
گفــت: امیــر عبــاس هویــدا در طول ســیزده ســال نخســت وزیری 
ــت  ــته قیم ــت. او توانس ــته اس ــرد را داش ــن عملک ــود بهتری خ

خــودکار بیــک را ثابــت نگــه دارد.
ــاب  ــدا در دادگاه انق ــارات هوی ــاد اظه ــه ی ــد ک ــه ش ــم: چ گفت

ــادی؟ افت
ــش  ــال پی ــار س ــل و چه ــردم چه ــم م ــر می کن ــن فک ــت: م گف
ــه در دوران  ــی ک ــد. در حال ــاب کردن ــیری انق از روی شکم س
طایــی پهلــوی قــرار داشــتیم و بــه رونــق اتصــادی حاصــل از 

ــم. ــاالی نفــت رســیده بودی فــروش ب
ــی؟  ــن حــرف را می زن ــًا از او پرســیدند کــه چــرا ای ــم: اتفاق گفت
تــو تــورم را از ۰.۰۳% در عــرض ســیزده ســال بــه ۲۵% رســاندی. 
قیمــت غــذا و مســکن هــم ۲۵ برابــر شــده اســت. در تابســتان 
ــم  ــر ه ــد و اگ ــر نمی آم ــر گی ــی ای دیگ ــواد غذای ــم م ۱۳۵۲، ه
ــروش می رســید.  ــه ف ــری ب ــد براب ــا قیمــت چن یافــت می شــد ب
هویــدا جــواب داد: مــن غــذا و مملکــت را نگفتــم. مــن خــودکار 
ــم  ــودکار ه ــد، کســی خ ــون کســی درس نمی خوان ــم. چ را گفت
ــه  ــال و همیش ــودکار ۵ ری ــت خ ــن، قیم ــرای همی ــرد. ب نمی خ
ثابــت بــود. »بــه نقــل از زاهــدی؛ او در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــت  ــت اطاع ــت گف ــدا چیس ــی هوی ــدارت طوالن ــت ص ــه عل ک
ــی  ــال های طوالن ــه س ــود ک ــده ب ــث ش ــش باع بی چون وچرای
ــاده  ــری هایش را پی ــات باالس ــد و فرمایش ــند بمان ــن مس ــر ای ب
ــاله   ــن های ۲۵۰۰ س ــش جش ــدا و اطرافیان ــن هوی ــد.« همی کن

ــزی  ــمی چی ــن مراس ــزاری چنی ــای برگ ــد. هزینه ه ــا کردن را برپ
ــی)ره(  ــام خمین ــود. ام ــان ب ــون توم ــا ۳۰۰ میلی ــدود ۱۲۰ ت ح
ــد کــه در هــر مرتبــه  اینهــا را جشــن های غیــر ملــی ای می خوان
ــر  ــت فقی ــرای اســام، مســلمین و مل ــداز ب ــی جان  گ مصیبت های

ــار مــی آورد. پابرهنــه ایــران بــه ب
گفــت: منظــور مــن بیشــتر حکومــت پهلــوی بــود. مــا در آن زمان 
ــی و  ــدار رضاشــاه هــم کــه مثال زدن ــم. اقت ــدارم منطقــه بودی ژان

نقــل محافــل اســت.
ــک  ــی یک موش ــه حت ــدارم منطق ــاح ژان ــه اصط ــن ب ــم: ای گفت
بــرای شــلیک از شــهر مــرزی خرمشــهر بــه شــهر مــرزی بصــره 
ــن از  ــی متفقی ــی دوم وقت ــگ جهان ــان جن ــت. زم ــز نداش را نی
ــری  ــزار نف ــش ۱۲۰ ه ــدند ارت ــران ش ــوب وارد ای ــمال و جن ش
ــاد و دو ســاعت تســلیم شــد. خــود  ــر از هفت رضــا خــان در کمت
رضــا خــان هــم حــرف اربابانــش را گــوش داد؛ عیــن یک نوکــر 
از ایــران خــارج شــد؛ بــه آفریقــای جنوبــی رفــت و همانجــا هــم 

مــرد.
ــوی چیســت؟ در  ــای دوران پهل ــورد ارزانی ه ــت: نظــرت درم گف
زمــان شــاه، نــان ســنگگ ۵ ریــال بــود. قیمــت یــک حلــب ۵/۴ 

کیلویــی روغــن نباتــی هــم ۲۹۰ ریــال بــود.
گفتــم: کارگــری کــه مــزد روزانــه اش ۶۰ ریــال بــود می توانســت 
ــزد روزش  ــا م ــر ب ــروز یک کارگ ــا ام ــرد ام ــان بگی ــدد ن ۱۲ ع
می توانــد بیــش از ۶۰ عــدد نــان ســنگگ ۵ هــزار تومانــی 
ــزد ۶ روزش را  ــًا م ــاده تقریب ــر س ــن کارگ ــد. همی ــداری کن خری
ــت  ــی پرداخ ــن ۵/۴ کیلوی ــب روغ ــک حل ــت ی ــت باب می بایس
ــا ۶ روز  ــاده ب ــر س ــک کارگ ــروز ی ــه ام ــی ک ــرد. در حال می ک
ــی  ــزار تومان ــن ۳۵۰ ه ــب روغ ــش از ۳ حل ــد بی کارش می توان

بخــرد.

محمدصادق عباسی
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مصاحبه اختصاصی سحر با سید مصطفی موسوی نژاد کارشناس اقتصادی
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بانوان ایرانی بدون رتوش غربیبانوان ایرانی بدون رتوش غربی
روایتی از کنگره بین المللی زنان تاثیرگذار در ایران
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یاهویاهو
خاطره نگاری یک دانشجو در اعتکاف امسال

اصالح یک باور ذهنی
اگر شاه االن بود...اگر شاه االن بود...

ــاره ی مهم تریــن  ــت عزیزمــان، بحثــی اســت درب ــه مّل صحبتــی کــه مــن میخواهــم امــروز عــرض کنــم ب
ابتــکار امــام بزرگــوار. امــام ابتــکارات زیــادی داشــتند لکــن ایــن مهم تریــن ابتــکار امــام اســت، و آن عبــارت 
اســت از »جمهــوری اســامی«؛ ایــن ابتــکار امــام بزرگــوار بــود؛ ایــن همــان مردم ســاالری دینــی اســت کــه 
زیــر عنــوان جمهــوری اســامی رســمّیت پیــدا کــرد و عنــوان نظــاِم برخاســته ی از فکــر و اراده ی مّلــت ایــران 

و رهبــرِی امــام بزرگــوار شــد.

بیانات مقام معظم رهبری سی ودومین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمةهللا علیه
1400/03/14

         کــالم امـــام

M  O  S  T  A  G  H  E  L  A  T  U

با مـــــا ، در ارتـباط باشــید

در این شماره از نشریه می خوانید:

ابعاد مسئله عرضه خودرو در بورس کاال بررسی شد

09140222675

نشانی صفحات انجمن در پیام رسان های اینستاگرام، بله و روبیکا

ــا ســردبیر نشــریه  شــما می توانیــد پیشــنهادات و انتقــادات خــود را ب
ســحر، درمیــان بگذاریــد : 

ــره  ــتین کنگ ــد، نخس ــل متح ــام زن مل ــیون مق ــران از کمیس ــراج ای ــس از اخ ــی پ مدت
ــا حضــور ۳۰۰ فعــال اجتماعــی و نخبــه  ــوان تأثیرگــذار اواخــر دی مــاه، ب بین المللــی بان
ــات زن  ــر از مقام ــم 7۰ نف ــان ه ــن میهمان ــد. در بی ــزار ش ــور برگ ــش از ۹۰ کش از بی
کشــورهای مختلــف از جملــه وزرا، معاونــان رئیــس جمهــور و نماینــدگان مجلــس حضــور 

داشــتند. 

