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در این شماره از گرا خواهید خواند

سخن سردبیر
آنچه در نوروز با تشکیالت گذشت

مهم ترین رویدادی که در تعطیالت عید برای دانشجویان 
گذشت ، دورۀ آموزشی تشکیالتی سابغات بود.

روز  سیاسِی  مباحث  به  خود  ساِل  اولین  در  سابغات 
دانشجویان  پرداخت.  کاربردی  آموزش هایی  و  جامعه 
دانشجویان  کنار  در  اصفهانی  اشرفی  شهید  دانشگاه 
این دوره بصورت مجازی  دانشگاه های کشور در  دیگر 
حضور پیدا کردند و آموزش هایی از جمله مدیریت زمان 

، اخالق در تشکیالت و ... را فراگرفتند.

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه برای اولین 
بار در سطح دانشگاه این فرصِت برابر را برای دانشجویان 
مهیا ساخت ، تا با رویکردی هدفمند و با برنامه ای قوی 
برای  آموزشی  معمول  مباحث  کنار  در  که  بیاموزند 
کنند  حرکت  می توانند  خود  درونی  استعداد  پرورش 
)یعنی  آینده  ، حرکتی که در مدرسۀ پرورش مدیران 
مؤثر  دانشجو  رشد  در  قطعاً  دانشجویی(  های  تشکل 

است.

پرورش  این  بزرگ  بخش  که  کرد  اعتراف  باید  البته 
و همچون کودکی 10 ساله که  است  در میدان عمل 

به  هنوز  منتها  آموخته  را  مدرسه  مسیر  خوبی  به 
را  مدرسه  مسیر  که  نداشته  را  این  تنهایی جرئت 
طی کند ما نیز تا زمانی که وارد فضای تشکیالت 

نشویم از یادگیری و کسب تجربه محرومیم.

مسئولیت پذیری هر یک از زوجین در بنیان خانواده 
مسئولیت  که  حالی  در  است  اهمیت  حائز  بسیار 
پذیری را می شود در دل جامعه آموخت و چه بهتر 
که این جامعه از هم سن و سال های ما و یا بعضاً 
کوچک  و  بزرگ  از  ترکیبی  باشد.  ما  از  بزرگ تر 
که  بزرگانی   ، یافت  دانشگاه می توان  در  را  جامعه 
تجربه می آموزند و کوچک تر هایی که باید از شما 

بیاموزند.

پس حقیقتاً دانشجوی تشکیالتی عمیقاً یاد می گیرد 
چرا که وظیفۀ ارتقاِء دیگر دانشجویان را نیز دارد .

آنچه که یادخواهیم گرفت از کوچک ترین تجربیات 
و  نویـسی  یادداشـت   ، نامه نــگاری  همچـون 
قدرت   ، مذاکره  قدرت  تا  گرفته   teamwork

پرورش ایده ها و مدیریت زمان را شامل می شود.

پس اگر شما هم به هر دلیلی توفیق شرکت در این 
دوره را  از دست داده اید حتماً عضو انجمن بشوید 

تا عضوی از این مدرسۀ مدیرپرور محسوب شوید:

http://mostaghel.ashrafi.ac.ir
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تقویم و جشن بالماسکه در نوروز
نه به عملکردهای »تقویم محور«  

و  روانشناس ها  شده،  منتشر  آمار  آخرین  طبق   
به  شدیداً  و  اخیراً  جدیداً  اجتماعی  پژوهشگران 
می رسند.  رسیده اند،  جدیدی  یافته های  و  نکات 
خدا بخواهد در آینده هم به زوایای تاریک بیشتری 

از دنیای علم خواهند رسید.
و  مقاله  همه  این  دلیل  بپرسید،  ما  از  اگر  البته 
پژوهش علمی را چیزی جز »بیکاری« نمی دانیم. 
بله این پدیده ی نه چندان نوظهوِر بی کاری باعث 
سقوط تعداد زیادی از جوانان صالح و شایسته ی 
ما به ورطه ی تحقیق و پژوهش است که نتیجه ی 
تلخی جز طی کردن مدارج علمی باالتر دانشگاهی 
و از آنطرف طی کردن مسیر خیابان ها به واسطه ی 

ترمز و دنده را ندارد.
 یکی از همین تولیداِت اوقاِت تلخ و شیرین بیکاری، 
منجر به طرح بحثی به نام »نقاب شخصیتی« شده 
است که البته به مقدار زیادی در اتمسفِر »خواهی 
از  برگرفته  شو«  جماعت  همرنگ  رسوا  نشوی 

چندی  که  می کند  زیست  خودمان،  فرهنگ 
پیش عده ای از خودبیگانه با فرهنگ غنی ملت 
شریف ایران، کمر به مبارزه با این تمثیل اصیل و 
کهن ما بستند. تا غیرت ملی، رشته ی کالم را از 
دست نداده و خون آریایی مان مخلوط به خشم 
و غضب، نگشته بهتر است به همان بحث نقاب 

