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متولد شدن کالب هاوس
ایــن نــرم افــزار توســط دو کارآفریــن و ایده پرداز)پــل دیویدســون و روهــان 

ســت( پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــت! 
ــداد  ــرد.  تع ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــال 2020 فعالی ــار در س ــن ب ــرای اولی ب
کاربــران آن در ابتــدا محــدود بــود و شــاید هیــچ کــس فکــر نمی کــرد؛ کــه 
ــن شــبکه های اجتماعــی  ــه یکــی از محبوب تری ــر از یــک ســال، ب در کمت

دنیــا تبدیــل شــود. 

تنها صداست که می ماند
ایــن شــبکه اجتماعــی جدیــد در چنــد مــاه اخیــر بــه محبوبیــت زیــادی 
ــت آن  ــل افزایش محبوبی ــی از دالی ــاید یک ــت. ش ــرده اس ــدا ک ــت پی دس
نســبت بــه ســایر شــبکه های اجتماعــی، متکــی بــودن بــه صــدای کاربــران 
بــه جــای تصویــر و پیام هــای آن هــا اســت. بــه گفتــه طرفــداران این شــبکه 
ــه ای، انســانی تر از برنامه هــای مشــابه اســت.  ــه نمون ــن برنام اجتماعــی، ای
ــد؛  ــی کن ــذاب ترم ــی را ج ــبکه اجتماع ــن ش ــتفاده از ای ــه اس ــه ای ک نکت
نحــوه عضویــت در آن اســت. تفاوتــی کــه می توانــد دلیلــی دیگــری 
ــن شــبکه اجتماعــی باشــد. در حــال حاضــر  ــرای افزایــش محبوبیــت ای ب
امــکان دانلــود کــردن »کالب هــاوس« از بــازار یــا اپ اســتور وجــود نــدارد 
و عضویــت در آن  تنهــا بــا دعوت نامــه امکان پذیــر اســت. رقابــت بــر ســر 
ــاد شــده  ــان زی ــد اجتماعــی، چن ــن شــبکه جدی ــت در ای عضوی
ــابی  ــا را حس ــروش دعوت نامه ه ــازار ف ــه ب ــت؛ ک اس
داغ کــرده اســت. هــر کاربــر فعــال می توانــد دو 
نفــر را بــه ایــن شــبکه اجتماعــی دعــوت کنــد. البتــه 
ــد در  ســازندگان »کالب هــاوس« می گوینــد: قصــد دارن
ســال 202۱، ایــن شــبکه اجتماعــی را بــدون محدودیــت 

ــد. ــاز کنن ــه روی همــه در سراســر جهــان ب ب

نحوه استفاده از کالب هاوس 
ــبکه   ــن ش ــت در ای ــه و عضوی ــت دعوت نام ــس از دریاف پ
اجتماعــی، کافــی اســت در یکــی از اتاق هــا عضــو شــوید 

ــان ایجــاد کنیــد. ــی خودت ــه میزبان ــاق جدیــدی ب ــا ات ی
بخــش،  در  اجتماعــی،  شــبکه های  ســایر  هماننــد 

مــواردی برایتــان نمایــش داده می شــود کــه آن هــا را 
ــا عالقــه یــا تخصــص خودتــان  می توانیــد دنبــال کنیــد. متناســب ب

مزایا
بــا توجــه بــه اینکــه تــالش شــده اســت؛ حضــور افــراد بــا هویــت مشــخص، 

مــورد تأکیــد باشــد، امــکان جعــل هویــت کاهــش می یابــد.
ــه طــوری کــه اگــر قصــد ضبــط کــردن  ــاال اســت؛ ب امنیــت آن بســیار ب
ــودکار  ــه صــورت خ ــه ب ــید برنام ــته باش ــران را داش ــی از کارب ــدای یک ص
هشــدار می دهــد. امــکان شــرکت کــردن در گفت وگوهــای افــراد شــناخته 

شــده و مشــهور وجــود دارد.
ــکان  ــات، ام ــودن مکالم ــده ب ــل زن ــه دلی ــی، ب ــای گفتمان ــن فض در چنی
ــی  ــئله مهم ــورد مس ــال در م ــد؛ مث ــدا می کن ــش پی ــی کاه ــای واه ادعاه
ــودن  ــده ب ــل زن ــه دلی ــود؛ ب ــرح ش ــی مط ــر ادعای ــات، اگ ــون انتخاب همچ
ــان  ــای خــود را بی ــل گفته ه ــر شــخص مســئول اســت دالی ــات، ه مکالم
ــی،  ــبکه های اجتماع ــایر ش ــد س ــه مانن ــت ک ــن نیس ــن چنی ــد و ای کن

شــخصی ادعایــی را مطــرح کنــد و ســپس امــکان ســوال کــردن 
بــه

صورت زنده از او وجود نداشته باشد.

محدودیت ها
امــکان شــنیدن مکالمــات کاربــران در زمــان دیگــری وجــود 

ــود  ــون وج ــا آیف ــد ی ــکان نصــب در سیســتم اندروی ــدارد. ام ن
نــدارد. بــرای عضویــت  دعوت نامــه الزم اســت. اگــر اعضــا دچــار خطایــی 
ــز  ــده او نی ــت شــخص خطــا کار؛ دعوت کنن ــر حــذف اکان ــالوه ب شــوند؛ ع

جریمــه شــده و بــه او تذکــر داده مــی شــود.

جذابیت دنیای سخن با 
کالب هاوس

کالب هاوس، راه ارتباطی جدید برای نسل جدید

فاطمه آزادی دانشجوی ادبیات فارسی

ــن  ای
اگــر  روزهــا 

اینترنــت  در  گشــتی 
ــبکه  ــام ش ــاال ن ــید؛ احتم زده باش

ــنیده اید.  ــاد ش ــاوس را زی ــی کالب ه اجتماع
مشــترک  عالیــق  بــا  افــراد  کــه  اســت؛  شــبکه ای 

بــه روش ســنتی  بتواننــد  تــا  را، دور هــم جمــع کرده اســت؛ 
نظــر  تبــادل  مختلــف  مســائل  مــورد  در  هــم  بــا  کــردن؛  صحبــت 

نخبه هــا  ویــژه  کلوب  هــای  در  گردهمایــی  مجــازی  نســخه  کالب هــاوس،  کننــد. 
اســت. در ایــن جــا، کاربــران می تواننــد بــه گفت وگــوی افــراد  در مــورد مســائل گوناگــون 

گــوش دهنــد.  در واقــع، »کالب هــاوس« ماننــد گــوش دادن بــه پادکســت اســت؛ امــا تفاوتــش ایــن 
اســت کــه، شــما زنــده بــه مکالمــات جــاری گــوش می کنیــد و ایــن مکالمــات جایــی ذخیــره نخواهنــد شــد. 