ــاه  ــی پن ــدارد، توی ــو ن ــز ت ــدی ج ــی اب ــس پناه ــی، هیچک ــن تعیین ــی حی ــت کهف ان
بی پناهــان و تویــی امیــد نامیــدان و نهایــت آرزوی مشــتاقان.

ــر از قیمــت مصــوب  ــا قیمتــی باالت یکــی از راه هایــی کــه خودروســاز توانســته اســت ب
ــر  ــه منتش ــر ک ــی اخی ــای مال ــا در صورت ه ــت. آنه ــورس کاال اس ــد ب ــودرو بفروش خ
ــد  ــام داده ان ــورس انج ــه در ب ــی ک ــروش اندک ــن ف ــا همی ــده ب ــخص ش ــد مش کرده ان

ــند ــود برس ــت س ــه حال ــی ب ــان ده ــت زی ــته اند از حال توانس

https://www.instagram.com/mostaghelatu/
https://ble.ir/mostaghelatu
https://rubika.ir/mostaghelatu
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صفحه
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افـــول شـــکارچـــی شــنــبــه

زیان انباشته  محصول سطحی نگری

بررسی تزلزل رژیم صهیونیستی و اعتراضات به کابینه نتانیاهو

ابعاد مسئله عرضه خودرو در بورس کاال بررسی شد

مصاحبه اختصاصی سحر با سید مصطفی موسوی نژاد کارشناس اقتصادی

ــخ از  شــکارچیان شــنبه کــه در طــول تاری
ــام  ــه ن ــد و ب ــغ نکرده ان ــی دری ــچ جنایت هی
مذهــب و حفــظ قــدرت ســعی کرده انــد تــا 
مــردم جهــان را بــرده خــود کننــد و تمــام 
ثروت هــای جهــان را در دســتان خــود 
نگــه دارنــد، حــال رو بــه افــول قــرار دارند، 
ــدان دور  ــه چن ــده ای ن ــه در آین به طوری ک
ــتی در  ــم صهیونیس ــام رژی ــه ن ــزی ب چی

منطقــه وجــود نخواهــد داشــت. 

چیستی صهیونیسم
و  سیاســی  جنبــش  یــک  صهیونیســم 
ملی گــرای یهــودی اســت کــه عمده تریــن 
هــدف آن تشــکیل میهنــی بــرای یهودیــان 
ــگ  ــد از جن ــدف  بع ــن ه ــت. ای ــوده اس ب
جهانــی دوم بــا برنامه ریــزی و طراحــی 
ــه  ــا بهان ــس، ب کشــورهایی همچــون انگلی
هولوکاســت و از طریــق  ســازمان ملــل بــه 
ــغال  ــا اش ــت ها ب ــید. صهیونیس ــام رس انج

ــورس کاال و  ــودرو در ب ــه خ ــاد عرض ــی ابع ــرای بررس ب
ــازی  ــت خودروس ــیر صنع ــردن مس ــای هموارک راهکاره
ــناس  ــژاد کارش ــوی ن ــی موس ــید مصطف ــراغ س ــه س ب
اقتصــادی رفتیــم کــه مشــروح ایــن مصاحبــه را در ادامــه 

می خوانیــد.

ــورس کاال در  ــا عرضــه خــودرو در ب  آی
ــابقه  ــر س ــورهای دیگ ــته در کش گذش
داشــته اســت؟ آیــا کاال هایــی بــا ایــن 
ــوند؟ ــه می ش ــورس عرض ــرایط در ب ش

ــدارد  ــرایطی ن ــن ش ــودرو چنی ــر، خ ــور های دیگ در کش
کــه در بــورس عرضــه بشــود. چرا کــه مشــکات ارزی و 
تحریمــی را کــه مــا بــا آنهــا دســت وپنجه نــرم می کنیــم 
ندارنــد. فلــذا در آنجــا خــودرو کمبــودی نــدارد. هــر کــس 
ــه  ــازار تهی ــودرو را از ب ــود، خ ــرایط خ ــا ش ــب ب متناس
می کنــد وقیمــت هــم مشــخص اســت امــا در ایــران بــه 
ــف  ــورس و کش ــودرو در ب ــه خ ــکاتی عرض ــل مش دلی

ــه وجــود آمــده اســت. قیمــت در آن ب

نــکات مثبــت و منفــی خــودرو در بورس 
؟  چیست

ــت  ــکات مثب ــری ن ــورس یک س ــودرو در ب ــروش خ ف
ــال ها  ــه س ــت ک ــن اس ــت ای ــه مثب ــی دارد. نقط و منف
ــی  ــت باق ــه ثاب ــودرو در کارخان ــت خ ــه قیم ــت ک اس

اراضــی فلســطینیان، کشــور خودخوانــده 
ــد. ــود تشــکیل دادن ــرای خ ــرائیل را ب اس

کابینه نتانیاهو
جامعــه اســرائیل یــک جامعــه کامــًا نظامــی 
ــه  ــزم ب ــان در آن مل ــه یهودی اســت کــه کلی
گذرانــدن دوره خدمــت اجبــاری هســتند. 
ــت  ــی را در اولوی ــت دفاع ــم سیاس ــن رژی ای
ــه معنــی  خــود قــرار داده اســت. ایــن امــر ب
ــر اهــداف  ــی ب ــت مل ــت اهــداف امنی ارجحی
حفــظ  و  بقــا  بــرای  خارجــی  سیاســت 

ــت. ــرائیل اس ــت اس موجودی
ــه  ــت گذاری، در کابین ــن سیاس ــه ای باتوجه ب
نتانیاهــو نیــز همیــن امــر صــورت دارد و 
ــناخته  ــن ش ــت آهنی ــوان مش ــت او به عن دول
ــک و  ــیار خش ــه بس ــرا ک ــت؛ چ ــده اس ش

ــت. ــدرو اس تن
 نتانیاهــو در ۳ دوره نخســت وزیر اســرائیل 
 ۲۰۲۲ دســامبر   ۲۹ از  کــه  اســت  بــوده 
دوره  ســومین  و  آمــده  کار  روی  دوبــاره 
می گذرانــد.  را  خــود  نخســت وزیری 
ورود  و  افراطــی  کابینــه  انتخــاب  بــا  او 