شخصیتی بازگردیم.
در طرح بحث خودمان، نکته ی مهم این است که 
من و شما و تعداد بی شمار از آدمیان در کره ی 
خاکی، چه زمان و مکانی، نقاب خود را بر صورت 
بالماسکه  جشن های  وارد  عبارتی  به  و  می زنیم 

می شویم؟
إی بابا...که خبر دارد از دل مجنون؟

به خانم هایی  تنها محدود  بالماسکه،  این جشن 
ابریشم،  از  دامن هایی  خز،  از  گردنی  شال  با 
آستین هایی پُف کرده و زیورآالتی با سنگ های 
قیمتی و درخشان نیست ) خب با عرض پوزش، 

آرزو كوهگرد
دانشجوی رشتۀ مشاوره



نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

چنگ در پرده همین می دهدت پند ولی
وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی

در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی

» حافظ «

چند بیت شعرچند بیت شعر
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مدافعان حقوق زنان، اشاره می کنند در راستای هدف 
برابری به ظاهر آقایان هم اشاره کن(   ؛  خیر، حتی 
آقایانی که وزن گردن را به پاپیونی فلک زده، تحمیل 
کرده اند، کت و شلواری که از دور با برق رنگ سیاه 
نیمه شب  در  معصومی  گربه ی  چشم های  همچون 
می درخشد وباران ژل و روغن که چکه چکه بر نوک 
کفش های کالغی، باریدن گرفته باشد هم از ملزوماِت 

شرکت در جشن بالماسکه، حساب نمی شود.
به نحوی همگی با نقابی از شخصیت، مواجه شده ایم 
نه تنها در مجالس و محافل گوناگون بلکه در زندگی 
و  سنت ها  احیای  بر  هم  حوالی  همین  و  روزمره 
جاری کردن آیین های باستانی و اصیل در جدال با 

ماسک های دروغین از شخصیت هستیم؛
وقتی فقط در سیزده روز اول فروردین به دنبال مرام 

و مسلک ایرانی و اصول ایران باستانی هستیم...
وقتی در شب های قدر، نگران زمان های از دست داده 
و روزهای در پیش رو هستیم و فرشته ها را به حق 
بال های مقدس و ماورایی شان قسم می دهیم که گاه 
برای ما پارتی بازی هم بکنید به عالوه این که اگر ماه 
مبارک با ایام امتحانات پایان ترم و میان ترم، همزمان 
شود که دیگر چه پیمان های خالصانه و عارفانه ای با 
عرش الهی بسته نمی شود و چه قوِل شرف هایی که 

مبنی بر پای بندی بر تعهدات، نمی دهیم.

وقتی تلفن همراه در مخمصه ی دست دیگری،حبس 
می شود و قلب با سرعتی آمیخته به ترس و وحشت، 
به  احوال  و  اوضاع  همان  در  می کند  پمپاژ  را  خون 
انصراف و  تربیت شده،  و  باشعور  عنوان یک شهروند 
استعفای خود را نسبت به چنین محتوایی در اسرع 

وقت به طور کتبی، تقدیم خواهیم کرد.

برای  تالش  از  کوچکی  نمونه های  تنها  فوق،  موارد 
شمار  به  شخصیتی  و  اصول  از  نوع  آن  با  انطباق 
چنین  میراث دارِی  از  زیادیست  سالیان  که  می رود 
تاریخ و تمدنی به خود بالیده و به دیگران هم فخر 

فروخته ایم اما نوروز ...

نوروز، بهانه ی خوبی برای بازاندیشی و طرح پرسش، 
کش  لبخندهای  این  و  ما  کنونی  جایگاه  به  نسبت 
و  دولت ها  عملکرد  به  منتقدانه  بحث های  آمده، 
سال  که  خانواده هایی  برای  ساختگی  دلتنگی های 
لطف گسترش  به  هم  امسال  و  بوده اند  دوست  قبل 

ارتباطات، همچنان آشنا.
انصاِف زیاِد نگارنده باید اشاره کند که در نقد آداب 
تقویم  ویژگی  بر  نمی توان  کنونی  ُخلقیات  ناپسند 

محور شدن بسیاری از رفتارها چشم پوشی کرد.
و  محور«  »تقویم  عملکردهای  عدم  با  رابطه  در 
ماه  در  مومنانی   ِ دهی  شکل  به  منتج  کّمیت گرا 
رمضان و ماه محرم، ایرانیانی در چهارشنبه سوری و 
روزهای آغازین فروردین ماه، عاشقانی در ولنتاین و 
کنش گران اجتماعی پای صندوق های رأی می سازد.