وجــود برخــی اتاق هــا، گفت وگوهــای غیــر 
در  نگرانی هــا،  برخــی  هــاوس، ســبب  در کالب  مفیــد 

زمینــه بــه ابتــذال کشــیده شــدن ایــن برنامــه شــده اســت؛ امــا از ایــن 
بســتر می تــوان؛ ماننــد هــر بســتر دیگــری اســتفاده مناســب یــا نامناســب داشــت. 

ــن  ــی و همچنی ــاالن سیاس ــتن فع ــران و پیوس ــی در ای ــبکه اجتماع ــن ش ــن  ای ــترش ای گس
ــده ای  ــود.  ع ــی وارد ش ــبکه اجتماع ــن ش ــه ای ــی ب ــا انتقادات ــت؛ ت ــده اس ــبب ش ــش رو س ــات پی انتخاب

معتقــد هســتند؛ کــه حضــور کاندیداهــا و جریانــات سیاســی در کالب هــاوس بــه دلیــل وجــود گفت وگوهــای زنــده، 
می توانــد بخشــی از مــردم را نســبت بــه شــرکت در انتخابــات پیــش رو متمایــل کنــد. همچنیــن حضــور سیاســتمداران در ایــن 

شــبکه، باعــث ایجــاد تعامــل بیــن گروه هــای سیاســی کشــور شــده  اســت. البتــه عــدم امــکان ضبــط صــدای فعــاالن سیاســی، می توانــد اســتناد 
بــه حرف هــای آنــان را در آینــده دچــار مشــکل کنــد. عــالوه بــر ایــن، عــدم دسترســی گســترده مــردم بــه ایــن شــبکه اجتماعــی ســبب می شــود؛ تــا  اســتفاده 

ــا محدودیــت مواجــه شــود. ــات ب ــرای مســئله مهمــی همچــون انتخاب از ایــن بســتر ب

کالب هاوس 
     و حاشیه ها
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مائده سادات حسینی دانشجوی مرتجمی زبان عربی

مزایای شبکه ملی اطالعات
ــه  ــران ب ــل شــدن ای ــات، تبدی ــی اطالع ــت شــبکه مل ــن مزی مهــم تری
ــوان،  قــدرت اطالعاتــی در منطقــه است.شــبکه ملــی اطالعــات را می ت
ــی  ــه حکمران ــران در عرص ــالمی ای ــوری اس ــای جمه ــی از فرصت ه یک
ــدات ایــن عرصــه دانســت. در یــک  ــا تهدی ــه ب فضــای مجــازی و مقابل
نــگاه کلــی، می تــوان گفــت: همــان اینترنــت بــا مدیریــت داخلــی اســت 
کــه همــه اســتاندارد های امنیتــی، فرهنگــی و فنــی در آن رعایــت شــده 
اســت؛ یعنــی همــه اطالعــات و ارتباطــات، کارهــا، خریدهــا، بازی هــا در 
یــک شــبکه داخلــی، مدیریــت و حفاظــت می شــود . راه انــدازی شــبکه 
ملــی اطالعــات دارای مزایــای مختلفــی اســت؛ کــه ایــن مزایــا بــر هیــچ 
ــای  ــت از مزای ــار مزی ــه چه ــرد آگاهــی پوشــیده نیســت. در اینجــا ب ف

شــبکه ملــی اطالعــات اشــاره می کنیــم:
مزیــت اول: بــا تشــکیل ابــر اطالعــات و اســتفاده هوشــمندانه از اینترنت 
ــل  ــه داخــل کشــور منتق ــود را ب ــرور های خ ــرکت ها، س ــل، ش بین المل
می کننــد؛ زیــرا هــم از جهــت قیمــت و هــم از جهــت ســرعت کامــال بــه 
ســود آنــان اســت. ایــن موضــوع بــه همیــن نســبت بــرای مصرف کننــده 

داخلــی بــا مزیــت قیمــت و ســرعت همــراه خواهــد بــود.
مزیــت دوم: بیــن قیمــت اینترنــت بین الملــل و ترافیــک داخلــی 
ــن  ــا همی ــل ب ــت بین المل ــه اینترن ــا ک ــن معن ــاوت وجــود دارد؛ بدی تف
قیمــت و ترافیــک داخلــی بــا یــک دهــم قیمــت فعلــی، عرضــه خواهــد 
ــب  ــران، غال ــاوت فاحــش قیمــت، موجــب می شــود کارب ــن تف شــد. ای
نیازمندی هــای خــود را بــا ســرویس های خــوب داخلــی برطــرف 
ــران مواجــه  ــا کاهــش اســتفاده کارب ســازند و ســرویس های خارجــی ب

ــد شــد.  خواهن
مزیــت ســوم: شــرکت های ارائــه دهنــده خدمــات، بــا توجــه بــه افزایــش 
ــت  ــه رعای ــزم ب ــی، مل ــران داخل ــه کارب ــراوان ســود حاصــل از مراجع ف
پیوســت فرهنگــی می شــوند؛ بــه ایــن معنــا کــه حــق ندارنــد محتــوای 
ناســالم و یــا هــر محتوایــی کــه بــا فرهنــگ اســالمی ایرانــی در تعــارض 

اســت، نگهــداری و در اختیــار کاربــران قــرار دهنــد. 

در صــورت تخلــف، بــه راحتــی بــا دیگــر شــرکت ها جایگزیــن 
 . ند می شــو

ــزار  ــت، نرم اف ــت اســتفاده هوشــمندانه از اینترن ــه عل ــارم: ب ــت چه مزی
پاالیــه کشــور، بــه جــای حالــت منفعالنــه فعلــی، فعــال خواهنــد بــود؛ 
ــت  ــت مدیری ــه عل ــور، ب ــه کش ــده ب ــوای وارد ش ــی محت ــرا بررس زی
هوشــمند، آســان شــده اســت و محتــوای ذخیــره شــده در ســرور های 

ــود. ــل پاالیــش خواهنــد ب ــه راحتــی قاب داخلــی نیــز، ب

تولید محتوا در فضای مجازی 
فضــای مجــازی از مهــم تریــن مســائل و اولویت هــای کشــور بــه 

می آیــد. حســاب 
ــه  مقــام معظــم رهبــری می فرماینــد: مــا در ایــن زمینــه نمی توانیــم ب
تصادفــات و آنچــه کــه پیــش می آیــد، اطمینــان کنیــم و دســتگاه تولیــد 

