدید  طاقت  بی  و  کرده  سوزش 

دستش خالص شوید!
امروز دچار یک جرقه ی ذهنی  نباشد من  ریا 
شده ام آن هم درست به وسیله یک پیاز که قرار 

بود سرخ شود !

انعکاس بوی پیاز در خانه بدجور اشکم را دراورده 
نشریه،نشریه،  شد:  منعکس  ذهنم  در  و  بود 

نشررررریه!
گمان کنم نشریه ماهم کم از پیاز ندارد.

نه  اما  کنند  سرخش  میخواهند  ها  سری  یک 
آتیشی دارند برای سرخ کردن و نه روغنی برای 

داغ کردن.
 یک سری هم میخوان آبگوشت درست کنن و 

آش و سوژه سه وعده شان !
امان از انعکاس اخبار

امان از نوشتن و امان از قلم !!
که همانا قلم پیازگونه است! 

زندگی  و  میکند،  زنده  حق  آورد،  درمی  اشک 
راتازه تر میکند،
یادتان هست ؟!

تعویض فرش آرامگاه شهید مان را میگویم!
 خاصیتش اشکار بودن و منعکس شدن آن در 

فضای مورد نظر بود.
از  بازدید هایی که  بدوبدو ها و قایمکی دید و 
انجام  یواشکی   ، دانشجو  پررنگ  حضور  ترس 
باالیی  باال  عادی  و  روزمره  پدیده  هم  میشود 

هاست. 
اصال دانشجو مهم تراست یا ثروت ؟!‹

هم  هنوز  ؟!  خبر  چه  دانشگاه  های  موش  از 
هستند یا آنهارا هم فارغ التحصیل از حوزه ی 
باز  رفته  یادتان  اگر  اید!   کرده  زیست  محیط 
هم از نوادگان موش ها بنویسم تا شاید کاری 

انجام شود.
ده  برای  استاد   5 هم  هنوز  چطور؟  ها  استاد 

رشته را دارید ؟!
باشماست، سخت است استاد پیدا کردن؛  حق 
دانشجو ی تازه فارغ التحصیل شده که حق کار 
و استادی ندارد !! همان بصرفه تراست که همه 

ی درس ها با یک نفر ارائه شود !!!
؟!  هست  نیست  خارج  که  بزرگان  ازعهده 

وضعتان خوب است و حالتان خوب .
پر  دل  ی  کننده  منعکس  های  انعکاسی  ما 
نیست  خوب  شما  مثل  وضعمان  اما   ! دانشجو 
بقولی  دارد،  ربط  دانشجو  حال  به  ما  وضع 
 ! هستیم  دیگرند  یک  اعضای  آدم  بنی  پیرو 
کار  جمعی  و  داریم  کار  یک  هم  کداممان  هر 
میکنیم و نه مثل شما که حیفتان می آید استاد 
جدید پیدا کنید ! دست راست و چپ تان یک 
نفر میشود ! راستی مراقب دست درد های ازین 
به بعدتان باشید ، منعکس شدن بوی پیاز های 
جدید؛ سیل اشک جاری میکند! و آن وقت از 
دست کارنکرده تان هی باید کار بکشید و اشک 

پاک کنید ! مراقب بوی پیاز ها باشید....
انعکاس اشپزیش حرف ندارد !

یادداشت
.................................................................................................. وابسته  ها  برنامه  اجرای  برای  شد  سبب  موضوع  همین 

به هم باشند. ما از یک طرف بودجه تشکل هارا افزایش 
بودجه  به  نگاهی  هایشان  برنامه  اجرای  برای  تا  دادیم 
بااین  که  بود  این  دیگر  دلیل  و  باشند  نداشته  کانون ها 
بوی  و  رنگ  ناخواسته  هم  ها  کانون  از  برخی  وابستگی 
سیاسی گرفته بودند و این خالف ایین نامه است و کانون 
ها فقط اجازه فعالیت فرهنگی دارند تاهرکس باهر عقیده 
ای بتواند در برنامه های کانون ها مشارکت داشته باشند. 
در هر صورت این تصمیم به صورت موقت از طرف شورای 
فرهنگی تصویب شده و برای تمدید آن در سال های آینده 

پس از بررسی نتایج سال جاری تصمیم گیری می شود.

