
جلسـه ی شـورا عمومی                               

ــر  ــمن ه ــه دش ــی ک ــرایط کنون در ش
ــان  ــر جوان ــی،  فک ــم فرهنگ ــا تهاج ــه ب لحظ
ــد  ــجو بای ــر دانش ــت، قش ــه اس ــدف گرفت را ه
ــرده و  ــاال ب ــائل روز ب ــه مس ــود را ب ــی خ آگاه
تحلیــل سیاســی داشــته باشــد تــا حیلــه هــای 

ــد. ــمن را بشناس دش
                            صفحه ی 4 

مقصر انقالب است یا مدل اقتصادی غرب؟ سال به سال، قربان سال بعدمصاحبـه با آقای سـجادیان

 این جا ایران است. کشوری که در آن 
 انقالب مستضعفان و مردم حکومت می کنند.
 کشوری که با فرهنگی غنی و مردمانی عدالت

خواه و پای کار انقالب
 اما چرا داریم فقر، تورم، رکود و وضع بد

اقتصادی را تحمل می کنیم؟
              

                           صفحه ی 3

 دغدغــه ی بچــه هــا نســبت بــه 
ــری  ــه گ ــت و مطالب ــن اس ــی پایی کار فرهنگ
ــا مشــاهده نمــی شــود.  ــن بچــه ه ــادی بی زی
ــن  ــی بیشــتری بی ــه همــکاری و همدل ــاز ب نی

ــت. ــا هس ــکل ه ــا و تش ــون ه کان

                                             صفحه ی 2 

ضمــن تقدیــر از مســئوالن گــران 
ــه  ــردن ادوی ــه نک ــدن افاق ــا دی ــه ب ــدری ک ق
هــای بســیار در غذاهــای دانشــجویان جهــت 
ــا  ــد ت ــم گرفتن ــان تصمی ــی آن ــدم فراموش ع
ژتــون  قیمــت  اقتصــادی  اوضــاع  ایــن  در 
فراموشــی و آزاد را بــه چندیــن برابــر افزایــش 

ــرویس  ــن س ــرخ ده داده و ن
ــد. ــاده کنن ــی را پی کن
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صفحه ی 4



علــمی- فرهنــگی

اینترنت و فرهنگی که نیاموختیم!
شقایق نظری- پزشکی96 

 فاطمه کول و اسما مددی زاده-
مامایی 95 و 94

ــریه  ــماره از نش ــن ش ــت و پنجمی در بیس
ی رویــش، مفتخــر بــه مصاحبــه بــا مدیریــت 

امــور فرهنگــی دانشــگاه هســتیم. 
 ۱۳6۸ ســال  متولــد  ســجادیان  مجتبــی   
کــه کارشناســی ارشــد بیوشــیمی شــان را از 

ــد. ــدان گرفتن ــگاه زاه دانش

 ســام وقتتــان بخیــر، خاطــره ای 
جــذاب از دوران تحصیلتــان داریــد؟

 عــرض ســالم و خســته نباشــید و هــم چنیــن 
تبریــک ســال تحصیلــی جدید.

 تمــام دوران تحصیــل خاطــره اســت... در 
دوران کارشناســی ارشــد، اســتادی بســیار 
ســخت گیــر داشــتیم، از قضــا روزی کــه 
ــرای  ــت ب ــال داش ــه ی فوتب ــون برنام تلویزی
ــه  ــر را ک ــرف باف ــا ظ ــر کاره ــریع ت ــام س اتم
ــر  ــود را زی ــده ب ــرون آم ــوکالو بی ــازه از  ات ت
آب گرفتــم تــا هــر چــه ســریع تــر کارم تمــام 
شــود و بــه فوتبــال برســم. کــه ناگهــان ظــرف 
ــر از  ــگاه پ ــد و کل آزمایش ــر ترکی ــاوی باف ح
بافــر شــد! همــان لحظــه اســتاد از راه رســید و 
مجبــور شــدم بــا الــکل ۸0 درصــد، تــا ســاعت 

ــم...! ــز کن ــگاه را تمی ــب کل آزمایش ۱۱ ش
ــوزه ی  ــت در ح ــه فعالی ــه ب ــا توج  ب
ــم  ــا فیل ــیقی ی ــاب، موس ــی، کت فرهنگ

ــت؟ ــان چیس ــه ت ــورد عاق م
 ســعی مــی کنــم همــه نــوع  کتــاب را مطالعه 
کنــم ولــی بیشــتر وقتــم را روی کتــاب هــای 
ــخ  ــه تاری ــذارم و ب ــی گ ــودم م ــته ی خ رش

قبــل از اســالم و بعــد از 
اســالم هــم عالقــه دارم.

و  مارمولــک  فیلــم: 
هــا اخراجــی 

بیشــتر  موســیقی: 
محمدرضــا  و  همایــون 

ن  یا شــجر
ــد،  ــی نبودی ــر فرهنگ ــر مدی ــما اگ  ش
ــه ای  ــه عرص ــتید در چ ــت داش دوس
ــته  ــمتی داش ــه س ــید و چ ــال باش فع

ــید؟ باش
 در حــوزه ی تحصیلــی خــودم کار تحقیقاتــی 

و آموزشــی انجــام مــی دادم.
ــاب  ــی را انتخ ــت فرهنگ ــرا مدیری    چ

ــد؟ کردی
از همــان زمــان دانشــجویی در انجمــن علمــی 
ــه  ــبت ب ــی نس ــناخت خوب ــودم و ش ــال ب فع

ــور فرهنگــی داشــتم. ام
ــا از  ــگاه م ــی دانش ــکات فرهنگ  مش

ــت؟ ــزی هس ــه چی ــما چ ــد ش دی
 دغدغــه ی بچــه هــا نســبت بــه کار فرهنگــی 
ــن  ــادی بی ــری زی ــه گ ــت و مطالب ــن اس پایی

بچــه هــا مشــاهده نمــی شــود.
تیــم خوبــی بــرای کار فرهنگــی نداریــم و نیــاز 
بــه همــکاری و همدلــی بیشــتری بیــن کانــون 

هــا و تشــکل هــا هســت.
علــوم  دانشــگاه  دانشــجوی  اگــر   
پزشــکی رفســنجان بودیــد، کــدام 
کانــون یــا تشــکل 
ــت  ــرای فعالی را ب
مــی  انتخــاب 

کردیــد؟
 دوســت داشــتم در 
ــا  ــون ه ــه ی کان هم
ــا را  ــا و اردو ه ــن ه ــی جش ــم ول ــت کن فعالی
ــکلی را  ــا تش ــون ی ــتر دوســت دارم و کان بیش
ــر  ــال ت ــه فع ــه از هم ــردم ک ــی ک ــاب م انتخ

ــد. باش
ــکل  ــا و تش ــون ه ــما کان ــر ش ــه نظ  ب
ــت  ــر فعالی ــا از نظ ــگاه م ــای دانش ه

ــتند؟ ــور هس چط
فعالیــت شــان بســیار کــم اســت و جــای کار 
زیــادی دارنــد، خصوصــا از تشــکل هــا انتظــار 

بیشــتری مــی رود.
 از دیــد شــما دانشــجوی موفــق، بایــد 

چــه ویژگــی هایــی  داشــته باشــد؟
 در وهلــه ی اول اخــالق خــوب و در درجــات 
انضبــاط و درس خوانــدن  و  بعــدی نظــم 

اهمیــت دارد.
 درس یا کار فرهنگی؟

هــم  بــا  تقابلــی  و  تضــاد  گونــه  هیــج 
ــر  ــده ی همدیگ ــل کنن ــه تکمی ــد بلک ندارن

 . هســتند
 بــزرگ تریــن هدفتــان در زندگــی چــه 

چیــزی اســت؟
 ایــن کــه شــرمنده ی خانــواده ام نشــوم و بــه 

خدمــت مــردم مشــغول باشــم.
ــجویان  ــا دانش ــی ب ــان صحبت  در پای

ــد؟ ــد بفرمائی داری
 مجموعــه ی فرهنگــی دانشــجویی و امــور 
ــت. از  ــی هس ــی خوب ــط خیل ــی محی فرهنگ
دانشــجویان خواســتارم پیشــنهادها و دغدغــه 
ــد  ــان بگذارن ــا در می ــا م ــای خودشــان را ب ه
تــوان حمایــت مــی  و مــا هــم در حــد 

ــم.  کنی
ــا  ــار م ــان را در اختی ــه وقتت ــون ک ممن

ــتید. گذاش
خواهش می کنم، موفق باشید.
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جـایی که ایسـتاده ایم 
فـاطمــه کول-  مامایـی 95

کویـر خونیــن
مهسا موال پرست- علوم آزمایشگاهی 96

عاطفه بهمن- مامایی95

بهـار زندگـی، جوانـی
    فعالیت کانون ها و تشکل ها کم است.