و  تقویم  مدار  بر  چرخش  که  روزی  آن  نیست  دیر 
را  دروغین  شخصیت  از  نقش هایی  با  مناسبت ها 
فراموش کنیم و هویّت هایی شریف و اصیل را برای 

آینده از نو بسازیم.
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یادداشت دبیر سیاسی

در سراشیبی گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی، 
اساسی  تغییرات  دستخوش  هم  باز  کشور  اکنون 
است. امروز بزرگ ترین معضالت هر کشوری منوط 
به سیاست گذاری کالن دولت ها است امری کاماًل 
مبرهن که در مسائل مربوط به ویروس کرونا کاماًل 

این فرضیه را اثبات می کند.

از گذشت چهار  اسالمی پس  و جمهوری  انقالب 
را  خود  تجربه های  باید  اکنون  خود  عمر  از  دهه 
مهمی  اصل  ،همان  گیرند  کار  به  راه  ادامه  برای 
تأکید  همواره  آن  به  هم  انقالب  معظم  رهبر  که 

کرده اند.
در طول این سال ها دولت ها با هر شعار و تفکری 
آنچه را که باید به امتحان گذاشته اند ولی مسئله ی 
امروز کشور نه امتحان و نه شعار بلکه همان بصیرت 

است.
بصیرتی که جمهوری اسالمی را در جهت حرکت 

به سمت ارزش ها و اصول سوق می دهد.
در  جمهوری  ریاست  انتخابات  تا  ماه  دو  حدود 
را  نکاتی  هم  رهبری  و  است  مانده  باقی  کشور 
امروز  جامعۀ  در  که  آنچه  ولی   ، کرده اند  عرض 
نیاز  ما دیده می شود آن چیزی نیست که به آن 
داریم. متأسفانه هم چون هشت سال پیش مسائل 
خارجی  سیاست  دستخوش  انتخابات  به  مربوط 

سیاست  راستای  در  را  خود  حل  راه  احزاب  و  است 
خارجی دولتشان ارائه می دهند، در حالی که در سال 
های اخیر کاماًل مشهود بود که چقدر مسائل اقتصادی 
، اجتماعی و فرهنگی مشکل  ساز و به مراتب دغدغه 

مردم بوده است.
نکتۀ نگاه به داخل همان طور که رهبری هم بارها به آن 
تأکید داشته اند، باز هم این بار  دستخوش سیاست های 
رسانه ای می شود. مسئله برجام کــه راه حل سیاست 
از گزینه های  ،همچنان  بوده  اخیر  ورزان هشت سال 
کاندیداها به حساب می آید که این خود نوعی ضربه به 

بدنۀ فکری مردم راجع به انتخابات است.
و  مهم  عنصر  دو  تحریم ها  و  خارجی  سیاست  مسئله 
از  که  آنچنان  نه  ولی  هستند  کشور  برانگیز  چالش 
تأکید  بارها رهبری  زیرا که  باشد  انتخابات  برنامه های 
کرده اند ،نگاه به داخل در بسیاری از موارد حتی مسائل 

خارجی و روابط بین المللی مارا حل خواهد کرد.

مشاهده  آنچه  است.  معیشت  مردم  مسئله  مهم ترین 
مدیریت  بلکه  نیست  تحریم ها  گذاری  اثر  می کنیم 

نا صحیح است.
از  بسیاری  و  وزارت صمت  در  برنامه ای  هیچ  نداشتن 

وزارت خانه های مهم کشور ....
و  آموزش  چون  مهمی  خانه  وزارت  به  مربوط  مسائل 

پرورش درسایه سیاست خارجی است.
مسائل مربوط به اشتغال و اشتغال سازی، تربیت نیروی 
و  روستائیان  مهاجرت  به  مربوط  مسائل  کار، 
در  چنینی  این  ظاهرکوچک  به  مسئله  هزاران 

آینده گریبان کشور را خواهد گرفت.
جریان رسانه ای سیاست در جهت احیای برجام 

مشکالت در کرونا !
مطالبات دانشجویان از دانشگاه در یادداشت كمیتۀ صنفی
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مطالبات دانشجویان از دانشگاه در یادداشت كمیتۀ صنفی

و نگاه به دولت نو پای بایدن پیش می رود و مسائل 
چالش بر انگیز داخلی درسکوت رسانه ای همچنان به 

صورت معضل و مشکالت کشور باقی می مانند. 
و همانطور مسئله پیش می رود که از بین کاندیدا های 
احزاب های مختلف سوالی راجع به داشتن برنامه ای 

برای حل مشکالت داخلی نمی شود.
ازبین نکات مورد نظر رهبر معظم انقالب بسیاری از 
اخیر  های  سال  به  مربوط  شعار های  همچون  نکات 
همچنان  اجتماعی  عدالت  مسئله  و  داخلی  مسائل 
جمهوری  مسئوالن  به  خطاب  و  ایشان  تأکید  مورد 
اسالمی بوده است. باشد که آینده انتخابات جمهوری 
اسالمی با بصیرت وعقالنیت توأم شود و در جهت رفع 

مشکالت مردم و جاریه کشور شود.