 نظر شما در مورد فعالیت های سیاسی در دانشگاه 
چیست؟

به  دانشجوها  واینکه  ها  تشکل  در  سیاسی  های  بحث 
درک و تحلیل در این زمینه برسند نه تنها بد نیست که 
الزمه ی  زندگی مدرن و شهروند بودن درک سیاسی و 
لذا ما  اگاهی است  از تحوالت جاری جامعه و  اجتماعی 
دانشجویان  مشارکت  و  سیاسی  روشمند  فعالیت های  از 
استقبال  ازاداندیشی  های  کرسی  مثل  برنامه ها  این  در 

میکنیم.
فعالین فرهنگی بخاطر حضور در این عرصه هزینه 

ای دریافت میکنند؟
است  داوطلبانه   کامال  فرهنگی  های  نهاد  در  فعالیت 
وما فقط موظفیم بستر رافراهم کنیم،تنها هزینه ای که 
دریافت میکنند کمک هزینه فرهنگی مانند هزینه تلفن 
و رفت و آمد است، آن هم به این دلیل است که ما شرایط 
فراهم کردن دفتر کار اختصاصی، خط تلفن واینترنت را 

نداریم.
نظر شما در مورد نشریه انعکاس چیست؟

نشریه فعالی نسبت به سایر نشریات است و به طور منظم 
چاپ می شود و فعالیت مجازی دارد. در کل در نشریات 
ما غرض ورزی کمتر مشاهده می شود و نقدهایی که به 
شکایت و ارسال به کمیته نظارت بر نشریات منجر بشود 
خداروشکر تااالن پیش نیامده است اما ایرادی که به همه 
از فضای  این است که  نشریات دانشجویی ما وارد است 

نقد حرفه ای و روزنامه نگاری حرفه ای دور است.
و اما حرف اخر

فعالیت  عرصه  است  این  دانشجویان  به  بنده  توصیه 
فرهنگی را در هر نهادی جدی بگیرید چراکه این فعالیت 
ها به سبب ارتباطات شکل گرفته رابطه مستقیم با بازار 
برنامه  یاد  میگیرند که در  را  کار دارد  و مهارت هایی 
رسمی درسی گنجانده نشده است و دانشجوها میتوانند 
ارزو ها و خال های موجود در جامعه را به عنوان یک امر 
مطلوب در دانشگاه پیگیری کنند چرا که بستر فراهم تر 
فرهنگی در  فعالیت های  از  میتوانند  دانشجوها  و  است. 
زمان تحصیل به عنوان رزومه برای آینده استفاده کنند.

مهدیس پور محمود

فاطمه جهانی

ــورد معرفی کتاب ــه خ ــزاران دروغ را ب ــه ه ــد روزان بای

او  او بدهــد و دســت برقضــا  مشــریان 

ــش  ــزی برای ــی چی ــه از زنانه گ ــم از اینک ه

منانــده، گلــه دارد. رهــش ماننــد بیشــر 

آثــار امیرخانــی نقــد درون گفتامنــی اســت. 

کســانی کــه بــا قــر حزب اللهــی مؤانســت 

دارنــد، می داننــد کــه حزب اللهی هــا دو 

دســته متامیــز دارنــد. برخــی در همــه 

حــال و در همــه حالتــی مدافــع متــام و 

کــامل حاکمیــت اســامی و همــه رفتارهــای 

ــز  ــی نی ــتند. برخ ــط آن هس ــت و غل درس

بــه  متکــی  بــا عقانیــت  رسه شناســند. 