ســرمـقــالــه

ــبت  ــا نس ــه ه ــه ی بچ  دغدغ
ــت و  ــن اس ــی پایی ــه کار فرهنگ ب
مطالبــه گــری زیــادی بیــن بچــه هــا 

ــود. ــی ش ــاهده نم مش

شــعـر و ادبــــ

تـلـنـگــر

 بررسی اعتیاد در بستر فضای مجازی؛

گفتگویی با آقای سجادیان، مدیریت امور فرهنگی

در طول تاریخ و به قدمت عمر بشر، 
درباره اغتنام فرصت و بهره گیری از 
ثانیه به ثانیه عمر سخنان زیادی گفته 
که  جوانی  دوران  بخصوص  است؛  شده 
بهار زندگی هر انسانی است و هدیه ای 
هستی  یکتای  سوی  از  ارزشمند  است 
بار  یک  تنها  روزگار  دست  که  بخش 
فرصت بهره گیری از آن را به هر شخص 

می بخشد.
است  ای  پرنده  همچون  جوانی 
و  گشود  را  آن  های  بال  میتوان  که 
خوشبختی را اندک اندک در النه عمر 
به  نتوان  هیچگاه  شاید  کرد،  ذخیره 
هیچ  با  و  زمانی  هیچ  و  بازگشت  عقب 
فرصت  نتوان  ای  هزینه  و  پول  مقدار 
نیروی  و  زندگی  رفته  دست  از  های 

جوانی را باز گرداند. 
السالم  علیه  سجاد  امام  آن  بر  عالوه 
آدم،  فرزند  بیچاره  که  اند  فرموده 
پیوسته به سه مصیبت بزرگ مبتالست 
از آن عبرت نمی گیرد در حالی که  و 
دنیا  امر  بگیرد،  عبرت  ها  آن  از  اگر 
آن  از  یکی  شود:  می  آسان  او  وآخرت 
سه، گذشتن هر روز عمر اوست، اگر 
در مالش نقصانی پدید آید مغموم می 
شود، با آن که جای درهم رفته، درهم 
دیگری می آید و آن را جبران می کند 
و  کند  نمی  را چیزی جبران  عمر  ولی 

باز نمی گرداند. 
سهراب  از  بیت  یک  این  اگر  شاید 
سپهری را مدنظر قرار دهیم بیشتر قدر 
زندگی   : بدانیم  را  جوانی و فرصت ها 
ی  حوضچه   در  کردن  تنی  آب 
بکنیم،  را  ها  درخت  است،  اکنون 

آب در یک قدمی است...

خورشید خون می گریست؛
و دانه های سبز تسبیح، که اهلل 
بر پیشانی شان حک شده بود،
یکی یکی آسمانی می شدند.

کویر فریاد می کشید و خون از درونش 
می جوشید.

هلهله های سرخ بلند شده بود؛
و شیون زنان با جیغی ممتد از ماتم،

کربال را سیاه کرده بود. 
صورت ها روی نیزه ها مثل الماس می 
درخشید و سیر صعود خود را تثبیت می 

کرد.
بیرق های سبز به زمین می خوردند و 

این اسالم بود که ایستاده می ماند.
زمین گلگون شده بود و 

هفتاد و دو کبوتر بر فراز سرزمینی داغ 
اوج می گرفت.

بیرق های سرخ، خدای حسین را شکر 
می گفتند،

سفیدشان  های  روح  با  جهانیان  و 
ازسیاهی ظلم سخن می کردند.

از عروجی که در تاریخ رخنه کرده؛
و جهادی که سرزمین سوزان و بی رحم 

را قدیس کرده است، نوشتند.
تا جهان، جهان است 

کربال از داغ می سوزد؛ 
و ما داغدار باقی می مانیم؛ 

گنبد  انتظار  در  سبز  های  پرچم  با  و 
طالیی حسینی اش می جنگیم.

بودنم  ورودی  اول  های  روز  همان  از    
ترسیدم؛  می  چیزی  یک  از  دانشگاه  در 
این که مثل خیلی های دیگر ذهنم الگو 
وارانه بیندیشد؛ این که به تکثر اندیشه ها 
عادت کنم، این که همه چیز را به قرائت 

ها حواله دهم...
نمی دانستم چگونه دانشجو باشم و در 
دانشجویی آنگونه باشم که خدا هم راضی 

باشد... 
را  درونم  آتش  چگونه  دانستم  نمی 

خاموش کنم...
که  که  کس  آن  کردم  می  فکر  گاهی 
این صبح و شب  با  آمده است دانشگاه و 

کردن ها مشکلی ندارد، خوش به حالش!
کردنی  زندگی  جور  این  با  کسی  اگر 
نکند  تلف  را  خودش  وقت  ندارد،  مشکل 

و بقیه ی مطلب را نخواند.
اما آن که می خواهد جایی بایستد که 
به ندای هل من ناصر امامش لبیک بگوید، 
از  چرا  که  دهد  پاسخ  سوال  این  به  باید 
بین این همه کار و راه، دانشگاه را انتخاب 

کرده است؟!
به راستی چرا؟

چرا آن پیر دلسوز گفت که در جمهوری 
اسالمی هرجا قرار گرفته اید آن جا مرکز 
ی  متوجه  کارها  ی  همه  و  است  اسالم 

شماست ؟!
که  جاست  این  تو  رسالت  شاید  امروز 
به جهاد علمی در دانشگاه مشغول باشی؛ 

فردا شاید در پستی دولتی...
 باید از هم اکنون آموخت تا فردا نشود 
یاد صله  به  شایسته ساالری  به جای  که 

ی رحم افتاد!
و نکند خدمت را فدای مادیات کنیم!

هندزفری  های  گره  با  را  خود  نباید 
سرگرم نشان داد!

نباید دانشجو بود بلکه باید دانشجو بود!
نباید بی تفاوت بود...

بخور  اخبار،  در  روز  هر  که  دانشجویی 
قیمت  نوسان  و  احتکار  المال،  بیت  بخور 
ها و اصرار بر بستن FTAF را می شنود و 
آن قدر برایش طبیعی است که گویا اخبار 

آب و هوا را شنیده است!
دانشجویی که تاریخ را صرفا برای درس 
آن  از  و  خواند  می  دانشگاه  واحدی  دو 
عبرت نمیگیرد و فقط دانشگاه آمده است 
تا صرفا مدرکی گرفته و منزلت اجتماعی 
خود را ساخته باشد، آیا این دانشجو موذن 

جامعه است؟!
آیا با نبودش نماز امت قضا می شود؟!

اصال من و تو چرا باید نگران آن باشیم 
که سر این نظام و آینده اش چه می آید؟!

دانشجو بودن فقط به چرخه ی کالس و 
سلف که نیست!

کدام  است.  مبارزه  میدان  میدان، 
مبارزه؟!

جنگی که نمی دانی چقدر اجر مجاهدت 
که   دارد  سرسختی  دشمنان  چه  و  دارد 
تحقیقی  و  علمی  حرکت  خواهند  نمی 

صورت بگیرد...
دشمن هر زمان جایی را نشانه می رود، 
خود  جان  که  باخته  پاک  دیروزجوانانی 
امروز  و  کردند  این کشور  آبادی  فدای  را 

جنگی دیگر با حربه ای دیگر...
 هر اندازه که ما در این جبهه فرصت ها 
بهره  دشمن  جبهه ی  دهیم،  از دست  را 

مند می شود!
این می شود که جوان ما به جای ماندن 
و خدمت  در سرزمین خودش، سرزمینی 

بیگانه را انتخاب می کند.
 FTAF این می شود که مجلس کشور
جمع  که  آن  حال  کند  می  تصویب  را 
 FTAF که  دانند  نمی  هنوز  کثیری 

چیست؟!

فرصت ها در گذرند، بعضی از فرصت ها 
فقط یک بار به دست می آیند...

قدر لحظات دانشجویی را باید دانست و 
براستی که  همه چیز از دانشگاه ها شروع 

می شود...