واژه ای که همگی  یا همان کرونا  کووید 19 
از  را  آن  و خسارات  و صدمات  داریم  آشنایی  آن  با 

نزدیک دیده و تجربه کرده ایم.
در  ویروس  این  تأثیرات  بررسی  به  ذیل  متن  در 
دانشگاه شهید اشرفی و شیوه فعالیت آن می پردازیم:

با شیوع این ویروس کالس های این دانشگاه به دلیل 
برگزار  به صورت مجازی  حفظ سالمتی دانشجویان 
شده و می شود و این سرآغاز مشکالت جدیدی برای 
دانشگاه و دانشجویان بود از جمله مشکالت سامانه ای 
که شامل: قطعی لحظه اِی سامانه، مشکالت مربوط به 
صدا و عدم آشنایی اساتید محترم و دانشجویان عزیز 
این چند  این مشکالت در طول  البته  با سامانه که 
ترم کم تر شده و با پیگیری مسئوالن محترم، سایت 

دانشگاه رفته رفته بهتر شده است.
یادگیری  به دشوار شدن  از مشکالت دیگر می توان 

از بین  دانشجویان به خصوص در دروس عملی و 
ارتباط بین دانشجو و اساتید اشاره کرد که  رفتن 
فضای مجازی  در  درسی  گروه های  ایجاد  با  البته 
وضعیت ارتباط دانشجویان با اساتید بهتر شده است 
ارتباط  که  محترمی  اساتید  از  خواهشمندیم  لذا 
گروه  مدیر  به  باشد  می  مشکل  همچنان  آن ها  با 
رشته ی مربوطه جهت ایجاد گروه مراجعه بفرمایند.

از جمله مشکالت دیگر عدم پاسخگویی کارشناسان 
و مدیران محترم می باشد که پیشنهاد ما استخدام 
بیشتر جهت  ارتباطی  ایجاد خطوط  و  کار  نیروی 

برطرف کردن این مشکالت می باشد. 
علّت  به  تردد  محدودیت  و  وضعیت  به  توجه  با 
برخی  آموزشی  مشکالت  کردن  برطرف  بیماری 
نمی باشند  شهراصفهان  ساکن  که  دانشجویانی  از 
جزو مطالبات جّدی هست از این رو خواهشمندیم 

مسئلۀ پاسخگویِی تلفنی مجدانه پیگیری شود.
مسائلی که با شیوع کرونا تشدید شدند به عنوان 
نمونه: انتخاب واحد حذف و اضافه، به صورتی که 
اساتید دروس در این بازۀ زمانی مشخص نبودند و 
یا پس از این بازه زمانی اساتید تغییر پیدا می کردند 
تداخل  ایجاد  باعث  تغییر ساعات دروس، که  یا  و 
کالسی برای دانشجویان شد را می توان نام برد و 

متأسفانه همچنان این مشکالت وجود دارد.
 انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه شهید 
اشرفی تمام تالش خود را برای به اطالع رساندن 
مشکالت به مسئوالن محترم دانشگاه و همچنین 
رفع این مشکالت به کار گرفته است ؛و از مسئولین 
در  امروز  به  تا  که  زحماتی  تمامی  برای  دانشگاه 
انجام  برطرف کردن مشکالت دانشجویان  راستای 

داده اند تشکر به عمل می آورد. 

گردآورندگان : 
 دانشجویان رشتۀ :

مهندسی معماری و حقوق 

 فاطمه اسدی مؤمنی
عظیمه ناصری

راضیه زارعی
دانشجوی رشتۀ مشاوره
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کالب هاوس و انتخابات1400
آشنایی با كالب هاوس در یادداشت دبیر روابط عمومی

بررسی  و  تحلیل  را  انتخابات 1400  ندارم  سعی  قطعاً 
 ، هست  هاوس  کالب  یادداشت  این  محوریت  کنم. 
شبکه ی اجتماعِی نوظهوری که می تواند فضایی عمیق 

در دل مخاطباِن درگیر با کرونا باز کند!
پر  اما  ساکت   ، می افتد  اتفاق  زنده  چیز  همه 
آن  آورید،  یاد  به  را   88 فامیلی  های  بحث  ؛  هیاهو 
انتخابات  قرمز  و  سبز  مواضع  در  که  قطبی هایی  دو 
می دیدیم با شمایلی پر از هیاهو و جدل هاِی عینی 
نرفته است  یاد ما دهه هفتادی ها  از  که الاقل هرگز 
شود  دیوار  بر  قاِب  که  می شد  تصویر  نه  بود،  برقرار 
روزنامه ها چاپ  در  که  نوشته می شد  مو  به  مو  نه  و 
کند  پا  به  هیاهویی  نیست  قرار  هاوس  ؛ کالب  شود 
و خانه همچنان ساکت است اما همه چیز در فضای 
اتفاق می افتد ، فضایی  فرافیزیک )فضای مجازی( 
که این بار بعد از چت کردن رسماً گپ زدن  
را دارد قبضه می کند با این تفاوت که     
فضای حقیقی پتانسیل چت و 
نداشت  را  متن  ارسال 
ولی فضایی بود که 