بیــن رفتارهــای غلــط و صحیــح  ایــامن 

رفتارهــای  می شــوند.  قائــل  تفکیــک 

صحیــح را متجیــد می کننــد و رفتارهــای 

فریــاد  گاه  فریــاد می زننــد؛  را  ناصحیــح 

کــه نــه، علیــه آن می شــورند و شــهری 

از  بی شــک  امیرخانــی  می شــورانند.  را 

دســته دوم اســت. اصــول دان اســت امــا 

ــا  ــت ام ــواه اس ــت. اصاح خ ــرا نیس اصولگ

نیســت. اصاح طلــب 

بازگوکننــده  رهــش  در  امیرخانــی  رضــا 

داســتان زن و شــوهر و پرسبچــه ای اســت 

و  زن  تهران انــد.  گرفتــار  ســه  هــر  کــه 

شــوهر هــر دو معــامری خوانــده انــد و 

ــی  ــد آن هــا یعن ــد. فرزن ــدس معامری ان مهن

ایلیــا ســِل کــودکان دارد و مــادرش معتقــد 

ــرد  ــران اســت. م ــش هــوای ته اســت عامل

اول داســتان حــاال معــاون شــهردار منطقــه 

ــی کــه همــه دغدغــه  ــران اســت و زن ١ ته

اش ریــه هــای ایلیــا فرزنــدش اســت. مــردی 

ــغلی و  ــت ش ــه اش پیرف ــه دغدغ ــه هم ک

ارتقــا مقــام اســت و زنــی کــه مــادر اســت 

ــچ! ــر هی و دیگ

روایــت  شــخص  اول  زبــان  از  داســتان 

میشــود امــا توســط ســه شــخص: ١- زن 

ــش  ــه بخ ــا ک ــی لی ــتان یعن ــش اول داس نق

اعظــم داســتان را روایــت میکنــد ٢- تهــران 

ــچ  ــه هی ــر توج ــه دیگ ــت ک ــی اس ــه زن ک

مــردی را بــه خــود جلــب منیکنــد و از 

زنانه گــی چیــزی برایــش منانــده ٣- منشــی 

بســاز-بفروش خرپولــی کــه از رس ناچــاری

شورش امیرخانی علیه شهر!

بیوتــن  و  ارمیــا  ی  ادامــه  رهــش  رمــان 

ــک  ــدی روشــنفکرانه از منظــر ی اســت. نق

ــه اوضــاع  انســان مســلامن حــزب اللهــی ب

ــم  ــر ش ه ر ه ــه دیگ ــهری ک ــفته ی ش آش

نیســت و ر ه ش اســت...

آنقــدر بــه هــم ریختگــی اش منایــان اســت 

کــه دیگــر نــه آدابــی دارد و نــه معــامری و 

نــه رســمی... خانــه هایــی بــه ماننــد جعبــه 

هــای جعبــه دســتامل کاغــذی کــه ســیامی 

شــهر را زشــت کــرده اســت. سید علیرضا مرادی



امید سیاوش پور

مقابل بی عرضگی مسئولین 
باید ایستاد

مدیریت بحران یا بحران 
مدیریت

مشخص  خوبی  به  کشور  جغرافیایی   بافت 
میسازد که هر آن میتواند با یک بحران جدید 

در حوزه های مختلف روبرو شد!
خطر  با  کشوریست  ایران  تر  روشن  بیانی  با 
پذیری باال و مدیریت بحرانی ضعیف! مدیریت 

بحرانی که خودش حال و هوایی بحرانی دارد.
شاید کمتر جای کشور را بتوان سراغ داشت که 

وضعیتی رو به تعادل داشته باشد...
بحران محیط زیست!

بحران اقتصادی!
 بحران اخالقی!

 بحران اختالس!
 بحران فرار مغزها!

مدیریت  مرگ  و  ساختاری  ضعف  عمل  در  و 
عامل  که که خودش  مرگی  میبینیم  را  بحران 

بحران است.
عکس های خبری که بعضا از ستاد های مدیریت 
بحران انتشار میابد در نهایت تاسف نشانگر ناکار 
و  است  حوزه  این  در  زیربط  مسئوالن  آمدی 
از ستاد  توقعی  توان  نمی  اثبات شده  آنچه که 
های بحران در چالش های بزرگ داشت! اساسا 
ستاد های بحران اتخاذ تصمیم گیری از راه دور 
را ترجیح می دهند جلسه هایی که به حکایت 
پیامک بازی گوشی های اندروید هیچ شباهتی 
به ستاد مدیریت بحران نداشته بلکه ناظر سوء 
و  دغدغه  بی  مسئوالن  سردرگمی  و  مدیریت 

بازیگران عرصه سیاست است!
مدیران ارشدی که مشغول تغیر دکوراسیون اند 
که  مدیرانی  همان  بینند  نمی  را  ها  اولویت  و 
با کمال تاسف زن و بچه هایشان شانیت خود 
مدیران  دانند.  می  ایران  در  زندگی  از  باالتر  را 
پروازی که رفاه زده اند و از ضایعه جبران ناپذیر 
مرگ سرمایه های این مملکت فقط تسلیت را 

می فهمند و بس!
واقعیت این است که ناکار آمدی دولت در زمینه 
در  مدیریت  ضعف  و  شده  عیان  مختلف  های 

بحران یکی از آن هاست.
خود  از  را  سوال  این  باید  روحانی  دولت  حال 
بپرسد طی حوادث اخیر کدام بحران را توانسته 

