
فــرق دار)شــما  هنــگام  نطــق آقــای 
بخوانیــد علــی مطهــری( در مجلــس 
شــورای اســالمی و عمل خــالف اخالق 
ممانعــت  در  نماینــدگان  از  ای  عــده 
از ادامــه نطــق، علــی آقــا حســابی از 
خجالــت نماینــدگان در آمــد و بــا کــف 
گرگــی ســعی کــرد کــه موقعیــت خــود 
در صحــن را حفــظ بکنــد، بعــد از ایــن 
ماجــرا آقــای فــرق دار اظهــار نظــر کرده 
انــد کــه گاهــی کــف گرگــی هــم الزم 
اســت! خواســتم بــه ایشــان و احیانــا 
دوســتان و عالقــه منــدان بــه نظــرات 
ــی  ــم، زمان ــادآوری کن ــان ی ــرق دارش ف
کــه صــدای ایشــان بــه طــور مســتقیم از 
ــتند  ــان برگش ــد، ایش ــش میش ــو پخ رادی
ــه یکــی از نماینــدگان گفتند»پفــی--«  ب
کــه  کردنــد  نظــر  اظهــار  هــم  بعــد 
همــان  دانســتم...  نمــی  را  معنایــش 
ــه ایشــان تذکــر دادیــم کــه ســر  موقــه ب
ــرای  ــد. االن ب ــاز نکن ــا ب ــا م شــوخی را ب
ــای  ــه آق ــم ک ــی دهی ــر م ــار دوم تذک ب
مطهــری مراقــب باشــید کــه صدایتــان به 
طــور زنــده از رادیــو پخــش مــی شــود و 
نظراتتــان در رســانه هــای مختلــف نشــر 
پیــدا مــی کنــد. اگــر ســر شــوخی را بــاز 
کنیــد دیگــر نمــی توانیــد کــه جمعــش 

ــود. ــن ب ــا گفت ــااا... از م ــد ه کنی
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در مذمت استاد نماها
یادداشت انتقادی

معضالت فرهنگی دانشگاه

استاد، دانشجو و کارمند
بی رغبت، بی هدف و بی وجدان شده اند
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گرامیداشت یوم ا... 9دی)سالن آمفی تئاتر علوم(

36 اُمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی بر 

آفرینندگان آن مبارک



                - مــرد ول کــن ایــن 
ــن  ــم ای ــور ببینی ــزن اون ــال رو... ب فوتب
بارونــی،  میگــه...  هواشناســی چــی 

ــه؟ ــا ن ــاد ی ــزی می ــادی، چی ب
- حــاال گیــرم بیــاد... دو روز هــوا خــوب میشــه 
و دوبــاره همونــه کــه هســت دیگــه... آخــه آدم 

عاقــل دلــش رو بــه بــاد خــوش میکنــه؟!
ــودم رو  ــه خ ــه ک ــر من ــًا تقصی - اص
بخاطــر تــو بــه آب و آتیــش زدم... 
اینــم دســتمزدم... بشــکنه ایــن دســت...

ــوم  ــه اول تم ــزار نیم ــو... ب ــت نش ــاال ناراح - ح
ــم... ــه، میزن بش

- میگــم اصــًا تــو چــرا یــه کاری 
ــح  ــد از صب ــه نبای ــرد ک ــی... م نمی کن
ــاد  ــاال ب ــه! ح ــو خون ــینه ت ــب بش ــا ش ت

ــاد؟! ــرا نمی چ
ــم؟ واردات بنزیــن کــه گنــدش  - چــی کار کن
دراومــد... مــن کــه روم نمیشــه دیگــه بــرم 

بنزیــن وارد کنــم.
نمیشــه  روم  دیگــه  منــم  راســتش   -
ــن  ــر از بنزی ــی بهت ــن واردات ــم بنزی بگ
پتروشــیمیه... پــاک آبرومــون رفــت... 
ــدی  ــم ب ــه ل ــل نمیش ــن دلی ــی ای ول
تــو خونــه، ناســامتی مــردی تــو! مــن 
ــوزوندن  ــا دل س ــب ب ــا ش ــح ت از صب
بــرای ســامتی مــردم و منقرض نشــدن 
ــول در  ــه پ ــه ارومی ــات و دریاچ حیوان
ــه  ــگار ن ــًا ان ــو اص ــت ت ــارم، اونوق می
انــگار کــه تــو ایــن زندگــی وظیفــه ای 

داری.
- تو بگو چی کار کنم؟

ــو کار  ــن ت ــم... م ــه میدون ــن چ - م
خودمــم مونــدم مــرد! ...چــرا بــاد 

ــه؟! ــاف بش ــوا ص ــاد ه نمی
- میگم... میگم...

ــم  ــو میگ ــن، ت ــم میکن ــم بگ ــه بگ - هم
ــه. ــو دیگ ــی! بگ ــم میکن میگ

ــن فالکــت در  ــه کاری میکــردی از ای - اگــر ی
می اومدیــم.

- چــی کار؟ بگــو دیگــه جونــم بــه لبــم 
رســید... پــس بــاد کــی میــاد؟!

- میگــم میشــه از فــردا بگــی آفتابه هــای تولیــد 
داخــل مشــکل داره و ســرطان زاســت؟

ــه  ــه آفتاب ــده! مگ ــم ب ــدا مرگ - وا! خ
ــت  ــرد؟ خجال ــه م ــرطان زا میش ــم س ه

ــش! بک
- چــرا نمیشــه... تــو کاری بــه ایــن کارهــا 
نداشــته بــاش. فــردا بــرو یــه مصاحبــه کــن بگــو 
آفتابه هــای تولیــد داخــل ســرطان زاســت و 
ــن  ــاال رفت ــه ب ــرده ک ــت ک ــات ثاب ــال تحقیق اص
میــزان ســرطان بخاطــر اینــه کــه مــردم تــو 
ــه تولیــد داخــل اســتفاده  دستشویی هاشــون آفتاب

می کنــن...
- که چی بشه؟

- راســتش دیــروز بــا یــه تاجــر بالروســی آشــنا 
ــه  ــه میتون ــتوکه... گفت ــه اس ــو کار آفتاب ــدم، ت ش
ــا یــه بســته بندی  آفتابه هــای اســتوک اروپــا رو ب
ــده. مــن  ــا یــک چهــارم قیمــت بهــم ب ــد ب جدی
هــم اونــا رو میــارم و بجــای آفتابــه ی نــو میریــزم 
تــو بــازار. فقــط کافیــه تــو چندتــا مصاحبــه کنــی 

و بــازار آفتابــه تولیــد داخــل رو خــراب کنــی!
- آخــه آفتابــه کــه ســرطان زا نمیشــه... 
آبرومــون  میکنــن  تحقیقــات  میــان 

ــا! ــره ه می
ــا  ــی زن... ت ــد میزن ــوس ب ــدر نف ــا... چق - ای باب
ــا  ــار ت ــن ســه چه ــن، م ــات کن ــان تحقیق ــا بی اون

ــت... ــه مل ــب کــردم ب ــه قال ــر آفتاب کانتی
- یعنی کارمون میگیره؟

- آره زن! نونمــون میــره تــو آفتابــه... یعنــی نــه... 
ــم  ــک ک ــو ی ــه ت ــط کافی ــن! فق ــو روغ ــره ت می

ــوزونی! ــردم دل بس ــالمتی م ــرای س ب
- باشــه... می ســوزونم... ولــی ایــن 

ــاد؟! ــرا نمی ــاد چ ب
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سیخونکچی

جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت،...
ــه  ــی کــه ب ــال اول برگــردد. و آنهای ــه ح ــه مســلمین اســت ب ــه مســجد هم ــدس، آنک ــت المق ــاء ا... فلســطین آزاد بشــود و بی ان ش
مســلمین ظلــم و ســتم می کننــد خداونــد دفــع شــّر آنهــا را بکنــد بایــد همــه بپــا خیزیــم و اســرائیل را نابــود کنیــم، و ملــت قهرمــان 
فلســطین را جایگزیــن آن گردانیــم  آرزوی مــا آن اســت کــه ســرزمین فلســطین و مســجداقصی از صهیونیســم تطهیــر شــود و مــردم 

فلســطین بــه ســرزمین خویــش بــاز گردنــد.

شاید نفر )مسئول( بعدی شما باشید!
                                حــرف دل مــردم: خــدا را شــکر باالخــره... ، شــمارش معکــوس بــرای 
ــی  ــه ســازمان قضــا، اقدامــات انقالب ــه امیــد مــردم ب محکومیــت فاســدین کالن کشــور، بارق

ســازمان قضــا در ســالروز پیــروزی انقــالب
هنــوزم کــه هنــوز اســت مــی شــنویم هــراز گاهــی از خــدا بــی خبــری، جــرأت کــرده خــالف 
بزرگــی انجــام بدهــد... خالفــی کــه گاهــی آنقــدر بــزرگ اســت کــه در مقیــاس قوانیــن نمــی 
گنجــد. کســی نیســت کــه بتوانــد جلــوی او را بگیــرد کــه راســت راســت جلــوی مــردم راه 
نــرود و دل جــوان بیــکار جامعــه مــا را آزرده تــر نکنــد. در همیــن حیــن امــا اگــر بــه زنــدان 
هــای ســطح شــهر ســری بزنیــم ، بندگانــی را مــی بینیــم کــه بــرای هزینــه ناچیــزی مجبورنــد 
چندیــن ســال از دوران اوج جوانــی شــان را در زنــدان بــه ســر برنــد. گویــی بعــد از ســی ســال 
هنــوز انقــالب بــه قوانیــن جزایــی کشــور صــادر نشــده کــه بایــد هــر از گاهــی آهــی از نهــاد 
ــاز هــم  پــدران خــود بشــنویم. گویــی دیگــر عــادت کــرده ایــم کــه بگوییــم: خــدای مــن ب

..؟؟.. آن هــم در ایــن شــرایط اقتصــادی؟؟... وجدانشــان کجــا رفتــه؟؟.... 
هنــوز خبــر اختــالس ســه هــزار میلیــاردی را هضــم نکــرده بودیــم کــه حکــم دادگاه 

الهــه را درمــورد قضیــه کرســنت وزارت نفــت شــنیدیم و رئیــس جمهــوری کــه 
ــر  ــود: »اگ ــه ب ــاد گفت ــا فس ــارزه ب ــالمت اداری و مب ــاء س ــی ارتق ــش مل در همای
ــارزه  ــاد مب ــا فس ــد ب ــرد، بای ــرار گی ــت ق ــل درس ــور در ری ــم کش ــی خواهی م
کنیــم و مالحظــه هیــچ کســی را نکنیــم و بــا متخلــف بایــد در هــر مقامــی کــه 
باشــد، برخــورد کــرد" آن را اعــالم نمــی کنــد و انســان را ناخــودآگاه بــه یــاد 
ــه  ــدازد کــه ب ــی ان ــش م ــاون اول ــژاد از مع ــغ احمــدی ن ــی دری ــت هــای ب حمای

ــان خــود هــم  ــه در زم ــوه قضایی ــه و ق ــوه مجری قیمــت مخــدوش شــدن رابطــه ق
ــال در  ــل بیت الم ــف و می ــهرکرد از حی ــه در ش ــی ک ــی روحان ــد.. گوی ــل ش تبدی

ــم  ــز تصمی ــد« نی ــد و بردن ــت را خوردن ــت »نف ــرد و گف ــاد ک ــته انتق دوره گذش
دارد پیشــه احمــدی نــژاد را پیــش بگیــرد و اجــازه بدهــد در دولتــش 

اتفاقاتــی بیفتــد کــه بعــد از دولتــش بگوینــد »خورنــد 
و بردنــد«، خداکنــد ایــن حــرف مــوال را آویــزه 
گــوش خــود کنیــم کــه: »عبــرت هــا چــه فراواننــد و 
عبــرت پذیرنــدگان چــه انــدک« و عبــرت بگیریــم 
ــدین  ــود را از مفس ــده خ ــادر نش ــی ص ــا حکم و ت
اقتصــادی جــدا کنیــم و برائــت از مفســدین دولــت 
ــب  ــا در قال ــت آنه ــد از محکومی ــه بع ــود را ب خ

ــم. ــق نیندازی ــه تعوی ــه ب بیانی
خودبخــود ایــن شــائبه در ذهــن ایجــاد مــی 