ــردم  ــه روی م ــارهایی ک ــل فش ــه دلی ــت. ب ــده اس مان
ــدارد.  ــت را ن ــش قیم ــت افزای ــت جرئ اســت وزارت صم
بــه همیــن دلیــل، بــه مــدت طوالنــی قیمــت خــودرو در 
کارخانــه ثابــت مانــده اســت بــا وجــود تــورم ۴۵ درصــد، 
حقــوق کارگــر بیــش از ۵۰ درصــد افزایــش پیــدا کــرده 
ــازها  ــه خودروس ــت ک ــده اس ــث ش ــا باع ــت. این ه اس
ــدا  ــل توجهــی افزایــش پی ــه شــکل قاب هزینه هایشــان ب
کنــد. در مقابــل، قیمــت را بــرای خودروســازها افزایــش 
ــان ده  ــروش هــر خــودرو، زی ــه ازای ف ــا ب ــم و آنه ندادی
ــان  ــد و زی ــاق می افت ــن اتف ــه ای ــی ک ــوند. وقت می ش
دهــی افزایــش پیــدا نقدینگــی خودروســاز کاهــش پیــدا 
می کنــد. پــس خودروســاز نمی توانــد بــا قطعه ســاز 

ــد.  ــاب کن ــویه حس تس
نیــز  قطعه ســاز 
قطعــه  نمی توانــد 

ــن  ــد. بنابرای ــد کن تولی
تولیــد  کمتــر  خــودرو 

 . می شــود
ــه  ــی ک ــی از راه های یک

ــته  ــاز توانس خودروس
اســت بــا قیمتــی 

از  باالتــر 

ــت.  ــورس کاال اس ــد ب ــودرو بفروش ــوب خ ــت مص قیم
ــد  ــر کــه منتشــر کرده ان ــی اخی آنهــا در صورت هــای مال
مشــخص شــده بــا همیــن فــروش اندکــی کــه در بــورس 

ــه  ــی ب ــان ده ــت زی ــته اند از حال ــد توانس ــام داده ان انج
ــی  ــران قیمت ــداری جب ــر یک مق ــت ســود برســند. اگ حال
ــورت  ــه ص ــودرو ب ــت خ ــش قیم ــم و افزای ــام دهی انج
ــا  ــی خودروه ــم، زیان ده ــام دهی ــوب انج ــمی و مص رس

ــی رود. ــن م از بی
ــذف  ــی را ح ــم زیان ده ــه بخواهی ــی ک ــذا در صورت فل
کنیــم ســاده ترین راه شــاید ایــن باشــد کــه مــا بنشــینیم  
قیمــت واقعــی خــودرو را بــه دســت بیاوریــم و متناســب 
بــا قیمــت واقعــی خــودرو فــروش انجــام بگیــرد؛ یعنــی 
کاری کــه بایــد شــورای رقابــت انجــام دهــد. اگــر ایــن 
ــاز از  ــم خودروس ــم ک ــود ک ــث می ش ــد باع ــاق بیفت اتف
زیان دهــی بیــرون بیایــد و قیمــت خــودرو هــم پایین تــر 
ــه  ــود معامل ــه می ش ــورس معامل ــه در ب ــداری ک از مق
ــات سیاســی  ــی کــه وزارت صمــت از تبع شــود. از آنجای
ــد.  ــدن می ترس ــتیضاح ش ــی اس ــودش یعن ــم خ تصمی
قصــد دارد در کوتاه مــدت بــا عرضــه 
خــودرو در بــورس آن زیان دهــی 
را جبــران کننــد تــا کــم  کــم 
کار خودروســازی بهبــود 
یابــد. تقریبــًا در ۱۰ مــاه 
امســال،  اول 

میــزان تولیــد خــودروی مــا بــه میــزان کل ســال 
ــت. ــه اس ــود یافت ــد بهب ــد تولی ــیده و رون ــته رس گذش
برخــی معتقدنــد تــداوم عرضــه در بــورس داللــی و رانــت 

حسنا  صدیق

عضو فعال 
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علیرضا منگلی نسب
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         شورای مرکزی انجمن

ــه اینطــور نیســت. کســی  ــی ک ــرد درحال ــن می ب را از بی
ــال  ــود احتم ــده ش ــی برن ــه کش ــد در قرع ــه می خواه ک
ــه  ــت ک ــوم نیس ــت. معل ــر اس ــم کمت ــدنش ه ــده ش برن
در قرعــه کشــی برنــده شــود یــا نــه. دالل در بــورس بــا 
ــری وارد می شــود  ــا ۱۰ صفحــه کارب ــا ب ــر ام ســود کمت
ــت  ــه دس ــی ب ــتر از قرعه کش ــودی بیش ــد س و می توان
بیــاورد. از آن طــرف بــا افزایــش عرضــه خــودرو در بــازار 
ــه وجــود مــی آورد کــه ســودش  ــاره حالتــی رو ب آزاد دوب
هــم افزایــش پیــدا کنــد؛ یعنــی قیمــت خــودرو در کــف 
بــازار افزایــش بدهــد. بنابرایــن دوبــاره خودروســاز نســبت 
ــان بیشــتری شــکل  ــد، زی ــب می افت ــازار عق ــه کــف ب ب
ــاز هــم مــردم متضــرر می شــوند یعنــی ایــن  ــرد و ب بگی
ــورس کاال اســت.  ــودرو در ب ــب عرضــه خ یکــی از معای
ــرای حــل  ــت ب ــی موق ــورس راه حل عرضــه خــودرو در ب
مشــکل زیــان انباشــته خودروســازی اســت. چــون ســریع 
انجــام می شــود خیلــی از مســئولین بــه ایــن راه عاقــه 
دارنــد کــه بتواننــد مشــکل زیــان انباشــته را ســریع حــل 
ــه  ــازه ای ک ــکل. در ب ــت ترین ش ــه درس ــه ب ــد، ن کنن
ــودرو  ــت خ ــازی قیم ــم آزادس ــودرو داری ــار خ ــا انحص م
بزرگ تریــن ظلــم بــه مــردم و بزرگ تریــن امتیــاز ویــژه 
ــازار  ــی در ب ــی وقت ــت؛ یعن ــر اس ــه انحصارگ ــت ب و ران
ــته  ــد برداش ــتوری بای ــت دس ــد قیم ــاری می گویی انحص
شــود و قیمــت آزاد شــود، ایــن ظلمــی بــه مــردم 
ــوار و  ــرای یک رانت خ ــنهاد ب ــن پیش ــن بهتری ــت. ای اس
ــی در  ــه یک صنعت ــی ک ــذا وقت ــت. فل ــر اس یک انحصارگ
ــد قیمــت دســتوری باشــد؛  کشــور انحصــاری اســت بای
ــد  ــورت می ده ــردم را ق ــر م ــگاه انحصارگ ــه آن بن وگرن
و مــردم را زیــر قیمت گــذاری خــودش لــه می کنــد. 
در  را  یک بــازاری  انحصــاری  به طــور  کــه  بنگاهــی 
اختیــار دارد شــما اجــازه قیمت گــذاری هــم بــه او بدهــی 
آن قیمــت را تــا جایــی کــه جــا دارد بــاال می بــرد و اصــًا 
ــذا بایــد قیمت گــذاری  ــود. فل ــه فکــر مــردم نخواهــد ب ب
ــا  ــد ب ــتوری بای ــذاری دس ــا قیمت گ ــد؛ ام ــتوری باش دس
ــن  ــرد. همچنی ــورت بگی ــق ص ــی و دقی ــبات فن محاس
قیمــت بــر اســاس قطعــات و اجزایــی کــه اینهــا حامــل 
ــرای  ــه ب ــرو کاری ک ــتند، نی ــودرو هس ــکیل دهنده خ تش
ــبه  ــارف محاس ــود متع ــک س ــود و ی ــه می ش آن هزین
ــرای  ــن راه ب ــن صحیح تری ــد ای ــر می رس ــه نظ ــود. ب ش
ــه  ــه اینک ــد، ن ــن باش ــده ای ــازی در آین ــت خودروس صنع
ــر کششــی  ــا ه ــم و ب ــا ســاده ترین راه را انتخــاب کنی م
ــازار خــودش ایجــاد می کنــد خــودرو را بفروشــیم. کــه ب

شــخصیت های افراطــی صهیونیســتی دینــی 
ــردم  ــد م ــاد دارن ــا اعتق ــی از آنه ــه برخ ک
ــغالی  ــرزمین های اش ــد از س ــطین را بای فلس
ــم صهیونیســتی  اخــراج کــرد، فروپاشــی رژی

را تســریع بخشــیده اســت.