مدیریت کند!؟
زندگی  چادر  در  مردم  هنوز  که  ای  زلزله 

میکنند!؟
هواپیمایی که به لطف سپاه و ارتش  الشه اش 

پیدا یشد!؟
سانچی که به عینه ضعف دستگاه دیپلماسی را 

نشان داد!؟
بحران  از  دیگر  که  خوزستان  خاک  و  گرد  یا 

گذشته و عادی شد!؟
و اما مادامی که تصمیم گیری و اقدام متمرکز 
واقعیت  از  دور  گذار  اثر  مدیریت  ادعای  نباشد 

است.
اگر ستاد فرماندهی به معنای واقعی نقش ستاد 
بی نظمی در  بازی کند هیچ گاه  را  فرماندهی 
مواجهه با چنین بحران هایی دیده نمیشود و تا 
زمانی که از چنین ستاد هایی نشانی باقی باشد 

نتیجه بهتر از این نخواهد بود!

به  هنوز  ها  بریتانیایی  پای  نداد.  رخ  انقابی  و  فرانسه شدم 

سواحل آمریکا نرسیده بود که من ناپلئون بودم و اروپا را اداره 

از  دیگری  نقطه  به  اما  داشت،  ادامه  همچنان  سفر  میکردم. 

جهان. به رشق دور، در رسزمین سامورائی ها و شوگون ها. من 

آنجا بودم و از بر آمدن تا سقوط آنها را نظاره کردم.

آن روز ها من همه بودم. دنیایی که به رویا میامند در برابر 

به  خوب  و  میورزیدم  عشق  تاریخ  به  همیشه  بود.  چشامنم 

خاطر دارم که آن روز ها کتابی تاریخی در دستم میگرفتم و 

را  تاریخ  بازی ها  آن  در  تاریخ می خندیدم. چرا که  اصل  به 

تغییر میدادم و شاید یکی از بیشامر احتامالت تاریخی در آنها 

رخ میداد. شاید سفر در زمان ناممکن باشد، اما آن روز ها در 

گذشته سفر میکردم و از آن سیر منی شدم. 

مرهون  را  تجربیات  این  متام  بگویم  باید  و 

رشکت Creative Assembly هستم.

این  توسط  که  بازی  این  نسخه های  متام  

رشکت ارائه شده است عبارتند از: 

  )۲۰۰۰( Shogun: Total war

)۲۰۰۱( Medieval:Total war

)۲۰۰۴( Rome: Total war

)۲۰۰۷_۲۰۰۶( Medieval II:Total war

)۲۰۰۹( Empire: Total war

)۲۰۱۰( Napoleon: Total war

)۲۰۱۱( Total war :Shogun٢

)۲۰۱۳( Total war :٢ Rome

)۲۰۱۵( Attila: Total war 

)۲۰۱۶( Warhammer: Total war

)۲۰۱۷( Total war :٢ Warhammer

و اما در پایان باید گفت که شاید بتوان از این بازی ها پیامی 

سخت  آنچنان  تاریخ  روند  دادن  تغییر  اگر  کرد.  دریافت  را 

نیست، پس تغییر در خودمان هم برای رسیدن به اهدافامن 

منی تواند آنقدر ها هم سخت باشد. فرمانده آینده خود باشید 

و هامنطور که میخواهید تغییر دهید.

نقد و بررسی سری 
 total war بازی های

در این بخش از نریه قول داده شده است که در هر 

اما  بپردازیم.  رایانه ای  های  بازی  از  یکی  نقد  به  رسی 

عنوانی که قرار است در این بخش معرفی شود نه فقط 

در  ها  خاطره  و  کرد  رسایی  داستان  میشود  بلکه  نقد، 

صندوق قدیمی خاطرات زنده کرد... 

بازی  از  یکی  رساغ  به  مجال  این  در 

اسراتژیک  سبک  در  ای  رایانه  های 

اسراتژیک  کلمه  آوردن  با  میرویم. 

 ،) stronghold ( عناوینی مانند قلعه

 age of empires( عرص امپراطوری ها

( و یا رسی های Warcraft و Dota از 

ذهنتان گذر خواهد کرد. اما میخواهم 

به رساغ یکی از بهرین های این سبک 

به  تا   ۲۰۰۰ سال  از  که  عنوانی  بروم. 