صحبت و تبادل نظر در آن ، کار پیچیده ای هم نبود 
)البته قبل از آن که پیچیده اش بکنند(

ارزش این اپلیکیشن در ابتدای کار و با 1500 نفر ثبت 
پروژه ای  قطعاً   ، شد  برآورد  دالر  میلیون   100 نامی 
که بیش از حد انتظار جلو باشد نوید دهندۀ شبکه ای 
جا  این  به  تا  البته  می باشد  جهانی  تراز  در  اجتماعی 
اینفلوئنسر ها برای این اپلیکیشن آمریکایی کم نگذاشتند 
از جمله ایالن ماسک که با خودش جمعیتی را به این 

اپلیکیشن روانه کرد.
آشنایی اجمالی:

بلکه  نه!  تایی  دو  اما صرفاً  صحبت کردن به طور زنده 
اکثراً جمعی.

نه عکسی میشه فرستاد و نه متنی ، اَِپ پادکست هم 
نیست ؛چون همه چیز خام و بی آالیش باید به گوشمان 
برسد ، پلتفرم وبیناری هم نیست ؛چون فضایی متصل 
َو شبکه شده دارد که داخلش عکس و کلیپ جایگاهی 

ندارند.
بیوگرافی  قالب  در  متن  و  پروفایل  حد  در  عکس 
فرصت نمایش دارند و عماًل می شود گفت فنون اقناع 
ابتکارهای  نیست.  جوابگو  دیگر  اینستاگرام  تطمیِع  و 
خوبی  به  می تواند  )کالب(  کانون  هر  اتاق های  مدیر 

دنبال کننده )follower( بسازد.
باید  ولی  گفتم  شبکه  این  فنی  محدودیت  از  اینجا  تا 
بدانیم محدودیت موقتی هم دارد ، فعاًل این اپلیکیشن 
برای سیستم عامل IOS قابلیت نصب و راه اندازی داره 
که تازه بعد از نصب باید کسی که از قبل وارد فضای 
اپ شده دعوتنامۀ الکترونیکی برایمان بفرستد تا اپ را 
بتوان کامل باز کرد ، یک جورایی میشه گوگل را مثال 
اجازۀ ساخت  بدون دعوتنامه  ابتدای کارش  در  زد که 
اکانت نمی داد و کم کم با جهانی شدنش این محدودیت 
را برداشت. نکتۀ دیگر این جاست که هرکس بیش تر از 
دو دعوتنامه نمی تواند ارسال کند و میشه با فعالیت در 
این اپ به مرور کارت دعوتنامه از کالب هاوس هدیه 

گرفت.
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قبل از شناخت بیش تر:

بحث های داغی که در طول کرونا جمع شدند و خیلی 
فرصت نشده تا باز شوند و یا مباحثی که در بُعد اجتماعی 
قابل توجه هستند مثل مبحث انتخابات این قابلیت بالقوه 
اپلیکیشن  این  در  ما  گفتگوی  اتاق  عنوان  که  دارند  را 
بشوند و مخاطبان زیادی را با خود درگیر کنند ، این بار 
قرار است محتوا را مخاطب بسازد ، درسته که میشه 

مخاطب را شنوندۀ محض کرد اما فراموش نکنید 
چون  داره  بیش تری  مخاطب  کناری  اتاق 

میکروفون مخاطبش را روشن می کنه ...
شناخت بیش تر :

قرار نیست اسم سازنده ، سود خالص و میزان 
؛  بدم  توضیح  را  پروژه  این  گذاری  سرمایه 

بگذارید به سراغ نکات جالب و معمولیءکه الزم 
میشه درمورد این شبکه بدونیم برویم:

اتاق های گفتگو ذیل کانون ها )کالب ها( تشکیل می شوند 
اما به شرطی که قوانین کالب را رعایت کنند . قوانین 
کالب توسط رئیس کالب تعیین می شوند اما هر شخصی 
کند، شرط  باز  را  کالبی  سادگی  همین  به  نیست  قادر 
گفتگو  اتاق  بار   3 حداقل  کردن  برپا  کالب  بازگشایی 
)room( ذیل کالبی دیگر منتها با همان کلیدواژه ها و 

در یک ژانر مشخص است.
اعضای هر کالب قادر به مهیا ساختن روم در هر کالب 
هستند البته به شرط رعایت موضوع و ژانر اصلی کالب.

کالب ها 4 نوع عضویت را دارا می باشند :
- مؤسس )صاحب( : شخصی که کالب را ساخته.

