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سخ
نی با خوانندگان

هفتــه آخــر آبــان مــاه بــه نــام هفتــه کتــاب و
کتابخوانــی نــام گــذاری شــده اســت .بــه همیــن
دلیــل تصمیــم گرفتــم کتــاب « درک یــک پایــان»
نوشــته جولیــن بارنــز و ترجمــه حســن کامشــاد را
برایتــان معرفــی کنــم.
کتابــی کــه برنــده مهــم تریــن جایــزه ادبــی بریتانیــا
در ســال  2011شــد و رئیــس هیئــت داوران بوکــر
آن را کتابــی کــه بــا انســان قــرن بیســت و یکــم
ســخن مــی گویــد معرفــی کــرده اســت .ایــن کتاب
روایــت مــردی بــه نــام تونــی وبســتر اســت کــه
روی صندلــی بازنشســتگی اش نشســته اســت و
داســتان زندگــی اش را در دو فصــل تعریــف مــی
کنــد.
بخــش اول ایــن کتــاب مربــوط بــه دوران نوجوانــی
تونــی اســت وخاطــرات ســه نفــر از دوســتان
همکالســی اش کــه یــک نفــر از آنهــا بــه نــام
ایدرئیــن فیــن دیگــر اعضــای گــروه را مجــذوب
شــخصیت خــود مــی کنــد؛ فــردی کــه نقطــه واصل
و محــور بحــث فصــل دوم مــی شــود .ایدرئیــن
بــا بحــث هایــی کــه در کالس در مــورد تاریــخ،
خودکشــی و ســایر مســائل سیاســی و اجتماعــی
مــی کنــد احســاس رشــک و وابســتگی توامــان را
در دوســتانش ایجــاد مــی کنــد .ماجــرای عاطفــی
تونــی و رابطــه بــا ورونیــکا و
رقابتــی کــه بیــن او و ایدرئیــن
برســر ورونیــکا پیــش مــی
آیــد و خودکشــی زود هنــگام و
مرمــوز ایدرئیــن اتفاقاتــی اســت
کــه در فصــل اول کتــاب و در
حــال و هــوای دهــه شــصت
اتفــاق مــی افتــد .درفصــل دوم
پــس از گذشــت چهــل ســال
تونــی یــک نامــه بــه همــراه
مقــداری پــول از طــرف مــادر
ورونیــکا دریافــت مــی کنــد.
در نامــه بــه دفتــر خاطراتــی از
ایدرئیــن اشــاره شــده اســت کــه
در پاکــت نیســت و ایــن مســاله
باعــث مــی شــود کــه بــه دنبال
ورونیــکا بگــردد.
موضــوع جالــب توجــه ایــن
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رمــان ،تعریــف روزمرگــی هــای زندگــی در گــذر
زمــان اســت کــه بــه بهتریــن شــکل حقیقــت
هایــی را در متــن اجتمــاع بیــان مــی کنــد .تونــی
وبســتر درنهایــت بــه دفتــر خاطــرات دســت نمــی
یابــد ولــی در روایتــی کــه تعریــف مــی کنــد پاســخ
همــه ســوالت مخاطــب را در مــورد دغدغــه هــای
نوجوانــی اش در مــورد زمــان و حافظــه و تاریــخ
مــی دهــد .او در ایــن داســتان بــه بهتریــن شــکل
خــود را قضــاوت مــی کنــد و در مــواردی چهــره ای
تنفربرانگیــز و در عیــن حــال قابــل درک از خــود
ارائــه مــی دهــد.
او در ماجــرای دیــدار دوبــاره و مکاتباتــش بــا
ورونیــکا ،بــا قضــاوت هــای ناآگاهانــه و یــادآوری
رفتارهایــی کــه تاثیــرات مخــرب آنهــا پــس از ایــن
همــه ســال تــا ابــد او را خواهــد آزرد ،بــه بازخوانــی
تاریخــی وقایعــی مــی پردازدکــه حافظــه پیوســته
نســخه هــای متعــدد آن را خلــق مــی کنــد.
او جملــه آخــر کتــاب را اینگونــه بــه پایــان مــی
رســاند « :صحبــت از انباشــتگی اســت صحبــت
از مســئولیت اســت ،و در ورای اینهــا صحبــت
از ناآرامــی ســت ،ناآرامــی بســیار» .ایــن کتــاب
را بخوانیــد و از همراهــی آن بــا واقعیــت هــای
درونتــان لــذت ببریــد.
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نسل کشی خاموش تحت سیطره نظام هیپنوتیزم رسانه ای
« اجســاد چروکیــده زنــان و مــردان ُپشــته شــده
(روی هــم جمــع شــده) و در معابــر عمومــی
افتــاده انــد ،در میــان انگشــتان چروکیــده آنــان
همچنــان مشــتی علــف کــه از کنــار جــاده کنــده
انــد و یــا ریشــه هایــی کــه از مــزارع درآورده
انــد بــه چشــم مــی خــورد .بــا ایــن علــف هــا
مــی خواســتند رنــج ناشــی از قحطــی و مــرگ
را تــاب بیاورنــد .در جایــی دیگــر پابرهنــه ای
بــا چشــمانی گودافتــاده کــه دیگــر شــباهت
چندانــی بــه انســان نداشــت ،چهــار دســت و پــا
روی جــاده جلــوی خودرویــی کــه نزدیــک مــی
شــد ،مــی خزیــد و در حالــی کــه نــای حــرف زدن
نداشــت بــا اشــاراتی بــرای لقمــه نانــی التمــاس
مــی کــرد ».گــزارش افســر انگلیســی ان.اچ
داناهــو کــه در کتــاب ســفرنامه اش بــه چــاپ
رســیده اســت .ایــن گــزارش خبــر از واقعــه ای
مــی دهــد کــه بــرای خواننــده بســیار حیــرت آور
اســت .ایــن واقعــه مربــوط بــه ســومالی ،میانمــار
یــا دیگــر کشــورهایی کــه دچــار قحطــی و
بیمــاری هــای واگیــردار شــده انــد نیســت ،بلکــه
مربــوط بــه دوره ای از تاریــخ معاصــر ایــران
اســت .از ایــن فرصــت بــرای بیــان موضوعــی
ـان داعیــه
پــر جنایــت و مســکوت مانــده در جهـ ِ
دا ِر دفــاع از حقــوق بشــر و ضــد جنایــت اســتفاده
مــی کنــم.
نزدیــک بــه نیمــی از جمعیــت کشــور ایــران تحت
عنــوان قحطــی بــزرگُ ،مردنــد .مقایســه جمعیــت
ایــران در  1914و  1919نشــان می دهــد حــدود
 10میلیــون نفــر در اثــر قحطــی و بیمــاری از
بیــن رفتــه انــد.
جمعیــت ایــران در ســال  1914دســت کــم
بیســت میلیــون نفــر بــوده امــا تــا  1919بــه
یــازده میلیــون نفــر کاهــش یافتــه اســت .چهــل
ســال طــول کشــید تــا ایــران بتوانــد جمعیــت
خــود را بــه ســال  1914برگردانــد و تــا 1956
جمعیــت ایــران بــه  20میلیــون نفــر نرســید.
دلیــل ایــن جنایــت بــزرگ بشــری چیســت؟ و
ـران قــرن
چــرا از ایــن نســل کشــی عظیــم ،در ایـ ِ
بیســتم بــی خبریــم؟
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بــه دنبــال کشــته شــدن ولیعهــد اتریــش در
ســال  1914و جنــگ جهانــی اول کــه بــا هــدف
ـدرن
ترســیم جهانــی جدیــد و برآمــده از عقــل مـ ِ
فــارغ از قرابــت الهــی ،شــکل گرفتــه بــود ،قــوای
بی شــماری از بریتانیــا ،روس و ترک(عثمانــی)،
بــا اینکــه ایــران بــی طرفــی خــود را در جنــگ
اعــام کــرده بــود ،وارد خــاک کشــور شــدند.
انگلیــس امــور مالــی و ترابــری ایــران را بــه
دســت گرفــت و تمــام آزوقــه و غــات ایــران
بــرای تامیــن نیــاز هــای ســربازهای بیگانــگان
مصــادره شــد ،از اســترداد پــول نفــت خــودداری
شــد و حتــی اجــازه ورود غــات از هنــد و عــراق
بــه دولــت مرکــزی داده نشــد.