،با حفظ  ،یعنی حدود ۱۸ سال  امروز 

جدید  نسل  با  گام  هم  خود  اصالت 

و  است  کرده  پیرفت  گیم  صنعت 

مفهومی بهر و کامل تری از بازی های اسراتژیک را به 

ما ارائه داده است. این بازی آنقدر خوب و خاطره انگیز 

است که ارزش بازگو کردن خاطرات را دارد.

هیچ وقت آن روز از خاطرم منیرود. روزی که اولین رسی 

ها  مدت  کردم.  تهیه  را  total war خودم  های  بازی  از 

گذشته است و من هنوز به هامن دیسک قدیمی رجوع 

میکنم و با آن به فرمانده ای افسانه ای تبدیل میشوم، در 

تاریخ غرق شده و حتی آن را تغییر میدهم. پس از آن 

بیستم  کسالت بار  قرن  در  چرا  که  مناند  دمل  در  حرستی 

متولد شده ام.

اولین بار یک فرمانده  رومی بودمظ÷ در یکی از سه خاندان 

ارتش هانیبال مواجه  با  باستان. در آن روز ها  بنیانگذار رم 

شدم، در مقابل آرایش نظامی منظم یونانی ها جنگیدم، و تا 

شاملی ترین جنگل های اروپا پیش رفتم. و حتی بعد ها در 

شامیل یک شاه اشکانی تاریخ را تغییر دادم و منجر به سقوط 

امپراطوری رم شدم. در عرصی که بَربر های مختلفی رم غربی 

آتش  به  را  اروپا  آتیا  و  میکردند  نزدیک  خود  پایان  به  را 

میکشید، با ارتش ساسانی رم رشقی را به چالش می کشیدم 

به  بعدی  میدادم. در رسی های  را گسرش  و مرز های خود 

قرون وسطی سفر کردم. داستان شوالیه ها، پاپ و پادشاهان. 

انگلستان و فرانسه، نربد  جنگ های صلیبی، جنگ صد ساله 

ترک ها با امپراطوری بیزانس. در آن روز ها میتوانستم شاهی 

در قلب اروپا باشم و یا شوالیه ای که برای فتح اورشلیم به 

سمت رسزمین های مقدس پیش میرفت. میتوانستم سلطانی 

یا  و  باشم.  مرص  در  فاطمی  خلفای  از  یکی  یا  و  سلجوقی 

را  شیردل  ریچارد  آمدن  پیش  صاح الدین  چشامن  در  اینکه 

نظاره کنم. یادم می آید بعد ها توانستم در قلب ویلیام واالِس 

به  را  بریتانیا  روز های  آن  و حکومت ظامل  باشم  اسکاتلندی 

چالش بکشم. و یا اینکه رهربی قبایل رسخپوست را به عهده 

بگیرم و اروپاییان متجاوز را از خانه ام بیرون کنم. می گذشت 

و تاریخ را پشت رس می گذاشتم. رنسانس گذشت و به عرص 

تفنگ های باروتی و توپ های بی رحم جنگی رسید. پادشاه

بانکداری، مفسده ای 
جهانی نه صرفا ایرانی!

بررسی واقعیت های موجود درباره 
مسئله بانکداری ربوی

از اصلی ترین چالش ها  به یکی  امروزه  بانکداری  مسئله 

تبدیل  جهان  کلی  بصورت  و  اسامی  انقاب  معضات  و 

شده است. بانکداری یک مفسده جهانی است و نه ایرانی. 

ایران نیست بلکه همه دنیا را  بانکداری معضل انحصاری 

فاسد کرده است. 

صنعت بانکداری از دل قرآن و روایات درنیامده و انقاب 

یک  بانکداری  نکرده.  اخراع  را  بانک  هیچگاه  اسامی 

بینانه به  سیستم طاغوتی و وارداتی است. در نگاه ساده 

اساس  بر  اگر  بانکها  که  شود  می  گفته  بانکداری،  مسئله 

...( فعالیت  و  عقود اسامی )مشارکت، مضاربه، مساقات 

کنند؛ عملیات بانکی حلیت پیدا می کند! این نگاه از آن 

جایی غلط است که اساسا بانکداری ذاتا ربوی است و پول 

امروز توسط همین نهاد خلق می شود.

نخبگان شاید با بررسی به مقوله خلق پول توسط بانکها، 

بیش  توهمی  اسامی،  بانکداری  که  برسند  مسئله  این  به 

نوعی  رباست،  قطعا  خود  که  پول  خلق  چون  نیست. 