شــود کــه قانــون فقــط بــرای همیــن مجرمیــن ریــزه میــزه نوشــته شــده اســت و زورش بــه 
آقــازاده هــا و مســئولین گــردن کلفــت نمــی رســد. مســئولینی کــه آنقــدر در ایــن سیســتم، 
ــل کــف  ــچ را مث ــن راه پرپی ــی ای ــای قانون ــام گریزه ــد کــه تم ــت کــرده ان اصطالحــاً خدم
ــود در آن  ــن ش ــا په ــد آنه ــرای صی ــوری ب ــد ت ــرار باش ــم روزی ق ــر ه ــا اگ ــد ت ــت بلدن دس
گرفتــار نشــوند. وقتــی تــوری پهــن شــد تــازه مرحلــه تعقیــب و گریــز پلیســی هــم شــروع مــی 
ــد و ترجیــح مــی دهــد چندســال معــدود  ــه فــرار مــی باب شــود یکــی مثــل خــاوری راهــی ب
باقــی عمــر را بخــرد و بــی خیــال بعــد از دنیــا بشــود و بهشــت  خــود را در کانــادا مــی یابــد 
ــل مهــدی  ــده و یکــی هــم مث ــار آم ــور گرفت ــن ت ــد و رحیمــی در ای ــه آفری ــل م و یکــی مث
هاشــمی و بــه قــول رســانه هــا م.ه یــا جونیــور بــه هــر جــا کــه پــا گذاشــته، از بــرکات فســاد 
خــود بهــره منــد کــرده تــا جایــی کــه چــه در کانــادا باشــد و چــه در ایــران محاکمــه خواهــد 
ــر  ــی را ب ــس ایران ــه از جن ــدارد و باالخــره محاکم ــن ن ــرار از کــره زمی شــد و راهــی جــز ف
ــران آبرویــی  ــه ایــن دلیــل کــه پــدرش در ای محاکمــه خارجــی ترجیــح مــی دهــد. شــاید ب
ــا  ــدازد. ام ــق بیان ــه تعوی ــاردی، محاکمــه جونیــورش را ب ــا وثیقــه ده میلی ــد ب دارد و مــی توان
در کانــادا چطــور؟ آیــا در کانــادا مــی توانســت دادگاه غیــر علنــی داشــته باشــد و خیلــی از 

ــی و اقتصــادی.  مالحظــات اینجــا را داشــته باشــد. بعــد از آن جــرم هــای متعــدد امنیت
نکتــه ای کــه معمــوالً عــده ای در چنیــن مواقعــی بــه آن دامــن مــی زننــد و از فضــای 
ــه  ــان قص ــد هم ــی آورن ــل م ــه عم ــود را ب ــای خ ــتفاده ه ــده سواس ــود آم بوج
ــازی اســت کــه هــر یــک تــالش مــی کننــد در ایــن  ــه حــزب ب قدیمــی بچگان
شــرایط بــه تخریــب جنــاح مقابــل خــود بپردازنــد.. و گاهــا آدم شــک مــی کنــد 
ــت  ــده اس ــال آم ــان ح ــاق جگرش ــن اتف ــا ای ــا ب ــد ی ــاق ناراحتن ــن اتف ــه از ای ک
کــه ایــن چنیــن مســرورند و خــود را همــدرد مــردم جلــوه مــی دهنــد و جنــاح 
ــن  ــه اقدامــات زشــت از ای ــه ســعی در توجی ــا حمایــت کورکوران ــز ب حامــی نی
ــق از  ــت مطل ــود را در حمای ــت خ ــذارد حماق ــی گ ــش م ــه نمای ــل دارد و ب قبی

ــز.    عنصــری ناچی
شــاید مردمــی کــه در ایــن ســالها دردهــای بســیاری را تحمــل 
کــرده انــد، خیلــی زودتــر از اینهــا منتظــر مــچ گیــری 
هــای قــوه قضائیــه از خائنیــن بودنــد و همچنــان 
ســنگین  پــروژه  حکــم  نتیجــه  شــنیدن  منتظــر 
ــه  ــوه قضائی ــوی ق ــمی از س ــدی هاش ــور مه جونی
هســتند تــا قــوه قضائیــه بتوانــد ســریال اقدامــات 
انقالبــی خــود در برابــر کلــه گنــده هــا را کامــل 
کنــد و در ایــن مســیر حمایــت عمــوم مــردم را 
بــا خــود همــراه کنــد... منتظــر قســمتهای 
ــذاب  ــخ ج ــریال تل ــن س ــدی ای بع

ــتیم... هس

                                 در جمهوری اســالمی 
ایــران سالهاســت کــه بخــش اعظمــی از 
ــروش  ــور از ف ــادی کش ــای اقتص ــد ه درآم
ــه واســطه  ــران ب نفــت حاصــل مــی شــود، ای
ی اقتصــاد وابســته بــه نفــت در زمــره ی 
کشــور هایــی قــرار میگیــرد کــه از کاهــش 
ناگهانــی قیمــت نفــت دچــار مشــکل خواهند 
شــد، فــارغ از مشــکالت احتمالــی کــه مــی 
ی  اداره  در  مــردان  دولــت  بــرای  تــوان 
کشــور متصــور شــد، انگیــزه ی عامــالن ایــن 
ــه  ــد و ب ــی نمای ــم م ــیار مه ــت بس ــزول قیم ن
ــل اقتصــادِی  ــار عوام ــی رســد در کن نظــر م
دخیــل در ایــن بحــران، عوامــل سیاســی هــم 
نقــش بســزایی را در تکمیــل ایــن پــازل ایفــا 
ــش  ــت چرب ــوان گف ــاید بت ــد و ش ــی کنن م
ایــن عوامــل بــر عوامــل اقتصــادی بیشــتر 

ــت. اس
ــتان  ــد عربس ــی رس ــر م ــه نظ ــو ب ــک س از ی
ــه  ــود در منطق ــت خ ــران وضعی ــعودی نگ س
اول  قــدرت  بــه  ایــران  شــدن  تبدیــل  و 
ــرای  ــتا ب ــن راس ــد، دز همی ــی باش ــه م منطق
تحــت فشــار قــرار دادن جمهــوری اســالمی، 
اقداماتــی را ســاماندهی میکنــد تــا بتوانــد بــا 
ــاد  ــیاه، اقتص ــالی س ــن ط ــت ای ــش قیم کاه
ــن  ــا ممک ــد. و ی ــود کن ــار رک ــران را دچ ای
اســت ایــن فرضیــه بــه گونــه ای مطــرح 

شــود کــه روســیه، هــدف و قربانــی شــماره 
ــکا و عربســتان  ــات آمری ــن اقدام ی یــک ای
ــات  ــن جریان ــته از ای ــران ناخواس ــت و ای اس
آســیب خواهــد دیــد. از ســوی دیگــر بنظــر 
تروریســتی  گروهــک  نقــش  رســد  مــی 
داعــش هــم در ایــن معــادالت بــی تاثیــر 
نیســت چــرا کــه ایــن گروهــک، بســیاری از 
ــراق و ســوریه را در دســت  ــی ع ــر نفت ذخای
ــن  ــه نازلتری ــع ب ــن مناب ــروش ای ــا ف دارد و ب
ــادی  ــا دالالن اقتص ــود ت ــبب میش ــت س قیم
و  بگیرنــد  ماهــی  آلــود  ایــن آب گل  از 
در نهایــت امــر شــاهد افزایــش عرضــه و 
ــیم.  ــت باش ــت نف ــودی قیم ــش خودبخ کاه
ایــن کاهــش قیمــت نفــت مــی توانــد بــرای 
ــه ی  ــالمی مای ــوری اس ــردان جمه ــت م دول
ــه  ــا حتــی فرصــت باشــد. نظــر ب ــد و ی تحدی
ایــن کــه در بودجــه ی ســال 94 ،دولــت 
قیمــت هــر بشــکه نفــت خــام را 70 دالر 
پیــش بینــی و برپایــه ی آن برنامــه ریــزی 
ــر  ــن فک ــه ای ــا را ب ــی ه ــت، خیل ــرده اس ک
وامــی دارد کــه دولــت بایســتی درصــدد 
ــت  ــور از نف ــاد کش ــتگی اقتص ــش وابس کاه
ــن  ــد از ای ــردان بتوانن ــت م ــر دول ــد. اگ باش
شــرایط بــه وجــود آمــده و ایــن بحــران 
نفتــی منطقــه، جــان ســالم بــه در ببرنــد و بــه 
ــیه ای، در  ــائل حاش ــه مس ــن ب ــای پرداخت ج

عمــل، ایــن مهــم را محقــق کننــد جمهــوری 
اســالمی خواهــد توانســت بــه بازیگــری 
خــود بــه عنــوان نقــش اول منطقــه ی آســیای 
مشــکالت  وگرنــه  دهــد  ادامــه  شــرقی 
عدیــده ی بســیاری متوجــه معیشــت، اشــتغال 

ــد. ــد ش ــور خواه ــاد کش و در کل اقتص
ــن  ــراوان ای ــای ف ــوس ه ــش و ق ــارغ از ک ف
ــل  ــم و قاب ــان مه ــن می ــه در ای ــان آنچ جری
ذکــر بــه نظــر مــی رســد،  پرداختــن بــه 
ــت  ــط دول ــی توس ــاد مقاومت ــئله ی اقتص مس
ــی  ــا راه رهای ــک تنه ــی ش ــت. ب ــردان اس م
از تمامــی توطئــه هــای سیاســی و اقتصــادی 
جمهــوری  در  نفــت  ذخایــر  ی  دربــاره 
اســالمی، توجــه بیــش از پیــش مســئولین 
امــر بــه فاکتــور هــای اقتصــاد مقاومتــی 
ــن تصــور شــود کــه  ــی اگــر چنی اســت. حت
آمریــکا و عربســتان پــس از بــی نتیجــه یافتــن 
تحریــم هــا علیــه ایــران دســت بــه چنیــن کار 
منزجرانــه ای زده انــد و تــن بــه کاهــش 
ــت  ــد و در نهای ــت داده ان ــای نف ــت به قیم
ــد جمهــوری اســالمی را وادار  ــر میخواهن ام
بــه پذیــرش خواســته هــای خویــش گردانند، 
ایــن  از  نجــات  حــل  راه  تنهــا  هــم  بــاز 
منجــالب سیاســی تکیــه بــر اقتصادیســت 

ــت.  ــل اس ــِد داخ ــش تولی ــه مبنای ک

فاطمه تقی زاده

بحران نفت،
سیاسی یا اقتصادی؟

علیرضا محمدی

           

و  ا...  رسـول  حتـی  اسـام  در 
امیرالمومنیـن نیـز این قـدر اختیارات 
دلشـان  کاری  هـر  کـه  انـد  نداشـته 
خواسـت انجـام دهنـد؛ بلکـه آن هـا 
نیـز بایـد تابـع شـرع باشـد و ذره ای 
از شـرع انور منحـرف نشـود. در واقع 
حتـی رای رسـول ا... در برابـر رای و 
نظـر خـدا ارزشـی نـدارد. پـس وقتی 
والیتـی را کـه رسـول اکـرم و ائمـه 
داشـتند، بعـد از غیبـت، فقیـه عـادل 
دارد، بـرای هیچکس ایـن توهم نباید 
پیـدا شـود که مقـام فقهـا همـان مقام 
ائمـه و رسـول اکـرم اسـت؛زیرا اینجا 
از  صحبـت  نیسـت  مقـام  از  صحبـت 
وظیفه است.»بخشـی از کتـاب والیت 

فقیـه حضـرت امـام خمینـی )ره(«

مـن امروز بعـد از ده سـال از پیروزی 
کنـم  مـی  اعتـراف  اسـامی،  انقـاب 
کـه بعضـی تصمیمـات اول انقاب، در 
سـپردن پسـت ها و امـور مهم کشـور، 
و  خالـص  عقیـده  کـه  گروهـی  بـه 
واقعـی به اسـام ناب محمدی نداشـته 
انـد، اشـتباهی بـوده اسـت کـه تلخی 
آثـار آن بـه راحتی از میـان نمی رود. 
گرچـه در آن موقـع هـم من، شـخصا 
مایل بـه روی کار آمدن آنـان نبودم؛ 
ولـی بـا صاحدیـد و تاییـد دوسـتان 

قبـول نمـودم . »منشـور روحانیت«
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مدیران دانشگاه از معضالت فرهنگی می گویند:

فرهنگ
3

هفته سوم بهمن ماه 93 /شماره چهاردهم

عمره)همســر مختــار( : موهــاي ســر و صورتــت دارد همرنــگ دندانهایــت مي شــود. نشــانه آن اســت کــه بــر اســب ســرکش قــدرت لــگام زده اي، تــو ســوار 
بــر قدرتــي، نــه قــدرت ســوار تــو. مــردان بــزرگ زیــر بارهــاي گــران کمــر خــم نمي کننــد، مویــي ســپید مي کننــد، تــو غــم عدالــت داري مختــار، پــس بــه 

خــودت ظلــم نکــن کمــي هــم بــه فکــر خــودت بــاش.
مختــار : بــر عــدل حکومــت کــردن مثــل گــردن نهــادن بــر لبــه تیــز شمشــیر اســت لحظــه اي غفلــت کنــي شــاهرگت پــاره مي شــود هــر چــه در کار حکومــت 

جلــو مــي روم مظلومیــت علــي برایــم ملموس تــر مي شــود. درک غــم و رنــج علــي جانــکاه اســت عمــره، کمتریــن اثــرش ســپید کــردن مــوي اســت.
                  