محمد رضایی
دانشجوی ارشد مدیریت رسانه

شــمار زیــادی از مــردم ایــران در ابعــادی
باورنکردنــی بــر اثــر گرســنگی و قحطــی ،و
بیمــاری هــای واگیــردار کــه وارد کشــور شــده
بــودُ ،مردنــد .غیــر از اخبــار و گــزارش هــای
روزنامــه هــای آن دوره و خاطــرات بعضــی از
افســران انگلیســی کــه در ایــران حضــور داشــتند،
اثــر جــدی و مســتقلی کــه ابعــاد فاجعــه آمیــز
قحطــی را منعکــس کنــد وجــود نــدارد .کتابــی
کــه در ایــن مطلــب بــه آن اســتناد شــده ،تنهــا
پژوهــش گســترده ای اســت کــه در ایــن زمینــه
صــورت گرفتــه اســت .از ایــن جهــت خواننــده
ی پژوهشــگر را دعــوت بــه مطالعــه کتــاب
می کنم.
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تکنولــوژی جدیــ ِد ارتباطــات ،همانطــور کــه
توســط مارشــال مــک لوهــان پیــش بینــی شــده
بــود ،کــره زمیــن را بــه دهکــده ای جهانــی
تبدیــل کــرد .رادیــو ،تلویزیــون ،ســینما و
اینترنــت ،مرزهــای جغرافیایــی را انــکار کــرده و
تبدیــل بــه اثرگذارتریــن ابــزار اعمــال قــدرت بــر
افــکار عمومــی جهــان شــده انــد.
دهکــده ای کــه درآن انســان هــا صــورت
مســخ شــده «کرگــدن» هــای اوژن یونســکو را
پذیرفتــه انــد .آنچــه در ایــن دهکــده بــه مــردم
انتقــال مــی یابــد اطالعــات اســت ،اطالعاتــی
کــه حامــل فرهنگــی واحــد و نشــات گرفتــه از
عقــل علمــی جدیــد اســت.
اگــر نخواهیــم معتــرض فرهنگــی شــویم کــه
اکنــون از طریــق دهکــده جهانــی ارتباطــات در
سراســر جهــان اشــاعه مــی یابــد ،اینقــدر کافــی
اســت کــه ایــن فرهنــگ بــا جهــان بینــی و
جهــان شناســی خاصــی همــراه اســت و بــا هیــچ
فرهنــگ و شــریعت دیگــری جمــع نمــی شــود.
در ظاهــر هیــچ تمدنــی بــه جــز تمــدن غــرب در
جهــان وجــود نــدارد.
همــه جــا در تســخیر ایــن صــورت از حیــات
بشــری اســت کــه تمــدن غــرب بــا بکارگیــری
هوشــمندانه رســانه هــای خــود بــه ارمغــان آورده
اســت .جملــه معروفــی از رابــرت مــرداک ( یکــی
از بزرگتریــن صاحبــان کمپانــی هــای رســانه ای
در جهــان) وجــود دارد کــه مضمــون آن چنیــن
اســت :آنچــه مــا اراده کنیــم ،شــما خواهیــد
دانســت.
ایــن نظــام بــا بکارگیــری روش هــای کنتــرل و
ـگاری
هیپنوتیــزم رســانه ای ،ذیــل روش تاریــخ نـ ِ
مناقشــه بیــرون/درون ،بــر ایــن قحطــی بــزرگ،
ُمهــر خاموشــی زد و از طرفــی آنقــدر بــر طبــل
طلبــکاری خــود و بدهــکاری ایرانــی کوفــت کــه
افــکار عمومــی مــا تحــت تاثیــر رســانه هایــش،
واقعــا دچــار حــس بدهــکاری و خودباختگــی
شــده اســت.
در ایــن مقطــع خــاص از تاریــخ تمــدن غــرب ،بــا
طــرح مســائل مختلــف از جملــه ایــران هراســی،
اســام هراســی ،تروریســم و حقــوق بشــر در ذیل
ســلطه رســانه ای خــود مــا را در افــکار عمومــی
مــردم جهــان ،منفــور نشــان داده اســت؛ درحالــی
کــه جنایــات وحشــیانه و نســل کشــی بــی ســابقه
مــردم کشــورمان را پنهــان مــی کنــد.