ــد  ــی مانن ــای اجتماع ــبکه ه ــت و ش    اینترن
در  کــه  دیگــری  هــای  پدیــده  ی  همــه 
اطرافمــان هســتند، پیامدهــای مثبــت و منفــی 
زیــادی دارنــد و مهــم تــر از هــر مســئله ای این 
اســت کــه چگونــه بــا برنامــه ریــزی و آگاهــی 

ــم.  ــتفاده کنی ــا اس از آن ه

  متأســفانه یکــی از معضالتــی کــه در جامعــه 
ــات  ــه امکان ــت ک ــن اس ــود دارد، ای ــا وج ی م
قبــل از ایــن کــه فرهنــگ اســتفاده از آنهــا را 
فــرا بگیریــم در اختیارمــان قــرار مــی گیرنــد و 
همیــن، ســبِب اســتفاده ی افراطــی و نادرســت 
از امکانــات شــده اســت؛ بــه گونــه ای کــه اگــر 
ــا  ــا م ــه آی ــوال؛ ک ــن س ــه ای ــان ب ــر کدامم ه
معتــاد فضــای مجــازی هســتیم، پاســخ بدهیــم 
ــت اســت و  ــا مثب ــی از م ــاالً پاســخ خیل احتم
ایــن فضــای بــه اصطــالح مجــازی از واقعیــت 
ــرده  ــر ک ــا را درگی ــر م ــش ت ــان بی زندگیم
ــود،  ــتفاده نش ــت اس ــر از آن درس ــت و اگ اس
بــه همــه ی جنبــه هــای زندگــی انســان اعــم 
ــی  ــی م ــی و عاطف ــی، اجتماع ــی، روان از روح

ــد صدمــه وارد کنــد.  توان
  اولیــن بررســی در مــورد اعتیــاد بــه اینترنــت 
ــوان  ــه عن ــرگ« ب ــوان گلدب ــط دکتر»ای توس
یــک اخــالل واقعــی مــورد بررســی قــرار 
ــا بررســی هــای بعــدی کــه توســط  گرفــت. ب
ــان جوامــع  ــان انجــام شــد؛ درمی ســایر محقق
ــت  ــه اینترن ــاد ب ــار اعتی ــاظ آم ــف از لح مختل
ــن  ــه ای ــد ک ــده ش ــای بســیاری دی ــاوت ه تف
فرهنــگ  تفــاوت  از  ناشــی  آمــار،  تفــاوت 

ــت.  هاس

ایــن  روانشناســی  هــای  بررســی  طبــق   
وابســتگی بیــش از فضــای مجــازی و اینترنــت،  
ــه در  ــت ک ــاختاری اس ــرات س ــی از تغیی ناش
ــه  ــد ک ــی ده ــز رخ م ــانی مغ ــه ی پیش ناحی
ــن  ــت. در ای ــدی اس ــت بن ــه اولی ــوط ب مرب
زمــان اینترنــت بــه اولویــت فــرد تبدیــل مــی 
شــود. زمانــی کــه از اعتیــاد بــه اینترنــت یــاد 
ــای  ــاق ه ــه ات ــاد ب ــامل اعتی ــم ش ــی کنی م
گــپ، ایمیــل وصفحــات اجتماعــی مــی شــود، 
کــه همــه ایــن هــا زمینــه ی تخریــب ســالمت 
ــه ســبب اضطــراب،  ــد ک ــی ان روح و روان آدم
افســردگی، بــی قــراری، کنــاره گیــری از 

ــوند. ــی ش ــی  و... م ــاع  واقع اجتم

  ســخنانی کــه تــا کنــون گفتــه شــد؛ حــرف 
ــم  ــنیده ای ــا  ش ــا باره ــه م ــتند ک ــی هس های
امــا حــال  بهتــر اســت ایــن را مطــرح کنیــم 
ــازی و دوری از  ــگ س ــن فرهن ــرای ای ــه ب ک
ــد  ــه بای ــا چ ــه اعتیاده ــادن در دام اینگون افت
ــه ی  ــه هم ــت ک ــدم آن اس ــن ق ــرد. اولی ک
ــا  ــمن م ــن دش ــزرگ تری ــم ب ــا بدانی م
ــتفاده   ــدم اس ــتگی و ع ــن وابس در ای
ــا  ــود م ــکان؛ خ ــن ام ــت از ای ی درس
ــان  ــه روزم ــتیم ک ــان هس ــتیم. خودم هس
ــی  ــن ب ــم و همی ــی گذرانی ــه م ــدون برنام را ب
برنامگــی ســبب مــی شــود کــه ســاعت هــای 
طوالنــی از روزمــان را صــرف ایــن فضــا کنیــم 
ــن ســبب بســیاری از وابســتگی  ــاید همی و ش
هــای روحــی و عاطفــی بشــود. بنابرایــن بهتــر 
ــتفاده  ــرای اس ــاعتی مشــخص ب ــه س اســت ک

ــم. ــن کنی معی

   همچنیــن مــا مــی توانیــم از اینترنــت بــرای 
تحقیقــات و ارائــه ی مقالــه هایمــان 
ــه  ــوان آن را ب ــی ت ــی م ــم و حت اســتفاده کنی
فضایــی بــرای کســب و کار و تجــارت بــدل 
کــرد. امــا ایــن موضــوع کــه خــود شــبکه هــای 
اجتماعــی و وب ســایت هــا بایــد ســازماندهی  
شــده عمــل کننــد نیــز، بســیار حائــز اهمیــت 
ــر  ــال حاض ــفانه در ح ــا متاس ــد. ام ــی باش م
ــا  ــدی در آن ه ــارت ج ــاص و نظ ــی خ قوانین

حاکــم نیســت.

  شــاید یکــی از بــزرگ تریــن معضــالت 
وابســتگی  ایــران،  در  مجــازی  فضــای 
ــی باشــد  کــه در بیــن پســران  ــای عاطف ه
ــم  ــر بخواهی ــود. اگ ــی ش ــاد م ــران ایج و دخت
دقیــق تــر بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم؛ بایــد 
بــه خانــواده هــا ورود پیــدا کنیــم. جایــی کــه 
ــر  ــار همس ــد نث ــی ح ــت را ب ــوان محب ــی ت م
ــرای  ــن فضــا ب ــر ای ــا درگی ــرد ت ــدان ک و فرزن
جبــران کمبــود محبــت نباشــند  و در حکمــت    
مــی  علــی)ع(  امــام  البالغــه،  نهــج   ۳65
فرماینــد: »اندیشــه، آینــه ای شــفاف و عبــرت 
بیــم دهنــده ای  خیراندیــش   از حــوادث؛ 
اســت.« پــس چــه بهتــر قبــل از هرگونــه 
اســتفاده از ایــن فضــا بــه آثــار آن بیاندیشــیم 
وســپس از آن اســتفاده کنیــم. در نهایــت بایــد 
گفــت تــا زمانــی کــه مســئوالن فرهنگی  
کشــور بــه شــبیخون فرهنگــی و جنــگ 
ــرم رســانه ای دشــمن یقیــن نداشــته  ن
ــنی در  ــق روش ــوان اف ــی ت ــند؛ نم باش

ــود. ــّور ب ــه متص ــن رابط ای
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نزدیک به جشن 40 سالگی انقالب، جلز و ولز 
آمریکا، اسرائیل و مّتحدان نقاب زده ی داخلی و 
خارجی شان بلندتر از همیشه به گوش می رسد. 
از تحریف سخنان رهبری و ساخت کلیپ های 
انحرافی منفصله ی امام و امت تا اصرار بر مذاکره 
و تشدید حمالت اقتصادی و تروریستی، زیرا در 
تحلیل های یهودیان و آیات انجیل هم به نابودی 

اسرائیل اشاره شده است. 
رفسنجانی  هاشمی  محسن  داخل  در 
و  میکند  توییت  را  #صدای_بهمن_اعتراضات 
می  تشدید  مسئولین  برخی  منافقانه  رفتارهای 
گوید  می  پرورش  و  آموزش  بازرس  اخیرأ  شود. 
و  سلیمانی  سردار  از  داریم  دستورالعمل  ما  که 
یا حرفی  مدرسه عکس  در  مدافع حرم  شهدای 
نباید باشد! نمایشگاه زنان شهرداری تهران علناً 
چادر حضرت زهرا سالم اهلل علیها را نشانه رفت. 
بنر و کیسه های پارچه ای این نمایشگاه با عنوان 
)زنان چهره شهر را تغییر می دهند( که نفی رنگ 
مشکی را همراه داشت، جنجال به پا کرد و دریغ 
از یک عذرخواهی خشک و خالی فاطمه راکعی 
در توجیهات مزخرف محیط زیستی اش مدعی 
شد :»منظور رنگ آمیزی محیط های شهری و 
گرد و غبار زدایی با کمک بانوان است«! پس از 
آن هم، سایت خبری جماران حمله تروریستی به 
رژه نیروهای مسلح را تقصیر نظامیان دانست و 