محتــوا را تقویــت کنیــد زیــرا مــا بــه ایــن مســئله احتیــاج داریــم.
ــه  ــه آنچ ــم ب ــان کنی ــم اطمین ــوا نمی توانی ــد محت ــه تولی ــا در زمین م
پیــش می  آیــد؛  بایــد بنشــینید روی ایــن مســأله "تولیــد محتــوا" 
ــراد  ــم؛ اف ــن داری ــر متدی ــای خوش فک ــه جوان ه ــا البت طراحــی کنید.م
ــای  ــم؛  حوزه ه ــی داری ــای اجتماع ــد محتواه ــرای تولی ــور ب به دردبخ
علمیــه را داریــم کــه دست شــان در ایــن زمینــه واقعــا بــاز اســت. برخــی 
ــم. از  ــم داری ــی را ه ــای اطالعات ــه بانک ه ــم. البت ــگاهی ها را داری دانش
ای نهــا بایــد اســتفاده کنیــد. دســتگاه تولیــد محتــوا را تقویــت کنیــد؛ 
ــه  ــن مطالب ــن و اصلی تری ــاج داریم.مهم تری ــأله احتی ــن مس ــه ای ــا ب  م
ــه  ــازی، ک ــای مج ــی فض ــث حکمران ــری در مباح ــم رهب ــام معظ مق
بایــد مــورد توجــه و اهتمــام همــگان بــه خصــوص دولــت واقــع شــود، 
ــن مطالبــه مقــام  ــدازی شــبکه ملــی اطالعــات است.متاســفانه ای راه ان
معظــم رهبــری بعــد از ۱5 ســال هنــوز تحقــق نیافتــه اســت و معظــم 

ــه داشــته اند.  ــت گالی ــه دول ــن مســاله ب ــه ای ــه نســبت ب ل

قدرت اطالعاتی
با شبکه ملی

 شــبکه ملــی اطالعــات، بــا نام هــای اینترنــت ملــی و شــبکه ملــی اینترنت 
ــف  ــران اســت.اما در تعری ــی ای ــت مل ــه اینترن ــز شــناخته می شــود؛ ک نی
ــف  ــن تعری ــن چنی ــوان ای ــات را می ت ــی اطالع ــبکه مل ــاده و روان ش س
کــرد: )شــبکه ملــی اطالعــات یعنــی برقــراری ارتباطــات و ارائــه خدمــات 
در فضــای مجــازی بــه شــکل ارزان، پرســرعت، امــن و ســالم. در حقیقــت 
ایــن شــبکه بایــد بتوانــد نیاز هــای واقعــی و مشــروع مــردم را در بســتری 
پرســرعت، قیمتــی پاییــن، امنیتــی جامــع و پایــدار و در عین برخــورداری 
از باالتریــن حــد ســالمت، پاســخگوی نیاز هــای مشــروع مــردم در فضــای 
مجــازی باشــد و زمینــه ارتبــاط کاربــران ایرانــی بــا یکدیگــر را، از بســتر 
داخلــی و ارتبــاط بــا خــارج از کشــور را از بســتر بین المللــی مهیــا کنــد.(
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مقام معظم رهربی می فرمایند:

فضای مجازی خیلی مهم است. 

االن واقعاً فضای مجازی، یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده 

است؛ حاال دولت الکرتونیک و از این قبیل که به جای خود محفوظ 

است، شّکی نیست اما آنچه عرِض من است و من روی آن تکیه 

می کنم این است که فضای مجازی، از بیرون از اختیاِر ما دارد 

مدیریّت می شود.

خب وقتی که ما می دانیم کسانی از بیرون دارند فضای مجازی 

را که ما هم دست اندرکارش هستیم و مبتال به ما است هدایت 

می کنند و مدیریّت می کنند، ما منی توانیم بی کار بنشینیم در مقابل 

او؛ ما منی توانیم مردمامن را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی پناه 

رها کنیم در اختیار آن مدیری که دارد پشت پرده، فضای مجازی را 

اداره می کند. 

عوامل مسلّط بین املللی در این زمینه ها بشّدت فّعال اند: از لحاظ 

خربدهی، خربرسانی، تحلیل داده ها و امثال گوناگون؛ هزاران کار 

دارد انجام می گیرد روی فضای مجازی. برای خاطر این است که 

بنده روی مسئله ی شبکه ی ملّی اطاّلعات این  همه تأکید میکنم. 

این شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملّی فضای مجازی که تشکیل 

داده ایم و بنده ارصار داشتم و دارم که این شورا تشکیل بشود و 

رؤسای محرتم در آن رشکت کنند و تصمیم گیری کنند و اجرا کنند، به 

خاطر اهّمیّت این مسئله است؛ منی شود این مسئله را رها کرد.  من 

می بینم که آن اهتامم الزم به خرج داده منی شود. خب االن شبکه ی 

ملّی اطاّلعات اجزائی دارد، این اجزا باید در زمان بندی های مشّخص 

تحّقق پیدا کند؛ آدم میبیند که تحّقق پیدا منیکند، از زمان بندی ها 

عقب اند؛ یا سیاست های اصولی ای در زمینه ی پهنای باند وجود دارد 

که مکّرر ابالغ شده، خب این سیاست ها باید رعایت بشود و اینها 

مورد درخواست و تأکید مؤکّد اینجانب است.

راه اندازی شبکه ملی اطالعات

کالم آخر                                                                                              
ــر  توســعه و پیرشفــت  ــا در براب ــه م حــال وظیف

مجــازی  فضــای  در  محتــوا  تولیــد  موضــوع 

چیســت؟

بــر طبــق ســخنان مقــام معظــم رهــربی، بایــد بــه 

ــه  ــی ب ــد آفرین ــا امی ــیم و ب ــدوار باش ــده امی آین

ــم. ــوا در فضــای مجــازی بپردازی ــد محت تولی

ــن  ــوان گفــت: یکــی از مهم تری ــی می ت ــه عبارت ب

وظایــف همــه ی مــا پرهیــز از ناامیدســازی مــردم 

 . ست ا

ــدان  ــدی وارد می ــم نا امی ــازه بدهی ــد اج ــا نبای م

ــرای تحقــق ایــن امــر بــزرگ  بشــود و همــواره ب

ــم.  ــد تــالش کنی بای

رویای اشتغال 
متناسب با تحصیل

فروپاشی دیوار آرزوی فارغ التحصیالنی که به دنبال شغل هستند

نظــام آمــوزش عالــی کشــور بــه عنــوان یکــی از، دو قطــب تعلیــم 
و تربیــت در جمهــوری اســالمی ایــران، مســئولیت تربیــت نیــروی 

انســانی متخصــص و کارآمــِد مــورد نیــاز 
جامعه را در سطوح و رشته های مختلف برعهده دارد. 