بــر اســاس قوانیــن انگلســتان ،انتشــار اســناد
محرمانــه بعــد از گذشــت ســی ســال از هــر
واقعــه ای آزاد اســت .امــا اســناد مربــوط بــه
اوضــاع ایــران در جنــگ جهانــی اول ،پــس از
گذشــت حــدود صــد ســال در ســازمان جاسوســی
شــان ،محرمانــه مانــده اســت و اعــام شــده کــه
تــا ســال  2053علنــی نخواهــد شــد.
حیــران کننــده اســت کــه انگلیســی هــا چــه
کــرده انــد کــه آن را پنهــان مــی کننــد؟
کشــوری کــه بــا اعــام بــی طرفــی و بــدون
عقــل
جنــگ برخواســته از
هیــچ دخالتــی در
ِ
ِ
مــدرن ،بزرگتریــن قربانــی جنــگ جهانــی اول بــا
تلفــات هشــت تــا ده میلیونــی بــود.
ایــن یــک هولوکاســت ایرانــی نیســت؟ کشــتن
نیمــی از مــردم یــک کشــور در
تعریــف امــروز
ِ
دفــاع از حقــوق بشــر چــه جایگاهــی دارد؟
چــرا کســی مطالبــه ای از ایــن جنایــت نــدارد؟
دیگــران کشــته هــای خــود را هــر چنــد انــدک
فرامــوش نمــی کننــد و عــاوه بــر اعــاده حقــوق
مــادی خــود ،صدهــا فیلــم و ســریال و رمــان در
جهــت همراهــی افــکار عمومــی خلــق مــی کننــد
و مــا ایــن هولوکاســت را فرامــوش کــرده ایــم.
بــا ایــن اوصــاف هســتند کســانی کــه ایــن را
توهــم مــی داننــد.
ایــن توهــم توطئــه اســت؟ نظریــه ی توطئــه
ای کــه در دنیــای امــروز وجــود دارد ،جایــی
کــه منافعشــان اقتضــا کنــد بــه آن متوســل مــی
شــوند و هرجایــی کــه منافعشــان اقتضــا نکنــد،
کل توطئــه را توهــم مــی داننــد .چگونــه اســت
کــه یــازده ســپتامبر توهــم توطئــه نیســت و
ـوس
باعــث لشگرکشــی نظامــی و تجــاوز بــه نفـ ِ
کشــور هــای اســامی مــی شــود؟ امــا کشــتار
میلیــون هــا ایرانــی در جنــگ جهانــی اول،
توهــم توطئــه اســت.
اگــر کســی هولوکاســت(غیرواقع) یهــودی را
منکــر شــود ،طبــق قانــون گِســو در فرانســه بایــد
زندانــی شــود امــا بعــد از گذشــت صــد ســال
حتــی «طــرح» هولوکاســت در ایــران مصــداق
تئــوری توهــم توطئــه اســت.
چــرا در مــورد مــا وهــم اســت و در مــورد آنــان
واقعیــت؟
ســال  1396کــه فــرا برســد ،یــک قــرن از نســل
کشــی انگلیســی هــا مــی گــذرد.
ســینمای ایــران ،بــه عنــوان رســانه ای بــدون

ـل مســکوت گذاشــتن ایــن جنایــت،
مــرز در مقابـ ِ
چــه کــرده اســت؟
طبــق قاعــده تــا موضوعــی دراماتیــزه نشــود
و بــه خــود لبــاس رســانه نپوشــاند ،نمی توانــد
اثرگــذاری عــام داشــته باشــد و صرفــا در
حــوزه تخصصــی علمــی و پژوهشــی منحصــر
می ماند.
پــر واضــح اســت کــه حرکــت در خــاف
مســیر ایدئولــوژی حاکــم بــا ســختی هــا و
مشــکالتی همــراه اســت وگرنــه هنرمندمابــی
و انتلکتوئلیســت بــازی هــای خــود بینانــه و
خــود بنیادانــه کــه تنهــا در اثبــات حدیــث نفــس
فیلمســازاند ،نمی تواننــد در راســتای احیــای
هویــت یــک کشــور و ملــت جریــان ســازی
کــرده و در هجــوم بــی وقفــه اطالعــات ،افــکار
عمومــی را از هیپنوتیــزم رســانه ای غــرب بیــدار
کنــد.
و در آخــر امــروز شــاهد فیلــم «یتیــم خانــه
ایــران» بــه کارگردانــی ابولقاســم طالبــی روی
پــرده نقــره ای ســینما هســتیم.
نوبرانــه ای بــا موضــوع قحطــی بــزرگ کــه در
بیــان واقعیــت دچــار محافظــه کاری و لکنــت
نشــده و خیانت هــای وارد آمــده بــه ایــن ملــت
را بــه تصویــر کشــیده اســت.
منابع
 منبــع اصلــی کتــاب قحطــی بــزرگ نوشــته دکتــرمحمــد قلــی مجــد اســتاد دانشــگاه پنســیل وانیــا
بــه عنــوان التیــن the great famine and
 1919-1917 genocide in persiaکــه در
آمریــکا چــاپ شــده و در ایــران بــا عنــوان قحطــی
بــزرگ ترجمــه شــده اســت.
مقاالت
 مطالعــه ابعــاد وســعت و میــزان فراگیــری جنــگ،کشــتار و قحطــی در زمــان جنــگ جهانــی اول/
محســن حبیبــی .دانشــجوی دکتــرای روابــط بیــن
الملــل دانشــگاه آزاد تهــران مرکــز
 مطالعــه اســنادی تاثیــرات جنــگ جهانــی اول بــربهداشــت و ســامت عمومی/زهــرا علیــزاده بیرجنــدی
و ســمیه پورســلطان .دانشــیار گــروه تاریــخ بیرجنــد و
کارشــناس ارشــد تاریــخ تشــیع
جنــگ جهانــی اول و شــیوع بیمــاری هــای واگیــردار/
عبــاس ســرافرازی .دانشــیار تاریــخ دانشــگاه فردوســی
مشــهد
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ش پنج
م ،اردیبنههش
1395
م،ت
سالماره
سال اول،
1395
آبان
اول ،شماره
اقتصــاد مقـاومتــی
در تاریــخ  1395/01/30نشسســتی تخصصــی بــا
عنوان«اقتصــاد مقاومتــی» بــا حضــور دکتــر فرشــاد
مومنــی در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات
فرهنگــی برگــزار شــد .در گــزارش پیــش رو ســعی
مــی شــود خالصــه ای از ایــن نشســت ارائــه شــود.
دکتــر مومنــی اینطــور شــروع کــرد کــه طبــق
مطالعــات نهادگرایــان در طــول تاریــخ بشــر ،مــا
بــا دو رونــد متفــاوت روبــرو هســتیم کــه از عنــوان
هــای برگشــت پذیــری و برگشــت ناپذیــری
بــرای ایــن روندهــا اســتفاده مــی کنــد .منظــور از
روندهــای برگشــت ناپذیــر ،رونــد انباشــت ذخیــره
دانایــی در دانــش بشــری اســت .در هــر زمــان
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مفروضــی مثــل  ،t0ذخیــره دانایــی بشــر از زمــان
 t-1بیشــتر و از زمــان  t+1کمتــر اســت.
بــه عبــارت دیگــر ،در طــول تاریــخ همــواره رونــد
ذخیــره دانایــی بشــر در حــال افزایــش اســت .امــا
مشــاهده دیگــر ایــن اســت کــه عملکــرد واحدهای
اقتصــادی و اجتماعــی یــک رونــد برگشــت پذیــر
را در تاریــخ بــه نمایــش مــی گــذارد .بــه معنــای
اینکــه ،اگــر در زمانt0کشــوری اوضــاع نابســامانی
دارد ،ایــن بــه هیــچ وجــه داللــت بــر ایــن نــدارد
کــه در زمــان  t-1اوضــاع بــه ســامان بــوده و یــا
در زمــان  t+1بــه ســامان نباشــد.
نکتــه مهمــی کــه اســتنتاج مــی شــود ،ایــن اســت