- مدیر کلوب )ادمین(: توسط مؤسس انتخاب می شود و 
این امکان را دارد که میکروفون افراد را در اتاق ها قطع 
آن  میکروفون  اتصال  گرفت  دست  کسی  اگر  یا  و  کند 

شخص را باز کند.
- اعضای کالب )member( : عضو تأیید شدۀ کالب 
کالب  زیرمجموعۀ  خصوصی  روم های  می تواند  که 

ایجاد کند.
کالب  رسمی  عضو   :  )follower( کننده  دنبال   -
نیست و صرفاً می تواند از رویداد های عمومی کالب 
اتصال  و  گرفتن  دست  با  هم چنین  و  شود  مطلع 
میکروفونش قادر است در بحث های کالب شرکت کند.

قوانین  خالف  افزار  نرم  این  در  مکالمات  ضبط 

clubhouse هست و در صورت عدم پیروی از قوانین، 
قوانین کالب هاوس می تواند اکانت فرد را ببندد ضمن 
اینکه در بدترین حالت حتی می تواند اکانت فرد دیگری 
را که با دعوتنامۀ خود این اَپ را به او معرفی کرده است 

را نیز مسدود کند. 

مدیر گپ با آیکونی سبز رنگ مشخص می شود ، افرادی 
بیش  کالب هاوس  در  اکانتشون  ساخت  از  که 
عکس  کنار  در  باشد  نگذشته  هفته  یک  از 
پروفایلشون ایموجِی �� دیده می شود تا هم 
و  اَپ  در  عضویت  برای  شود  گفته  تبریکی 
دیگر  کاربر های  به  زبونی  بی  زبون  با  هم 
و  وارده  تازه  مخاطبشان  که  بدهد  تذکر 
خاموش  را  میکروفونش  باید  که  بره  یادش  ممکنه 
کنه ، هم چنین اگر شخصی را افراد زیادی بالک کرده 
 🎉 ایموجِی  شخص،  آن  پروفایل  عکس  کنار  در  باشند 
را  آن  نیست  قادر  البته خود شخص  که  ظاهر می شود 
را  رومی  هر  می کنیم  بالک  را  کسی  که  زمانی  ببیند. 
نمی شود  نمایان  ما  برای  بدهد  تشکیل  تنهایی  اوبه  که 
و بلعکس؛ او نیز از روم هایی که ما در آن حضور داریم 
مطلع نمی شود اما احیاناً اگر وارد یک روم بشویم که او 
به  وروِد کامل  از  قبل   ، باشد  در آن روم حضور داشته 
اتاق گفتگو ، کالب هاوس این قضیه را گوشزد می کند 
و انتخاب را به خودمان می سپارد تا در مورد ورودمان به 

اتاق، تجدیدنظر کنیم.
امکان  این  و  نیستند  عمومی  الزاماً  گفت و گو  های  اتاق 

دارد  وجود  کاربران  تا اتاق هایی خصوصی برای برای 
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مکالمه با کاربراِن بخصوصی را راه اندازی کنند.

بعد از شناخت بیش تر:
طبق ارزیابی انجام شده فضای کالب هاوس توانسته به 
خوبی شبکه ای متصل در دل خودش بسازد و هوش 
َجـوِّ حاکمی   ، به کار گیرد  را  قبولی  قابل  مصنوعِی 
فضا  مختلف  موضوعات  به  خوبی  به  و  نساخته  را 
فعاًل خبری  گفت  می شود  الاقل  هم چنین  داده است 
از کارمندان فارسی زباِن اسرائیلی نیست که به دروغ 
نژادپرستی  مباحث  در  بعضاً  منتها  بپردازند  پراکنی 
ناهنجاری هایی گزارش شده است که البته برخاسته 
در  ساختگی  فضای  نه   ، می باشد  حقیقی  فضای  از 
می توان  زمان  این  به  تا  ؛درنتیجه  جهانی  جامعه   ی 

موفقیت این پروژۀ رسانه ای را اعالم کرد.
جالب است بدانید که در این اَپ پدیده های نوظهوِر 
مجازی همانند اتاق سکوت درحال شکل گیری است 
اشتباه  مرگبار  سکوت  اصطالح  با  را  سکوت  اتاق   ،
نگیرید ؛ اتاق سکوت اساساً هدفند است و با عنوان 
که  دارد  بنا  سکوت،  صراحتاً  یا  و  مدیتیشن  های 
کاربران را با هم آشنا کند و در آن، افراد صرفاً اکانِت 
با  اتاقی  فلسفه ی  البته  می کنند.  دنبال  را  همدیگر 
عنوان مدیتیشن را در کالب هاوس درک نکردم اما 

الاقل می دانم مخاطبی از آسیای غربی نداشت!
می شود  را  گروهی   بازی های   ، تفننی  پدیده های  از 
نام برد که در این بستِر مجازی برگزار می شدند و یا 
پدیده ای که خارج از اتاق های گفت و گو می تواند برای 
بعضی ها قابل توجه باشد شجره نامۀ کالب هاوسی نام 
دارد؛ با توجه به این که ساخت اکانت در این اَپ نیاز به 
دعوتنامه دارد زنجیره ای از مخاطبان تشکیل می شود 
انتهای  در  و مشخصاً  کرده اند  دعوت  را  هم دیگر  که 
پروفایل هرشخص، دعوت کنندۀ هر فرد قابل رؤیت 
است ؛ پس در نتیجه می توان دنبالۀ دعوت کنندگان 
یک شخص را پیمود تا نفر اول یا فرد مشهوری که 