اعتراضات مردمی
ــن  ــه همی ــرائیل باتوجه ب ــینان اس  شهرک نش
کابینــه افراطــی، دســت بــه اعتــراض زده انــد 
و بــرای صیانــت از دموکراســی و مقابلــه 
ــق  ــد. طب ــا ریخته ان ــه خیابان ه ــاد ب ــا فس ب
ــو  ــا در تل آوی ــرائیل، تنه ــس اس ــام پلی اع
ــرات اعتراضــی  ــن تظاه ــر در ای ــزار نف صده
جملــه  از  شــعارهایی  و  داشــتند  شــرکت 
»اعتــراض بــرای دفــاع از کشــور«، »جلــوی 
ــدان  ــد«، »فرزن ــی را بگیری ــان دموکراس پای
ــد  ــی نخواهن ــوری زندگ ــک دیکتات ــا در ی م
کــرد« بــر روی پاکاردهــا نوشــته شــده بــود.
ــه  ــتیم ک ــاهد آن هس ــت ش ــن موقعی در ای
نه تنهــا مــردم جهــان، بلکــه مــردم اســرائیل 
ــول  ــم را قب ــن رژی ــات ای ــر اقدام ــز، دیگ نی
ندارنــد و نه تنهــا از بیــرون بلکــه از درون 

ــت. ــی اس ــال فروپاش ــز در ح نی
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ــی  ــان های ایران ــردم در پیام رس ــور م ــات حض از ملزوم
ــن  ــا در طــی ای ــن بســترها اســت ام ــت ای ــای کیفی ارتق
ــت  ــی در حمای ــای دولت ــم کاری نهاده ــا ک ــال ها ب س
ایــن  مدیــران  گله گــی  و  داخلــی  پیام رســان های  از 
برنامه هــا مواجــه بودیــم. ایــن کــم  کاری موجــب 
ایرانــی،  پیام رســان های  پیشــرفت  ســرعت  کاهــش 
ایجــاد مشــکاتی در ایــن زمینــه شــده اســت. از طرفــی 
ــراد  ــی اف ــث بدبین ــی باع ــای همیشــگی فرهنگ هجمه ه
نســبت بــه زحمــات طراحــان ایــن برنامه هــا شــده 
اســت. ایــن مشــکات از دولت هــای گذشــته نیــز مــورد 
بــی توجهــی مســئولین مربوطــه قــرار گرفتــه اســت، بــه 
ــا  ــدن فعالیت ه ــا و مجازی ش ــیوع کرون ــا ش ــوص ب خص
بــه خصــوص آمــوزش ضعــف ایــن بســترها و ضــرورت 

ــده شــد. ــا بیشــتر دی ــت آنه تقوی

دزد آمد و هیچ نبرد
ــی  ــان های خارج ــدن پیام رس ــدا از محدودش ــی ج از طرف
ــی بایســتی کســب وکارها  ــای امنیت ــت پیگیری ه ــه عل ب
بــه بســترهای داخلــی انتقــال یابــد. چراکــه اگــر 
بســترهای  در  فــروش  و  خریــد  در  کاهبرداری هــا 
خارجــی باشــد پیگیــری آنهــا از ســوی نهادهــای امنیتــی 

ــود. ــد ب ــکل خواه ــخت و مش س
در  آنهــا  شــدن  دیــده  و  کســب وکارها  حضــور 
ــه  ــت ک ــی اس ــد ملزومات ــی نیازمن ــان های داخل پیام رس
ــود  ــال، نب ــرای مث ــود. ب ــم ش ــا فراه ــد در برنامه ه بای
و  روبیــکا  پیام رســان  در  اینســتاگرام  الگوریتم هــای 
ضعــف زیرســاخت ها کــه بــا افزایــش ناگهانــی کاربــران 

ــاخته  ــه س ــکل مواج ــا مش ــان ها را ب ــه کار پیام رس روی
ــت. اس

دشمن در دستان تو!
پیام رســان های خارجــی  از  از دالیــل خــروج  یکــی 
ــت در  ــت. محدودی ــا اس ــردن آنه ــل ک ــگ عم ضدفرهن
انتشــار عکــس ســردار ســلیمانی در اینســتاگرام، مســدود 
ــه گســترش  کــردن صفحه هــای روشــنگرانه و کمــک ب
مصادیــق  ایرانی-اســامی  ضدارزش هــای  مطالــب 
ضدیــت آنــان بــا فرهنــگ اســت. از طرفــی چــون 
مدیریــت ایــن برنامه هــا بــه دســت دشــمنان کشــور مــا 
اســت، بنابرایــن نادیــده گرفتــن آنهــا در فضــای مجــازی 

ــت.  ــل اس ــاف عق کاری برخ

از آنجا رونده از اینجا مانده
عــده ای در پروســه ی طوالنــی فروشــگاهی شــدن 
ــه  ــه نمون ــه از اینســتاگرام ب ــر ک ــده ای دیگ ــد. ع مانده ان
داخلــی شــبیه آن یعنــی روبیــکا کــوچ کرده انــد از ندیــده 
شــدن صفحه هایشــان بــه علــت ســازوکار اشــتباه 
ویتریــن روبیــکا و پــر بــودن محتــوای پــوچ در ویتریــن 
ــه  ــد ن ــداد بازدی ــر تع ــف ب ــد. اعمــال تخفی شــکایت دارن

مانده! دست  روی  وعده های 

مدتــی پــس از اخــراج ایــران از کمیســیون مقــام زن ملــل 
ــذار  ــوان تأثیرگ ــی بان ــره بین الملل ــتین کنگ متحــد، نخس
اواخــر دی مــاه، بــا حضــور ۳۰۰ فعــال اجتماعــی و نخبــه 
ــان  ــن میهمان ــد. در بی ــزار ش ــور برگ ــش از ۹۰ کش از بی
هــم 7۰ نفــر از مقامــات زن کشــورهای مختلــف از جملــه 
وزرا، معاونــان رئیــس جمهــور و نماینــدگان مجلــس 

حضــور داشــتند. 