ــکویی  ــی چندس ــزار مالکیت ــک نرم اف ــر ی                       وایب
بــرای  اینترنــت  پروتــکل  روی  صــدا  فــوری  پیام رســان 
تلفن هــای هوشــمند اســت کــه توســط شــرکت وایبــر توســعه 
کاربــران  متنــی،  پیام رســانی  بــر  عــالوه  شده اســت.  داده 
ــانه ای  ــای رس ــو و پیام ه ــر، ویدئ ــادل تصاوی ــه تب ــد ب می توانن

ــد.  بپردازن
وایبــر توســط 4 همــکار اســرائیلی تأســیس شــد: تلمــن 
ــر اســمچا.  ــی و اوف مارکــو، ایگــور مگزینیــک، ســانی مارول
ــال  ــار س ــه چه ــت، ک ــرکت اس ــل ش ــو مدیرعام ــن مارک تلم
در ارتــش اســرائیل مشــغول بــه کار بوده اســت و از دانشــگاه 
 ۲0۱4 فوریــه   ۱4 در  شده اســت.  فارغ التحصیــل  تل آویــو 
وایبــر توســط شــرکت راکوتــن بــه قیمــت 900 میلیــون دالر 
ــن  ــهام ای ــتر س ــه ۲0۱4، بیش ــش از فوری ــد. پی ــداری ش خری
شــرکت را یــک خانــواده اســرائیلی بــه نــام شــباتای )٪۵۵٫۲( 
ــه  ــز یــک شــرکت آمریکایــی ب و تلمــن مارکــو) ۱۱٫4٪(و نی

نــام IRS وســت)۱۲.۵(در اختیــار داشــته اند. 
وایبــر مدیــا شــرکتی در الس وگاس می باشــد کــه در قبــرس 
بــه ثبــت رسیده اســت. و مراکــز توســعه آن در بــالروس 
و اســرائیل قــرار دارنــد. ایــن شــرکت را تلمــن مارکــو و 
ــگام کار  ــر در هن ــتان یکدیگ ــه دوس ــک، ک ــور مگزینی ایگ
در نیروهــای دفاعــی اســرائیل بوده انــد تاســیس کردنــد.

ــه بســیاری از  ایــن شــرکت در اســرائیل اداره می شــود، و البت
ــروی کار  ــه نی ــودن هزین ــر کمترب ــعه آن به خاط ــد و توس تولی

ــت.  ــام شده اس ــور انج ــن کش ــالروس، در ای در ب
مــدل چرخــه ســرمایه شــرکت نامعلــوم اســت؛ ایــن شــرکت 
هیــچ درآمدزایــی ای نــدارد، امــا در ســال ۲0۱۳ اعــالم کــرد 
اقــدام بــه فــروش شــکلک در نرم افــزار خــود می کنــد. 
ســرمایه گذاران  توســط  شــرکت  ایــن  ســرمایه  تأمیــن 
شــخصی اســت، کــه تلمــن مارکــو آنهــا را »دوســتان و 
خانــواده« نامیده اســت. تــا ۲0۱۳، در ایــن شــرکت ۲0 میلیــون 

شده اســت. ســرمایه گذاری  دالر 
نرم افــزار وایبــر بــه خاطــر محافظــت ضعیــف از داده هــا 
ــور  ــه ط ــا را ب ــر داده ه ــت. وایب ــرار گرفته اس ــاد ق ــورد انتق م
ــدار  ــتر از مق ــیار بیش ــه بس ــد ک ــع آوری می کن ــترده جم گس
دیگــر نرم افزارهــای مشــابه ماننــد اســکایپ اســت؛ هــم 
اطالعــات کاربــران ســرویس اســکایپ و هــم غیــر کاربــران 
ــی  ــای گوش ــماره تلفن ه ــات ش ــد اطالع ــرویس )مانن ــن س ای
کاربــر، بیــرون از وایبــر(. بســیاری از ایــن داده هــا بــدون 
کــه  می شــود،  کاربــران جمــع آوری  اطــالع  و  رضایــت 
»قوانیــن محافظــت از داده« اتحادیــه اروپــا را نقــض می کنــد. 
همچنیــن شــرکت وایبــر مشــخص نکرده اســت کــه چــه 
ــرای چــه مقاصــدی از داده هــای جمع آوری شــده  هنــگام و ب
اســتفاده می کنــد، و ایــن داده هــا در اختیــار چــه کســانی قــرار 

می گیرنــد.
نرم افــزار وایبــر همــه اطالعــات موجــود در دفتــر تلفــن 
را اســتخراج می کنــد،و بــر روی ســرورهای وایبــر قــرار 
می دهــد. بــرای نمونــه وایبــر هنــگام نصــب درخواســت 
بــه نرم افــزار توانایی هــای گســترده شــامل  می کنــد کــه 
آنچــه  شــود.  داده  دســتگاه  روی  پرونده هــای  تغییــر 
موجــب افزایــش بدگمانــی بــه ایــن نرم افــزار شده اســت، 
ــش  ــال در ارت ــن س ــزار چندی ــازنده نرم اف ــه س ــت ک ــن اس ای
ــرکت  ــک ش ــالوه مال ــه ع ــت. ب ــت کرده اس ــرائیل خدم اس
ــی آن  ــرکت و روش درآمدزای ــی ش ــع مال ــاکردن مناب از افش

ــود. ــرده ب ــاع ک امتن
اخبــار و گزارش هایــی وجــود دارد کــه نرم افــزار بــه شــماره 
کاربــر،  تماس گرفتــه  شــماره های  پیامک هــا،  تلفن هــا، 
ــدا  ــی پی ــتند، دسترس ــزار نیس ــزء نرم اف ــه ج ــی ک ــی آنهای حت
ــی  ــت جغرافیای ــه موقعی ــن را دارد ک ــی ای ــد، و توانای می کن
کاربــران را تشــخیص دهــد، و بــه صوت هــا، عکس هــا و 
فیلم هــای ضبط شــده کاربــر دسترســی پیــدا کنــد. وایبــر 
همچنیــن قــادر اســت همــه پرونده هــای روی گوشــی تلفــن، 
و حتــی تنظیمــات کاربــر و برنامه هــای نصــب شــده او را 

ــد. ببین
ــزار  ــرم اف ــت ن ــته اس ــت نوش ــرم عضوی ــرکت در ف ــن ش ای
وایبــر فایــل صوتــی مفصلــی از مکالمــه هــر تماســی از همــه 
تلفــن هــا و شــبکه هــا بدســت مــی آورد تــا درک بهتــری از 
عملکــرد شــبکه و جزئیــات آن از نظــر تعــداد مکالمــه هــای 
ــوع  ــا و ن ــان مکالمــه ه ــای تمــاس و زم ــکان ه ــران و م کارب

شــبکه اســتفاده شــده، داشــته باشــد.
ــت  ــرده اس ــه ک ــه توجی ــدام را اینگون ــن اق ــرکت ای ــن ش ای
ــه دنبــال اطــالع از هــر مشــکل فنــی و بهبــود خدمــات  کــه ب
ــل  ــن شــرکت فای ــی ای ــی عمومــی اســت؛ ول ــل امنیت ــا دالی ی
مکالمــه هــای ضبــط شــده را بــه مــدت ســی مــاه نگــه داشــته 

ــد. ــی ده ــرار م ــزدوران ق ــار م و در اختی
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مناینده ولی فقیه در استان و 

مسئول نهاد رهربی دانشگاه

ــجو و  ــط دانش ــگاه توس ــه درس و دانش ــت ب ــش رغب کاه
ــتاد.  اس

عــدم بــرآورده شــدن مطالبــات رهبــری از جملــه کرســی 
هــای آزاد اندیشــی، اســالمی شــدن دانشــگاه وعلــوم 

ــالمی.  ــانی اس انس
دانشگاه نباید جوالن گاه احزاب سیاسی شود.

دکرت هادیان

مشاور رئیس دانشگاه

ــن اســاتید و چــه  ــن دانشــگاهیان چــه در بی صداقــت در بی
ــه اســت. ــن دانشــجویان کاهــش یافت در بی
وجدان کاری کارمندان کمتر شده است.

ــل کاهــش  ــه تحصی  احســاس مســولیت دانشــجو نســبت ب
یافتــه اســت.

مهندس حبیب زاده

مدیر حراست دانشگاه

بــازده کــم دانشــجویان نســبت به درس و ســوق داده شــدن 
دانشــجو نســبت بــه مــدرک گرایــی افزایــش یافته اســت.

احتــرام بیــن دانشــجو واســتاد بــه کمتریــن حــد خــود 
رســیده اســت.

دکرت آین

معاون آموزشی دانشگاه

وجــود انگیــزه کــم بــرای تحصیــل نســبت بــه دانشــجویان 
و ارتقــای ســطح علمــی  نســبت بــه هیئــات علمــی.

مجــازی  فضــای  از  دانشــجویان  نادرســت  ی  اســتفاده 
)اینترنــت(.

دکرت نظریانی

معاون دانشجویی دانشگاه

دانشجویان دچار تحصیل بی هدف شده اند.
دانشــجویان وابســتگی شــدیدی بــه شــبکه هــای اجتماعــی 
ــر  ــه اکث ــوری ک ــه ط ــرده اند.ب ــازی پیداک ــای مج و فضاه
حجــم اینترنــت در اختیــار گذاشــته شــده صــرف بارگیــری 

فیلــم و لــوازم غیــر ضــروری مــی شــود.

دکرت منصور فر

معاون بودجه و برنامه ریزی

وجدان کاری دانشگاهیان کمرنگ تر شده است.
ــه وظایفشــان کاهــش  ــدان نســبت ب تعهــدات کاری کارمن

یافتــه.
تعهد دانشجویان نسبت به تحصیل کاهش یافته است.