کــه بــرای رو بــه بهبــود قــرار گرفتــن جامعــه ای ،
مســئله وجــود ذخیــره دانایــی الزم اســت امــا کافی
نیســت .کیفیــت نهــادی مشــخص مــی کنــد کــه
جامعــه چقــدر قــادر اســت از از ذحیــره دانایــی خــود
بــرای اداره بهتــر امــور اســتفاده کنــد.
در ایــن زمینــه ،اولیــن مســئله در مــورد جامعــه
علمــی ایــن اســت کــه بایــد بــه گونــه ای کار بکند
کــه آن ســطح از دانایــی در هــر حیطــه خــاص کــه
هویــت جمعــی پیــدا مــی کنــد ،از گســتره و ژرفــای
کافــی برخــوردار باشــد .چــرا کــه مفاهیــم کلیــدی
کــه سرنوشــت ســاز هســتند برحســب اینکــه چــه
درکــی از آنهــا هویــت جمعــی پیــدا کــرده اســت،

ش ش پن
مارهج نه
ششم،اردیبهش
1395
آبان
اول،
سال
1395
رخدادت
اول ،شماره
سالاول،
سال
1395
ماره م ،م،

درواقــع ســطح عینیــت بخشــی را بــه آن مســئله
ایفــا مــی کنــد .بــرای مثــال در ادبیــات توســعه از
کارکردهــای آمــوزش صحبــت مــی شــود کــه در
حــال حاضــر مــا بــا ایــن کارکــرد فاصلــه داریــم .در
واقــع مــا چــه درکــی از علــم و دانشــگاه داریــم کــه
باعــث مــی شــود اوضاعمــان اینطــور باشــد؟ یکــی
از عوامــل مهــم در کشــور مــا آن درک و مفهــوم از
دانشــگاه اســت کــه هویــت جمعــی پیــدا کــرده و
ایــن درک دانشــگاه را بــه مثابــه کارخانــه مــدرک
ســازی شناســایی کــرده اســت.
وقتــی از ایــن زاویــه نــگاه مــی کنیــد ،عملکــرد
دانشــگاه هــا خــارق العــاده اســت .بنابرایــن چــون
ایــن طــرز فکــر ،ترتیبــات نهــادی متناســب بــا
خــودش را ایجــاد کــرده اســت ،تــاش هــا در ایــن
زمینــه بــه ثمــر نمــی نشــینند.
اگــر جامعــه علمــی بخواهــد وظایفــش را صادقانــه
دنبــال کنــد ،بزرگتریــن مأموریتــش ژرفــا بخشــیدن
بــه هــر مفهــوم کلیــدی اســت ،هماننــد اقتصــاد
مقاومتــی.
ایــن مفهــوم بــه لحــاظ محتــوا برگرفتــه از یــک
مفهــوم شــناخته شــده در ادبیــات توســعه اســت.
اندیشــه توســعه بــه ایــن اعتبــار موضوعیــت پیــدا
کــرد کــه مســئله تفــاوت کشــورها را مــورد واکاوی
قــرار داد.
بــه تدریــج طــی پنــج دهــه گذشــته مفاهیمــی
پدیــدار شــده انــد کــه یــک درک متحــد از ادبیــات
توســعه را رقــم زده انــد .اولیــن مفهــوم مربــوط
مــی شــود بــه « توســعه پایــدار » کــه از طریــق
آن یــک درک یکپارچــه از توســعه ارائــه مــی
شــود .مفهــوم دوم « توســعه انســانی » ،دیگــری
« یادگیــری و جامعــه یــاد گیرنــده » و در آخــر
مفهــوم «  » resilienceاســت.
متأســفانه مفهومــی کــه بــرای resilience
در فارســی در نظــر گرفتــه شــده اســت ،معــادل
رســایی نیســت و هــم ایــن ایــده کــه بــا الهــام
از آن مفهــوم بــا اقتصــاد مقاومتــی مطــرح شــده
اســت ،مــی توانــد مــا را از وجــوه سرنوشــت ســاز
مفهــوم  resilienceغافــل کنــد.
مفهــوم  resilienceدر ذات خــود ،بــه لحــاظ
مضمونــی بــه زبــان فارســی ،بــه معنــای اغتنــام
فرصــت هــا و مهــار تهدیدهــا اســت.
بــه لحــاظ تاریخــی مفهــوم  resilienceابتــدا
بــرای کشــورهای صنعتــی مطــرح شــد و مســئله
اساســی آن مواجهــه خردورزانــه بــا مســئله شــوک
هــای برونــزا بــود.
استراتژیســت هــای کشــورهای صنعتــی متوجــه