نگاهی نو
ــی  ــره بین الملل ــتین کنگ ــزاری نخس ــا برگ ــان ب هم زم
زنــان  دســتاوردهای  نمایشــگاه  تأثیرگــذار،  بانــوان 
ــگاه،  ــن نمایش ــد. در ای ــزار ش ــم برگ ــی ه ــر ایران مؤث
ــف از  ــای مختل ــی در حوزه  ه ــان ایران ــتاوردهای زن دس
ــی  ــاغل خانگ ــوژی، مش ــاوری و تکنول ــرق، فن ــه ب جمل
گذاشــته  نمایــش  بــه  و...  محصــوالت  صــادرات  و 
ــال در  ــان فع ــتاوردهای زن ــن، دس ــر ای ــاوه ب ــد. ع ش
ــورد  ــم م ــری ه ــی و هن ــی، فرهنگ ــای اجتماع عرصه ه
ــی  ــج خــوب هم زمان ــرار گرفــت. یکــی از نتای نمایــش ق
ــاط  ــراری ارتب برگــزاری کنگــره و نمایشــگاه، ایجــاد برق
اقتصــادی بیــن ایــران و ســایر کشــورها بــود. همچنیــن 
بــه دلیــل ایجــاد نــگاه و تفکــر نادرســت از زنــان ایرانــی 
ــث  ــاق باع ــن اتف ــی، ای ــد غرب ــانه های معان ــط رس توس
ــان  ــه زن ــبت ب ــگاه نس ــوع ن ــر و ن ــرز تفک ــه ط ــد ک ش
ــای  ــاهد بازخورده ــا ش ــد. م ــر کن ــیار تغیی ــی بس ایران
بســیار مثبتــی از ســمت میهمانــان ایــن اجــاس دربــاره 
بانــوان ایرانــی بودیــم و اکثریــت بــه ایــن مســئله اشــاره 
ــه  ــران تفکرشــان نســبت ب ــا حضــور در ای ــد کــه ب کردن

ــرد.  ــر ک ــیار تغیی ــان بس آن

ــال  ــن هرس ــر در بهم ــم فج ــنواره ی فیل جش
ــر  ــر نظ ــی و زی ــینمایی فاراب ــاد س ــط بنی توس
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی فعالیــت 
ــی  ــه دهــه ی فجــر مقطع ــد. از آنجــا ک می کن
در تاریــخ ایــران زمیــن اســت کــه همــه افــراد 
بــرای پیــروزی انقــاب از جــان خود گذشــتند، 
ــای  ــا و آرمان ه ــم از ارزش ه ــه داری ــا وظیف م
ــترها  ــی از بس ــم. یک ــت نمایی ــاب حفاظ انق
بــرای دفــاع از آرمان هــای انقــاب ایــن 
ــنواره  ــن جش ــت. ای ــنواره هایی اس ــن جش چنی
عــاوه بــر تحریــک هنرمنــدان جــوان بــه این 
ــالم  ــی س ــای رقابت ــاد فض ــب ایج ــر، موج هن
ــرای شــرکت کننــدگان و نشــاط آفرینــی در  ب

جامعــه می شــود.

فجر، صدر نشین اقدامات فرهنگی
در ســال های اول بعــد از انقــاب، ســینما 
ارزان تریــن ســرگرمی ایرانیــان بــود. ایــن 
از  بســیاری  توجــه  شــد  باعــث  موضــوع 
مخاطبــان بــه ویــژه در ایــام جشــنواره  فیلــم 
ــن  ــود. همچنی ــینما  ش ــه س ــوف ب ــر معط فج
ــات  ــم، مطبوع ــد فیل ــش تولی ــر افزای عــاوه ب
ــنواره  ــد. جش ــدا کن ــق پی ــز رون ــینمایی نی س
ــن اتفــاق فرهنگــی در  فجــر در واقــع مهم تری
کشــور اســت، زیــرا مدیران ســازمان ســینمایی 
و کارگردانــان از صاحبــان فکــر در جوامــع 
هســتند. امــام خمینــی )ره( در وصیت نامــه 
خــود نوشــت کــه حواســتان باشــد کــه انقــاب 
بــه دســت نامحرمــان نیفتــد. ایــن محرمیــت، 
ســینما را نیــز شــامل می شــود. نامحــرم کســی 
اســت کــه بــا وجــود ســینما مشــکل دارد، چــرا 
کــه ســینما امــروز بخشــی از جامعــه مدنــی مــا 
ــذا ایــن جشــنواره از اهمیــت بســیار  اســت. فل

ــت. ــوردار اس ــی برخ باالی

تحریم؟ زهی خیال باطل
ــنواره  ــه جش ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــان ب همزم
فیلــم فجــر و ناظــر بــه اغتشاشــات و مســائل 
اخیــر کــه در جامعــه شــاهد آنهــا بودیــم، دیــده 
ــه  ــت ب ــاح دس ــه اصط ــی ب ــود بعض می ش
تحریــم ایــن جشــنواره زده انــد و کارگردانــان و 
ــد.  ســلبریتی ها از حضــور در آن امتنــاع ورزیدن
ســوی  از  اقداماتــی  چنیــن  ایــن  وجــود 
جریان هــای منحــرف و رســانه های مــزدور 
ــت  ــن کارهاس ــان در ای ــات و مماتش ــه حی ک
نشــانه ی تأثیرگــذاری جشــنواره جهانــی فیلــم 
ــد  ــری تأکی ــم رهب ــام معظ ــت. مق ــر اس فج
دارنــد کــه دشــمنان همیشــه می خواهنــد 
ــا را ضعــف نشــان داده و آنهــا  ــوت م ــاط ق نق
ــود را  ــمنی خ ــمن دش ــد، دش ــف کنن را تضعی
ــود کــه عــده ای قهــر و  می کنــد. ســال هایی ب
خیــال کردنــد بــا قهرشــان یک طــرف آســمان 
ــی  ــود، در حال ــف می ش ــه متوق ــراب و جامع خ
کــه اگــر عــده ای از در بیــرون برونــد عــده ای 

دیگــر از همــان در وارد می شــوند.
دل  کــه  آزاده  انســان های  بنابرایــن 
ــی  ــتند حرکت ــر نیس ــز حاض ــوزانند، هرگ می س
کشــور  فرهنــگ  بــه  کــه  دهنــد  انجــام 
ــم پشــت  ــود، دســت هایی ه ــه ای وارد ش لطم
ــر  ــه قه ــانی ک ــیاری از کس ــت. بس ــا اس اینه
ــه  ــرات بیگان ــر از تفک ــاآگاه و متأث ــد ن می کنن
هســتند. می تــوان گفــت مــا بــه تقویــت 
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــاز داری دیپلماســی فرهنگــی نی
ایــران و نظــام جمهــوری  چهــره واقعــی 
ــه  ــا ب ــران را هرچــه بیشــتر در دنی اســامی ای
نمایــش بگذاریــم کــه ایــن جشــنواره می توانــد 
بــرای ارائــه تصویــر درســت و واقعــی از ایــران 
ــد  ــا نبای ــه تنه ــن ن ــد. بنابرای ــذار باش تأثیرگ
ــا را  ــد و آنه ــنواره هایی ش ــن جش ــع چنی مان
ــتای  ــد در راس ــی بای ــه حت ــرد؛ بلک ــم ک تحری
پیشــرفت هرچــه بیشــتر آن و حضــور فعاالنــه 

ــم. ــدم برداری ــه ق ــن عرص در ای

از دیگــر نتایــج مثبــت ایــن اجــاس می تــوان بــه 
برقــراری ارتبــاط بیــن کشــورهای آســیا و آفریقــا اشــاره 
کــرد. توانســتیم از طریــق ایــن کنگــره روابــط اقتصــادی 
ــفانه  ــیم. متأس ــود ببخش ــورها بهب ــن کش ــا ای ــود را ب خ
ــه غــرب اســت  عــده ای از افــراد کــه فقــط نگاهشــان ب
ــا کشــورهای غربــی را تأییــد می کننــد،  و تنهــا روابــط ب
نســبت بــه ایــن اتفــاق نقــد داشــته و حتــی ایــن مســئله 