در  و  دور  زمان هـای  در  داسـتان 
راوی  می گـذرد.  نامعلـوم  کشـوری 
داسـتان، ظاهـراً پژوهشـگری تاریخی 
سـند خوانی  و  کشـف  بـا  کـه  اسـت 
خواننـده  بـرای  را  ماجـرا  خـود، 
روایـت می کنـد. مطابـق ایـن تحقیق، 
در  کـه  پادشـاهی  دور،  سـالیانی  در 
وصیـت  دارد  قـرار  مـرگ  آسـتانه 

می کنـد هـر ۲۵ فرزنـد او در مقاطـع 
۲ سـاله به ترتیـب پـس از مـرگ او بر 
تخت شـاهی بنشـینند، اما نه به ترتیب 
سـن بلکـه بـه رأی مـردم. هـر یک از 
خـود  سـلطنت  دوره  در  فرزنـدان 
ظلم هـای فراوانـی بـه مـردم می کننـد 
و مـردم هـر بـار، رنجیـده از یکـی بـه 
صـورت  امـا  می برنـد  پنـاه  دیگـری 
سـرانجام  نمی کنـد.  تغییـر  مسـأله 
بیمار تریـن،  می گیرنـد  تصمیـم 
را  آنـان  نادان  تریـن  و  زشـت ترین 
انتخـاب کننـد تـا دمـی بیاسـایند. نـام 
فرزنـدان شـاه همگـی پیشـوند »دمـو« 
دارد و ایـن آخـری »دمو کافیـه« نـام 
دارد کـه در زبـان مردم شـهر به »دمو 

اسـت... یافتـه  شـهرت  قراضـه« 
نویسنده : سیدمهدی شجاعی
انتشارات نیستان ، دی ۱۳88

معرفی کتاب نقد فیلم 
ALEXANDER)اسکندر(

فیلمــی ۲۱0 دقیقــه ای ، ســاخته اولیــور اســتون ، محصــول ۲004،همــان طــور کــه از 
اســمش پیداســت در مــورد زندگــی نــه چنــدان طوالنــی اســکندر مقدونــی اســت. بــه 
لحــاظ فــرم وســاخت در زمــره فیلــم هــای قــوی بــه شــمار مــی رود کــه طبــق اعتــراف 
ســازنده و عوامــل فیلــم از اهــداف اصلــی ایــن فیلــم پــر کــردن گیشــه و فــروش بــاالی 
آن بــوده کــه البتــه در در پایــان کار شکســت در گیشــه را بــرای تهیــه کننــدگان آن بــه 
همــرا داشــته اســت. جلــوه هــای ویــژه فیلــم در ســطح بســیار باالیــی کار شــده اســت 
و از دیگــر نقــاط قــوت آن مــی تــوان بــه هنــر تدوینگــر در فلــش بــک هــای هنــری 
و بــه جــا در ضمــن داســتان را نــام بــرد. البتــه نبایــد از موســیقی بســیار قــوی فیلــم کــه 
ســاخته ونجلیــس اســت غافــل شــد کــه مــی تــوان آن را بســیار باالتــر از ســطح فیلــم 
ارزیابــی کرد.بــه لحــاظ داســتان، فیلــم بــا روایتگــری و بــازی زیبــای آنتونــی هاپکینــز 
آغــاز شــده و در اصــل زندگــی اســکندر را بــه تصویــر مــی کشــد، امــا در ســاخت آن 
از منابــع صرفــا اروپایــی و یونانــی اســتفاده شــده اســت کــه غــرض ورزی در آن هــا 
نســبت بــه ایــران باســتان کامــال عیــان و آشــکار اســت. در ایــن فیلــم داریــوش ، پادشــاه 
پارســی، بــزدل و ترســو ترســیم شــده اســت تــا آنجــا کــه در حیــن فــرار از صحنــه نبــرد 
ســربازان خــود را کــه در ظاهــر و قیافــه هیــچ شــباهتی بــه ســربازان ایرانــی ندارنــد را بــا 
ارابــه زیــر مــی گیــرد. در طــول فیلــم غــرب بــه شــکلی متمــدن و بــا فرهنــگ ، و دنیــای 
شــرق کامــال وحشــی بــه نمایــش درآمــده اســت، تــا آنجــا ایــن روحیــه وحشــی گــری 
ــد،  ــی آی ــکندر در م ــری اس ــه همس ــه ب ــوش ک ــر داری ــانا دخت ــی را در رکس و حیوان
در یکــی از ســکانس هــا بــه نمایــش در مــی آیــد. اســکندر ایــن فیلــم بــا اســکندری 
کــه تاریــخ گواهــی مــی دهــد بســیار متفــاوت اســت تــا آنجــا کــه فتــح ایــران توســط 
ــی  ــران ایران ــی پس ــران و حت ــان و دخت ــه زن ــا ب ــاوز آن ه ــربازانش و تج ــکندر و س اس
ــه نمایــش داده شــده اســت و وحشــی گــری هــای  ــه شــکلی دیگــر و کامــال وارون ب
ــال  ــت، ح ــندگی داده اس ــت و بخش ــه مالطف ــود را ب ــای خ ــربازانش ج ــکندر و س اس
ــی  ــا جای ــن اغــراق هــا و تحریفــات ت ــز دیگــری اســت. ای ــخ چی آن کــه حــرف تاری
ادامــه پیــدا مــی کنــد کــه در فیلــم تصــوری از نبــرد ســپاه چهــل هــزار نفــری اســکندر 
بــا آریوبــرزن ، ســردار ایرانــی یــا بــه آتــش کشــیدن تخــت جمشــید توســط اســکندر 
نمــی بینیــم . چــرا کــه در ایــن صــورت چهــره بخشــنده و لطیــف اســکندر بــه عنــوان 
کســی کــه مثــال قصــد دارد دنیــا را متحــد کنــد زیــر ســوال رفتــه و همچنیــن شــخصیت 
ایرانیــان بــا آنچــه کــه مــورد نظــر ســازندگان فیلــم یــوده اســت بــه تناقــض مــی رســید. 
ــه و  ــود او عالق ــا خ ــه باره ــت ک ــگرا اس ــردی همجنس ــکندر ف ــتان اس ــن داس  در ای
تمایــل خــود را نســبت بــه دوســت و همرزمــش اعتــراف مــی کنــد کــه البتــه خواســته 
ــل  ــن عم ــوه دادن ای ــی جل ــرای طبیع ــده و ب ــم نش ــا خت ــن ج ــه ای ــم ب ــندگان فیل نویس

ایرانیــان را نیــز بــه همجنســگرایی منتســب میکنند)غــالم و خــادم اســکندر 
ــمویت  ــا مس ــالگی( ب ــکندر)۳۳ س ــرگ اس ــش بود(.م ــرگ همراه ــه م ــا لحظ ــه ت ک
نامعلــوم همــراه اســت کــه بیشــتر بــه علــت رفتــار هــای مالیخولیایــی و دیوانگــی او در 
اوخــر عمــرش اســت کــه البتــه ریشــه در کودکــی او و رفتــار و عقایــد مــادرش دارد 
چــرا کــه مــادرش عقیــده داشــت، اســکندر حاصــل همبســتری او و الهــه نور)زئــوس( 
اســت. در انتهــا نیــز روایتگــر داســتان ســعی دارد کــه خــود شــخصیت اســکندر بــا تمــام 
عقایــد و تفکراتــش همــراه بــا تمــام جنــگ هــا ، غــارت هــا و خونریــزی هایــی کــه وی 
و ســپاهیانش در طــول بیشــتر از ده ســال در ایــران، هنــد و ســایر مناطــق شــرق مرتکــب 
شــدند، تــا حــد نــه یــک قهرمــان جنگــی، بلکــه یــک اســطوره و فــرا انســان بــاال ببــرد.

فیلــم الکســاندر بــه لحــاظ ســاخت بســیار قــوی بــوده و کســی نمــی توانــد منکــر آن 
شــود امــا وقتــی چنیــن فیلمــی بــا کاگردانــی یکــی از بــزرگان ســینما)اولیور اســتون( و 
بــازی بازیگــران حرفــه ای)آنتونــی هاپکینــز و کالــن فــارل( و مشــهوری)آنجلینا جولــی 
و وال کیلمــر( ســاخته شــده، همــراه بــا ایــن چنیــن تحریفــات عظیمــی از تاریــخ اســت 
ــه تنهــا ایرانــی( ایجــاد مــی  ، عالمــت ســوال هــای زیــادی را در ذهــن هــر مخاطبی)ن

کنــد.
الکســاندر ،شــاید تلنگــری بــرای ســینماگران کشــورمان باشــد ،تــا بــا دیــدن دگرگونــی 
هایــی همچــون تبدیــل یــک موجــود همجنســگرا ، عیــاش و قــدرت طلــب، بــه یــک 
منجــی و حامــی ، و تبدیــل عظمــت آشــکار و عیــان یــک تمــدن ، فرهنــگ و ملــت 
بــه موجوداتــی ترســو و وحشــی ، بــه قــدرت بینهایــت ایــن ســالح اســتراتژیک ، یعنــی 
ســینما در رســانه ، و عملکــرد آن در جهــان امــروز بــه خصــوص در دگرگونی گذشــته 
ــا  ــه کشــور م ــل ب ــد ســینمایی کــه الاق ــد و بدانن ــی ببرن ــا پ ــت ه ــده فرهنــگ مل و آین
ــادر از ســیمین و اخراجــی  ــی ن ــر از جدای ــزی فرات ــی شــود چی ــوط م ــا مرب ــردم م و م

هــای۳ اســت.  



| صاحب امتیاز |

بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه

| مدیر مسئول |   

سعید دانش پژوه
هم دانشگاهی
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             یــاد قُدمــا بــه خیــر! درس 
خوانــدن هــم درس خوانــدن قدیمی هــا! 

اســتاد هــم اســتادهای قدیــم! دانشــجو هــم 
دانشجوهای قدیم! 

ــه جایــی  ــوان ب ــد کــه اصــالً بــدون اســتاد منی ت ــزرگان معتقدن بســیاری از ب
ــوده  ــی را پیم ــه راه ــر ک ــک نف ــه ی ــت ک ــن اس ــم همی ــول ه ــید. معق رس
اســت و دشــواری های راه را می دانــد، راه را بــه ناآشــنایان بشناســاند و 

ــان دارد. ــه آن اذع ــی ب ــر کس ــه ه ــی ک ــد. منطق ــان باش ــر ایش هدایت گ
ــی  ــی رود؟! وقت ــو م ــن س ــه کدامی ــا ب ــگاهی م ــام دانش ــروز، نظ ــا ام    ام
ــای  ــه بهانه ه ــد و ب ــه کالس می آی ــر ب ــی تأخی ــم و دقایق ــا اخ ــتاد ب ــه اس ک
گوناگــون، از جملــه مشــغله های متعــدد کاری، انجــام فعالیت هــای سیاســی 
یــا فرهنگــی، مســایل خانوادگــی و ... بــه رسعــت از کالس خــارج می شــود، 
دیگــر چــه انتظــاری می تــوان از ایــن نظــام داشــت؟! وقتــی بعضــی اســاتید، 
ــوان  ــا می ت ــد، آی ــدون دریافــت زیرلفظــی)!( منی دهن پاســخ ســالم را هــم ب
انتطــار داشــت کــه پاســخ ســؤال دانشــجو را بدهنــد؟! از اســتادی کــه حتــی 
رس مبــارک را بــاال منی کنــد کــه مبــادا کســی بــه او ســالم کنــد و او مجبــور 
ــوان داشــت؟! از اســتادی کــه بعــد از  ــه پاســخ شــود، چــه انتظــاری می ت ب
یــک تــرم، هنــوز بــا چهــره ی دانشــجویانش آشــنا نشــده اســت، چــه انتظــاری 

ــت؟!  ــوان داش می ت
ــد  ــتاد بای ــد. اس ــاز باش ــجوها ب ــرش دانش ــرای پذی ــد ب ــتاد بای ــوش اس    آغ
ــد.  ــی کن ــرم و صمیم ــی گ ــه فضای ــل ب ــک کالس را تبدی ــای رسد و خش فض
امــا بعضــی از اســتادمناها کــه فقــط نــام اســتاد را یــدک می کشــند، گلســتاِن 
ــه  ــبیح ب ــجو، تس ــه دانش ــد ک ــل می کنن ــی تبدی ــه ی احزان ــه کلب کالس را ب
ــو  ــت، مح ــن حال ــجو در ای ــد! دانش ــا می کن ــام کالس، دع ــرای امت ــت، ب دس
جــال حــق تعالــی شــده اســت و فــارغ از دنیــا، رس بــه روی میــز گــذارده 
اســت. عــده ای غافــل خیــال می کننــد کــه بــه خوابــی عمیــق فــرو رفتــه، در 

ــاری فرمــوده اســت.  ــی کــه مــوت اختی حال
   اســاتیدی کــه خــود را والیــی می داننــد و ادعایشــان، گــوش فلــک را هــم 
ــه  ــد ب ــا نبای ــد؟ آی ــا می کنن ــه معن ــودن را چگون ــی ب ــرده اســت، والی ــر ک ک
ــد،  ــر منی دانن ــانید؟ اگ ــل پوش ــه ی عم ــه آن جام ــوش داد و ب ــی گ حــرف ول
بیانــات رهــرب معظــم انقــالب بــا اســاتید و رؤســای دانشــگاه ها مــورخ 
ــد.  ــه بفرماین ــجو را مطالع ــتاد و دانش ــاط اس ــا ارتب ــه ب 1386/7/9 در رابط

ــده اســت. ــچ شــک و شــبهه ای باقــی منان ــت متــام شــده و جــای هی حّج
ــاً  ــم. رصف ــوزش می طلبی ــی پ ــان، از متامــی اســاتید ارزشــی و انقالب    در پای
ــن  ــب و توهی ــم. تخری ــب کردی ــن مطل ــگارش ای ــه ن ــدام ب ــر، اق جهــت تذکّ
بــه هیــچ یــک از اســاتید محــرتم در دســتور کار مــا قــرار نــدارد. امیدواریــم 
آمــوزش محــرتم نیــز گامــی مؤثــر در جهــت تحقــق ایــن مطالبــه ی ولــّی امــر 

مســلمین بــردارد.
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دانشجو سالم

سید

دانشجو سامی ها سام....
این صدای دانشجویان نازلو است در دوران حب نقی مچکریم.