هشتک سرانجام خشونت زد! 
برای  کرد  جرئت  ای  نماینده  ملت  خانه  در   
از  پیش  نطق  درخواست  نظام  اصل  به  حمله 
اقتصادی  نابسامان  اوضاع  این  در  بدهد!  دستور 
سفارت  به  حمله  بخواهد،  را  گران  فتنه  آزادی 
محکوم  را  خرمشهر  فتح  از  پس  دفاع  و  آمریکا 
و سخنان امام راحل را تفسیر به رای کند. خون 
نرمش  را  برجام  و  پایمال  را  ای  هسته  شهدای 
را  آن  ثمری  بی  که  حالی  در  بخواند  قهرمانانه 
بگوید  اساس  بی  بیندازد.  ها  موشک  گردن  به 
پیدا  ورود  اقتصاد  و  سیاست  عرصه  به  نظامیان 
کرده و تداخل فعالیت ایجاد کرده اند! بی کفایتی 
موجب  که  مسئولین  خیانت  موارد  برخی  در  و 
کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ها شد را 
برگردن سیاست های اسالمی انداخته، به رهبری 
معظم  توهین کند، والیت فقیه را زیر سوال ببرد 
 ۸ دیگری  شود!  نظام  ساختار  تغییر  خواهان  و 
سال در موضوعات فرعی حصر، نظارت استصوابی 
بنویسد!  رهبری  برای  سرگشاده  نامه  غیره  و 
کشور  مسائل  در  که  بگوید  خبرگان  مجلس  به 
قانون  در  بازنگری  درخواست  نکنید.  دخالت 
اساسی و چنگ انداختن به شورای نگهبان، سوء 
برای  رفراندوم  تقاضای  و  جمهوریت  از  استفاده 
پیشبرد اهداف شوم خود از اراجیف وکیل دیگر 
باشد. به قوه قضائیه و روحانیت آشکارا تاخته و 
آن را ناکارآمد بخواند. البته به دولت که مسئول 
اصلی حل مشکالت اقتصادی است انتقاد جدی 
ندارد و استیضاح و طرح سوال مجلس را بی فایده 
می داند ولی صدا و سیما را مسئول پاسخگویی 

به ملت و نمایندگان بر شمرد! 
و  قباد  اوالد  سیاوشی،  همراهی  با  هم  اکنون 
ناظری پیگیر تمام قد طرح خائنانه اصالح ماده 
برای  ازدواج  ممنوعیت  که  مدنی  قانون   ۱40۱
دختران و چسران زیر ۱۳ و ۱6 سال و محدودیت 

زیر ۱۸ سال است، هست.
ختم کالمم *کفی اهلل المومنین القتال* و 

جهاد ما دانشجویان مطالبه گری است.
وظیفه ی ما چیست؟ رشد و پرورش فرهنگ 
است.  واجب  ما  بر  کشور  رشد  راه  در  جهاد، 
این  این کشور، رشادت های هسته ای  فرزندان 
فراموش  را  آوردند  آن  بر سر  و آن چه  مرزوبوم 
با رشادت های علمی،  ان شاءاهلل  نخواهند کرد. 
باز خواهیم  به کشور خود  را  این صنعت  دوباره 

گرداند.

زهــراکـورکـی نژاد- پزشکــی94امیرحسین ترابی نژاد- پزشکی9۶

و  دوم  جهانــی  جنــگ  پایــان  از  پــس 
ــت  ســقوط مــدل اقتصــادی لیبرالیســم، دول
هــای غربــی در پــی آن شــدند کــه در جهــت 
ــر شــورش  ــت از خــود در براب ــظ و صیان حف
ــدی  عوامــل شــوروی، مــدل اقتصــادی جدی
ــیال  ــدل سوس ــاز م ــد. در آغ ــال کنن را اعم
ــور  ــا ظه ــی ب ــد ول ــاده کردن ــرات را پی دموک
او  اقتصــادی  مــدل  و  فریدمــن  میلتــون 
)نئولیبرالیســم؛ کــه در جهــت بازگشــت 

جیــب  بــه  پــول 
داران  ســرمایه 
شــده  طراحــی 
اولیــن  در  بــود( 
ــش  ــرای آزمای گام ب
ــداد  ــدل تع ــن م ای
دانشــجو  زیــادی 
هــای  کشــور  از 
التیــن  آمریــکای 
بــه ویــژه شــیلی؛ 
بورســیه رشــته ی 
دانشــگاه  اقتصــاد 
شــدند.   شــیکاگو 
دانشــجویان  ایــن 
تحــت تعلیــم خــود 

فریدمــن قــرار گرفتنــد. ســال هــا بعــد 
ــه  ــجویان ب ــن دانش ــت ای ــس از بازگش و پ
ــن در دانشــگاه  ــه فریدم ــه ای ک ــیلی، دان ش
ایــن  و  داد  ثمــر  بــود  کاشــته  شــیکاکو 
ــات  ــه ثب ــدند ک ــی آن ش ــان درپ اقتصاددان
اقتصــادی دولــت انقالبــی شــیلی کــه توســط 
ــد.  ــم بزنن ــه ه ــد را ب ــی ش ــده اداره م آلن
ــون و  ــیا، نیکس ــک س ــس از کم ــرانجام پ س
ایــن اقتصاددانــان دولــت آلنــده ســقوط کــرد 
ــس  ــا( ریی ــر کودت ــینه )رهب ــرال پوش و ژن

جمهــور جدیــد شــیلی شــد. 
ایــن  پوشــینه،  دولــت  بــا  همزمــان 
اقتصاددانــان کتابــی را تحــت عنــوان »آجــر« 
تهیــه و تقدیــم وی کردنــد. تئــوری هــای این 
ــت  ــرل قیم ــتن کنت ــی : برداش ــاب ) یعن کت
هــا، فــروش شــرکت هــای دولتــی، برداشــتن 
گمــرک واردات وقطــع هزینــه هــای دولتــی 
( توســط دولــت جدیــد شــیلی اجــرا شــد و 
اتفاقــا نتیجــه داد و چــه نتیجــه ای هــم داد! 
پــول هــا و ســود هــا بــه جیــب ثروتمنــدان 
ــدرت و  بازگشــت و ایشــان را سرمســت از ق
دارایــی کــرد و جنــاب فریدمــن هــم بخاطــر 
ــب  ــه کس ــق ب ــی موف ــوش خدمت ــن خ ای
ــاد  ــر اقتص ــه س ــا ب ــد؛ ام ــل ش ــزه نوب جای
ــازل شــد؟  ــی ن شــیلی و مــردم آن چــه بالی

بعد از یکسال از اجرای این طرح، تورم 
به ۳75 درصد و بیکاری و فقر مردم به اوج 

خود رسید. 
ــن  ــت ای ــاال وق ح
بــود کــه ایــن مــدل 
ــذا  ــود؛ ل ــی ش جهان
ــن  ــاگردان فریدم ش
و  درآرژانتیــن 
برزیــل بــه پســت 
کلیــدی  هــای 
باعــث  و  رســیدند 

کاهــش 40 درصــدی دســتمزدها و ســود هــا 
ــرمایه  ــل س ــرا شــدند؛ در مقاب ــش فق و افزای
داران غربــی ســود زیــادی بــه جیــب زدنــد؛ 
امــا نکتــه جالــب ماجــرا قــول فریدمــن 
ــا  ــراه ب ــدل هم ــن م ــرای ای ــر اج ــی ب مبن
ــد  ــرا ش ــه اج ــی آنچ ــود؛ ول ــی ب دموکراس
ــده  ــه بن ــود! )البت ــوری ب ــور دیکتات در کش

ــم(.  ــی کن ــت نم ــم حمای ــی ه از دموکراس
از فجایع دولت ریگان و نیکسون  در آمریکا، 
تاچر در انگلیس، بازار بورس آسیا، چهارشنبه 