کاهربداری نیز محسوب می شود؛ کاهربداری که در سطح 

جهان در حال اجراست.

بزرگی یا کوچیکی ربا به درصدش ربط ندارد. »بهره کم« 

شاید دغدغه لیربالها باشد اما مومن ربا را جنگ با خدا و 

پیامربش می داند و کا بازار پول را قبول ندارد! اصا زیر بار 

»ارزش زمانی پول« منی رود. او کاما می فهمد که ربا هامن 

بهره نیست بلکه هر چقدر مبلغ وام بیشر باشد ربا هم 

بزرگر است. چه درصد 0.000١ باشد چه ١0000 درصد...

ظاهرا یک جریان مخفی و ناشناخته بصورت حساب شده، 

وضع  مقرص  تا  دهد  می  نر  مجازی  درفضای  را  مطالبی 

معرفی  و«دین«  اسامی«  و«جمهوری  »انقاب«  را  فعلی 

کند و از جمله پروژه های این جریان، ربط دادن مشکاتی 

بی  با  تا  باالست  مقوله  سه  به  آورده  پدید  بانکداری  که 

یک روز 
 
اعتامدسازی، رسمایه اجتامعی مردم را نابودکنند.

می آیند و بهره باالی داخل کشور را به رخ می کشند

در جامعه است. متام مردمی که سالها با این سیستم کار کرده 

اند؛ معتل و رسگردان می شوند و دارایی هایشان نامشخص 

می شود. جامعه رو به انفجار درونی می رود...

حال از منظر اسراتژیک اگر به تفکر رهرب جامعه در این بابت 

خیلی  شاید  رهربی  بینیم.  می  را  مشخصی  مسیر  کنیم  نگاه 

بهر از مسئولین و متخصصان می دانند که وضعیت بانکداری 

امروز کشور بشدت آلوده به رباست. اما برای رفع این معضل 

خود به تنهایی منی توانند کاری کنند. ایشان باید ابتدا نخبگان 

دنبال  به  نخبگان  تا  کنند  حساس  مسئله  این  به  نسبت  را 

طراحی و تئوریزه الگوهای جایگزینی باشند که مبنای اسامی 

داشته باشند...

قابل  جایگزین  مدل  که  شدند  مطمنئ  حکومت  وقتی  سپس 

به  آنگاه  دهند...  را صورت  عمومی  سازی  گفتامن  اجراست، 

صورت گام به گام دولت و نهاد مسئول موظف می شوند که 

به تغییر سیستم ربوی فعلی اقدام کنند.

بنابراین رهربی باید با کان نگری، مراحلی را ببیند که منجر 

به سعادت جامعه شود نه فروپاشی جامعه. ازین منظر رهربی 

وظیفه خودشان بارها در صحبت های مختلفی که در مقابل 

مسئولین و اساتید دانشگاه ها و فرماندهان سپاه داشته اند 

انجام داده اند.

و از طرفی با مقایسه غلط، بهره پایین سایر کشورها را نشانه 

شکوفایی و پیرفت آنها قلمداد می کنند. شاید بارها و بارها 

بهره منفی ژاپن و بهره صفر سوئیس را شنیده باشید.

روزدیگر هم به دروغ مینویسند که روزنامه اسپانیایی درمورد 

»برتولت  معروف  جمله  زده.  حرفی  چنین  ایران  بانکی  سود 

برشت« را کپی پیست می کنند و یک کاریکاتور قدیمی راکنار 

آن می گذارند و چنین تلقین می شود که آن کشورهای مثا 

پیرفته! خودشان هیچ مشکلی ندارند و ما را به خاطر وضع 

اسفبارمان مسخره می کنند!

بعضی ها بسیار می پرسند یا با خودشان می گویند اگر سیستم 

مشکل دارد پس چرا آن را عوض منی کنند؟ چرا رهربی دستور 

منی دهد که یک شبه سیستم را جمع کنند؟

این سوال که ناشی از عدم آگاهی از تفکر سیاسی رهرب جامعه 

است عاوه بر ان که سوال بسیار مهمی است پاسخ مفصلی 

دارد.