ــی موجــود در دانشــگاه ها  عــدم تناســب بیــن رشــته های تحصیل
ــن  ــازار کار، از مهم تری ــاز ب ــورد نی ــای م ــا و توانایی ه ــا مهارت ه ب
ــتغال  ــی و اش ــالن در کاریاب ــودن فارغ التحصی ــق نب ــل موف عوام
ــگاه ها،  ــی در دانش ــل درون ــه عوام ــاره ای ب ــا اش ــه ب ــد؛ ک می باش
می تــوان بــه راه حل هایــی بــرای ایــن مشــکل رســید؛ کــه 

ــند: ــر می باش ــرح زی ــه ش ــل ب ــن عوام ــدادی از ای تع

دانشــجو  پذیــرش  فعلــی  ظرفیــت  بیــن  تناســب،  ۱.عــدم 
دربــازارکار  پیــش رو  و  آتــی  نیازهــای  و  دردانشــگاه ها 

ــای  ــا مهارت ه ــی ب ــوزش عال ــوای آم ــن محت ــدم تناســب، بی 2.ع
نظــام  در  ارائه شــده  دروس  و  مطالــب  به گونه ای کــه  شــغلی 
ــاز  ــه نی ــی ک ــا مهارت های ــی ب ــز آموزش ــور و مراک ــی کش آموزش

ــد. ــی ندارن ــت هماهنگ ــه اس جامع
ــی و  ــه علم ــت روحی ــاد و تقوی ــگاه ها، در ایج ــم کاری دانش ٣.ک

انگیــزه خدمت رســانی بــه جامعــه در دانشــجویان و...

۴. عــدم تناســب بیــن رشــته های دانشــگاهی و مشــاغل موجــود و 
البتــه هدایــت نادرســت فارغ التحصیــالن  و نداشــتن برنامه ریــزی 
ــراد در  ــودن اف ــص نب ــر متخص ــالوه ب ــد؛ ع ــان، می توان ــرای آن ب
ــه  ــی کاری در جامع ــق ب ــر رون ــم ب ــی ه ــود، دلیل ــه کاری خ زمین

بشــود؛ کــه تعــدادی از علــل ایــن رونــق منفــی را در عناویــن زیــر 
ــود:  ــه نم ــوان مطالع می ت

*رواج نیافتن و مشخص نبودن فرهنگ کار یابی 
*عدم توسعه بنگاه های کاریابی خصوصی

*عــدم توســعه کانون هــای فارغ التحصیــالن و نارکارآمــدی آن هــا 
در کارآیــی و هدایــت شــغلی.

* تعــدد متقاضیــان و رقابــت شــدید بــرای کســب مشــاغل 
موجــود.

*رواج نیافتن فرهنگ کارآفرینی و کم بودن تعداد کارآفرینان. 
و  سیاســت ها  پیاده کــردن  در  اجرایــی  مشــکالت  *وجــود 

اشــتغال.  کالن  برنامه هــای 
ــد،  ــر ش ــاال ذک ــوارد ب ــه در م ــتنداتی ک ــل و مس ــام دالی ــا تم ب
می تــوان گفــت: یکــی از مهم تریــن راهکارهــا، بــرای رفــع 
معضــل بیــکاری و نداشــتن شــغل متناســب بــا رشــته تحصیلــی 
ــی و  ــوزش عال ــری در آم ــد بازنگ ــالن، نیازمن ــرای فارغ التحصی ب

ــد. ــور می باش ــت کش ــازارکار و صنع ب
البتــه بایــد دانســت کــه تنهــا رعایــت ایــن نکتــه باعــث رفــع ایــن 

معضــل نخواهــد شــد؛ بلکــه عواملــی ماننــد:
ارائــه آموزش هــای مهارتــی متناســب بــا نیــاز جامعــه بــه جوانــان 
و بــازارکار، حمایــت از کارآفرینــی و کارآفرینــان و ســرمایه گذاران، 
آمــوزش جامعه)خانــواده( نســبت بــه فرهنــگ صحیــح کار، 
ــت از کســب و کارهای کوچــک،  ــا، توســعه و حمای ــر، کارفرم کارگ
ــه  ــجویان ب ــت دانش ــث هدای ــا، باع ــش بنیان ه ــتارت آپ ها، دان اس
ــه  ــان ب ــت آن ــد از آن هدای ــازارکار و بع ــاز ب ــورد نی ــته های م رش

ــا رشــته خــود می شــود. ســمت مشــاغل متناســب ب

ــول انجــام  ــت پ ــا پیشــه فعالیتــی منظــم اســت کــه در ازای دریاف شــغل ی
ــکاری  ــروزه، بی ــت. ام ــغل اس ــتن ش ــای داش ــه معن ــتغال ب ــود و اش می ش
ــه  ــه ب ــه در ادام ــت؛ ک ــانی اس ــع انس ــالت جوام ــن معض ــی از بزرگ تری یک
ــع آن  ــای رف ــالن و راهکاره ــکاری فارغ التحصی ــل بی ــی از عوام ــان برخ بی

می پردازیــم.

اخالقی یا غیراخالقی
ــژه و  ــه دلیــل داشــتن تخصــص  و مهــارت  وی ــازارکار، برخــی از افــراد ب در ب
یــا گاهــی بــه دلیــل مســائل غیراخالقــی، از جملــه پارتــی، پرداخــت رشــوه و 
مــواردی از ایــن دســت، فــوری جــذب بــازارکار می شــوند، بــا وجــود اوضــاع 
ــازار کار در  ــه ب ــی ورود ب ــی و توانای ــالن آمادگ ــی فارغ التحصی ــی، برخ کنون
چنیــن شــرایطی را ندارنــد؛ همچنیــن بــه دلیــل بیشــتر بــودن تقاضــای کار 
ــرده  ــل ک ــراد تحصی ــکاری اف ــه، بی ــه شــغل های موجــود در جامع نســبت ب

طوالنی مــدت می شــود. 

تعامل و تناسب؛ دو اصل مهم
ــگاهی،  ــف دانش ــته های مختل ــالن رش ــن فارغ التحصی ــب بی ــاط و تناس ارتب
ــی  ــن اقدامات ــی از مهم تری ــور، یک ــغلی در کش ــای ش ــازارکار و موقعیت ه ب
ــتغال  ــی و اش ــادی، علم ــاع اقتص ــود اوض ــت بهب ــد در جه ــه بای ــت؛ ک اس

ــرد . ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــه، م جامع
قطعــاً رفــع مشــکل اشــتغال و تخصــص و تحصیــل 
نیازمنــد تعامــل و هماهنگــی دوجانبــه، بیــن نظام 
ــد؛  ــور می باش ــازارکار در کش ــی و ب ــوزش عال آم
ــاز  ــالم نی ــاس اع ــگاه ها براس ــویی دانش ــا از س ت
ــه جــذب دانشــجو  ــدام ب ــازارکار، در کشــور اق ب
در هــر رشــته داشــته باشــند و از ســوی دیگــر، 
ــتقبال  ــه اس ــه ب ــا توج ــد ب ــز بای ــازارکار نی ب
دانشــجویان از رشــته های دانشــگاهی، نســبت 
ــازار کار خــود  ــه گســترش حجــم و تنــوع ب ب