ــازندگی( ــه س ــد روزنام ــد. )مانن ــه ســخره گرفتن را ب

زیر ذره بین
ــن  ــزاری ای ــاره برگ ــه درب ــورد توج ــائل م ــی از مس یک
منتقــدان  بــود.  آن  بــاالی  بســیار  هزینــه  کنگــره 
ــران  ــاد ای ــی اقتص ــت فعل ــه در وضعی ــتند ک ــد داش تأکی
ــا  ــغل و ی ــاد ش ــرف ایج ــه ص ــن هزین ــت ای می توانس
در جهــت رفــع مشــکات اقتصــادی مــردم جامعــه 
ــری  ــه کمت ــا هزین ــن اجــاس ب ــل ای ــا حداق می شــد؛ ی

می شــد.  برگــزار 
از دیگــر انتقــادات می تــوان بــه مشــخص نبــودن دالیــل 
انتخــاب بانــوان بــرای دعــوت بــه ایــن اجاس یــا گرفتن 

ــن  ــوص ای ــه در خص ــرد. البت ــاره ک ــت اش ــزه هنگف جای
مســئله خبرگــزاری ایســنا طــی یادداشــتی اظهــار داشــت 
ــی از طریــق  ــان تأثیرگــذار ایران ــرای شناســایی زن کــه ب
ــردم،  ــتانداری ها، م ــوان اس ــور بان ــران ام ــا مدی ــاط ب ارتب
حلقه هــای میانــی و ثبــت نــام در ســایت گوهرشــاد 
انجــام شــده اســت. در حیطــه بین المللــی هــم از طریــق 
ــی  ــاد مل ــات، بنی ــازمان ارتباط ــه و س ــور خارج وزارت ام
ــدام  ــورها اق ــایر کش ــی در س ــان ایران ــگان و نخگب نخب
ــاب  ــاخص های انتخ ــاره ش ــن درب ــت. همچنی ــده اس ش
ــراِن  ــی دیگ ــه »فراوان ــزه، ب ــدای جای ــرای اه ــان ب زن
اثرپذیــر«، »کیفیــت اثرگــذاری در تغییــر دیگــران«، 
و  جهــادی  »نقش آفرینــی  مــادران«،  »نقش آفرینــی 
ــژه  ــرایط وی ــه«، »ش ــه و جهادگران ــای ایثارگران حرکت ه
محیــط«، »نــوع تأثیرگــذاری متأثــر از محیــط« و »تعیین 

ــذاری« اشــاره کــرده اســت. عرصــه اثرگ

زنان تأثیرگذار
ــف و  ــورهای مختل ــا کش ــود ت ــی ب ــره فرصت ــن کنگ ای
ــوش  ــدون رت ــی را ب ــوان ایران ــی، بان ــع بین  الملل مجام
رســانه های غربــی ببینــد و آنــان را بشناســد. بــه همیــن 
ــه در  ــی ک ــاط ضعف ــتی ها و نق ــی کاس ــا تمام ــل ب دلی
برگــزاری ایــن اجــاس وجــود داشــت، امــا در بلندمــدت 
می توانــد تأثیــر مثبتــی از زن ایرانــی و ایــران را در 
ــه در  ــت ک ــد اس ــد. امی ــته باش ــی داش ــع بین الملل مجام
آینــده بــا برگــزاری ثابــت و مســتمر ایــن کنگــره شــاهد 
ــری را  ــب بهت ــه مرات ــج ب ــیم و نتای ــتی ها باش ــع کاس رف

ــم. کســب کنی

روایتی از کنگره بین المللی زنان تاثیرگذار در ایران
جشنواره فیلم فجر و حواشی مربوط به آن

بــدون  ایرانــی  بــدون بانــوان  ایرانــی  بانــوان 
غربــی غربــیرتــوش  رتــوش 

وعده دولت در حمایت از کسب و کارها در پیام رسان های داخلی بررسی شد

مبینا اصلی بیگی
دبیر 

     دانشکده علوم اجتماعی

حانیه سادات حسینی

عضو فعال
          دانشکده روانشناسی

هزینــه تبلیــغ و همچنیــن اجرایــی نشــدن قــول افزایــش 
ــکاتی  ــا مش ــان را ب ــام رس ــن پی ــا ای ــد ایت ــای بان پهن
ــه  ــه ب ــت ک ــرده اس ــه ک ــن مواج ــرعت پایی ــون س چ
نقــل از کارشــناس و تحلیلگــر فضــای مجــازی، حجــت 
ــد  ــای بان ــد چهارپنجــم پهن االســام و المســلمین کهون
ــا  ــر اینه ــاوه ب ــت. ع ــا اس ــار خارجی ه ــور در اختی کش
ــی  ــکا خال ــی در روبی ــای اخاق ــر فض ــارت ب ــای نظ ج

اســت.
معضــل دیگــر چنــد دســتگی مخاطبــان در پیام رســان ها 
ــه  ــت و هزین ــا وق ــی آنه ــور در تمام ــه حض ــت ک اس
زیــادی می گیــرد. بــا ایــن حــال وزیــر ارتباطــات، 
ــر  ــه یکدیگ ــی ب ــان های داخل ــال پیام رس ــده ی اتص وع

ــت. ــر داده اس ــه دیگ ــی دو هفت ــا یک را ت

آب از سرچشمه گل آلود است
از تمــام ایــن مــوارد کــه بگذریــم بــه مســئله ی ســرعت 
محصــوالت  ارائــه  جهــت  کســب وکارها  اینترنــت. 
ــرای  ــراد ب ــازی و ســایر اف و خدمــات در فضــای مج
ــفانه در  ــتند. متأس ــت هس ــد اینترن ــت در آن نیازمن فعالی
چنــد وقــت اخیــر علیرغــم بــه پایــان رســیدن ناآرامی هــا 
ــه  ــی مواج ــا قطعی های ــان ب ــت همچن ــور، اینترن در کش
اســت. براســاس گــزارش صداوســیما؛ بارگیــری و ارســال 
طــی  پیام رســان ها  و  ســکو ها  برخــی  در  اطاعــات 

ــود. ــه ب ــال مواج ــا اخت ــته ب ســاعات گذش
بــه  جبــران خســارت کســب وکارها  دولــت جهــت 
ــی  ــان های داخل ــام رس ــت پی ــگ و تقوی ــل فیلترین دلی
ــق  ــا محق ــماری از آنه ــه ش ــت ک ــی داده اس وعده های
شــده ولــی تعــدادی از آنهــا هنــوز بــه ســرانجام 
ــد  ــر فرآین ــا درگی ــن وعده ه ــیده اســت. برخــی از ای نرس
ــی رســیدگی، برخــی شــرط و شــروط ها و ســنگ  طوالن
ــا کــم کاری هایــی از  اندازی هــا هســتند. برخــی دیگــر ب
جانــب برخــی مدیــران و نبــود نظــارت بــر آنهــا مواجــه 
اســت. بنابرایــن از وزارت ارتباطــات انتظــار مــی رود کــه 
ــوند. ــق ش ــت محق ــرع وق ــده در اس ــای داده ش وعده ه