سیاه در اروپا و... که بگذریم، می رسیم به 
زمانی که عناصر غرب گرا در دولت 

گورباچف رخنه کرده و راه برای افکارفریدمن 
باز شد. با سقوط شوروی، جناب ویلتیسن 

)رییس جمهور غربگرا ی روسیه و عضو 
اسبق کابینه شوروی( نئولیبرالیسم را در این 

کشور اجرا کرد. 
بعــد  یکســال 
 ۱992 یعنــی 
خریــد  قــدرت 
ــد  ــردم 40 درص م
یافــت؛  کاهــش 
ــردم  ــوم م ــک س ی
بــه زیــر خــط فقــر 
فســاد  رفتنــد؛ 
وجرایــم ســازمان 
دولــت  در  یافتــه 
مــردم  بیــن  و 
افزایــش یافــت و تا 
 ۸0 ۱99۸؛  ســال 
ــاورزان  ــد کش درص
ورشکســته شــدند، 7000 کارخانــه بــه زوال 
ــی  ــون روس ــه 72 میلی ــی ک ــت و درحال رف
ــکو  ــد؛ مس ــی رفتن ــر م ــط فق ــر خ ــه زی ب
شــهرمیلیونر هــا بــود و نیــز ایــن فجایــع در 
ــه  ــه هم ــوی رخ داد ک ــه نح ــان ب ــه جه هم
اســت.  فریدمــن  نئولیبرالیســم  حاصــل 

این وقایع خیلی برایم آشنا است. 
ــران  ــا ای آری اینج
 ۱۳97 ســال  در 
کشــوری  اســت. 
کــه در آن انقــالب 
و  مســتضعفان 
مــردم حکومــت مــی 
ــا  ــوری ب ــد؛ کش کنن
و  غنــی  فرهنگــی 
عدالــت  مردمانــی 
کار  پــای  و  خــواه 

انقــالب. امــا چــرا داریــم فقــر، تــورم، رکــود 
و وضــع بــد اقتصــادی را تحمــل مــی کنیــم؟ 
ــم  ــد بازگردی ــرای جــواب ایــن ســوال بای ب
بــه قاجــار؛ زمانــی کــه پــای اقتصــاد مــدرن 
ــاز شــد. آغــاز  ــه ایــران ب و تفکــرات غربــی ب
صنعــت کشــتی ســازی، ایجــاد راه آهــن و یــا 
تجــارت بــا اروپــا را مــی تــوان آغــاز اقتصــاد 
»شــبه مــدرن« آن هــم به مشــاوره انگلیســی 
هــا نامیــد. همچنــان کــه پیشــرفت صنعتــی 
ادامــه داشــت ولی 
مــردم تاثیــرش را 
ــد  ــی دیدن ــر م کمت
ســرمایه  نیــز  و 
ــه  داران انگلیســی ب
تاثیــرش  خوبــی 
جیبشــان  در  را 
مــی  احســاس 
کردنــد. همچنــان 
ــدن  ــدرن ش ــبه م ــوی ش ــه س ــران ب ــه ای ک
ــی- ــور پیرامون ــه کش ــت و ب ــی رف ــش م پی

ــود، در  ــده ب ــل ش ــس تبدی ــادی انگلی اقتص
ســال ۱۳04 رضــا خــان بــه حکومــت رســید 
ــر اقتصــاد وی شــد.  ــر داوود وزی ــی اکب و عل
ایشــان پایــه هــای شــبه مدرنیتــه را کــه در 
ــه شــدت  ــود ب زمــان قاجــار ریختــه شــده ب

ــد  ــی یاب ــه م ــد ادام ــن رون ــرد. ای ــم ک محک
ــود  ــه اوج خ ــفید ب ــالب س ــه در انق ــا اینک ت
ــای  ــه ه ــاد، بنی ــن اقتص ــا ای ــد؛ ام ــی رس م
را  ایــران  اقتصادی-کشــاورزی  و  تولیــدی 
ــازار  ــران را ب ــد و ای ــی ده ــا م ــاد فن ــه ب ب
ــردم  ــاع م ــد. اوض ــی کن ــرب م ــرف غ مص
آنقــدر وخیــم مــی شــود کــه کار بــه انقــالب 
ــالب  ــه انق ــد ک ــد، هرچن ــی رس ــالمی م اس
ــادی و کمــک  ــا ایجــاد ســاختار هــای جه ب
بــه مســتضعفان کمــی اوضــاع را التیــام 
مــی بخشــد؛ امــا انقــالب در ســاختار هــای 
ــات  ــی جریان ــز نف ــادی و نی ــی و اقتص دولت
روشــنفکری و غربگــرا کار ســاده ای نیســت.

نظــام حکومتــی  ســاختار  در  انقــالب   
ــان روشــنفکری در  صــورت گرفــت امــا جری
کشــور حاکــم بــود و اجــازه تغییــر ســاختار 
هــای اقتصــادی و دولتــی را نمــی داد. چــه 
در زمــان دکتربــازرگان و چــه در زمانــی بنی 
ــدس موســوی  ــان مهن ــی در زم صــدر و حت
ــن  ــی داد( ای ــی را م ــعار چــپ گرای ــه ش )ک
ــرم  ــزاری و ن ــر ســاختار ســخت اف ــان ب جری
ــود و اجــازه تغییــر  افــزاری دولتــی حاکــم ب
ــا روی  ــی داد. ب ــی نم ــان انقالب ــه جری را ب
ــمی  ــاز رس ــمی و آغ ــت هاش ــدن دول کار آم
ــم در  ــم و تکنوکراتیس ــدی نئولیبرالیس و ج
ــازه  ــی ت ــه جان ــبه مدرنیت ــده ش ــران، پدی ای
گرفــت و در لبــاس اســالم وانقــالب رخ نمود؛ 
مثــال پدیــده ای همچــون خصوصــی ســازی 
ــنفکران و  ــع روش ــه نف ــا ب ــورد ام ــد خ کلی
ــه  ــد ک ــر چن ــردم. ه ــه م ــرمایه داران، ن س
ــت  ــا شــعارهایی علیــه دول ــت خاتمــی ب دول
هاشــمی و تنفــر 
تــورم  از  مــردم 
بــه  زمــان  آن 
حکومــت رســید 
ــدل  ــان م ــا هم ام
بــا  اقتصــادی 
بیشــتر  شــدت 
و  شــد  اجــرا 
هــم  آن  ننیجــه 
تــورم  و  فقــر 
ــن  ــداران همی ــه طرف ــه ای ک ــه گون ــود ب ب
ــگاه  ــه او در دانش ــر علی ــم در اواخ ــت ه دول
هــا شــعار مــی دادنــد؛ ولــی در دولــت نهــم 
ایــن سیاســت تعدیــل شــد و نتیجــه آن 
رونــق اقتصــادی و افزایــش قــدرت اقتصــادی 

مســتضعفان بــود. 
ــت را  ــن دول ــاالی ای ــل رای ب ــن عام همی
در دوره بعــد در پــی داشــت، امــا در دولــت 
دهــم ایــن روشــنفکران بــا حمایــت مشــایی 
ــه آن  ــتند و نتیج ــدرت بازگش ــه ق ــاره ب دوب
ــای 9۱ و  ــال ه ــادی در س ــد اقتص ــاع ب اوض
ــا  ــه ب ــم ک ــرا ه ــدال گ ــت اعت ــد. دول 92 ش
ــم  ــد ه ــاز« روی کار آم ــای ب ــعار » دره ش
کاری از پیــش نبــرد و همــان سیاســت هــا را 
ــه نفــع ســرمایه داران و روشــنفکران اجــرا  ب
ــش  ــروز در افزای ــه ام ــه ک ــد آنچ ــرد و ش ک
ــکاری،  ــر وبی ــورم، فق ــش ت ــرخ ارز ، افزای ن
رکــود، افزایــش نقدینگــی و اوضــاع بــد 

ــم.  ــی بینی ــادی م اقتص
و امــا راه حــل آن اســت کــه اقتصــاد 
بــه آغــوش مــردم بــاز گــردد و مردمــی 
ــه  ــالمی( ک ــاد اس ــدل اقتص ــود)همان م ش
ــح دادم و در  ــل توضی ــه ی قب ــده در مقال بن
آینــده اگــر حــق یــاری کــرد بیشــتر توضیــح 

ــم. ــی ده م

ــا ــه ب ــم ک ــرا ه ــدال گ ــت اعت  دول
ــد، کاری از ــاز روی کار آم ــای ب ــعار در ه  ش
 پیشــنبرد و همــان سیاســت هــا را نئولیبــرال بــه
 نفــع ســرمایه داران و روشــنفکران اجــرا کــرد.
ــرخ ــش ن ــروز در  افزای ــه ام ــه ک ــد آنچ  و ش
ــی ــادی م ــد اقتص ــاع ب ــی و اوض  ارز، نقدینگ
ــاد ــه اقتص ــت ک ــل آن اس ــا راه ح ــم. و ام  بینی
بــه آغــوش مــردم بــاز گــردد و مردمی شــود