این دنباله به او ختم می شود را بیابیم.
در  آینده  ماه های  طی  انتخابات  موضوع  قطعاً 
عماًل  و  می شود  پررنگ تر  فارسی زبان،  کالب های 
فضای گفت و گوی مردمی را به خودش جلب می کند 
، گفت و گویی که صریح و مستند باشد می تواند مورد 
پسند شنوندگان قرار  گیرد که البته با توجه به شعار و 

گفتماِن غالب که در برهۀ انتخاباتِی این چند دهه پیروز 
بوده است )یعنی انتقاد به سیاست های دولِت پیشین( 
می شود این احتمال را داد که دولت مرداِن فعلی دست 

به فیلترینگ کامِل این فضا بزنند .
درپایان باید تأکید داشت که تهدیدها همیشه در کنار 
فرصت ها هستند ، از سویی کالب هاوس می تواند فضایی 
برای یادگیری و گفتگوِی مفید باشد و از سویی دیگر 
شود  محسوب  زمان  دادن  هدر  برای  بستری  می تواند 
اَپ  این  در  را  زمانمان  که  و شماست  من  با  انتخاب   .
ابزاری  با  این که دولت ها  چگونه مدیریت کنیم. شاید 
دست به فیلتر بزنند و فضای جایگزینی را مهیا نسازند 
نتیجه ای جز آوارگِی مجازی نداشته باشد. توجه داشته 
چین  کشور  در  کالب هاوس  اینکه  علی رغم  که  باشید 
محبوب شده بود، چین این پلتفرم را به کل فیلتر کرد 

اما هرگز آوارگی به بار نیاورد.
معنای  به  مجازی  فضای  کنترِل  که  کنیم  دقت  پس 
تخریب نیست ، بلکه به معنای تخریِب سازۀ معیوب و 

ساخت جایگزین آن در سریع ترین زمان است.
سیدمحمدابراهیم خدائي

دانشجوی رشتۀ حقوق

نظرسنجینظرسنجی 

ثبت نظرات از طریق لینک زیر :ثبت نظرات از طریق لینک زیر :

کرونایی  دوران  این  در  شما  کرونایی نظر  دوران  این  در  شما  بهبه  نظر 
دانشجویاِن  دانشجویاِن برای  برای  رویدادرویداد   کدامکدام  

دانشگاه جذابدانشگاه جذاب  تر است؟تر است؟
11(( ویژه ویژه  برنامه های انتخاباتیبرنامه های انتخاباتی

22(( مسابقات مسابقات
33(( دوره دوره  های آموزشیهای آموزشی )مجازی( )مجازی(

44(( جشن های مناسبتی جشن های مناسبتی
)با حضور محدود دانشجویان()با حضور محدود دانشجویان(

httphttps://bs://b2n.ir2n.ir//gera4gera4
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سیدمحمدابراهیم خدائي

 شیما ترخانی
دانشجوی رشتۀ تجارت الکترونیک

قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله : َمن ماَت َو لَم یعِرف اِماَم َزمانِِه ماَت َمیَتًۀ جاِهلیۀ
تردیدی نیست قرآنی که آخرین کتاب آسمانی و معجزه جاوید پیامبر اسالم )ص( است و بیانگر تمامی مسائل و مباحث و 
موضوعات مورد نیاز زندگی بشر است درباره موضوِع مهم انقالب جهانی حضرت ولی عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 
 و تحّول بزرگی که در دنیا به وسیله امام زمان و حکومت عدل و داد آن حضرت به وجود خواهد آورد، صحبت کرده باشد 
 موضوع مهدویت از ابتدای هبوط حضرت آدم تا پایان نبوت حضرت خاتم )صلی اهلل علیه و آله( در لسان تمامی 
پیامبران الهی و در تمام کتب آسمانی به چشم می خورد و بشارت دادن به حکومت جهانی آن حضرت و استیالی 
صالحان بر زمین و پادشاهی عدل و داد جزء اصلی متن کتاب های آسمانی و برنامه های پیامبران بوده و کتب آسمانی 
 همچون قرآن، تورات، انجیل، زبور و ... آکنده از این بشارات است که انبیاء الهی به امت هایشان بیان فرموده اند. 
البته در تعیین مصداق حضرت مهدی )عج(، عبارت ها مختلف و الفاظ متفاوت است ولی اصل ظهور یک اصالح 
کننده واقعی و تشکیل حکومتی واحد که از مرز عدالت بیرون نرود، مورد قبول تمام ملل و ادیان آسمانی و غیر 
آسمانی عالم است همچنین قرآن کریم نیز در بیش از یکصد و سی آیه به این معنا اشاره فرموده و اعالم داشته 