با شـروع تـرم جدید با فصل نوینی از دانشـجو سـام در خدمتتان 
هستیم 

بـه گفته شـاهدان کم سـواد و بـی شناسـنامه که اصواًل بایـد بروند 
بـه جهنـم تـا نلرزند، بد نیسـت تا این شـماره از دانشـجو سـام را 

مـورد عنایات خاصـه ی خویش قـرار دهید
باشـد کـه معتـدل تر شـویم و اینقدر مشـکل درسـت نکنیـم برای 

عزیز... مسـئولین 
باشـد کـه لبـاس زیبـای نقد را بر تـن نماییـم و تخریـب ننماییم تا 

ایـن لباس گرانبهـا را از تنمـان در نیاورند...

سلف یا معبد شائولین؟؟؟
ــه  ــذای بقی ــا غ ــی ب ــچ فرق ــا هی ــگاه م ــذای دانش ــی غ ــداره ول ــن ن ــاال گفت ح
ــرم  ــا مرغــوب ت ــداره )!( تازشــم ، غــذای دانشــگاه م دانشــگاه هــای کشــور ن
هســت! اصــال بــه همیــن خاطــِر کــه هــر ســال قیمــت هــا رو بــاال مــی برنــد تــا 

ــم! ــی رو بفهمی ــن خوب ــه ای ــدر غــذای ب ــا ق ــل م ــرادی مث اف
در ضمــن بــرای توجــه بیشــتر بــه ایــن غــذای مرغــوب! بایــد همیشــه حواســت 
ــن غــذای مرغــوب  ــرای همی ــه ب ــی وگرن ــل  رزرو  کن باشــد کــه از دو روز قب
ــی   ــی کس ــد گاه ــر از چن ــا ه ــری! ت ــت بگی ــه دس ــی ب ــینی گدای ــد س ــا بای ! ی
دلــش بســوزد و مختصــر کمکــی بهــت بکنــد. و یــا هــم ســریع بــا کســی طــرح 
رفاقــت بریــزی و شــریکی و بــا ضــرب نــان هــای از کاغــذ نــازک تر)ببخشــید 
نــان هــای مرغوب(خــود را ســیر بنمایی.البتــه نمیدونــم چــی تــو غــذای ســلف 
ــار و قــور شــکمت بلنــد میشــه و  ــازم صــدای ق هســتش کــه بعــد دو ســاعت ب

نغمــه ی مــن گرســنمه رو کــوک میکنــه...
ــی  ــگاه .... قدرت ــو خواب ــرغ  ت ــا تخــم م ــه کــه میفهمــی خــوردن دوت اون وخت
بهــت میــده کــه فنــون معبــد شــائولین تــو چیــن هــم همچیــن قدرتــی رو نمیــده...

حــاال فهمیــدی ایــن جــا از همــه جــا بهتــره...!!! حیــف کــه قدرمــو نمیدونیــد بــا 
ایــن اطالعــات ارزشــمندی کــه در اختیارتــون میــزارم!!!

نوستالژی اینترنت
ــار  ــن ب ــرای اولی ــگاه ب ــود کــه در خواب ــی ب ــم زمان ــن شکســت زندگی بزرگتری
ــه ام کــرد و  ــت ل ــه ای علمــی را جســتجو میکــردم ؛ قطــع و وصــل اینترن مقال

ــرد.  ــی ک ــرام تداع ــت »dial up« رو ب ــتالژی اینترن ــت ؛ نوس ــرعت اینترن س
ینــی  شکســتی کــه اون روز تــو زندگیــم خــوردم هیتلــر از متفقیــن نخــورد ... 

بــه همیــن دکمــه ی اینتــر قســم ... راســت میگــم.
خــو یعنــی چــی ایــن حرکــت آخــه ... جــا داره اینجــا از رفیــق روزای ســخت 
زندگیــم )دکمــه ی اینتر(کــه زیــر بــار ســخت تریــن ضربــات دســتم ، صداشــم 

در نیومــد تشــکر کنــم .

سیستم سماء یا ممات؟مسئله این است!
ــر وارد سیســتم ســماء  ــرم دانشــگاه، نمــرات را بســیار دی متاســفانه اســتاید محت
مــی کننــد و ایــن مســئله، باعــث ایجــاد مشــکالت متعــددی بــرای دانشــجویان 

ــا  ــجویان ت ــم، دانش ــا گرفتی ــگاه ه ــایر دانش ــه  از س ــاری ک ــق آم ــردد . طب میگ
زمانــی کــه نمــرات تــرم قبلشــان بــه صــورت کامــل نیامــده باشــد، حــق انتخــاب 
واحــد در تــرم جــاری را ندارنــد. لــذا اســاتید موظــف هســتند طبــق آییــن نامــه 
ــرات را  ــان، نم ــزاری امتح ــس از برگ ــا ۱0 روز پ ــوم، ت ــوب وزارت عل ی مص
ــد.  ــت بدهن ــر، فرص ــد نظ ــرای تجدی ــم ب ــه ه ــک هفت ــد و ی ــتم کنن وارد سیس
یعنــی بعــد از ۱7 روز بایــد نمــرات را تأییــد کننــد . امــا در دانشــگاه مــا، قضیــه 
فــرق مــی کنــد .. تــرم شــروع شــده اســت و وقــت انتخــاب واحــد کــه هیــچ 

حــذف و اضافــه هــم گذشــته ولــی هنــوز خبــری از نمــره نیســت.
ــه مــاه )!( و گرفتــن  بلــه همیــن اآلن اطــالع دادن کــه باالخــره اســتاد بعــد از ی
ــه طــور موقــت وارد سیســتم کــردن  زیرلفظــی ، رضایــت دادن و نمــرات رو ب
.... در ضمــن پیکــر مطهــر دانشــجویانی کــه نتوانســتند بلــه رو از اســاتید بگیرنــد 
پــس فــردا از جلــوی تــاالر چمــران جنــب کتابخانــه مرکــزی تشــییع خواهنــد 

شــد.
فاتحمة الصلوات....

جاماِخ هایزنبرگ در حمام ...
ــل  ــی از قبی ــر زندگ ــائل دیگ ــه مس ــا ب ــت. م ــه درس نیس ــز ک ــه چی ــه هم البت
بهداشــت هــم  در دانشــجو ســالم توجــه داریــم. خوابــگاه مــا کــوالک اســت، 
چــون حمــام هــم دارد. البتــه کوالکیــت آن بــه خاطــر حمــام هــا نیســت، بلکــه 
بــه خاطــر ایــن اســت کــه »اصــل عــدم قطعیــت هایزنبــرگ« بــه خوبــی در آن 

برقــرار اســت:
»در یــک حمــام نمــی تــوان همــه امکانــات را همزمــان با هــم داشــت. هرقدر که 
کیفیــت امکانــات بهداشــتی )مثــل شــیر آب ؛ ســردوش؛ عــدم جامــاِخ درهــای 
ــتگیره در(  ــل دس ــات امنیتی)مث ــت امکان ــود، کیفی ــتر ش ــی و ...( بیش آلومینیوم
کاهــش مــی یابــد و بالعکــس« یعنــی اگــر بخواهــی بــا آب مناســب اســتحمام 
کنــی، دســتگیره در خــراب اســت )اگــر دســتگیره ای موجــود باشــد!( و بایــد 
دائمــاً نگاهــت بــه در باشــد کــه نکنــد یــک وقــت کســی آن را بگشــاید، و اگــر 
ــا آب  ــوری فقــط ب ــد و مجب ــت خاطــر باشــی ، شــیرها معیوبن ــا امنی بخواهــی ب
ســرد یــا فقــط بــا آب داغ دوش بگیــری و شــاید هــم بــا هیچکــدام )اصــاًل ایــده 

خشک¬شــویی از همیــن جــا نشــأت گرفتــه اســت.(
ــرف  ــر در ش ــرای دیگ ــر ماج ــی پ ــرم تحصیل ــک ت ــال، ی ــر ح ــه ه ــم. ب بگذری
ــی  ــاده ســازی روان ــواده مشــغول آم ــار خان ــون در کن شــروع اســت و مــن اکن
خویــش بــرای ورودی مقتدرانــه بــه خوابــگاه هســتم. یادمــان باشــد کــه 
ــا  ــد م ــم کــه اگــر نبودن ــون دانشــگاه و باالخــص خوابگاهی ــان را مدی زندگیم

ــم ...  ــرده بودی ــی م از خوش
پــی نوشــت : شــدت خوشــی رابطــه ی مســتقیم داره بــا امکانــات خوابــگاه ... بــه 

ریشــای ابوبکــر البغدادی قســم !!!

موضوع انشاء: سالن مطالعه بنت بهتر است یا درس نخواندن؟؟؟
ــت  ــا موقعی ــن و ب ــم در زیرزمی ــه دارد . آنه ــالن مطالع ــک س ــا ی ــگاه م خواب
اســتثنایی . تهویــه ی هوایــش هــم عالیســت . بــه قــدری کــه احســاس میکنــی 
ــواع  ــا ان ــا همزیســی مســالمت آمیــز ب خــوِد خــوِد قطــب شــمال اســت . البتــه ب
ــارات  ــه و بخ ــگ و گرب ــر از س ــه غی ــت، ب ــاکتی اس ــای س ــه ج ــات. البت حیوان
ــی  ــوش صدای ــاس خ ــه احس ــا ک ــی ه ــدای آواز برخ ــام و ص ــه از حم حاصل

ــط( ــر خ ــه س ــد. )نقط ــوش نمیرس ــه گ ــا ب ــری در آنج ــدای دیگ ــد. ص دارن

ــرای  ــق دارد ب ــجو ح ــره دانش باالخ
ــر  ــده هن ــه ش ــم ک ــتگی ه ــع خس رف
ــا  تقلیــد صدایــش را شــکوفا کنــد. ب
ــل و شــروع  ــرم قب ــات ت اتمــام امتحان

مهاجــرت بچــه هــا بــه والیــات 
ــه  ــدای دو س ــود، ص خ
ــر قطــع شــده  مــورد اخی

ه ه ه  ببخشــید کــه صــدام 
گرفتــه ه ه ه ....

از امکانــات 
اش  رفاهــی 

بگذریــم.  نیــز 
اصــاًل ایــن حرفهــا 

بــه مــا مربــوط نمــی 
ــجوییم  ــا دانش ــود. م ش

و بایــد درس بخوانیــم و بعد 
ــرد  ــوس ک ــان ه ــه دلم ــا ک از مدته
ــه  ــالن مطالع ــم در س درس بخوانی

ی خوابــگاه... لعنــت بــر شــیطان ... مــا کــه آدمهــای  هــوس بــازی نیســتیم پــس 
مطالعــه... ســالن  و  بــی خیــال درس 

فکــر نکنــی کــه مــن از درس خونــدن بــدم میــاد هــا!!! اصــآ و ابــدآ ... 
خــووووب یکــی از نشــانه هــای تصمیــم درســت اینکــه بــاب میــل آدم نباشــه 

... منــم درس خــووووووون!

manoto حساس نشو به سبک
تو: این دیگر چیست؟

من: خوب مشخص است! غذای خوشمزه و ارزان قیمت سلف است.
_ این را که می دانم! این تار مو را می گویم.

_ ای بابــا! مــو کــه چیــزی نیســت! چیزهــای عجیب تــری هــم گاهــی در غذاهــا 
پیــدا می شــود! البــد یکــی از آشــپزهای محتــرم از آن شــامپوهای ضــّد ریــزش 

مو)کــه اگــر تبلیــغ نبــود، نامــش را می گفتــم( اســتفاده نمی کنــد!
_ من که تا به حال چیزی ندیده ام!