ــی  ــیه یعن ــد در روس ــال بع ــک س ی
ــادی  ــدل اقتص ــرای م ــس از اج ــال 1992 پ س
ــد  ــردم 40 درص ــد م ــدرت خری ــرال ق نئولیب
ــر  ــه زی ــردم ب ــوم م ــک س ــت، ی ــش یاف کاه
ــازمان  ــم س ــاد و جرای ــد، فس ــر رفتن ــط فق خ
ــش  ــردم افزای ــن م ــت  و بی ــه در دول یافت
یافــت تــا ســال 1998، 80 در صــد کشــاورزان 
ــه زوال  ــه ب ــدند،7000 کارخان ــته ش ورشکس
ــی  ــون روس ــه 72 میلی ــی ک ــت و در حال رف
ــکو  ــد؛ مس ــی رفتن ــر م ــط فق ــر خ ــه زی ب
ــع  ــن فجای ــًا ای ــود و ایض ــا ب ــر ه ــهر میلیون ش
ــه  ــوی رخ داد ک ــه نح ــان ب ــه ی جه در هم
ــت. ــن اس ــم فریدم ــل نئولیبرالیس ــه حاص هم

چرا ما در اوضاع بد اقتصادی هستیم؟
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ــال 1397 ــران در س ــا ای ــن ج  آری ای
انقــالب آن  در  کــه  کشــوری   اســت. 
مــی حکومــت  مــردم  و   مســتضعفان 
ــی و ــی غن ــا فرهنگ ــه ب ــوری ک ــد. کش  کنن
ــالب ــای کار انق ــواه و پ ــت خ ــی عدال مردمان
ــود و ــورم، رک ــر، ت ــم فق ــرا داری ــا چ  ام
ــم؟ ــی کنی ــل م ــادی را تحم ــد اقتص ــع ب وض

سیاســی- تحلیـلی

خـبـر تحـلیـلـییـادداشـتــــ  مقصر انقالب است یا مدل اقتصادی غرب؟

نـدای نـفـوذ

افزایش  پرده ی  پشت  در  که  ای  مسئله 
قیمت های دالر، تا تصویب مجلس نیز پیش 
می رود قضیه سازمان مبارزه با پولشویی 

داخل ملت ها می باشد. 
یک گروه اقدام مشترک خودجوش که با 
تشکیل یک سازمان جهانی علیه تروریست 
در مجلس  کند.  می  جانبه  فعالیت یک  ها 
بارها  بودند  آن  افرادی که خواهان تصویب 
مبارزه  سازمان  تعریف  که  کردند  اعالم 
همان  دقیقا  ها  تروریست  از  پولشویی  با 
این  اما  داریم  آن  از  ما  که  است  تعریفی 
تعریف  ما  که  می کند  بیان  علناََ  سازمان 
مقامات دولتی ایران از تروریست ها را قبول 
افرادی را که منفعت های  نداریم و تمامی 
در  اند،  برده  سوال  زیر  منطقه  در  را  آن ها 
لیست سیاه خود قرار داده است؛ حتی حزب 
اهلل لبنان که به عنوان بازوی مبارزه ی ایران 
با تروریست ها در خارج از کشور است، در 

این لیست قرار دارد. 

این سازمان یک لیست دیگر تحت عنوان 
اسامی  آن  در  که  دارد  نیز  ان  دی  اس 
افرادی همچون سردار حاج قاسم سلیمانی 
این  لیست  این  طبق  خورد؛  می  چشم  به 
ایشان،  کنترل  تحت  های  سازمان  و  افراد 

حق مراودات بانکی را ندارند.
افزایش  روزها  این  مجلس  نمایندگان   
انداختن  تاخیر  به  معلول  را  دالر  قیمت 
می  جهانی  سازمان  این  کلیات  تصویب  در 
دانند؛ در حالی که کلیه اقتصاد دانان بزرگ 
با  که  کنند  می  مطرح  خارجی  و  داخلی 
افزایش و رونق بخشیدن به تولید داخلی و 
تزریق پول به حاشیه بازار می توان قیمت 
دالر را به خوبی کنترل کرد و وضعیت آن 
را بهبود بخشید. رهبر فرزانه انقالب اسالمی 
در یک سخنرانی علنی، بیان می کنند که 
نه جنگ خواهد شد و نه اقتصاد ایران با 
مشکل روبه رو خواهد شد. و تصویب هر 
گونه کلیات که توسط استکبار جهانی 
به ملت  تنظیم می شود، خیانت بزرگ 

ایران به حساب می آید. 

با  مبارزه  داخلی  قوانین   6۸۳۱ سال  در 
پولشویی به تصویب می رسد؛ با این وجود 
اگر دغدغه ی اصلی نمایندگان مجلس رفع 
به  چرا  راستی  به  است،  مردم  مشکالت 
احترام  اند  کرده  مصوب  خود  که  قوانینی 

نمی گذارند؟
 با امضاء کردن این کلیات، بدون منفعت 
مراودات  و  امنیتی  مسائل  کلیه  خاصی 
قرار  سازمان  این  اختیار  در  ایران  بانکی 
می گیرد. باید این مسئله را هم بدانیم که 
آمریکا بدون در نظر گرفتن طرف مقابل به 
راحتی از قرارداد بین المللی بزرگی همچون 
برجام خارج می شود؛ به دنبال این عملکرد 
آمریکا، رابطه ی سیستم بانکی اروپا، جهان 
نهادهای خصوصی  و  ها  با شرکت  رابطه  و 
که امنیت شغلی خود را در سایه ارتباط با 

آمریکا می دانند، به حاشیه می رود. 
ایران تجربه تاریخی کامال سیاسی را یدک 
گرفته  کاپیتوالسیون  قضایای  از  می کشد؛ 
که هیچ هنگام بزرگان سیاسی زمانه، زیربار 
مدت  در  که  برجام  داستان  تا  نماندند  آن 

بیست دقیقه تصویب شد.

سازمان  با  همکاری  تصویب  صورت  در   
شورای  تایید  با  حتی  پولشویی،  با  مبارزه 
نگهبان هم امید آن را داریم که ملت بزرگ 
ایران اسالمی باز هم به بی لیاقتی مسئوالن 
حکومتی بیش از پیش پی ببرند و ایمان روز 
امام خامنه ای پیدا کرده  به  افزونی نسبت 
و درانتخاب های بعدی خود دقت بیشتری 

به خرج دهند.

و من اهلل توفیق



4 دانـشجــوســـرا

  سال به سال، قربـان سال بعد!

  همــه چیــز از آن جایــی شــروع شــد کــه 
ــان از مقطــع  ــال دگردیســی م ــه دنب ــا ب م
ترمــک فــرم بــه مقاطــع  highlevel تــر 

راهــی خوابــگاه جدیدمــان شــدیم....
و انــدر احــواالت ایــن new خوابــگاه 
ــبه   ــک محاس ــه ی ــت ک ــی اس ــن کاف همی
سرانگشــتی ســاده نشــان مــی داد کــه 
نســبت بــه خوابــگاه قبلــی بــر تعداد آپشــن 
ــود  ــرار ب ــگار ق ــود و ان ــزوده شــده ب ــا اف ه
ــن جــا بیشــتر بهمــان خــوش بگــذرد... ای

البتــه ناگفتــه نمانــد کــه مــا در همــان بــدو 
ورودمــان  همزیســتی مســالمت آمیزی 
ــایگی  ــه در همس ــی ک ــه های ــا گرب را ب
ــردن شــروع کــرده و  ــه ســر مــی ب ــان ب م
حتــی گاهــا نگاهشــان طــوری بــود کــه از 
ایــن کــه قــرار اســت چنــد ســالی مزاحــم 

ــگاه کــردن در چشــم  اوقاتشــان باشــیم روی ن
ــتیم ــان را نداش هایش

 و مــا کــه ســرمان بــا معضــل پرداخــت هزینــه 
تــرم بــه تــرم خوابــگاه آن هــم برخــالف دیگــر 
ــدای  ــر و ص ــه س ــود متوج ــرم ب ــا گ ورودی ه
جشــنی مجلــل و بــا شــکوه کــه بــه مناســبت 
اســتقبال از جدیدالــورود هــا بــود  شــدیم 
ــود کــه معنــی جشــن ورودی  ــازه آن گاه ب و ت
ــده  ــه ش ــن نگرفت ــم و از جش ــده بودی را فهمی
برایمــان و صداهــای نشــنیده شــده مــان 
ــم  ــت  ه ــه مظلومی ــده و ب ــر ش ــابی دلگی حس

ــم... ــی بردی ــان پ ورودی هام
ــری  ــرو بی ــن هی ــا در ای ــن ه ــه ای ســوای هم

ــازی  ــیک س ــر ش ــاهد ب ــز ش ــی نی خبرهای
ابــوذر بــه گوشــمان رســید و هــم ملــول و هم 
خــوش حالمــان مــی کــرد کــه باالخــره بعــد  
از یــک ســال پیگیــری صدایمــان بــه مســئولی 
برخــورده بــود تــا کمــر همــت  ببنــدد و نشــان 
ــک دانشــجوی  ــن شــرایط در شــان ی ــد ای ده

ــه جــز 96هــا( مملکــت نیســت)البته همــه ب

در واقــع طــوری بــد شانســی مــان را بــه 
رویمــان آوردنــد کــه گمانــم اگــر خدایــی 
نکــرده روزی یــک ورودی 96 معاونی...وزیــری...