شــدند شــوک هــای برونزایــی پدیــدار شــده انــد
کــه بعضــی از آنهــا بســیار خطیــر و سرنوشــت ســاز
هســتند ،هــم از لحــاظ فرصــت هایــی کــه مــی
تواننــد خلــق کننــد و هــم از بابــت تهدیدهــای
نگــران کننــده ای کــه در درون آنهــا وجــود دارد.
شــوک هــا در ذات خودشــان عــدم اطمینــان
ایجــاد مــی کننــد و مســئله ایــن اســت کــه ایــن
عــدم اطمینــان هــا را بــا کــدام ترتیبــات نهــادی
بایــد بــه ســامان کــرد.
در کشــورهای صنعتــی ،تمرکــز اصلــی بــر روی
ســه شــوک برونــزای مشــخص قــرار گرفــت :
 -1شــوک هــای مربــوط بــه تحــوالت علمــی
فنــی.
 -2شوک های مربوط به محیط زیست.
 -3شــوک هــای مربــوط بــه بازارهــای مالــی
جهانــی شــده.
هــر کــدام از ایــن شــوک هــا در درجــه اول برونــزا
هســتند و کنترلشــان در دســت هیــچ کشــور معینی
نیســت و همــه ایــن هــا هــم دربردارنــده فرصــت
هســتند و هــم تهدیــد .مفهــوم resilience
مــی خواهــد ذهــن مــا را بــا مجموعــه آمادگــی
هــا بــرای حداکثــر اســتفاده از فرصــت هــا و مهــار
تهدیدهــای تغییــرات بوجــود آمــده ،درگیــر کنــد.
تمــام ایــن شــوک هــای ســه گانــه ای کــه
کشــورهای صنعتــی بــر آنهــا حســاس شــده انــد
بــرای مــا هــم موضوعیــت دارد و ایــن موضوعیــت
داشــتن بــرای مــا اگــر بیــش از کشــورهای صنعتی
نباشــد ،کمتــر از آن هــا نیســت .بنابرایــن مســئله
اساســی ایــن اســت کــه بدانیــم مفهــوم اقتصــاد
مقاومتــی دوای همــه دردهــا نیســت.
از یــک زاویــه خــاص یعنــی شــوک هــای برونــزا،
مســائل یــک کشــور را در بــر مــی گیــرد و مــا
در آن زاویــه مــی توانیــم از ایــن مفهــوم اســتفاده
کنیــم.
پــس اگــر کســانی انتظــارات فراتــر از ایــن مفهــوم
داشــته باشــند ،بــه معنــای ایــن اســت کــه هنــوز
بیــن بیــان آمــال و آروزهــا و هــدف گــذاری بــه
معنــای دقیــق کلمــه ،تفــاوت قایــل نیســتند.
حواســمان باشــد کــه ماجــرای اقتصــاد مقاومتــی،
ماجــرای کســب قابلیــت هــای مشــخص بــرای
مواجهــه خردورزانــه بــا شــوکهای برونــزا اســت ،به
گونــه ای کــه بــرای مــا آنچنــان قــدرت انعطافــی
ایجــاد کنــد کــه بتوانیــم واکنــش هــای بــه موقــع
و مناســب در برابــر تغییــرات داشــته باشــیم.
پــس همــه چیزخواهــی از اقتصــاد مقاومتــی بــه
معنــای بسترســازی بــرای شکســت آن اســت و