رهرب یک جامعه برای اداره یک جامعه باید مانع از فروپاشی 

آن در ابتدا بشود. مقام معظم رهربی در سطوح پایین موظف 

هستند که نگذارند سیستم جامعه از هم فروبپاشد. فرض کنید 

همین فردا ایشان فتوا بدهند که بانکها ربوی هستند و باید 

تعطیل بشوند... با نگاهی اجاملی به این مسئله اولین چیزی 

که بوجود می آید یک فروپاشی اقتصادی و اجتامعی عظیم

یادداشت

..................................................................................................

فرهنگی، سیاسی
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افتتاحیه با شکوه نمایشگاه فجر انقالب!

سید حسین کزازی

+داداش ماشین تون چند؟
اسقاطیه حاجی...

کنیــم و  بعضــی موقــع هــا یادمــون میــره آالرم خودمــون روتنظیــم 
ــا  ــره ه ــه منظ ــم ب ــره ی چش ــیم و از پنج ــی کش ــتی رو م ــوری دس همینط
ــن  ــب همی ــه خ ــی تپ ــنه و م ــون روش ــه موتورم ــی ک ــیم. درحال ــره میش خی

ــه... ــه دیگ میش
یهــو مــی بینیــم بایــه جملــه ی کنایــه وار جــوش میاریــم ، سرســیلندر 

میســوزونیم ، تســمه تایــم پــاره مــی کنیــم و....
ــم  ــر تنظی ــم؟ اگ ــم کنی ــوپاپمون رو تنظی ــه ی س ــت دریچ ــر نیس ــب بهت خ

ــا! ــه ه ــا میش ــم واوی نکنی
ــا  ــه. مث ــی چرخ ــده م ــن قاع ــق ای ــا داره طب ــگار دنی ــه ان ــد وقت ــن چن ای
ــی،  ــون ایران ــه ش ــود و بدن ــی ب ــورش خارج ــه موت ــود ک ــینا ب ــن ماش همی
همونایــی کــه مــردم هشــت ســالی روز و شــب تــو خیابونــا یاتــو جــاده هــا 
میدینــش، همونایــی کــه توعکــس هــای خاطــرات انقــاب پــره، ازهمونایــی 
کــه همگــی یــه خاطــره باهــاش دارن... ازهمونایــی کــه همــه ی مســئولین 
زمــان انقــاب هــم باهــاش عکــس دارن، ازهمونایــی کــه امــام رو تابهشــت 
زهرارســوند. همــون ماشــینارو میگــم کــه زمــان جبهــه هــم خودنمایــی مــی 
کــرد؛ ماشــینایی کــه االن بنفشــش زیــاد شــده ســالهای قبــل رنــگ ســبزش 
زیــاد بــود و قدیــم ترهــا ســفیدش...! آره همونــارو میگــم دیگــه ،هموناییکــه 

مــردم هــم اوایــل بهــش دل بســته بــودن...!
یادمــه عبــاس آقــا ) شــاطری ســرکوچمون ( پوالشــو جمــع کــرده بــود یــه 
ــازش  ــار مغ ــه کن ــره همیش ــادم نمی ــا ی ــود، اص ــده ب ــا رو خری ــه از اون دون

ــرد همــش هــم دســتمال مــی کشــیدش . پارکــش مــی ک
ــن  ــودن وبی ــته ب ــون دل بس ــل بهش ــه اوای ــم : هم ــی گفت ــتم م ــب داش خ
جمــع هاشــون کــه حرفــش مــی افتــاد مــی گفتــن بابــا موتــور خارجــی کــه 
ــه  ــود فقــط اون دیگــه ، اصــا کســی ب آخ نمیگــه همــه توجــه هــا شــده ب
ــا حــول همیــن مــی چرخیــد . چیــز دیگــه ای فکــر نمــی کــرد تمــام تبلیغات

امــا نمیدونــم چــی شــد هــا ولــی یــه دفعــه ای همــون ماشــینه کــه تــو دل 
بــروی همــه بــود یهویــی یــه دونــه ترمــز بریــد و مــردم کرمانشــاه و زیــر کــرد...