که اراده و خواست خداوند متعال بر این است که دوران 
حکومت های ظالم و ستمگر به پایان رسد و بساط پیروان 
آن ها را برچیده شود و حتما بندگان صالح خویش را در 
سراسر دنیا حکومت دهد.تا قوانین اسالم را به طور کامل 
 و همه جانبه در این کره خاکی اجرا سازند و سعادت بشر را 

تضمین و تأمین نمایند.
تقسیم  به چند دسته  با مهدویت  رابطه  قرآن در  آیات 

می شوند:
حضرت  غیبت  عصر  پیرامون  قرآن  آیات  اّول:  بخش 

مهدی )علیه السالم(
غیبت عصر  در  واقعی  منتظران  های   الف: ویژگی 

 ب: احوال گوناگون و حوادث مختلف عصر غیبت
بخش دوم:  آیات قرآن پیرامون ظهور حضرت مهدی 

)علیه السالم(
السالم( )علیه  مهدی  حضرت   الف:خصوصیات 

در  )علیه السالم(  مهدی  حضرت  یاران  خصوصیات  ب: 
قرآن

السالم(  )علیه  مهدی  حضرت  ظهور   ج:خصوصیات 
د:  برخورد حضرت مهدی )علیه السالم( با دشمنان 

تعالی  اهلل  )عجل  عصر  ولی  حضرت  که  روزی  امید  به 
فرجه الشریف( از زندان غیبت به در آید و عالم به نورش 

روشن شود .

مهدویت در قرآن
طرح كلي حکومت جهاني
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بررسي  را  دو  و  یک  فروشندۀ  هاي  مستند  ابتدا 
مي کنیم:

 1+5 با  مذاکرات   ،»  1 فروشنده   « جنجالي  مستند 
برجام و دستاوردهاي آن را زیر  ذره بین مي برد. این 
آخرین  صحنه  پشت  از  ناگفته  و  جدید  روایتي  اثر، 
تحوالت سیاسي و اقتصادي ایران در آستانه انتخابات 

سال 1392 ارائه مي کند.
» فروشنده 2 «

سه سال بعد از توافق هسته اي در حالي که کمتر کسي 
اقتصادي و رفع تحریمي  ناکامي هاي  با  فکر مي کند 
برجام، جریان مدافع مذاکره و تعامل به سراغ برنامه 
اخبار  اما  نرود.  بعدي  برجام هاي  تعیین شده  قبل  از 
متعددي حکایت از این دارد که زمینه هاي برجامهاي 
موشکي و منطقهاي از قبل چیده شده است. مستند » 
فروشنده 2 « با دسترسي به همین اخبار به خصوص 
در حوزه موشکي، براي اولین بار پرده از مسیر چیده 
و هماهنگ  شدۀ جریاِن به اصطالح غربگراي داخلي و 
این  که  امید  این  به  است.  برداشته  غربي  طرف هاي 
هسته اي،  برجام  برخالف  بار  این  شود  باعث  هشدار 
از  بعد  نوشدارویي  انقالب  جریان  رسانه اي  اقدامات 
مرگ سهراب نباشد و زودتر از آن که دیرشود چاره اي 

اندیشیده شود.
بررسي در فيلم سينمايي :

نام    که  شیباني  ابراهیم  به کارگرداني  »پازل«   فیلم 
در  صنعتي  خرابکاري  بود؛  سوم  عامل  آن  قبلي 
تأسیسات هسته اي کشور را روایت مي کند. جاسوسان 
انرژي هسته اي خللي  از برنامه هاي سازمان  در یکي 
وارد مي کنند تا ایران در برابر خبرنگاران و مدعوین 
خارجي تحقیر شود؛ اما وزارت اطالعات این موضوع 
را خنثي  توطئه  این  دارد  و تالش  را کشف مي کند 

کند.
در واقع این سریال کشف برنامه ریزي براي خرابکاري 
که  مي دهد  نمایش  را  ایران  هسته اي  تأسیسات  در 

نهادهاي مسئول سعي مي کنند این طرح خرابکارانه 
را توسط افراد متخصص مدیریت و مهار کنند.

شقایق  بهرامي،  مجیدي، محسن  آرش  کیانیان  رضا 
فراهاني و ماه چهره خلیلي از جمله بازیگران این فیلم 

هستند.
موضوع  این  که  رسید  نتیجه  این  به  می شود  اکنون 
جایگاه نسبتا موفقي را دارد اما مي توانند با حمایت هاي 
سطح  در  حتي  مهم تر  تولیدات  مختلف  ارگان هاي 

جشنواره هاي بین المللي را ارائه دهند.

 فناوري هسته اي در سینماي ایران
جایگاه موضوع فناوري هسته اي در مستندات و فیلم های ایرانی

 زهرا پیرعلی
دانشجوی رشتۀ روانشناسی