یکــی از مســئولیت هــای جامعــه علمــی ایــن اســت
کــه ایــن مســئله را خیلــی شــفاف برمــا کنــد.
بــه لحــاظ تاریخــی مــا بیــش از آنکــه در مهــار
تهدیدهــا ناتــوان باشــیم ،از اســتفاده خردمندانــه
از فرصــت هــا ناتــوان بــوده ایــم .مثــال بــارز در
ایــن زمینــه ،نحــوه برخــورد مــا بــا بحــران هــای
افزایــش قیمــت نفــت بــا دالرهــای نفتــی اســت.
افزایــش درآمدهــای نفتــی در ذات خــودش بــرای
کشــوری کــه آمادگــی هــای نهــادی کافــی داشــته
باشــد ،فرصــت اســت.
ایــن مــا بودیــم کــه آن فرصــت را بــه طــرز
فاجعــه آمیــزی بــه تهدیــد تبدیــل کردیــم .در
بررســی و مقایســه شــوک آخــر نفتــی در  1384تــا
 1390بــا شــوک دوره  ،1353مشــاهده شــد کــه
تقریبــا بیــش از  85اشــتباهات سیاســتی در شــوک
اول نفتــی ،در آخریــن تجربــه کشــور نیــز تکــرار
شــده اســت.
از منظــر اقتصــاد مقاومتــی ،ایــن قابلیــت نزدیــک
بــه صفــر مــا از نظــر قــدرت انعطــاف در برابــر
نشــان دادن واکنــش هــای مناســب بــه تغییــرات را
نشــان مــی دهــد.
دکتــر مؤمنــی ،در انتهــا و جمــع بنــدی بحــث،
اینطــور ادامــه دادنــد :
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بصــورت خــود بــه
خــودی حاصــل نخواهــد شــد و مــا نیــاز بــه معیــار
و چارچــوب و برنامــه داریــم.
داگالس نــورث ( )Duoglass Northدر ســال
 2005در کتــاب خــود (Understanding the
، )Process of Economic Change
مســئله  resilienceرا بــه عنــوان یــک تغییــر در
نظــر گرفتــه اســت و ایــن تغییــر تابعــی اســت از
پیــش بینــی پذیــر کــردن امــور .بنابرایــن اگــر مــی
خواهیــد تــوان مقاومــت اقتصــادی خودتــان را بــاال
ببریــد ،بایــد یــک نظــم اجتماعــی غیــر قائــم بــه
شــخص ایجــاد کنیــد.
از منظرنهــادی و نظــر مؤلفــه هــای ایــن نظــم،
علــم محــوری ،قانــون محــوری و برنامــه محــوری
هســتند .مؤلفــه هــا در ســطح عمــل عبارتنــد از،
ذخیــره دانــش ضمنــی و ذخیــره ظرفیــت هــای
ســازمانی .پــس ســاختار نهــادی بایــد بیــش از
اینکــه مشــوق رانــت و ربــا و داللــی باشــد ،بایــد
مشــوق تولیــد باشــد.
در آخــر ایشــان بــه مجلــس و دولــت توصیــه
کردنــد کــه متــر و معیــار اصلــی ســنجش تــوان
رقابــت اقتصــاد ملــی و تــوان مقاومــت ،اشــتغال
مولــد بشــود.
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ش پنج
م ،اردیبنههش
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م،ت
سالماره
سال اول،
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آبان
اول ،شماره
ـور در شاهنامه فردوسی!
توجه به ظرفیت های داخلی کشـ
به نام خداوند جان و خرد
کز او برتر اندیشه برنگذر
همــان طورکــه معمــاران بــرای ســاختن یــک
ســاختمان مســتحکم بیشــتر توجــه خــود را
صــرف زیربنــا یــا بــه اصطــاح پــی ســاختمان
می کننــد ،فرهنگ هــا نیــز بــرای غنــا و
اســتحکام خــود نیازمنــد پیشــینه ای قــوی
هســتند .بــا نگاهــی بــه پیشــینه فرهنــگ
اســامی و ایرانــی کشــورمان متوجــه خواهیــم
شــد کــه اســتحکام ایــن بنــای رفیــع مدیــون
آثــاری همچــون شــاهنامه فردوســی ســت.
فردوســی زمانــی بــه ســرودن شــاهنامه مشــغول
شــد کــه هویــت ایرانــی مــورد تهدیــد قــرار
گرفته بــود.
پــس از ورود اســام بــه ایــران پادشــاهان بــه
ظاهــر مســلمان امــوی و عباســی فرهنــگ
دیرینــه ایــن ســرزمین را مذمــوم خواندنــد ،آنــان
پیشــرفت حکومــت اشــرافی خــود را در تحقیــر
نــژاد هــای غیــر عــرب همچــون ایرانیــان مــی
دیدنــد؛ حکومتــی کــه برخــاف ســنت نبــی
مکــرم اســام (ص) بــه پــا کرده بودنــد.
در آن زمــان نهضت هایــی همچــون شــعوبیه
توســط ایرانیــان مســلمان بــه وجــود آمده بــود
کــه در مقابــل ایــن نــوع افراطــی گری هــای
خلفــا ،خــود نیــز از اعتــدال خــارج شــد .در ایــن
زمــان شــاهنامه فردوســی بــرای برگردانــدن
هویــت بــه ایــران ،بــه دنبــال تحقیــر ملت هــای
دیگــر نبــود .وی در ســرودن شــاهنامه بــا وجــود
تهدیدهــای فرهنگــی موجــود از اعتــدال خــارج
نشــد ،بلکــه ایــن هویــت را بــر پایــه اخــاق و
معنویــت بــاز آفرینــی کــرد.
فردوســی ســتایش گر یــک قــوم نبــود بلکــه
ســتایش گر صفــات پســندیده ای بــود کــه
هــر قومــی را ســرفراز خواهــد کــرد .صفاتــی
همچــون رشــادت ،پاکــی ،پهلوانــی و ...
بــه عنــوان ظرفیــت درونــی کــه فرهنــگ
اســامی و ایرانــی بــه پهلوانــان شــاهنامه
اعطــا می کــرد .شــاهنامه ثمــره ســی ســاله
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رنــج مــردی حکیــم و دانشــمند بــرای احیــای
دوبــاره تاریــخ و هویــت ســرزمین ایرانــی و
اســامی مــا اســت .در ایــن بخــش ابتــدا بــه
ظرفیت هــای درونــی شــاهنامه می پردازیــم و
ســپس بــه ظرفیت هایــی اشــاره خواهیم کــرد
کــه خــود شــاهنامه بــرای کشــورمان بــه وجــود
آورده اســت.
ظرفیت های درونی شاهنامه:
 )1زبان
یکــی از مهم تریــن ظرفیت هــای درونــی
شــاهنامه بــرای اســتقالل ایــران توجــه بــه
زبــان فارســی ســت .زبــان مهمتریــن بخــش
هویــت یــک ملــت را تشــکیل می دهــد.
بــزرگان و دانشــمندان عصــر فردوســی کتــب
خــود را بــه زبــان عربــی مــی نوشــتند ،دربــار
غزنــوی کــه هــم عصــر فردوســی بــود نیــز از
زبــان عربــی بــرای امــور اداری بهــره می بــرد.
فردوســی در ســرایش شــاهنامه تمــام تــاش
خــود را بــرای اســتفاده از واژگان فارســی بــه کار
بــرد و کوشــید تــا جایــی کــه امــکان دارد از
کلمــات بیگانــه دوری کنــد.
هرچنــد  865کلمــه عربــی هــم در شــاهنامه
آمده اســت امــا ایــن تعــداد در مقابــل اســتفاده
رایــج زبان هــای بیگانــه در گفت و گو هــای
روزانــه مــا بســیار انــدک اســت .زبــان بیگانــه ای
کــه نــه تنهــا وارد گفت و گوهــای روزانــه مــا
شــده بلکــه شیشــه مغازه هــا و نوشــته روی
لباس هایمــان را هــم اشــغال کرده اســت.
فردوســی در زمانــی کــه زبــان فارســی بــا
افــراط پادشــاهان و بی توجهــی مــردم در حــال
نابــودی بــود بــه احیــا و تحکیــم دوبــاره زبــان
فارســی پرداخــت .هیــچ زبــان دیگــری جــز
زبــان فارســی در برخــورد بــا زبــان عربــی چنیــن
مســتحکم باقــی نمانده اســت.
بــه عنــوان مثــال مصریــان پــس از ورود اســام
بــه کشورشــان زبــان خــود را فرامــوش کردنــد و
زبــان عربــی زبــان رســمی مصریــان شــد پــس
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فردوســی حــق دارد کــه بگویــد:
بســی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارســی
چــو این نامور نامه آید به بن
ز من روی کشــور شود پر سخن
از آن پــس نمیرم که من زنده ام
که تخم ســخن را پراکنده ام
پــس از فردوســی شــاعران بســیاری بــه تقلیــد
از او دیوان هــای حماســی بســیاری بــه زبــان
فارســی ســرودند .بــا وجــود مخالفــت ســلطان
غزنــوی در قبــول شــاهنامه و حملــه مغــول و
ســوزاندن کتابخانه هــا ،شــاهنامه فردوســی
مــورد توجــه ایرانیــان قــرار گرفــت و بارهــا
نسخه نویســان بــه خوش نویســی ایــن اثــر
پرداختنــد.
 )2دین
دومیــن ظرفیتــی کــه مــورد توجــه فردوســی
قــرار گرفــت توجــه بــه دیــن نیــاکان خــود و
در کنــار آن حکمــت اســامی بــود .فردوســی
مذهــب شــیعه را برگزیــد و همیــن امــر باعــث
شــد ،بــه هــر دو منبــع هویت ســاز ایرانیــان
یعنــی تاریــخ باســتان ایــران و فرهنــگ اســام
بــا هــم نــگاه کنــد.
فردوســی ســیراب شــده از سرچشــمه اصلــی
اســام بــود و هیــچ گاه جهالــت و عصبیــت
عــرب را بــه پــای معــارف بلنــد دیــن نگذاشــت.
نــگاه دقیــق فردوســی بــه ایــن دو منبــع
هویت ســاز و عشــق و عالقــه اش بــه پیامبــر
اســام(ص) و امیــر المومنیــن علــی بــن ابــی
طالــب(ع) باعــث شــد ،شــاهنامه را بــا ایــن
ابیــات آغــاز کنــد:
بــه گفتار پیغمبرت راه جوی
دل از تیریگی ها بدین آب شــوی
چــه گفت آن خداوند تنزیل وحی
خداونــد امر و خداوند نهی
که من شــهر علمم ،علیم در است
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ابیــات زیــر توصیه هــای پزشــکی ســیمرغ در
زمــان تولــد رســتم اســت:

درست این ســخن قول پیغمبر است
فردوســی بــه ســتایش صفــات پســندیده نیــکان
خــود پرداخــت و شــاهنامه را در تقابــل بــا خیــر
و شــر ســرود و در انتهــای هــر داســتان بــه
نتیجه گیــری اخالقــی می پرداخــت.
اخالقــی کــه فردوســی آن را می ســتود از دیــن
اســام و آیییــن ایرانــی سرچشــمه گرفتــه بــود.

شــکافید بی رنج پهلوی ماه
بتابید مر بچه را ســر ز راه
چنــان بی گزندش برون آورید
که کس در جهان این شــگفتی ندید

 )3علوم در شاهنامه
بــه فردوســی از ایــن رو حکیــم می گوینــد
زیــرا بــه علــوم بســیاری مســلط بــود .علومــی
همچــون حکمــت ،اخــاق ،پزشــکی ،سیاســت،
مــردم شناســی و . ...
وی بــه ظرفیــت علــم بــرای اســتقالل ایرانیــان
توجــه خاصــی داشــته اســت.
در جــای جــای شــاهنامه پهلــوان فردوســی،
رســتم بــا کمــک مشــاوری چــون ســیمرغ کــه
دانــا بــه علــوم بســیاری اســت از پرتگاه هــا
نجــات پیــدا می کنــد کــه معروف تریــن
ایــن چالش هــا در مبــارزه رســتم بــا اســفندیار
رویین تــن بــه تصویــر کشــیده می شــود،
جــای کــه ســیمرغ راه شکســت رویین تــن را
بــه رســتم گــوش زد می کنــد.
در هنــگام به دنیا آمــدن رســتم نیــز بــه
علــت درشــتی نــوزاد ســیمرغ موبــد را توصیــه
می کنــد کــه بچــه را از پهلــوی رودابــه خــارج
کنــد یــا بــه اصطــاح زایمــان رودابــه بــه روش
ســزارین امــروز صــورت می گیــرد.

شــاهنامه خــود بــه وجــود آورنــده ظرفیت هــای
بســیاری اســت .ظرفیت هــای درونــی کــه
شــاهنامه بــرای کشــور مــا بــه وجــود آورده
عبــارت اســت از:
داستان ســرایی و توجــه بــه داســتان حماســی،
نقالی،خوش نویسی،شــمایل نگاری و کشــیدن
پــرده ،نمایــش ،نگارگــری ،کاشــی کاری و
هنرهــای وابســته بــه معمــاری و...
همــه در راه انتشــار شــاهنامه رونــق گرفتنــد یــا
هنــری چــون نقــال گــری بــه خاطــر شــاهنامه
بــه وجــود آمده اســت.
امــروزه نیــز بــرای مبــارزه بــا فرهنــگ غــرب
بــه عنــوان یــک فرهنــگ بیگانــه کــه زبــان
و فرهنــگ اســامی و ایرانــی و اســتقالل
کشــورمان را نشــانه گرفتــه ،تنهــا راه توجــه بــه
ظرفیت هــای داخلــی کشــور اســت.
بــا توجــه بــه ایــن ظرفیت هــا و رونق بخشــیدن
بــه آنهــا اســت کــه می تــوان بــه پیشــرفت و
اســتقالل ایــران امیــدوار بــود .فردوســی نیــز در
شــاهنامه همیــن هــدف را دنبــال می کنــد .او

شــاعری انقالبــی اســت.
مــردی متواضــع و بــی ادعــا کــه هرگــز در
مقابــل هیــچ قدرتــی نترســیده و در برابــر هیــچ
ظالمــی نرمــش نشــان نداده اســت .شــاهنامه را
بــرای مــردم ســروده و برخــاف شــاعران هــم
عصــرش بــه ســتایش شــاهان نپرداختــه تــا
پولــی بــه دســت آورد.
حتــی صلــه ناچیــز ســلطان محمــود را پــس
فرســتاد.
فردوســی بــرای جنــگ نیامــده هرچنــد حــدود
 200بیــت از شــاهنامه بــه توصیــف ابزارهــا و
میدان هــای جنــگ ،گذشــته اســت امــا هــدف
او بــه تصویــر کشــیدن حماســه ها ،پهلوانــی،
گذشــت و ...اســت.
از ســوی دیگــر آموختــن فنــون جنــگاوری
در زمــان صلــح و آمادگــی بــرای مقابلــه بــا
اهریمــن نیــز از دیگــر نــکات برجســته شــاهنامه
اوســت.
فردوســی در شــاهنامه خــود بــرای قــوام
بخشــیدن بــه هویــت ایرانــی تنهــا راه مقابلــه
بــا اهریمــن و دشــمن بیگانــه را در ظرفیــت
هــای درونــی فرهنــگ ایرانــی و اســامی
می دیــد .همیــن امــر باعــث شــد بــرای مبــارزه
بــا بیگانــگان توجــه ویــژه ای بــه احیــای زبــان
فارســی ،دیــن اســام و علم آمــوزی داشــته
باشــد.
بــا نگاهــی بــه شــاهنامه ،اســطوره های
فردوســی بــرای جامعــه امــروز مــا نیــز حــرف و
نــکات فراوانــی دارنــد .رســتم پهلــوان فردوســی
نمــاد ایرانــی اســت کــه تســلیم بیگانــه نمــی-
شــود و بند بســتن بــه دســتانش توســط اســفندیار
را تــاب نمــی آورد و مبــارزه را بــا بهره منــدی از
دیــن و علــم ادامــه می دهــد.
فردوســی نمــادی چــون کاوه را بــه تصویــر
می کشــد کــه بــا عقــل ،علــم و تــوکل بــه
خداونــد در مقابــل اهریمنــی چــون ضحــاک
تســلیم نمی شــود یــا نمــاد دیگــر او آرش
اســت کــه در راه اســتقالل کشــورش جــان فــدا
می کنــد .همان طــور کــه آرمــان فردوســی
نیــز همیــن بــوده اســت:
چو ایران نباشــد تن من مباد
بدیــن بوم و بر زنده یک تن مباد
7
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شـــــورای صنفی دوســاله شـــد
کودکی که دستگیر می خواهد