ــد.  ــدام نمای اق
می تــوان گفــت: برنامه ریــزی نادرســت، در 
زمینــه ی هدایــت دانشــجویان بــه رشــته های 
مــورد نیــاز، بــازارکار و بعــد از آن هدایــت آنان 
ــود،  ــته خ ــا رش ــه ســمت مشــاغل متناســب ب ب
باعــث به وجــود آمــدن مشــکلی بــزرگ، بــه نــام 
نبــود تناســب میــان تحصیــالت افــراد بــا شــغل 

آنــان شــده اســت. 
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ــام  ــه ی برج چال
ــه ای برای  مقدم
افتــادن در چــاه

 FATF

ترکمنچای دوم
ــردم،  ــن م ــام بی ــت برج ــدن دس ــد از رو ش بع
مســئوالنی کــه راه حــل  بــاز شــدن گره هــای 
ــارج از  ــور را در خ ــادی کش ــتی و اقتص معیش
ــر ضــرورت  ــد و ب ــا جســت  وجو می کردن مرزه
ــای  ــا نهاده ــاختارمند ب ــط س ــراری رواب برق
بیــن المللــی تاکیــد دارنــد FATF را بــار دیگــر 

ــان انداختنــد. 0 ــه جری ب
)Finacial Action Task Forse )FATF یــک کار 
ــتور  ــه دس ــه ب ــت ک ــی اس ــدام مال ــروه اق گ
کشــورهای عضــو گــروه "جــی7" تشــکیل 
ــه  ــد ب شــده اســت و کشــورهای عضــو آن بای
ــا  ــارزه ب ــه مب ــوط ب ــه مرب ــه آن، ک ۴0 توصی
ــم  ــی تروریس ــع مال ــن مناب ــویی و تامی پولش
اســت عمــل کننــد؛ تــا بــه ادعــای ایــن 
ــور ها  ــادی کش ــاری و اقتص ــط تج ــروه، رواب گ

شــوند. ضابطه منــد 

عملکرد دولت ایران
ــزی حــدود  ــال ۱٣۹5 چی ــران از س ــت ای دول
۹0درصــد از بندهــای تعهداتــی FATF را اجــرا 
ــا ۴ الیحــه از آن در دســتور  ــرده اســت؛ ام ک
کار باقــی مانــده اســت؛ دو الیحــه از آن، جنبه 
ــوارد آن اصــالح شــد؛  ــه م ــی داشــت ک داخل
ولــی دو الیحــه CFT)مبــارزه بــا تامیــن مالــی 
تروریســم( و پالرمو)مبــارزه بــا جرائــم ســازمان 
ــا  ــس ب ــب مجل ــد از تصوی ــی( بع ــه فرامل یافت
ــه رو  ــان روب ــورای نگهب ــی از ســوی ش ایرادات
شــد و حــاال در دســت مجمــع تشــخیص 

ــرار دارد. مصلحــت نظــام ق

CFTپالرمو و
ــا  ــم ب ــه از تروریس ــس و فرانس ــکا و انگلی ــف آمری ــت: تعری ــد گف ــزی بای ــل از هرچی قب
ــان  ــن و لبن ــوریه، یم ــورها؛ س ــن کش ــمگیری دارد؛ ای ــای چش ــران تفاوت ه ــف ای تعری
ــه  ــران نســبت ب ــه موضــع ای ــی ک ــد؛ در حال ــران را تروریســم می دانن ــود ای ــی خ و حت
 CFT ــر ســر کنوانســیون ــد ب ــه می توانن ــن چگون ــز دیگــری اســت. بنابرای تروریســم چی

ــج مشــترک برســند؟ ــه نتای ــی تروریســم ب ــع مال ــا تامیــن مناب ــارزه ب یعنــی مب
کنوانســیون پالرمــو، مبــارزه بــا جرائمــی ماننــد جلوگیــری از انــواع قاچــاق اعــم از انســان، 
اســلحه و ســاخت آن اســت. بعــد از ملحــق شــدن کشــورها بــه ایــن کنوانســیون، آن هــا 
ــل از  ــد حاص ــر عوای ــازمان یافته، تطهی ــه س ــروه مجرمان ــارکت در گ ــه مش ــد ک ملزم ان
جــرم، پولشــویی و فســاد را جرم انــگاری کننــد؛ امــا آیــا بــه راســتی ســه کشــوری کــه 

در راس FATF هســتند بــه تعهــدات خودشــان عمــل میکننــد؟ 
ــات،  ــرار دادن اطالع ــی ق ــاده یعن ــان س ــه زب ــو ب ــیون CFT و پالرم ــرش دو کنوانس پذی
ــران  ــای ای ــار تحریم ه ــردن کار معم ــان ک ــکا و آس ــه داری آمری ــار وزارت خزان در اختی
ــا را  ــه تحریم ه ــوری ک ــران! کش ــه ای ــذار علی ــای اثرگ ــرای تحریم ه ــو" ب ــارد نفی "ریچ

تحمــل می کنــد؛ بایــد بدانــد کــه بــا انتشــار اطالعــات مالــی خــود تنهــا راه تنفــس خــود 
را ســد می کنــد و عــالوه بــر تحریــم خارجــی بــه تحریــم داخلــی نیــز گرفتــار می شــود.

آن روی سکه
تجربــه خریــد واکســن کرونــا در دی مــاه و دیــدار مســئوالن بانــک مرکــزی بــا مقامــات 
ــع انتقــال  ــا آموخــت کــه آنچــه مان ــه م ــی و معاهــدات بین المللــی دیگــر، ب کــره جنوب

 .FATF ــه ــکا و تحریم هــای کاخ ســفید اســت ن ــه داری آمری ــران اســت؛ خزان پــول ای
شــفافیت اقتصــادی کشــورها و توضیــح روابــط مالــی شــرکت های داخلــی، کــه اســاس 
کار ایــن گــروه اســت؛ در نهایــت باعــث رصــد روابــط بانکــی و تجــاری دولت هــا، مشــخص 
ــد  ــط تولی ــرکت ها، شکســت خ ــم ش ــورها، تحری ــی کش ــای جهان ــدن مســیر خرید ه ش

داخلــی و بیــکاری کارگــران و پرتــاب نارنجــک وســط ســفره معیشــت مــردم اســت.

کاهش فشار درFATF نیست
وزیــر خارجــه ایــران آقــای ظریــف گفته انــد: تضمینــی نمی دهنــد کــه بــا پذیــرش لوایــح 
FATF شــرایط بهتــر شــود. آقــای احمــد توکلــی، عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 

ــداکاری بســیار  ــا ف ــه ب ــا ک ــه ای م ــدرت منطق ــد: ق در بخشــی از ســخنان خــود گفته ان
ــرد.  همچنیــن  ــرار می گی ــح تحــت شــعاع ق ــن لوای ــرش ای ــا پذی تامیــن شــده اســت، ب
ــا  ــد: اگــر ثابــت شــود کــه لوایــح FATF ایــن وضــع را بهتــر می کنــد، ب ایشــان فرموده ان
آن موافــق خواهــم بــود؛ امــا بــرآورد مــن ایــن اســت کــه پذیــرش توصیه هــای FATF در 

وضــع مــردم تاثیــری نــدارد.