از  خســته  و  روزگار  هیاهــوی  در  گم شــده 
ایــن دنیــای تکــراری بــا پوســته ی رنگارنــگ، 
دنبــال راهــی بــرای توقــف زمــان یــا خاصی 
ــرو  ــو روب ــا ت ــه ب ــتم ک ــس می گش ــن ح از ای
شــدم. »انــت کهفــی«؛ ایــن اولیــن جملــه ای 
ــرا  ــاز م ــو ب ــه راه را نشــانم داد. آری ت ــود ک ب
ســوی خــود فــرا می خوانــدی! تــو بــودی کــه 

ــاز راه را نشــانم دادی! ب
ــز  ــه چی ــکات، هم ــع و مش ــود موان ــا وج ب
جــور شــد تــا بتوانــم ســه روز میهمانــت شــوم، 
تــا بتوانــم ســه روز بیشــتر بــه تــو بپــردازم و 
ــه  ــود. س ــرت ش ــا پ ــم از زرق و برق ه حواس
ــزاران  ــه ه ــد ب ــش می ارزی ــه برکات روزی ک

ــز دیگــر. چی
حــاال آن ســه روز تمــام شــده، بــه چشــم بــه 
ــت.  ــت و گذش ــز گذش ــه چی ــی هم ــم زدن ه

پنجاه و نهمین شماره دوهفته نامه انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه عالمه طباطبائی )ره(

صفحه

بخش صنفی 4

ث د ا حو ن  ستو
تحوالت اخیر دانشگاه با زبانی طنز  

موهای سپید شده
مــا کمــا کان در طــی ترمــی کــه گذشــت، دوبــاره و دوبــاره شــاهد 
اتفاقــات و مشــکات تــرم پیــش بوده ایــم و بــاز مقولــه ی دیــر وارد 

کــردن نمــرات. 
بــه نقــل از خبرنــگار واحد خبری دانشــجویان مســتقل، از دانشــجویان 
ــترس،  ــراب و اس ــکوت، اضط ــینی، س ــه نش ــون گوش ــی چ عائم
چشــم های بــاز در نیمه هــای شــب، بــی خوابــی، تــرس و خیره شــدن 
بــه تــرک دیــوار در حالــی کــه گوشــی بــه دســت در ســایت گلســتان 

ــود. ــده می ش ــد دی بوده ان
بــا پیگــری خبرنــگار مــا، بــه نتایــج مشــابه  ترم هــای پیش رســیدیم. 
ایــن عائــم ناشــی از دیــر واردکــردن نمــرات توســط اســاتید بــوده 
اســت. روزگار قلمــت بشــکند گــر ننویســی بــر ما چــه گذشــت. در آن 
طــرف عــده ای از دانشــجویان در پــی اعتــراض و دادخواهــی بــه ایــن 
اتفاقــاً  شــروع بــه رجــز خوانــدن در خوابــگاه کرده انــد کــه بــا حمایــت 
ــروردگارا  ــه پ ــد ک ــاد برآورده ان ــاق فری ــن اتف ــیب دیده از ای ــر آس قش

ــران. ــو را الل نمی حق گ

آه دامن گیر
ــع  ــه نقــل از یــک منب ــگار واحــد خبــری مــا و ب ــه گــزارش خبرن ب
ــن توصیفــی  ــه چنی ــد ب ــی کــه انجــام داده ان آگاه، طــی پژوهش های
رســیده اند. دانشــجویانی کــه در طــی تــرم، ادبیــات پایــداری خویــش 
ــط  ــی سیاســت های غل ــد. در پ ــان می کرده ان ــر گلســتان بی را در براب
گلســتان بــه »آه ای دل دلگیــر مــن/ آه دامــن گیر مــن « رســیده اند. 
ــی و  ــارت درس ــاهده ی چ ــس از مش ــال پ ــن ح ــت ای ــی اس گفتن
اخبــار ناگــوار آن بــود کــه شــامل کاس هــای ۸ صبــح و تایم هــای 
ــا  ــه  درس ه ــه سیاســت های درد منشــانه در جهــت ارائ ضحاک گون
و سیاســت گذاری هــای غلــط بــرای گشــاندن هــر روزه ی دانشــجو 
بــه دانشــگاه بــود کــه در پــی ایــن سیاســت گذاری هــا شــاهد وداع 

ــا رخت خــواب و پتوهــای خویــش بودیــم. جانســوز دانشــجویان ب

دور گردون 
ــرودت هــوا و ســپس  در طــی اتفاقــات چــرخ گــردون، مــا شــاهد ب
آلودگــی هــوا بوده ایــم کــه تعطیلــی دانشــگاه در بعضــی از روزهــا را 
در برگرفــت. در ایــن میــان، شــاهد سیاســت های غلــط در خبررســانی 
بــه دانشــجویان بودیــم کــه دوگانگــی و مشــخص نبودن تکلیفشــان 
بــا خودشــان را در ذهن هــا مجســم می کــرد. ایــن برداشــت پــس از 
انتشــار خبــر تعطیلــی و ســپس پاک کــردن خبــر و دوبــاره گذاشــتن 
آن بــوده اســت. ایــن خبراحســاس شــادی، سرمســتی و حــس  پرنــده 
بــودن در آســمان در جهــت بــاال  و پاییــن پریــدن و ســپاس از درگاه 
حضــرت گاد را در پــی داشــت ... . در نقلــی دیگــر، شــاهد تشــکیل 
ــزی  ــرح و پی ری ــرای ط ــجویی ب ــواِن دانش ــل درس خ ــدن محاف ش
بــرای تعویــق مجــدد امتحانــات به جهــت رســیدن بــه مجازی کردن 

ــم ... . ــات بوده ای امتحان

ــود  ــات خ ــر درس، اعتراض ــاب و پیگی ــر کمی ــر، قش ــویی دیگ از س
ــراض  ــانه ی اعت ــه نش ــرده و ب ــام ک ــا اع ــه تعطیلی  ه ــبت ب را نس
ــوی  ــه هیاه ــه ب ــی توج ــه و ب ــوش گرفت ــود را در آغ ــای خ کتاب ه
شــادی ســایر دانشــجویان بــه کتابخانه هــا پناهنــده شــدند. گفتنــی 
اســت ایــن بزرگــواران نگــران کوتــاه شــدن زمــان اســتراحت بیــن 
دو تــرم بــوده انــد . از طرفــی دیگــر، مســئولین دانشــگاه هــم علیرغــم 
تعطیلــی دانشــگاه، بــه خاطــر نگرانی خــود برای بــار علمــی و خواندن 
ــر  ــام زودت ــدی از اع ــردن رن ــه  کار ب ــا ب ــا ب ــدی درس ه صددرص
تعطیلی هــا مقاومــت ورزیــده بــود کــه البتــه ایــن اقــدام، اثــری روی 

نســل گــرگ بــاران دیــده نداشــته و نــدارد.

گالیه ها و مشکالت دانشجویان شبانه دانشگاه عالمه طباطبائی بررسی شد.

خاطره نگاری یک دانشجو در اعتکاف امسال

شـبانه هارا دریابید!