_ از این به بعد بیش تر دقت کن! حتما پیدا خواهی کرد!
_ مثال چه چیزهایی؟

من: یک بار یک تکه پارچه مشاهده شد.
_ دیگر چه؟ بگو! من تحملش را دارم.

_ یک بار هم یک دستگاه سوسک کوچک دیده شد.
ــم در حــال  ــدارم! آتش فشــان درون _ بــس اســت! دیگــر طاقــت شــنیدنش را ن

فعــال شــدن اســت!
ــه زبانــت حســابی  ــرای این کــه غذاهــای دانشــگاه ب _ یــک راه حــل مجــرب ب
ــوش  ــو! ن ــاس نش ــم حس ــاد ه ــور! زی ــذا بخ ــد و غ ــمانت را ببن ــد: چش ــزه کن م

ــت! جان
دانشجویاِن عزیز توجه توجه ! مرگ حقه ... سلِف علوم وسیله است!!!

سید

ــوت را  ــاط ق ــه نق ــی ک ــه بصورت ــاد منصفان ــد و انتق                                     نق
ــم  ــرعی دارد و ه ــم ش ــه محک ــاند،هم پای ــف را بشناس ــاط ضع ــز نق ــد و نی بنمای
ــاد در  ــد و انتق ــه نق ــه ای ک ــت،در جامع ــوردار اس ــی برخ ــی عقل ــق بدیه از منط
مســیر درســت خــود قــرار بگیــرد بــه ماننــد چشــمه ی زاللــی اســت کــه آلودگــی 
ــر عکــس اگــر بجــای  ــا ب ــا را راســت مــی کند،ام ــد و کجــی ه ــا را مــی زدای ه
ــگان  ــا و هزاررن ــن الوقت«ه ــای خیرخواهان،»اب ــان و بج ــدح و ثناگوی منتقدان،م
ــی انجــام  ــا خدمت ــه تنه ــی گــذرد ن ــر روز و ســاعت کــه م ــرب ببینند،ه ارج و ق
نمــی شــود بلکــه بیــم آن اســت کــه اگــر ایــن کارهــا از روی »عمــد و آگاهــی« 
ــا روســیاه و  ــش را در دنی ــا عامالن ــه عامــل ی ــت شــده و البت ــه خیان باشــد،آلوده ب

ــد.  ــی کن ــرت دوزخ درآخ
ــام  ــه ن ــده ای ب ــردم ســاالری دینی«،ع ــده »م ــم و قاع ــه حک ــه ب ــت، ک ــن درس ای
ــد و  ــل خــود برگزین ــاب می ــد سیاســتی را ب ــی توان ــده ی ملت«،م ــت برگزی »دول
ــا »همــه  ــا مســلما و قطع ــر امــور کند،ام ــق روش و منــش مخصوصــی تدبی ــا طب ی
ــه داوری بنشــینند  ــاره ی آن سیاســت هــا و روش هــا ب ی ملــت« مــی تواننــد درب
وقضــاوت کننــد، قطعــا تصــور اینکــه چــون ملــت بــه دولتــی رای داده و انتخــاب 
کرده،»پــس تــا آخــر نبایــد کســی لــب بــه انتقــاد بــاز کنــد وگرنــه بــا رای ملــت 
مخالفــت کرده«تصــوری غلــط و نادرســت اســت،همه و همــه ی مســلمانان کــه 
بــرادران و خواهــران دینــی یکدیگرنــد بایــد دلســوزانه و خیرخواهانــه بــه نقــد و 
امربــه معــروف و نهــی از منکــر یکدیگــر بپردازنــد تــا ایــران عزیزواســالمی موفــق 

تــر و ســرفراز تــر از همیشــه باشــد.
ــه  ــگاه ارومی ــد دانش ــرم جدی ــت محت ــاب ریاس ــالگرد انتص ــاه گذشته،س ۱.دی م

ــدند، ــاب ش ــگاه انتخ ــت دانش ــرای مدیری ــم ب ــت یازده ــرف دول ــه از ط بود،ک

ــه مــی  ــدال«در دانشــگاه ارومی ــر فقــط کمــی از »یکســالگی اعت ــا بعبارتــی بهت وی
گــذرد و ایــن مســاله از نــگاه مــا دانشــجویان،فرصت مغتنمــی اســت تــا رســالت 
دانشــجویی مــان را انجــام داده،دلســوزانه و خیرخواهانــه بــه نقــد عملکــرد 
ــل  ــر قاب ــی غی ــا »حق ــه تنه ــن را ن ــگاه بپردازیم،وای ــت دانش ــم مدیری ــاله تی یکس
ــم  ــم بلکــه اعتقــاد راســخ داری چشــم پوشــی«برای همــه ی دانشــجویان مــی دانی
بــر خــالف »خودشــیرینی های«متملقــان و چاپلوســان »یکدســت بــه ســینه و یــک 
ــده از فکــر و ســینه ی زالل و  ــت هــای برآم ــا و فعالی ــن کاره ــه قلم«،ای دســت ب

ــار خواهــد نشــاند. ــدون چشــم داشــت دانشــجویی ثمــرات بســیاری بب ب
۲.ایــن کارنامــه ی یــک ســاله جنبــه هــای مختلفــی را در بــر مــی گیــرد؛از سیاســی 
بــازی هــای غلــط جناحــی گرفتــه تــا کارهــا و خدمــات ارزنــده و شایســته تشــکر 
ــه  ــت ک ــن اس ــوولین- ای ــزد-به مس ــل گوش ــم و قاب ــه ی مه ــا نکت و قدردانی،ام
بداننــد نــه آن سیاســی بــازی هــا از چشــم تیــز بیــن دانشــجویان پنهــان مــی مانــد 
و نــه ذکــر ایــن خدمــات از قلــم ناقــدان منصــف و دلســوز مــی افتد،فلــذا شایســته 
ــاح گرایــی  ــازی ها،جن ــا مــی تواننــد از حجــم سیاســی ب اســت همــت کننــد و ت
هــا و حاشــیه ســازی هــا بکاهنــد و بــر وزن خدمت،خلــوص و معنویــت بیافزاینــد.

۳.قطعــا بــه تناســب ضعف،قــوت و ظرفیــت مدیــران هــر بخــش دانشــگاه کمیــت 
ــال  ــدت یکس ــن م ــت،در ای ــاوت اس ــز متف ــده نی ــام ش ــای انج ــت کاره و کیفی
دانشــجویان دانشــگاه بــه چشــم دیــده انــد آنکــه نقــد منتقــدان دلســوز را بــه دیــده 
ی منــت نهــاده و عملــی کــرده و کمــر همــت بســته شــده بــرای خدمت،چگونــه 
ثمــرات آن کام دانشــجویان و دانشــگاهیان را شــیرین کــرده و برعکــس آنکــه 
ــدال برداشــته و  ــدا حســب درک نادرســت اش از شــعار دولت،چمــاق اعت از ابت
منتقــدان خیرخــواه را نوازیده،حــب و بغــض هــا را شــخصی و بــه همــه چیــز فکــر 

کــرده جــز خدمت،چــه تلــخ کامــی هایــی کــه ببــار نیــاورده اســت.
ــه نوشــتن ایــن جملــه مــی چرخانیــم که؛»دانشــجوییم  ــار قلــم ب ــرای چندمیــن ب ب
و رســالتمان ایــن اســت بــرای همیشــه نســبت بــه دردهــای جامعــه حســاس 
بمانیم«پــس از ســخنانمان نرنجید،نقدهایمــان را در غربــت رهــا نکنیــد و فرامــوش 
ــدان زحمــت کــش  ــا کارمن ــرم ت ــن دانشــگاه از اســاتید محت ــد کــه تمــام ای نکنی
بــرای ایــن اســت کــه کســانی را تربیــت کنــد تــا فــردای ایــن کشــور را بســازند.

لزوم نقد عملکرد تیم مدیریتی دانشگاه پس از؛

یک سالگی اعتدال در دانشگاه ارومیه
حسام الدین رشیف

بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه

نرشیه سیاسی، اجتامعی و فرهنگی

هفته آخر مهر ماه 93 
سال سوم

شماره یازدهم
4 صفحه

serat.bso@gmail.com sms 660004360:
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

احمدی نژاد مرد شماره یک 

فتنه بود، موسوی و کروبی به 

اشتباه در حصر مانده اند...

3/000/000/000/000  تومان چقدر 

بزرگتر از، 650 میلیون یورو

خطاب به ریاست محترم جمهوری:

به فکر زیگیل های باال شهر هم باشید!

این صدای دانشجویان نازلوست در دوران حب نقی مچکریم...

دانشجو سالم...

صفحه1

صفحه2

صفحه 2

صفحه3

 نماز جواز عبور از صراط است.

وقتی معاونت فرهنگی »شیپور« را از »سِرگشادش« می نوازد؛
صفحه2

صفحه4

صفحه4

صــراط  نشــریه  محتــرم  خواننــدگان 

مــی تواننــد نســخه pdf همیــن نشــریه را از 

صفحــه پاتــوق نشــریات دانشــجویی بــه آدرس 

pand.snn.ir/bso-serat دریافــت نماینــد. 

ــا ارســال آدرس ایمیــل   همچنیــن مــی توانیــد ب

خــود بــه شــماره پیامــک مــا هــر هفتــه صــراط 

ــید... ــته باش ــان داش را در ایمیلت

»فقر فرهنگی« در دانشگاه

بیداد می کند

می کند بی پدری را پدر آقازاده!

ای سه نقطه پدراِن پرس آقازاده!

پرسان هر که که باشند، پدر می خواهند

کِی شود بی پدری، بی پدر آقازاده؟!

»آسامن بار امانت نتوانست کشید«

گفت: انداخت مرا از کمر آقازاده!

)نه که او از صدف کون و مکان بیرون بود...

بر زمین ول شد و شد یک نفر آقازاده(

آسامن را چو زمین لقمه ی چپ می فرمود

بی گامن داشت اگر بال و پر آقازاده

نقطه ی مشرتک گاو و فساد و خدمت!

آن سه تا، ضلع مثلث؛ وتر! آقازاده

می چکد هی هرن از یک یک انگشتانش

از کجا آمده با دسِت تَر آقازاده؟!

عده ای مشرتی چک چک دستش هستند

صاحِب سبک شده در هرن آقازاده

میل ترکیبی بسیار زیادی دارد

نیست همچون هلیوم بی اثر آقازاده

با عنارص، باالخص دسته ی معلوم الحال

گشته ترکیب و مس اش گشته زر آقازاده

از عنایات خدا و دو سه تا مرد خدا

به مقامی برسد هر سحر آقازاده

به مقامی برسد گر سحری، حتامً شب

خلوتی داشته پس پشت در آقازاده

این که قانون جزایی به فالن جایش نیست

مال این نیست که دارد جگر آقازاده!

یا ندارند از او مدرک جرمی هرگز

یا که در رفته شبیه فرن آقازاده!

هفت تا چیز عجیب برشی را ول کن

هشتمین چیز عجیب برش آقازاده

برمودایی است برای خودش از هر نظری

گرچه تعریف شد از هر نظر آقازاده

جای مردان سیاست ننشانید درخت

بنشانید در آن دور و بر آقازاده!

احوال تو چون میتی کومان است...

سوال دانشجوی منتقد از رهبری ؛

چرا همه ی مشکالت را به گردن نیروهای خارجی )امریکای بیچاره!( می اندازید. رهبر کشور، خود باید پاسخگوی مشکالت 

کشورش باشد، نه یک کشور بیگانه ...