حرف قطعی
ــچ  ــون هی ــا تاکن ــت؛ ام ــرده اس ــرا ک ــح FATF را اج ــیاری از لوای ــران بس ــه ای ــا آن ک ب
تغییــری در تبــادالت بانکــی ایجــاد نشــده و ایــران همچنــان در لیســت  ســیاه اســت.با 
پیگیــری و تصویــب ایــن لوایــح عمــال فرمــان سیاســت گذاری و قانون گــذاری کشــور را 
در اختیــار یــک نهــاد خارجــی FATF قــرار داده انــد؛ آن هــم سیاســت هایی کــه منجــر 
ــای  ــل تحریم ه ــور، در مقاب ــادی کش ــی و اقتص ــاختار حقوق ــدن س ــکننده تر ش ــه ش ب
ــر  ــد درنظ ــام بای ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــود.انقالبیون مجم ــکا می ش ــه آمری ظالمان
داشــته باشــند؛ کــه بهانــه را از دســت دشــمن بگیرنــد نــه اینکــه ابــزار دســت دشــمن 
ــا  ــون امض ــان همچ ــدگان از آن ــه آین ــد ک ــل نماین ــه ای عم ــه گون ــن ب ــد، همچنی بدهن

ــد. ــاد نکنن ــام ی ــدگان برج ــای و تصویب کنن ــرارداد ترکمنچ ــدگان ق کنن

ضرورت شرکت در انتخابات و آینده سازینفیسه اغمی دانشجوی مرتجمی زبان عربی
حکومت اسالم یک حکومت مردمی می باشد.
مردمی بـودن حکومت اسالمی، دو معنا دارد.

یکــی ایــن اســـت کـــه؛ مـــردم در اداره ی حکومــت و تشــکیل 
ــد.  ــم نقــش دارن ــن حاک ــت و تعیی حکوم

ــرای مردمــی بـــودن حکومــت اســالمی ایــن  معنــای دیگــر ب
اســت کـــه؛ حکومــت اســالمی در خدمــت مــردم اســت. 

ــه ی  ــع عام ــت، مناف ــرح اس ــالمی مط ــم اس ــرای حاک ــه ب آنچ
ــن  ــا قشــر معی ــن یـ ــع اشــخاص معی ــه مناف ــردم اســت؛ نـ م
وطبقــه ی خاص. اســالم بـــه هــر دو معنــا، دارای یــک حکومت 

مردمــی اســت؛ 
پــس چــون حکومــت جمهــوری اســالمی ایــران مردم ســاالری 
اســت و سرنوشــت و آینــده ی کشــور بــه دســت مردمــان ایــن 
ســرزمین گــره خــورده اســت؛ شــرکت در انتخابــات و حضــور 
ــک  ــرایط ی ــراد واجــد ش ــرای اف ــای رأی، ب ــای صندوق ه در پ

وظیفــه ی شــرعی و واجــب اســت.
در کنــار نتیجــه ی ایــن انتخــاب، حضــور چشــم گیر و پرشــور 

در ایــن عرصــه بســیار مهــم و دارای اهمیــت اســت.
ــت  ــک حکوم ــه ی ــی کلم ــای واقع ــه معن ــت اســالمی ب حکوم

ــی اســت. مردم

فریب دشمنان را نخورید
بــا نزدیــک شــدن بــه انتخابــات، رســانه های بیگانــه و دشــمنان 
جمهــوری اســالمی ایــران در تــالش هســتند؛ تــا بــا اســتفاده 
از شــایعات و تبلیغــات دروغیــن در رســانه ها، مــردم را نســبت 
بــه ایــن امــر مهــم ناامیــد و دلســرد کننــد و میــزان حضــور در 

انتخابــات را بکاهنــد.
ــود  ــاب آگاه خ ــکوه و انتخ ــور باش ــا حض ــد ب ــردم بای ــا م ام
ــاری را  ــن رفت ــازه چنی ــر و اج ــمنان را بی ثم ــای دش تالش ه

ــد.  ــران را ندهن ــالمی ای ــوری اس ــه جمه علی
ــزرگ اســت و  ــک فرصــت بســیار ب ــا ی ــات در کشــور م انتخاب

ــت داد.  ــد آن را از دس نبای
ــت  ــن فرص ــد، از ای ــالمی نمی خواهن ــوری اس ــن جمه مخالفی

اســتفاده شــود.
ــزرگ  ــت ب ــک ظرفی ــت؛ ی ــت اس ــرای مل ــکان ب ــک ام ــن ی ای

ــت. ــور اس ــرفت کش ــرای پیش ب
ــردم  در  ــی م ــد؛ وقت ــان می ده ــردم را نش ــی م ــور انقالب ش

ــن موضــوع را نشــان  ــد و اهمیــت ای ــات شــرکت کنن انتخاب
دهنــد؛ موجــب امنیــت کشــور و پــس زدن طمــع دشــمن 

می شــود. 

ت با نتخا ا
ــرای  ــی ب فرصت
ــور ــای کش احی

فاطمه عشوریان دانشجوی مرتجمی زبان عربی
انتخابــات هــر چــه پـُـر شــورتر و بــا اقبــال عمومــی بیشــتری همــراه 

باشــد، آثــار و منافــع بیشــتری بــرای کشــور خواهــد داشــت.
در این بــاره مقــام معظــم رهبــری تاکیــد داشــتند: عــالج دردهــای 
ــی  ــور عموم ــات و حض ــودن انتخاب ــور ب ــر ش ــور، در پ ــن کش ُمزم
ــات  ــب در انتخاب ــخصیت مناس ــح و ش ــاب اصل ــد، انتخ ــردم و بع م

ــوری اســت. ریاســت جمه
اولیــن توصیــه حضــرت امــام خمینــی)ره( بــه مــردم در ایــن زمینــه 
ــه  ضــروری  ــا در صحن ــد کــه حضــور آن ه ــاور کنن ــه، ب ــود ک آن ب
ــی  ــه واقع ــور در نتیج ــن حض ــته، ای ــالف گذش ــر خ ــرا ب ــت؛ زی اس

ــری تشــریفاتی نیســت. ــر اســت و ام ــات مؤث انتخاب
بنابرایــن مشــارکت همــه اقشــار مــردم در انتخابــات تکلیــف الهــی 

محســوب مــی شــود. 
امروز مثل زمان سابق نیست. مثل زمان رژیم سابق نیست. 