آقــا زاده ای...چیــزی شــود  مجبــور باشــد همــه 
ــم  ــی ه ــد شانس ــران ب ــرا جب ــش را ب اختالس

ــد  ــت کن ــم دول ــش تقدی ورودی های

ــی  ــم وقت ــی کن ــک م ــی ف ــال گاه  و اص
ــرن هــا 96 هــا فســیل شــدند و  بعــد از ق
شــر بدبیــاری  شــان  از ســر جامعــه کــم 
ــان... ــی جه ــدرت اول دفاع ــران ق ــد ای ش

علمــی جهــان ...فوتبالــی جهان...اقتصــادی 
ــود! ــان و...ش جه

پی نوشت1:
#ورودی های 97

زیادشــون  تعــداد  بــه  چشــمامون   _
کــرده اتصالــی 

+تعداد زیادشون چیکار کرده؟!
صــف  کــه  کاری  همــون  درســت   _
طوالنــی ســبد کاالی دولــت ســابق بــا 

ملــت..
پی نوشت 2:

#تشکر
ضمــن تقدیــر از مســئوالن گــران قــدری کــه 
بــا دیــدن افاقــه نکــردن ادویــه هــای بســیار در 
ــی  ــدم فراموش ــت ع ــجویان جه ــای دانش غذاه
آنــان )در پــی فشــارهای بســیار فکــری و غالبــاََ 
ــاع  ــن اوض ــا در ای ــد ت ــم گرفتن ــی( تصمی قلب
ــون  ــی و ژت ــون فراموش ــت ژت ــادی قیم اقتص
ــرخ  ــر افزایــش داده و ن ــه چندیــن براب آزاد را ب
ــا در  ــد ت ــاده کنن ــی را پی ــرویس کن ــن س ده
ایــن اوضــاع اقتصــادی تعــداد   ژتــون فراموشــی  
ــر آن  ــر شــده و عرصــه را ب در طــول مــاه کم ت
دســته از فراموش کارانــی کــه کارت ســلف 
خــود را، غالبــاََ جــا مــی گذارنــد تنگ تــر 

ــد.  کنن

اعضــای   اولیــن جلســه ی گردهمایــی    
اســالمی  انجمــن  عمومــی  شــورای 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  دانشــجویان 
رفســنجان همزمــان بــا جلســه ی معارفــه ی 
انجمــن اســالمی بــه دانشــجویان ورودی 97 
روز دوشــنبه 2۳ مهرمــاه، در ســالن آمفــی 
برگــزار  دندان پزشــکی  دانشــکده  تئاتــر 
شــد. برنامــه بــا ســخنرانی دکتــر رحمانــی، 
ــا تاکیــد  اســتاد دانشــگاه، آغــاز شــد. وی ب
بــر فعالیت هــای فرهنگــی دانشــجویان، 

ــکیاتی از  ــرورت کار تش ــن ض ــه تبیی ب
دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری پرداخــت. 
ــت  ــابقه ی فعالی ــود س ــه خ ــی ک ــر رحمان دکت
ــوم پزشــکی  ــن اســالمی دانشــگاه عل در انجم
دارد،  را  دانشــجویی  دوران  در  رفســنجان 
و  انجمــن  عمومــی  شــورای  اعضــای  بــه 
دانشــجویان جدیدالــورود توصیــه کــرد، در 
شــرایط کنونــی کــه دشــمن هــر لحظــه 
ــان را  ــر جوان ــی، فک ــم فرهنگ ــا تهاج ب
ــجو  ــر دانش ــت، قش ــه اس ــدف گرفت ه
ــائل روز  ــه مس ــود را ب ــی خ ــد آگاه بای
ــته  ــی داش ــل سیاس ــرده و تحلی ــاال ب ب
باشــد تــا حیلــه هــای دشــمن را 

ــد. بشناس
   در ادامــه کلیپــی از صحبت هــای نماینــدگان 
اتحادیه انجمــن هــای اســالمی دانشــجویان 
ــر  ــا رهب ــدار ب ــور در دی ــر کش ــتقل سراس مس
ــا دانشــجویان، پخــش شــد. معظــم انقــالب ب

اســالمی  انجمــن  سیاســی  دبیــر 
ــجویی را  ــش دانش ــی جنب جریان شناس
ــرای حاضــران در جلســه تشــریح کــرد؛ کــه  ب

ــکیل  ــرای تش ــه ماج ــا ب ــن صحبت ه ــی ای ط
اتحادیــه انجمن هــای اســالمی دانشــجویان 
امیرحســین  داشــت.  اشــاره  مســتقل 
ــرد  ــح رویک ــه توضی ــن ب ــژاد همچنی ترابی ن
ــه در  ــن اتحادی ــع ای ــتقلی ها و مواض مس

واکنــش بــه اتفاقــات روز پرداخــت.
ــن  ــر انجم ــاهی، دبی ــردار ملکش ــپس س   س
اســالمی دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
بــا  صمیمــی  گفتگویــی  در  رفســنجان، 
دانشــجویان ورودی 97 انجمــن اســالمی و 
ــرد.  ــی ک ــکل را معرف ــن تش ــای ای ــت ه فعالی
همچنیــن بــا دعــوت از همــه دانشــجویان 
بــه همــکاری در نشــریه  دانشــگاه 
ــژه  ــامی، از انتشــار وی ــن اس ــش انجم روی
ــار  ــن ب ــرای اولی ــالمی ب ــن اس ــه ی انجم نام

خبــر داد.
ــط  ــانه و رواب ــر رس ــه دبی ــه ی جلس   در ادام
عمومــی، از تجربیــات خــود در تشــکیالت برای 
دانشــجویان نودوهفتــی گفــت. علــی اســالمی 
یکــی از مزیــت هــای فعالیــت در تشــکل 
هــای دانشــجویی را دیــدار بــا مســئولین 

در  لشــکری  و  کشــوری  ی  عالی رتبــه 
هــای  نشســت  و  تشــکیالتی  اردوهــای 
ــن  ــمرد؛ همچنی ــه برش ــالیانه ی اتحادی س
ــن  ــانه ای انجم ــم رس ــکیل تی از تش
بــرای اولیــن بــار در دانشــگاه خبــر داد و از 
ــه همــکاری نمــود. ــدان، دعــوت ب عالقه من

   پــس از آن محمدحســین کشــتگانی، 
اردوهــای  از  تــدارکات،  و  مالــی  دبیــر 
گفــت؛  اتحادیــه  تشــکیالتی  آموزشــی 
دوره ی جهــاد اکبــر، کــه هرســال بــا 
ــا  ــتقلی ه ــر از مس ــدود 500 نف ــور ح حض
ــای  ــزاری کالس ه ــا برگ ــدس ب در مشــهد مق
ــش هــای سیاســی  ــادی و همای ــی اعتق معرفت
فرهنگــی انجــام می شــود. نفــرات برتــر در 
ــروری راه  ــه پ ــه دوره نخب ــر ب اردوی جهاداکب
می یابنــد کــه بــه طــور تخصصــی در کارگــروه 
هــای مختلــف مهــارت هــای فــردی و کار 

می آموزنــد. را  تشــکیالتی 
  فاطمــه کــول، دبیــر تشــکیالت و واحــد 
ــن  ــه تبیی ــز ب ــالمی نی ــن اس ــران انجم خواه
نقــش تاثیرگــذار زنــان در جامعــه و 
تشــکیاتی  کار  ضــرورت  همچنیــن 
ادامــه  در  وی  پرداخــت؛  بانــوان  بــرای 
مخصــوص  تشــکیالتی  اردوی  برگــزاری  از 
خواهــران انجمنــی و تشــکیل کالس هــا و 
کارگاه هایــی در حــوزه ی زنــان خبــر داد.