 پاسخ رهبری؛

یــک  نیســت!  باچــاره  میکننــد،  خیــال  بعضــی  کــه  هــم  آنچنــان  نیســت؛  بیچــاره  هــم  خیلــی  امریــکا  اوالً  اســت.  درســت  کامــًا 

منتهــا   - اســت  خودمــان  از  مــا  مشــکات   - اندازیــم  نمــی  امریــکا  گــردن  بــه  را  مشــکات  ی  همــه  مــا  اســت.  ای  میانــه  چیــز 

نگوییــم؟! هــم  را  ایــن  دربیــاورد؛  را  ملــت  و  کشــور  پــدر  و  بکنــد  را  اســتفاده  حداکثــر  مشــکات  ایــن  از  میخواهــد  دشــمن 

 
مــا نمیگوییــم اگــر تــورم هســت، تقصیــر امریکاســت؛ نــه، اگــر تــورم و کاهــش قــدرت خریــد و کمبــود اشــتغال هســت، چــه کســی گفتــه تقصیــر 

امریکاســت؟ ایــن تقصیــر خــود ماســت، تقصیــر مســؤوالن اســت؛ امــا اگــر اســم امریــکا را میآوریــم، میخواهیــم بگوییــم گرگــی کمیــن گرفتــه و پشــت 

ــا  ــن دشــمن باشــید ت ــم متوجــه ای ــه شــما میگویی ــد؛ ب ــا را برطــرف کنی ــم ضعفه ــه مســؤوالن میگویی ــل نباشــید . ب ــن غاف ــد؛ از ای ــه کن ــه شــما حمل ــا ب خــم کــرده ت

بــه شــما حملــه نکنــد. وقتــی دزدی کمیــن کــرده اســت، وقتــی حیــوان وحشــییی در کمیــن انســان اســت، وقتــی دشــمن ســلطه گــری در کمیــن یــک 

ــد  ــه میدانن ــی ک ــز کارهای ــد؛ و نی ــه کنی ــد توج ــردم بگوین ــه م ــه ب ــت ک ــن اس ــور ای ــری کش ــؤوالن و رهب ــم مس ــی و مه ــف اساس ــی از وظای ــت، یک ــت اس مل

جلــوی آســیب دشــمن را میگیــرد، بــه مــردم بگوینــد و از آنهــا بخواهنــد؛ وااّل نخیــر، مــا مشــکات داخلــی کشــور را بــه گــردن امریــکا نمــی اندازیــم.

 
امــا اینکــه رهبــر بایــد پاســخگوی مشــکات کشــور باشــد، البتــه همینطــور اســت و شــکی در ایــن نیســت ؛ قانــون هــم موازیــن پاســخگویی را مشــخص 

کــرده اســت. هــر کــس بــه هــر انــدازه کــه حــوزه ی اختیــارات اوســت، بایــد پاســخگو باشــد. البتــه مســؤولیت مدیریــت انقــاب بــا مدیریــت اجرایــی 

کشــور فــرق دارد؛ ایــن را توجــه داشــته باشــید. رهبــری طبــق قانــون اساســی در کشــور مســؤولیت اجرایــی نــدارد؛ جــز در زمینــه ی نیروهــای مســلح 

. مســؤولیت اجرایــی بــه عهــده ی قــوای ســه گانــه اســت، منتهــا مدیریــت انقــاب - کــه همــان رهبــری باشــد - مســؤولیت حفــظ جهتگیــری انقــاب 

اینهــا  نــرود؛  نخــورد و راه را عوضــی  را  فریــب دشــمن  نشــود؛  از آرمانهــا منحــرف و منصــرف  نظــام  انقــاب و  باشــد  بایــد مواظــب  را دارد؛  نظــام  و 

ــد. ــل کن ــود عم ــؤولیت خ ــق مس ــد طب ــؤولیتی دارد، بای ــس مس ــر ک ــت و ه ــی اس ــؤوالن اجرای ــده ی مس ــه عه ــی ب ــؤولیت اجرای ــت . مس ــری اس ــؤولیتهای رهب مس

رضا احسان پور 

مــی دانــی آقــا ؟ بــا تمــام جهــل و ناتوانیــم تصمیــم گرفتــه 

ام دفترچــه روزگار را بــا پــاک کــن مهــر و عطوفتــت پــاک 

ــوز در  ــم . هن ــاز کن ــو روزگارآغ ــام ت ــا ن ــم و از اول ب کن

ــده ام. ــات آن مان ــتین صفح نخس

ــم میخواهــم  ــه بگوی ــای مــن! مــی خواهــم از جــور زمان آق

ــه  ــرده ای فراگرفت ــون پ ــان را چ ــه جه ــی ک ــم از ظلم بگوی

ــم پــس ذره ای  امــا فرصتــم کــم اســت و مــن آدمــی ناتوان

ــی  ــا بدان ــی آورم ت ــه ام م ــان کودکان ــه زب ــم را ب از درد دل

ــته ام . ــر و خس ــدر دلگی چق

ــل  ــه را تحم ــور زمان ــدر ج ــه  چق ــت زمان ــته ام از دس خس

ــی را کــه  ــه کــوکان و معصومان ــه مظلومان ــدر نال ــم. چق کن

ــم .  ــکوت کن ــنوم و س ــد بش ــتم آم ــر س زی

  مــی ترســم بیائــی و مــن خــواب باشــم . مــی ترســم بیائــی 

ــم .  ــت محــروم بمان ــن از دیدن ــا م ــد و تنه ــو را ببینن ــه ت هم

ــا ایــن کــه شــب هــا  هنــوز مــی ترســم آقــا حــس میکنــم ب

خــواب بــه چشــم نــدارم امــا در خــواب غفلتــم، بیــا و بیــدارم 

ــدار کــن  ــان را از خــواب غفلــت بی ــا و همــه جهانی کــن. بی

ــد و صــدای  ــه ان ــه خــواب ســنگین جهــل فــرو رفت . همــه ب

ــا و  مظلومــان و دل شکســتگان را نمــی شــنوند . خــودت بی

همــه مــا را از ایــن کابــوس جهانــی نجــات بــده .

ای امــام مــن. ای ارزویــم. ای مســافر مــن جهــان در انتظــار 

توســت! نیســتی تــا ببینــی مــردم روز میــادت چــه میکننــد 

! چگونــه بغــض خــود را در گلــو نگــه داشــته انــد و انتظــار 

مــی کشــند. منتظرنــد تــا بیایــی و جهــان را از عــدل پــر کنــی 

. بهتریــن روز تنهــا روز ظهــور توســت. کــی مــی آیــی آقــا؟ 

کــی میشــود کــه بــر صفحــه دل بنویســم و بــا صــدای بلنــد 

ــن روز  ــان برســانم . ) بهتری ــه گــوش جهانی ــم و ب ــاد بزن فری

روز ظهــور موالســت(.

آقــا هــر روز بــرای آمدنــت دعــا میکنــم ولــی انــگار دعــای 

ایــن دل ســیاهم را خــدا هــم قبــول نمیکندآقــا بــه حــق ســه 

ســاله عمــه غربــت کشــیده ات مــا را هــم کربایــی کــن .

ــمانم  ــک در چش ــم اش ــر میکن ــما فک ــه ش ــت ب ــر وق ــا ه آق

ــن دل شکســته هــم کــه  ــه حــق اشــکهای ای ــد ب ــه میزن حلق

ــه  ــه  کــه گای ــداز . آخــر ب ــا بیان ــر م ــک نگاهــی ب شــده ی

کنــم از نیامدنــت . آیــا روزی شــود کــه جمــال تــو را تماشــا 
ــم ؟ کن

ــاب  ــراغ کت ــه س ــت ب ــودت روز منتظران ــه روز خ روز جمع

شــعری رفتــم تــا بــا فالــی دل شکســته و ســینه ی زخمــی ام 

ــم  ــر منتق ــد ؟ ســام ب ــی چــه ام ــی دان را مرهمــی باشــم . م
خــون حســین.

اقــا بــس اســت ایــن همــه دوری و انتظــار بــه خاطــر مــا نــه 

ــا .....! ..... بخاطــر زهــرا بی

چرا بنزین تولید داخل را 

سرکوب نمودید؟
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ــران  ــد مدی ــر چن ــت. ه ــئولیت نیس ــع مس ــار راف ــض اختی تفوی

ــض  ــود تفوی ــتان خ ــه زیردس ــود را ب ــارات خ ــی از اختی بعض

ــده  ــه عه ــا ب ــی کاره ــئولیت اصل ــت مس ــی در نهای ــد ول میکنن

ی خــود آنهاســت و آنهــا هســتند کــه بایســتی در مقابــل 

مافــوق خــود پاســخگو باشــند در همیــن راســتا امــام علــی )ع( 

میفرمایــد: اگــر زیردســتان تــو را عیبــی باشــد و تــو از آن غافــل 

ــد. ــی ش ــت خواه ــه آن بازخواس ــی ، ب مان

مثــا وقتــی کــه آمبوالنــس دانشــگاه ، دختــرک بیمــار را نصفه 

شــب در بیمارســتان امــام خمینــی رهــا کنــد ، بیمارســتانی کــه 

در حــال ســاخت و ســاز اســت و آنقــدر شــلوغ....که مجالــی 

نــدارد بــرای دختــرک بیمــاری کــه آپاندیــس حــاد دارد ، کــه 

هــر لحظــه وخامــت حالــش بیشــتر و بیشــتر میشــود.

مســئولیت پذیــری کــه هیــچ ! پــس مردانگــی اش کجــا رفتــه 

اســت؟ چطــور دلــش راضــی میشــود کــه دختــرک شهرســتانی 

را نصفــه شــب بــه امــان خــدا در ایــن شــهر غریــب رهــا کنــد. 

ایــن رفتــار غیــر عقانــی بــا هیــچ یــک از آمــوزه هــای دینــی 

و اخاقــی ســازگار نیســت. در ایــن یادداشــت قصــد پرداختــن 

ــار  ــن رفت ــه ای ــت بلک ــس( نیس ــده آمبوالن ــخاص ) رانن ــه اش ب

ــود. و  ــان ش ــتی درم ــه بایس ــت ک ــی اس ــر اخاق ــت غی و صف

اینگونــه میشــود گفــت کــه برخــی هــا حتــی در بــی انصافــی 

ــرادر ،  ــد. ب ــفید میکنن ــن را س ــای قزوی ــنگ پ ــم ، روِی س ه

ــل  ــان اســت ؛ الاق ــی انصــاف رکــن ایم ــچ ول ــرت کــه هی غی
ــدش !؟ ــاس بداری پ

ــاد  ــار ی ــی اختی ــه گوشــم رســید ؛ ب ــن ماجــرا ب ــر ای ــی خب وقت

ــادم کــه : ــن شــعر  افت ای

به کدام ملت است این   به کدام مذهب است این

ــدا  ــن دانشــگاه پی ــاز هــم مــرد در ای ــاز خــدا رو شــکر کــه ب ب

ــردم باشــد... ــوِس م ــه نام میشــود کــه حواســش ب

لهــذا خواســتار آنیــم کــه کاری انجــام دهیــد کــه دیگــر هیــچ 

ــی )ع( از  ــام عل ــه ام ــور ک ــد همانط ــی نیفت ــن اتفاق ــت چنی وق

ــود  ــه ی خ ــراد زیرمجموع ــر اف ــه ب ــد ک ــتر میخواه ــک اش مال

ــرای  ــول اج ــد و در ط ــته باش ــتمر داش ــرل مس ــارت و کنت نظ

ــی الزم از کار  ــرده ، بازرس ــول ک ــا مح ــه آنه ــه ب ــی ک وظایف

بعمــل آورد و همچنیــن خطــاکار را کیفــر بدهــد آن ســان کــه 

ــد. ــا جــرم متناســب باشــد مجــازات کن از حــد نگــذرد و ب

هــر چنــد کــه معاونــت دانشــجویی دانشــگاه ، پیگیــر وضعیــت 

ــه  ــوش  ب ــی روی خ ــا وقت ــی ت ــد ول ــل بودن ــد از عم ــار بع بیم

ــرای  ــی ب ــاخص معین ــا ش ــد ، ت ــان ندهن ــران نش ــئولیت  پذی مس

ــاکاران  ــا خط ــد ، ت ــی نکنن ــری معرف ــئولیت  پذی ــنجش مس س

را کیفــر ندهنــد ، تــا اعتقــاد عمیــق و عملــی خویــش را 

بــه کارکرد هــا و وظایــف نشــان ندهنــد ،  تــا بــه تناســب 

ــت  ــی را کــه آف ــا راحــت  طلب ــد، ت ــار ندهن مســئولیت ها، اختی

ــه  ــرم ک ــاهد می گی ــدا را ش ــد. خ ــده،  رواج دهن ــا ش ــان م ج

ــه ی  ــد و »روحی ــت می گیرن ــه دس ــه ب ــان حرب ــن کارش ــا ای ب

پــای درمی آورنــد!   از  پذیــری« را می ُکشــند و  مســئولیت  

ترمودینامیک عاشورا

بــا آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد بســیاری از دانشــجویان بــا اداره تــازه 

تاسیســی بــه نــام اداره حفاظــت فیزیکــی روبــه رو شــدند بر آن شــدیم 

کــه دقایقــی را در خدمــت آقــای فرهنــگ پــژوه مســئول محتــرم ایــن 

اداره باشــیم و چنــدی از ســواالت دانشــجویان را از ایشــان بپرســیم.