ــروز  ــتید، ام ــدرت نداش ــتید. ق ــما نمی توانس ــابق، ش ــم س در رژی
قــدرت داریــد بــرای اینکــه حفــظ کنیــد حیثیــت اســالم را و حفــظ 
ــان را و  ــتقالل خودت ــد اس ــظ کنی ــور را و حف ــح کش ــد مصال کنی

ــان را...  ــد آزادی خودت ــظ کنی حف
حضــرت امــام )ره( صراحتــاً دخالــت و مشــارکت در امــور سیاســی را 

ــد: از تکالیــف شــرعی می دانســتند و می فرمودن
ــم،  ــد رأی بده ــم بای ــن ه ــد. م ــران رأی می دهن ــه دیگ ــد ک نگویی
تــو هــم بایــد رأی بدهــی، آن روســتایی هــم کــه در کنــار مزرعــه 
ــک  ــن ی ــف اســت. ای ــد؛ تکلی ــد رأی بده ــد بای خــودش کار می کن
ــت  ــور دخال ــه در ام ــه اینک ــم ب ــا مکلفی ــت... م ــی اس ــف اله تکلی

ــم.  ــت کنی ــور سیاســی دخال ــم در ام ــا مکلفی ــم. م کنی
با توجه به توصیه های امام خمینی و مقام معظم رهبری،

اهمیت شرکت در انتخابات به خوبی مطرح شده است.
امیــد آن داریــم کــه امســال؛ ان شــاءاهلل  شــاهد حضــور حداکثــری و 
پررنــگ ملــت شــریف ایــران در انتخابــات ریاســت جمهوری باشــیم. 

تــا بــا ایــن کار مشــتی محکــم در دهــان دشــمنان بزنیــم.
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معرفی و تاریخچه فرهنگستان
ــان فارســی،  ــا رســالت حفــظ زب ــان و ادب فارســی ب فرهنگســتان زب
به عنــوان گنجینــه ای ارزشــمند و معــرف  هویــت ایرانیــان، تاســیس 

شــد.
نهــادی کــه در جهــت غنــا بخشــیدن بــه ایــن زبــان، فرصتــی مناســب 
ــا  ــه مهی ــن عرص ــران ای ــی صاحب نظ ــری و هم افزای ــرای هم فک را ب
ســاخت؛ تــا بــه پاســداری از ایــن میــراث کهــن بپــردازد. حکومت هــا 
ــادری  ــان م ــش را در مســیر پاســداری از زب ــای خوی ــی برنامه ه تمام
ــد.  ــری کنن ــه جلوگی ــان بیگان ــم زب ــا از تهاج ــد؛ ت ــه کار می بندن ب
ــراری  ــان برق ــار، در زم ــرای اولین ب ــران ب ــن موضــوع در ای اهمیــت ای
ــرانجام  ــد و س ــاس ش ــورها احس ــایر کش ــا س ــاری ب ــبات تج مناس
ــکیل  ــور تش ــت واژگان نو ظه ــه وضعی ــیدگی ب ــرای رس ــی ب انجمن
ــه  ــی ب ــای عرب ــمار واژه ه ــا ورود بی ش ــال ها ب ــد از س ــه بع ــد؛ ک ش
ــمند  ــراث ارزش ــن می ــظ ای ــرای حف ــتان ب ــی، ادب دوس ــان فارس زب
بــه راهکارهایــی اندیشــیدند؛ بــه همیــن ســبب در ســال ۱٣۱۴ 
خورشــیدی، ســازمان فرهنگســتان را بنیــان نهادنــد؛ کــه بعدهــا بــه 
فرهنگســتان یکــم شــهرت یافــت.  فرهنگســتان کنونــی کــه امــروزه به 
فرهنگســتان ســوم مشــهور اســت، در ســال ۱٣6۹ بــا هــدف، قانــون 
اســتفاده نکــردن از زبــان بیگانــه تشــکیل شــد. ایــن نهــاد، اهدافــی از 

جملــه حفــظ قــوت و اصالــت زبــان فارســی، پــروش زبانــی مهــذب و 
رســا بــرای بیــان اندیشــه های علمــی و ادبــی، ایجــاد انــس بــا معــارف 
ــان و ادب  ــده، رواج زب ــل های آین ــی و در نس ــل کنون ــی در نس تاریخ
فارســی و گســترش حــوزه و قلمــرو آن در داخــل و خارج کشــور و... را 
پیگیــری می کنــد. واژه گزینــی، فرهنــگ نویســی، دانشنامه نویســی و 
ــه و گویش هــای محلــی  ــران باســتان و میان پژوهــش در زبان هــای ای

ــت. ــتان اس ــای فرهنگس ــر فعالیت ه از دیگ

نقد عملکرد فرهنگستان
ــه  ــا  ب ــته باره ــال های گذش ــم، در س ــی ه ــان فارس ــان زب کارشناس
ــای  ــد و واژه ه ــرض بودن ــات آن معت ــتان و مصوب ــرد فرهنگس عملک
ــه از  ــی ک ــرای کلمات ــبی ب ــادل مناس ــتان را مع ــب فرهنگس منتخ
ــرا  ــتند؛ زی ــده اند، نمی دانس ــی ش ــان فارس ــر وارد زب ــای دیگ زبان ه
ایــن معــادالت، نا مأنــوس و نامفهــوم اســت و از ذوق و لطافــت زبانــی 
برخــوردار نیســت؛ همچنیــن می تــوان گفــت: عــادت کــردن مــردم بــه 
اســتفاده از واژگان بیگانــه، از جملــه علــل ناکارآمــد بــودن معادل هــای 
ــط  ــوخی توس ــده و ش ــورد خن ــی م ــه گاه ــت؛ ک ــتان اس فرهنگس
ــازی  ــاب و  معادل س ــتان، در انتخ ــرد.  فرهنگس ــرار می گی ــردم ق م
زمینه هــای تخصصــی، بهتــر از عمومــی عمــل کــرده اســت و یکــی از 

ــه اســت؛ ــت آن زمین ــه در فعالی ــودن جامع ــل آن، محــدود ب عل

فرهنگستان، فارسی را دریاب

محمد صادق عباسی دانشجوی ادبیات عربی

 از جملــه نقد هایــی کــه بــر عملکــرد ایــن نهــاد وارد اســت؛ ایــن اســت 
ــدارد.  ــروی ن ــد و پیش ــل می کن ــر عم ــیار دی ــی، بس ــه در واژه گزین ک
ــپس  ــد؛ س ــا می افت ــردم ج ــان م ــک واژه در می ــدا ی ــن، ابت ــرای همی ب
فرهنگســتان دســت بــه کار می شــود. در حالــی کــه بایــد قبــل از اینکــه 
ــی اش را  ــادل فارس ــتان مع ــد، فرهنگس ــا بیفت ــردم ج ــن م واژه ای در بی