ــال در انجمــن اســالمی  ــراد فع ــان از اف در پای
و اعضــای شــورای مرکــزی ســابق در حضــور 
ــی  ــور فرهنگ ــت ام ــجادیان، مدیری ــای س آق

ــد. ــل ش ــگاه تجلی دانش

هانیه اسدی، فاطمه نهاوندی-  مامایی9۶

آشنایی اعضای جدید با فعالیت های انجمن

سال نوزدهم- شماره ی بیست و پنجم- پاییز 97

نفیسه امینی-  مامایی95

این  مورد سوژه ی  در  که  بود  وقتی  چند 
چه  از  که  می کردم  فکر  نشریه  از  شماره 
خوش  یا  مجلس  کودکستان  از  بنویسم؛ 

اخالقی های وزیر محترم بهداشت. 
کنم،   نگارش  به  شروع  آمدم  که  امروز 
حکیم،   و  محترم  اساتید  از  یکی  شنیدم 
بهتر  گفتم  داشتند که  صحبتی سر کالس 

است به آن بپردازم.
های  کسوت  در  که  نام آشنا  بزرگواری   
تدریس،   تا  گرفته  معاونت  از  مختلف، 
امواتش  به  خود  مسیحایی  دم  با  توانسته 
آن ها  ترم  شروع  با  هرساله  و  ببخشد  جان 

را در گور روی حالت ویبره ببرد. 
علت  به  که  دانشجویانی  پاسخ  در  ایشان 
تاخیر سرویس دانشگاه، در حد چند دقیقه 

دیرتر سر کالس گهربارش حضور یافتند، 
سرویس  تاخیر  من  که  فرمودند  افاضه 
پزشکی  دانشجوی  ندارم،  قبول  را  دانشگاه 

باید پیاده بیاید دانشگاه! 
ی  فاصله  که  کنم  عرض  پرانتز  داخل 
کیلومتر   ۱5 حدود  دانشکده  تا  خوابگاه 
که  ایامی  یاد  به  احتماالََ  وایشان  هست 
وسایل نقیله نبود، افتادند. سال گذشته نیز 
یکی از مسئوالن دانشگاه در پاسخ به افت 
کیفیت غذا با همین نوع ادبیات گفتند که 

قدیم ها مردم نون خالی می خوردند! 
قربان قد و باالی پاسخ های مسئوالنه شان!

همان  در  گفت  باید  است  اینجور  اگر 
زمان ها، مردم نهایت با یک خر تشریف 
با  روز  یک  این که  نه  سرکار،  می بردند 

تویوتا کروال و روز بعد با تالیسمان!
جای  به  افراد  پیشتر،  وقت  خیلی  یا   
پوشیدن لباس مارک دار از جنس هاکوپیان، 
فقط  هم  آن  می پوشاندند  برگ  با  را  خود 

جاهای خاّص خود را.
تئوری رجعت به گذشته،

 احتماال آن زمان که جنابعالی برای گرفتن  
PHD  تشریف برده بودید به خارج، برای 
این شد  آن ها تجویز کردید که نتیجه اش 

که  
این مسئله دچار شده  به  امروزه بالد کفر 
که روز به روز پوشش ها از باال و پایین کوتاه 
تر و مشابه انسان های نخستین می شوند. در 
اقتصادی،  گذشته، مردم به  دلیل مشکالت 

لباس های وصله دار و پاره می پوشیدند. 
شلوار  دانشجویان  از  کمی  عده ی  امروزه 
خانم هایی  یا  می پوشند.  خورده  ِجر  جین 
شال  مجبورند  فقر  دلیل  همان  به  که 
بکشند،  عقب  اگر  که  بخرند  کوچک تری 
موهای آرایش کرده ی جلو پیداست  و اگر 
می زند  از عقب  ها  بپوشانند، گیس  را  جلو 

بیرون. 
های  دکمه  که  دخترانی  هم چنین  و 
مانتویشان کنده شده و پولی برای خریدن 
ندارند، مجبورند که مانتوی ممنوعه  دکمه 

ی جلوباز بپوشند! 
وگرنه خود از ته دل راضی به چنین کاری 
نیستند...! و اگر می بینید که دختر و پسری، 
از  لباس هایی  یا  پاچه کوتاه و تنگ  شلوار 
این  این ها به دلیل  این دست، می پوشند، 
است که نمی توانند لباس جدیدی بخرند.  

آرسنیک  آب های  این  با  بس  از  را  آن ها 
پاچه  و  رفته  آب  اند،  رفسنجان شسته  دار 

هایشان هم تنگ و کوتاه شده است! 
 آن ها مجبورند بپوشند! می فهمید مجبور! 
اگر همین خود جناب عالی این ها را ببینید، 
طرف را در کمیته ی انضباطی به گونه ای به 
صالبه میکشید که مسیحیان حضرت مسیح 

را نکشیدند! 

آره دکترهای عزیز، 
و  مسائل  از  خیلی  قدیم،  های  زمان  در 

اتفاقات بودند که  
االن دیگر اوضاع متفاوت شده است.

بهتر نیست به جای فرار از پاسخ گویی، 
کمی منطقی باشید!

 ممنون که متوجه می شوید.

از خـر تا تالیسمـان

حـیدر رئیسیان-  پزشکـی93

ایـسـتــگاه طنــز

اینجا کجاست؟
بله! درسته، صدای شماست...

۰93۸***9۰9:  چــرا اینقــدر صــف ســلف 
ــدر  ــن ق ــاال ای ــا ح ــلوغه ؟ ت ــتاری ش پرس

ــته؟ ــابقه نداش س
رویــش : دوســت عزیــز اندکــی صبــر بایــد 
ــی  ــد خیل ــای جدی ــا ورودی ه ــرد، واقع ک

ــادن.   چــه میشــه کــرد ! زی

ــک  ــر بان ــن عاب ــرا ای 4۰۶۸***۰917: چ
ــدن؟ ــتاری را کن ــکده پرس دانش

رعایــت حریــم  بــرای  البــد   : رویــش 
تــون خصوصــی 

59۰9***۰937: چقــدر تبعیــض !چــرا 
دانشــجویان پیــرا پزشــکی نمــی تونــن 

بیمارســتان غــذا رزو کنــن؟
رویــش: شــاید فــک میکنــن کــه شــما اون 
ــا  ــازی میکنیــن، کامــال حــق ب ــه ب جــا خال

شماســت! 

مــا  دانشــگاه  چــرا   :۰933***۸۶54
اربعیــن خانــوم هــا رو نمیبــرن کربــال؟

رویــش :  بــه خاطــر مســئولیت ســنگینش، 
ان شــااهلل ســال آینده...

35۰4***۰914: ســالم ببخشــین ایــن 
ــتان  ــه ی بیمارس ــی کتابخون ــای علم کتاب
و دانشــکده پرســتاری مــال چنــد قــرن 

ــر؟ ــروز ت ــم ب ــه یک ــن؟! نمیش پیش
ــو  ــگاه امین ــه خواب ــازه کتابخون ــش: ت روی
ندیــده بــودی،  تــا ۱400 اینــا هــم درســت 

میشــن!

ــه  ــم البت ــی کنی ــری م ــا پیگی ــتان، م دوس
اگــر گــوش شــنوایی باشــه! نقــد هــا و 
ــر  ــتید، ه ــا بفرس ــه م ــنهادهاتون رو ب پیش

ــه! ــی کن ــحالمون م ــون خوش دوتاش
به شماره ی روابط عمومی،

یــا ادمیــن کانــال انجمــن اســالمی در پیــام 
رســان هــای تلگــرام یــا بلــه.

صـدای دانشجــو

تبـلیـغـاتــــ

شــناســنامــه

گزارشی از جلسه ی شورای عمومی انجمن اسالمی در نیمسال اول 1397

مسابقه ی مدیریت جیب دانشجو

جمعی  دسته  بزرگ  عبادت  یک  نمازجمعه،   
است.

کنگره  یک  سیاسی،  و  اجتماعی  نظر  از  اما  و 
عظیم هفتگی است که بعد از اجتماع اسالمی حج 
، بزرگترین اجتماع اسالمی است و به همین دلیل 
فرمایند  روایتی می  پیامبر)ص( در  که  است 
به  قادر  که  است  کسانی  حج  نمازجمعه  که 

شرکت در مراسم حج  نیستند  .

انجمن اسالمی در نظر دارد با توجه به اهمیت 
این فریضه بزرگ، سرویس ایاب و ذهاب جهت 

شرکت در نماز جمعه هماهنگ کند .
همه  درب  از  11ظهر   : حرکت  ساعت 

خوابگاه ها

صاحب امتیاز: انجمن اسالمی دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مدیر مسئول: سردار ملکشاهـــی
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