نمیدونــم  چراهمــون ماشــینه رفــت تــو مســجد هــا از روی اعتقــادات مــردم 
و صاحباشــون رد شــد، امــام معصــوم رو نقــد کــرد... نمیدونــم چــی شــد یــه 

دفعــه ای رفــت تــو دیــوار نطنــز!
اصــا نمیدونــم چــرا یــه دفعــه ای قیمتــش سرســام آور رفــت بــاال. جــوری 
خودشــو از بدنــه ی جامعــه ی مــا جــدا کــرد و رفــت و شــد ماشــین شــخصی 
امیــر کویــت و جلــوی اون زانــو زد... یــا شــاید ماشــین وزیــر آمریکا و نخســت 

وزیــر اســرائیل و بــه اونــا ســواری داد.
آره دیگــه جنــس هرچقــدر ظاهــرش ایرانــی باشــه و موتــورش خارجــی 

ــه . ــه دیگ ــن میش ــرش همی آخ
فقــط ایــن نکتــه مهمــه و اون اینــه کــه خیلــی ازیــن ماشــینا اومــدن کــه بــا 
نشــون دادن بــی کیفیــت بودنشــون یــا از رده خــارج شــدن و یــا تولیدشــون 
ــه ی  ــردن دکم ــه فش ــردم مجبورب ــه روزی م ــه ی ــط خداکن ــد .فق ــف ش متوق

پــاور اونــا نشــن...!

انشاء: لج

ــا  ــه از م ــود هم ــی ش ــث م ــردن باع ــت، جل ک ــدی اس ــز ب    جل چی
ــت  ــا گف ــه م ــا را ب ــکل م ــی مش ــر کس ــا اگ ــد. مث ــان بیای بدش
نبایــد آنقــدر آن حرکــت را تکــرار کنیــم تــا بــه بقیــه بفهمانیــم 
ایــن جــا رئیــس کیــه، بلکــه بایــد از او تشــکر کنیــم و بگوییــم: 

ــون. ــزم ممن عزی
ــد  ــه انق ــن بچ ــت: )) نک ــا گف ــه م ــمان ب ــک روز داداش ــا ی مث

دســتت و تــو دماغــت نکــن.(( 
تــا ایــن کــه یــک روز مادرمــان یــک روز مــا را دیــد کــه دســتمان 
تــا آرجن در بینیمــان اســت و بــا کمربنــد ســیاهمان کــرد کــه یــاد 
بگیریــم دســت در دماغمــان نکنیــم. برادرمــان راســت میگفــت 

مــا نبایــد جل مــی کردیــم.
دانشــگاه  از  یکــی  رئیــس  دوســتش  گویــد  مــی  پدرمــان 
هاســت، او مــی گویــد یــک روز دوســتش مــی گویــد بــا آقــای 
ــا  ــا ت ــتند. ام ــه بفرس ــا فاحت ــهید ت ــر ش ــر ق ــد س ــر رفتن وزی
چشمشــان بــه مــزار افتــاد چنــان دوان دوان و شــیه کشــان 
بــه ســمت قــر دویدنــد کــه یادشــان رفــت موقــع ورود 
کفششــان را در بیاورنــد و بــه قــول پدرمــان: ) از حــول حلیــم 

ــگ!( ــو دی ــاد ت افت
ــی  ــذر خواه ــا ع ــوده بی ــتباه ب ــد کارت اش ــه او میگفتن ــه ب هم
کــن ولــی دوســت پدرمــان جل کــرد و عــذر خواهــی نکــرد و آن 
قــدر ســر ســخت بــود کــه کاری کــرد تــا در طــرح بعــدی هــم 
جایــی بــرای فــرش نباشــد و همــه بــا کفــش برونــد ســر قــر.
ــی  ــا بعض ــد ب ــی گوی ــری دارد او م ــر دیگ ــان نظ ــا خواهرم ام
ــد  ــی ده ــل من ــه عزرائی ــان ب ــان ج ــا پدرم ــرد مث ــد جل ک ــا بای ه
و زمانــی کــه مــی خواهیــم از او پــول بگیریــم نصــف مــو هــای 
ســرمان ســفید مــی شــود. خواهرمــان مــی گویــد: بــرای پــول 
ــه  ــار ب ــک ب ــک روز ی ــان ی ــرد، خودم ــد جل ک ــدر بای ــن از پ گرف
همــراه او و پــدر و مادرمــان بــه خریــد رفتیــم و وقتــی مقابــل 
مغــازه پاســتیل فروشــی کــه رســیدیم آنقــدر خــودش را بــه 
ــتیل  ــه پاس ــد ک ــی کن ــدر را راض ــت پ ــا توانس ــوار زد ت در و دی

ــرد.  ــد بگی ــه میخواه ــی را ک های
او با این حرکت به ما درس بزرگی داد.

اما در کل جل چیز بدی است، مگر خبواهیم پاستیل خبریم.

غضنفر صغری نژاد سید حسین کزازی
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