تعییــن کنــد.
مثــال کلمــه پروتــکل، آنقــدر داخــل رســانه ها توســط وزیــر بهداشــت و 
رئیــس جمهــور گفتــه شــد؛ پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت کنیــد؛ تــا 
ایــن کلمــه بیــن مــردم رایــج شــد؛ بعــد از چنــد مــاه تــازه فرهنگســتان 
یــادش افتــاد کــه بایــد، بــرای پروتــکل معــادل "شــیوه نامه" را جایگزیــن 
کنــد؛ کــه دیگــر کار از کار گذشــته بــود و کلمــه پروتــکل رواج یافتــه بود. 
فرهنگســتان، مخــزن بســیار ارزشــمندی از نســخ خطی ارزشــمند اســت؛ 
امــا اجــازه اینکــه از ایــن نســخ، عمــوم محققــان و دانشــجویان دکتــری 
اســتفاده کننــد را بــه آن هــا نمی دهــد و فقــط اعضــای خــود فرهنگســتان 
ــا  ــن مخــزن دسترســی داشــته باشــند. فرهنگســتان ب ــه ای ــد ب می توانن
ــه ایــن ســبب  ــدارد؛ ب دیگــر نهاد هــا، از جملــه صــدا و ســیما تعاملــی ن
ــل  ــد و بازخــورد قاب ــه کن ــای فارســی در جامع ــج معادل ه ــد تروی فرآین
توجهــی نــدارد و در مقابــل رســانه ها، زبــان فارســی را سســت و آشــفته 
ــی و  ــت مل ــدن هوی ــه دار ش ــث خدش ــن باع ــه ای ــد؛ ک ــه کار می گیرن ب

ــی اســالمی می شــود. ــگ ایران فرهن

بــا بی حوصلگــی داشــتم تــو اینســتاگرام می چرخیــدم؛ کــه یــه درخواســت 
ــدم، ســریع شــناختمش، یکــی از  ــد، همیــن کــه اســمش رو دی واســم اوم

ــود. ــتانم ب ــی های دوران دبیرس همکالس
ــت  ــاری و هم ــه ی ــه ب ــاز و البت ــذر و نی ــا ن ــتانو ب ــی دبیرس ــه انگلیس  یادم

ــرد. ــاس می ک ــه زور پ ــهریور ب ــو ش ــتان ت دوس
همیــن کــه درخواســتش رو قبــول کــردم؛ یــه ســر بــه صفحــه اش زدم، کــه 

  Speak English with me دیــدم نوشــته
 با دیدن این عنوان باشکوه،

یــاد امتحــان زبــان افتــادم، کــه داشــت  زیــارت عاشــورا رو از 
حفــظ می خونــد؛ تــا فقــط پــاس شــه.

ــا منظــورش از  ــه دقیق ــود ک ــده ب ــاز مون ــم از تعجــب ب دهن
ــه؟ with me چی

ــه  ــن حجــم از اعتمــاد ب ــم؛ متوجــه شــدم ای ــا کــه باهــم حــرف زدی بعده
نفســو، طــی ســفر ســه چهــار، روزه ای کــه بــه ترکیــه داشــت؛ کســب کــردن. 
ــادل فارســی  ــران تشــریف نداشــتن، مع ــه ای ــد روزی ک ــن چن ــو ای ــا ت گوی

کلمــات رو یادشــون رفتــه بــود؛ بــه حــدی کــه دائــم از مــن می پرســیدن، 
ــود! ــادم رفتــه ب ــه ایــن چــی می گیــد! اوا ی شــما ب

 Happy در آخــر هــم فرمــودن: مــن کیلــی کیلــی از صحبــت کــردن باهــات 
. م شد

ــه جالبــش اینجاســت کــه، وقتــی بحــث دانشــگاه شــد و رشــتمو ازم   نکت
 Arabic ــت: اوه ــم گف ــی می خون ــم مترجمــی عرب ــه گفت ــن ک پرســید، همی

ــی   ــی؟ می رفت ــه می خون ــان بیگان ــرا زب ــه چ is boring و اینک

ــدی! ــزی می خون ــی چی انگلیس
ــان  ــی زب ــود انگلیس ــم نب ــه حواس ــید ک ــم: اوه ببخش  گفت

ــت. ــادری شماس م
نکشیمون باکالس!  البته اینو تو دلم گفتم!!

ــظ  ــظ رو حف ــعر حاف ــاد ش ــتان می ــود انگلس ــو خ ــرف ت ط
ــت  بعضــی  ــه؛ اونوق ــان فارســی می خون ــو روســیه مترجمــی زب ــه؛ ت می کن
ــه  ــاد نگرفتــن؛ اصــرار ب ــان فارســی رو درســت ی از  دوســتان کــه هنــوز زب

ــی دارن. ــات انگلیس ــتفاده از لغ اس

مدیر مسئول: فاطمه کدخدارستم

رس دبیر: فاطمه کدخدارستم

صفحه آرا: نعیمی پور

ویراستاران: زهرا رازقی، 

حمیده صادقی

هیئت تحریریه:

فاطمه آزادی

مائده سادات حسینی

نیایش آزرمی

نفیسه اغمی

فاطمه عشوریان

محمد صادق عباسی

ماجده صفرنوری

 صاحب امتیاز: انجمن اسالمی

دانشجویان مستقل

گاهنامه فرهنگی، اجتامعی و 

سیاسی واجد

ماجده صفرنوری دانشجوی مرتجمی زبان عربی
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 مــورد بــوده بچشــو یــه راســت از بیمارســتان بــرده  مهــد کــودک دو زبانــه، بعــد 
از یکــی دومــاه، ناراحتــه کــه چــرا بچــه انگلیســی حــرف نمی زنــه!  

اخــه یکــی نیســت بگــه، تــو خــود لندنــم بچه هــا بــاالی دو ســال حــرف میــان 
چــه اصراریــه اخــه!

خالصــه، خــود مســئوالن فرهنگــی کشــورهای انگلیســی زبــان، انقــدر بــرا ترویــج 
زبانشــون تــالش نمی کنــن، کــه یــه عــده از هموطنــان فرهیختــه مــا می کنــن!  
ــر فارســیه،  ــاش غی ــا کلمــش ۴۹ ت ــات فارســیه، از هــر 50 ت ــم ادبی طــرف معل
بعــد جــای ســالم میگــه دروووود کــه بگــه مثــال مــن خیلــی بلــدم! طــرف تــو 
انگلســتان اســم بچه شــو فارســی مــی ذاره؛ اونوقــت تــو ایــران عزیزمــون می گــن 
بچــه پســر شــد بزاریــم متیو،دختــر شــد بزاریــم مــارگارت.  بــاور بفرماییــد ملکــه 
انگلیســم انقــد رو انگلیســی بــودن اســم بچه هــاش تأکیــد 

نــداره الناتــی!
اینکــه ادم زبان هــای مختلفــو یــاد بگیــره، خیلیــم خوبــه؛ 
امــا تأکیــد می کنــم یادگیــری، نــه اینکــه بــا چهــار جلســه 
کالس زبــان جوگیــر بشــیم و مثــل اون دوســتمون کیلــی 

کیلــی از حــرف زدن بــا یکــی  Happy بشــیم.

# لطفا فارسی را دوست بداریم