شــورای صنفــی دانشــجویان ،چنانچــه در آییــن
نامــه مربوطــه آمده اســت ،بــه عنــوان یکــی از
ســازمان های دانشــگاه بــرای " مشــارکت" و "
تصمیم ســازی" در کارهــای صنفــی ،رفاهــی،
آموزشــی و پژوهشــی دانشــجویان بــه وجودآمــد.
آیین نامــه شــورای صنفــی دانشــجویان در ســال
 1377ابــاغ شــد و در دوره هــای مختلــف
دســتخوش تغییراتــی قــرار گرفــت.
آنچنــان کــه در دوره ریاســت جمهــوری محمــود
احمــدی نــژاد و وزارت کامــران دانشــجو در وزارت
علــوم ،بخــش آموزشــی و پژوهشــی از فهرســت
کارهــای شــورای صنفــی در آیین نامــه حــذف
شــد .همچنیــن در ایــن دوره تصویــب شــد کــه
شــورای صنفــی نمی توانــد دانشــجویان را بــه
اردو ببــرد .از دیگــر تغییــرات ایــن دوره تبدیــل نــام
شــورای صنفــی دانشــگاه بــه " شــورای صنفــی
رفاهــی دانشــجویان" بــود.
از مهم تریــن اهــداف شــورای صنفــی دانشــجویان
می تــوان بــه بهبــود وضعیــت امــور صنفــی و
رفاهــی و کمــک بــه ایجــاد فضــای مناســب تر
بــرای تحصیــل ،فعالیــت و ســکونت دانشــجویان
اشــاره کــرد .ایــن شــورا بــه عنــوان نماینــده
دانشــجویان دانشــگاه در امــور صنفــی و رفاهــی
اســت و در صــورت تصویــب شــورای دانشــگاه
می توانــد در حیطــه امــور صنفــی و رفاهــی نقــش
اجرایــی نیــز داشــته باشــد.
تــا اینجــا بــه اهمیــت شــورای صنفــی دانشــجویان
در ادامــه حیــات رفاهــی و علمــی دانشــجویان
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پی بردیــم.
امــا نکتــه حائــز اهمیــت وضعیــت شــورای صنفــی
دانشــجویان پژوهشــگاه از آغــاز تــا کنــون اســت.
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی پژوهشــگاه علــوم
انســانی و مطالعــات فرهنگــی ،بــرای نخســتین بــار
در تاریــخ  27بهمــن  1393انتخاباتــی را بــا عنــوان
" انتخابــات شــورای صنفــی دانشــجویان" برگــزار
کــرد.
پــس از اتمــام انتخابــات و اعــام نتایــج ســه نفــر
بــه عنــوان اعضــای اصلــی و دو نفــر بــه عنــوان
اعضــای علی البــدل انتخــاب شــدند کــه اســامی و
ســمت آنهــا در زیــر آمده اســت :
 .1آقای امیررضا باقرپورشیرازی – دبیر شورا
 .2آقای احمد غیاث – معاون
 .3خانم مریم دارابی – مسئول کمیته رفاهی
اعضای علی البدل :
.1خانم راضیه کللی خورموجی– مسئول اردوها
.2خانم سمیه آقابابایی  -روابط عمومی

ماهنامه دانشجویی بیان
*صاحب امتیاز :معاونت فرهنگی  -اجتماعی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
* مدیر مسئول  :بشیر معتمدی
* مدیر اجرایی :منوچهر صابر

* صفحه آرایی :انتشارات تحریر خیال

بــه گــزارش خبرنــگار نشــریه بیــان ،ایــن شــورا
موظــف اســت هــر دو هفتــه یک بــار ضمــن
تشــکیل جلســه و رســیدگی بــه وظایــف مربوطــه،
گــزارش آن را مکتــوب کــرده و بــه معاونــت
فرهنگــی و اجتماعــی ارائــه دهــد .مســئول کمیتــه
رفاهــی شــورای صنفــی ،در گفتگــو بــا خبرنــگار
مــا اذعــان دارد کــه برگــزاری جلســات فاقــد نظــم
بــوده و چنــد تــن از اعضــای شــورا بویــژه آقــای
باقرپورشــیرازی ،بــدون هیــچ اطالعــی ،از انجــام
وظایــف محولــه ســرباز زده انــد .مریــم دارابــی
در ادامــه اظهــار کــرد کــه ایــن شــورا بــا وجــود
وضعیــت موجــود و اینکــه بــرای اولیــن بــار در
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی
فعالیــت خــود را آغــاز کــرده ،توانسته اســت بــا
اجــرای اقداماتــی چــون اردوهــای مشــهد ،ماســوله
و زنجــان ،بهبــود وضعیــت رفاهــی و تغذیــه
دانشــجویان (نســبت بــه دو ســال پیــش) ،رضایــت
نســبی آنهــا را جلــب کنــد.
چنانچــه روابــط عمومــی معاونــت فرهنگــی
اجتماعــی پژوهشــگاه بــه خبرنــگار مــا گفته اســت،
مســئولین قصــد دارنــد آذر مــاه امســال انتخابــات
شــورا را برگــزار کننــد.
ایــن منبــع همچنیــن اضافــه کــرد کــه مســئولین
بــه دنبــال برگــزاری هــر ســاله انتخابــات و
موکــول کــردن زمــان آن بــه آبــان مــاه هســتند
؛ لــذا از دانشــجویان خوش فکــری کــه تمایــل بــه
کاندیداتــوری در ایــن شــورا دارنــد ،طــی مراتــب
قانونــی ثبــت نــام بعمــل خواهــد آمــد.

* سردبیر :شکوفه کریمی

* هیات تحریریه :شکوفه کریمی ،بدریه جوکاری،
امین رمضانعلی ،علی زرکی ،صبا عنایتی
* ویراستار  :بدریه جوکاری
* ارتباط با ما:
@ gmail.com

bayannashrieh

* کانال تلگرام:
telegram.me/bayanmedia
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