هــــــو یـا 

باتوجه بــه شــرایط دشــواری کــه بــر فضــای 
دانشــجویان شــبانه و شــهریه پــرداز حاکــم اســت 
ــا  ــه ب ــد مصاحب ــی چن ــد ط ــن ش ــر ای ــم ب تصمی
دانشــجویان شــبانه و شــهریه پــرداز بــه مشــکات 

ــم. ــجویی بپردازی ــا در دوره دانش آنه

ــه ضــرورت اهمیــت شــرایط  باتوجه ب
شــما  دانشــجو،  یــک  تحصیــل 
ــبانه  ــجوی ش ــک دانش ــوان ی به عن
و  رفاهــی  شــرایط  دانشــگاه  در 

ــهیل در  ــرای تس ــه ب ــی ک خدمات
ــد را  ــه می دهن ــل ارائ ــر تحصی ام

ــد. ــرح کنی مط

شــبانه  دانشــجوی  به عنــوان  بنــده 
ــگاه  ــد دانش ــر رفت وآم ــتانی در ام شهرس
ــه  ــکل مواج ــا مش ــدت ب ــگاه به ش و خواب

ــگاه  ــک خواب ــرای ی ــه ب ــرا ک ــتم. چ هس
ــح  ــاعت 7 صب ــت س ــبانه یک ســرویس رف ش

۶/۵شــب  ســاعت  برگشــت  و یک ســرویس 
گذاشــته شــده اســت. اگــر دانشــجویی در یــک روز 
ــد از ســاعت 7  تنهــا یــک کاس داشــته باشــد بای
تــا ۶/۵شــب دانشــگاه بمانــد. هزینه هــای غــذا نیــز 

ســه برابــر روزانه هــا اســت. یکــی دیگــر از مشــکات 
ــد و  ــق نمی گیرن ــا تعل ــه م ــه ارزاق ب ــت ک ــن اس ای
بارهــا از ســمت ایــن دانشــجویان ایــن اعتــراض بــه 
ــی  ــتند حت ــان ارزاق هس ــه خواه ــد ک ــوش می رس گ
ــه  ــی ب ــر و چقــدر کــه از لحــاظ مال ــه باالت ــه هزین ب

دانشــجو ضربــه وارد می شــود.  

شــما به عنــوان دانشــجوی شــهریه 
ــد؟ ــی داری ــه انتقادات ــرداز چ پ

ــا  ــه ب ــرداز ک ــهریه پ ــجوی ش ــوان دانش ــده به عن بن
رتبــه ی برتــر در دانشــگاه عامــه قبــول شــدم بایــد 

ــم.  ــت کن ــبانه ها را پرداخ ــهریه های ش ــد ش ۸۰ درص
ــای  ــش هزینه ه ــاهد افزای ــرم ش ــر ت ــن ه همچنی
خوابــگاه هســتم کــه دوبرابــر تــرم قبــل شــده اســت.
ــی از  ــا یک ــات، ب ــری مطالب ــت پیگی ــه جه در ادام
مســئولین معاونــت دانشــجویی دانشــگاه ارتبــاط 
ــه نشــدیم. ــه انجــام مصاحب ــق ب ــی موف ــم ول گرفتی
ــن  ــده ای ــول مان ــه مغف ــه ای ک ــوع، یک نکت در مجم
ــنجش در  ــازمان س ــام س ــه اع ــا ب ــه بن ــت ک اس
ــات  ــگاه ها و مؤسس ــته، دانش ــاب رش ــه انتخ دفترچ
ــگاه، وام تحصیلــی، ســرویس  ــه خواب آموزشــی از ارائ
ایــاب و ذهــاب و تســهیات رفاهــی بــه دانشــجویان 
نوبــت دوم یــا شــبانه معذورنــد وهیــچ مســئولیتی در 
قبــال خدمات دهــی بــه ایــن افــراد ندارنــد. دانشــگاه 
ــان داده  ــادی نش ــاف زی ــان انعط ــن می ــه در ای عام
بــه  کشــور،  دانشــگاه های  برخــی  برخــاف  و 
دانشــجویان شــبانه خدمــات خوابگاهــی ارائــه داده 

اســت. 
ــی  ــوع را در افق ــن موض ــد ای ــت بای در حقیق
ــه  ــکان را ب ــوک پی ــت و ن ــر نگریس باالت
ســمت پذیــرش دانشــجوها به صــورت 
شــبانه گرفــت. دوره تحصیلــی نوبــت دوم 
ــه  ــت ک ــرادی اس ــوص اف ــتر مخص بیش
ــا  ــه ب ــانی ک ــا کس ــد ی ــی دارن ــن مال تمک
ــول  ــر قب ــته مدنظ ــتری  در رش ــه بیش رتب
ــت  ــور ظرفی ــگاه های کش ــر دانش ــدند. اگ ش
دارنــد چــرا پذیــرش دانشــجوی روزانــه را 
ــی  ــق درآمدزای ــن طری ــد و از ای افزایــش نمی دهن
می کننــد؟ ایــن کاری اســت کــه مغایــر عدالــت 

ــت. ــی اس آموزش

فاطمه پیله ور خورشیدی
دبیر

                   دانشکده الهیات

حکیمه حاجی علی

عضو فعال
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حــال بایــد در فــراق و دلتنگــی اش ســر 
کنیــم. قطعــًا دلمــان بــرای آن ســه روز 
جادویــی تنــگ خواهــد شــد، بــرای آن زمــان 
ــان  ــام او در کالبدم ــروش ن ــوش و خ ــه ج ک
ــدا  ــد و خ ــس می ش ــز ح ــر چی ــتر از ه بیش
ــس  ــه ح ــر لحظ ــه و ه ــر نقط ــا در ه را تمام
می کردیــم، بــرای آن زمــان کــه فــارغ از 
دنیــا، کار و تحصیــل صرفــًا بــه زندگــی بــا او 
ــت  ــوی بهش ــان ب ــم و قنوت هایم می پرداختی
می گرفــت و چشــمانمان انعــکاس کربــا 
ــود، همــان زمــان کــه عبودیــت در قلبمــان  ب
ریشــه می دوانــد و بــرگ و بــار وجودمــان 

ــد. ــازه می ش ــبز و ت س
بــرای خاطراتــی کــه از رزمنــدگان دفــاع 
می شــویم،  دلتنــگ  شــنیدیم  مقــدس 

بــاورش  هیچکــس  کــه  همان هایــی 
ــده باشــند و شــجاعت  نمی شــد در جنــگ مان
و فداکاری شــان همچــون خصائــص شــهدای 

ــود. ــا ب کرب
آنجــا، در اعتــکاف از شــهر، از مــردم، از دنیــای 
عــادی دوریــم و بــه خــدا نزدیــک تریــم، ولــی 
ــه  ــم ب ــهر ه ــر در ش ــد اگ ــوب می ش ــه خ چ
ــدا باشــیم و حواســمان  ــاد خ ــدازه ی ــان ان هم

ــا نشــود. ــای دنی ــرت رنگارنگی ه پ
انــت کهفــی حیــن تعیینــی، هیچکــس پناهــی 
ابــدی جــز تــو نــدارد، تویــی پنــاه بی پناهــان 
آرزوی  نهایــت  و  نامیــدان  امیــد  تویــی  و 

ــتاقان. مش

روژین رضایی

عضو فعال
       دانشکده الهیات