لطفــا از ســابقه تحصیلــی و کاری خودتــون برامــون 
ــد؟ بگی

بنــده متولــد کرمانشــاه هســتم و بــه دلیــل شــغل پــدرم دوران کودکی، 

ــان و  ــان، کرم ــاه، اصفه ــهرهای کرمانش ــی را در ش ــی و جوان نوجوان

تهــران ســپری نمــودم، پــس از اخــذ دیپلــم بــه عنــوام مربــی پرورشــی 

در اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه 4 تهــران مشــغول خدمــت شــدم. 

در ســال 76 در رشــته کاردانــی دامپزشــکی وارد دانشــگاه آزاد واحــد 

تبریــز شــدم و پــس از اتمــام دوره کاردانــی بــه عنــوان مشــاور امــور 

ــات ســال 78 در اســتان کرمانشــاه  ــق انتخاب ــان اســتاندار از طری جوان

ــس از دو  ــودم. پ ــز ب ــای عزی ــتانی ه ــم اس ــت ه ــوب و در خدم منص

ــه  ــه ب ــدیدی ک ــه ش ــل عاق ــه دلی ــتان داری ب ــت در اس ــال فعالی س

ــواز و در  ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــتم در دانش ــق داش ــل و تحقی تحصی

رشــته علــوم آزمایشــگاهی ادامــه تحصیــل داده و کا از سیســتم 

وزارت کشــور خــارج شــدم. پــس از اخــذ مــدرک کارشناســی در 

آزمــون اســتخدامی دانشــگاه ارومیــه بعنــوان کارشــناس آزمایشــگاه 

موفــق بــه اســتخدام بخــش دولتــی شــدم. در بــدو ورودم بــه دانشــگاه 

ــه خدمــت شــدم،  بعنــوان کارشــناس آزمایشــگاه مرکــزی مشــغول ب

در ســال 90 در رشــته انــگل شناســی بــا معــدل 17/21 موفــق بــه اخــذ 

مــدرک کارشناســی ارشــد گشــتم.

ــابقه  ــن س ــود ای ــا وج ــه ب ــد ک ــث ش ــزی باع ــه چی چ

علمــی، مســئولیت اداره حفاظــت فیزیکــی را بــه عهــده 
ــد؟ بگیری

ــی  ــه کارهــای علمــی و تحقیقات ــه شــدیدی کــه ب ــه عاق ــا توجــه ب ب

ــه  ــی، ب ــی پزوهش ــه علم ــه ISI  و 30 مقال ــتن 12 مقال ــتم، و داش داش

ــه در کار  ــرژی ک ــردم از ان ــاس ک ــت احس ــود داش ــه وج ــی ک دالیل

دارم نمــی توانــم اســتفاده کنم)...دالیــل مطــرح شــده بــه درخواســت 

ــال از  ــذا درخواســت انتق ــژوه سانســور شــدند!!!( ل ــگ پ ــای فرهن آق

ــش اداری را دادم. ــه بخ ــش ب ــش پژوه بخ

اداره حفاظــت فیزیکــی بــا حراســت دانشــگاه چــه 

تفــاوت هایــی دارد؟

ــزات و  ــگاه، تجهی ــم دانش ــت از حری ــی، حفاظ ــت فیزیک اداره حفاظ

تاسیســات موجــود و دانشــجویان وهمــکاران دانشــگاهی را بــه عهــده 

دارد. ایــن اداره یکــی از زیــر شــاخه هــای حراســت دانشــگاه اســت.

ــما و  ــه ش ــبت ب ــجویان نس ــدگاه دانش ــما دی ــر ش ــه نظ ب

ــت؟ ــور اس ــی چط ــت فیزیک اداره حفاظ

مــن خــودم دوران دانشــجویی و هیجانــات ایــن دوره را درک کــردم 

ــرای کنکــور دکتــری تخصصــی در  و االن هــم در حــال آمادگــی ب

ــل  ــجویان تمای ــم دانش ــی کن ــاس م ــفانه احس ــتم. متاس ــفندماه هس اس

ــل لباســی اســت  ــه دلی ــد شــاید ب ــن را ندارن ــا م ــه مواجــه ب ــادی ب زی

کــه در تــن دارم و یــا مقرراتــی کــه بخاطــر حفــظ امنیــت و آرامــش 

ــه  ــک بچ ــک ت ــم ت ــی خواه ــی م ــتم. ول ــا هس ــری آنه ــگاه مج دانش

ــن و  ــکاران م ــی، هم ــت فیزیک ــه اداره حفاظ ــد ک ــن را بدانن ــا ای ه

حراســت دانشــگاه همگــی مدافــع حقــوق دانشــجو هســتیم و حتــی در 

صــورت بــروز بدتریــن مــوارد و مشــکات بــاز هــم ســعی مــی کنــم 

طــوری تصمیــم بگیــرم کــه هیــچ دانشــجویی آســیب نبینــد، تمامــی 

ــول  ــرای قب ــا ب ــاده ســازی انه ــرای دانشــجویان و آم ــن مجموعــه ب ای

ــران اســامی اســت.  ــزرگ در ای مســئولیت هــای ب

ــی  ــور ارزیاب ــگاه را چط ــروز دانش ــی ام ــت فرهنگ وضعی
مــی کنیــد؟

وضعیــت فرهنگــی بــا شــکلی کــه مــا در آن بعنــوان دانشــجو و جــوان 

بودیــم بســیار متفــاوت اســت در آن زمــان در دانشــگاه فضــای بســیار 

ــف  ــای مختل ــت گــروه ه ــن فعالی ــود، االن م ــی حاکــم ب گــرم جوان

ــم  ــم کــه دلیلــش را نمــی دان دانشــجویی را بســیار کمرنــگ مــی بین

ولــی در آن زمــان اکثریــت قشــر دانشــجویی در یکــی از تشــکل های 

ــد، مــا در دانشــگاه شــهید چمــران  دانشــجویی مشــغول فعالیــت بودن

مــی توانســتیم عطــر و بــوی جبهــه هــا را حــس کنیــم. آنجــا همیشــه 

مزیــن بــه قــدم کاروان هــای راهیــان نــور بــود، مــا در دانشــگاه اهــواز 

ــا  ــه... ب ــزار نش ــکلی برگ ــرف تش ــمی از ط ــه مراس ــتیم ک روزی نداش

توجــه بــه بســتر بســیار خوبــی کــه دانشــگاه ارومیــه دارد و وجــود یک 

روحانــی در معاونــت فرهنگــی و دیــدگاه هــای بســیار مســاعد آقــای 

دکتــر صالحــی و وجــود کانــون هــای فرهنگــی در دانشــگاه متاســفانه 

دانشــجویان در ایــن حیطــه کمتــر وارد مــی شــوند و بیشــتر وقتشــان 

در خوابــگاه هــا بیهــوده تلــف مــی شــود.

ــا مســاله حجــاب در دانشــگاه  دیــدگاه شــما در رابطــه ب
چیســت؟

در بعــد حجــاب دیــدگاه بنــده بــا توجــه بــه اینکــه خــودم هــم دارای 

فرزنــد دختــر هســتم در حــد امنیــت اجتماعــی اســت، مــا در روایــات 

و احادیــث مختلــف موکــدا ســفارش بــه داشــتن حجــاب بــرای زنــان 

مومنــه را داریــم کــه از نــگاه هــای نامحــرم خــود را بپوشــانند و 

ــا  ــا حی ــدگان خودشــان را ب ــم کــه کــه دی ــردان داری ــه م سفارشــی ب

ــا قانونــی  آمیختــه کننــد، مــن در مقامــی نیســتم کــه توصیــه دینــی ی

ــل  ــم و تحصی ــرد آکادمی ــک ف ــوان ی ــه عن ــی ب ــم ول ــی بکن ــه کس ب

ــه عزیــزان دانشــجو ایــن اســت کــه حرمــت خــون  کرده،پیشــنهادم ب

افــرادی را کــه بخاطــر حفــظ نامــوس ایــن آب و خــاک از جوانــی 

ــد و  ــه دارن ــتند، را نگ ــود گذش ــه خ ــادر وزن و بچ ــدر و م ــود و پ خ

ــل کــرده  ــرد تحصی ــک ف ــوان ی ــه عن دوم شــان و حرمــت خــود را ب
ــد.  حفــظ نماین

جریــان ایــن ماشــین رنــگ آمیــزی شــده و تغییــرات در 

شــکل و شــمایل مامــوران اداره حفاظــت چیــه؟

دانشــگاه ارومیــه دارای 497 هکتــار اراضــی و میلیاردهــا تومــان 

امــوال و جمعیتــی بیــش از 20 هــزار نفــر دانشــجو مــی باشــد. 

ــت و  ــروت دول ــت و ث ــه جمعی ــه ب ــا توج ــا ب ــه م ــگاه ارومی در دانش

حساســیت مکانــی نیازمنــد اقتــدار حفاظتــی هســتیم، مــا در برابــر تــک 

تــک دانشــجویان کــه مهمــان مــا هســتند و در خوابــگاه هــا اســکان 

ــی  ــته و امکانات ــری آراس ــا ظاه ــد ب ــس بای ــتیم. پ ــئول هس ــد مس دارن

بــه روز و اقتــدار کامــل در برابــر تهدیــدات آمادگــی داشــته باشــیم. 

انتظــار مــا از دانشــجویان ایــن اســت کــه از تغییــرات بــه وجــود آمــده 

ــد اســتقبال  ــوری و مقــررات جدی در خــودرو حفاظــت، گشــت موت

و ایجــاد ارامــش نماینــد. وظیفــه مــا جلــو گیــری از ورود افــراد غیــر 

ــه دانشــگاه مــی باشــد.  مجــاز ب
و کالم آخر...

ــا  ــت از م ــه اداره حفاظ ــه ب ــا مراجع ــجویان ب ــت دارم دانش ــن دوس م

درخواســت کمــک و مشــاوره و راهنمایــی در امــور مربــوط بــه مــا را 

نماینــد، ایــن لبــاس و ایــن درجــه هــا و ایــن خــط هــا و ایــن ماشــین 

همگــی بخاطــر آرامــش و امنیــت شــما دانشــجویان عزیــز اســت.

ممنون و متشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید...

مصاحبه

لطفاً خودتان را معرفی کنید؛

آیت اهلل، همان آیت اهلل 

است، شما!؟

سخن سردبیر

مسئول اداره حفاظت فیزیکی در مصاحبه با صراطما در برابر تک تک دانشجویان که مهمان ما هستند مسئولیم.

دکتر حب نقی:

محیط علمی و حرکت علمی با حضور شهدا برکت می یابد

دانشجو سالم

این صدای دانشجویان نازلو است در دوران حب نقی مچکریم...

اگه امضا خواستین ما در خدمتیم !

شاهرگ زناِن اسیدپاش
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ــگاه بنــت الهــدی ســت کــه  ــم امامــی ســرایدار بلــوک دو خواب خان

ــتش  ــت راس ــادف، دس ــانحه ی تص ــر س ــش در اث ــاه پی ــدود دو م ح

ــن  ــا ای ــا ب ــت، ام ــده اس ــت ش ــتگی و مصدومی ــار شکس ــدیدا دچ ش

وجــود و بــا تحمــل شــرایط ســخِت کار کــردن، هــر روز در خوابــگاه 

حاضــر میشــود و طبقــات بلــوک را نظافــت میکنــد، چنــد دقیقــه ای 

ــینیم.... ــش مینش ــوی زحمتک ــن بان ــای ای ــت ه ــای صحب پ

خانمم اماممی لطفما مختمرا خمود را معرفمی کنیمد تما دانشمجویان شمام را 

بشناسمند؟  بهرت 

ــه در  ــت ک ــال اس ــدود 20 س ــگاه، و ح ــرایدار خواب ــتم، س ــی هس ــن امام م

دانشــگاه ارومیــه و در همیــن خوابــگاه بنــت الهــدی کــه شــما دانشــجو هــا آن 

ــا اینکــه  را بنــت خطــاب میکنیــد خدمــت میکنــم، پنجــاه ســال ســن دارم و ب

ــجویم  ــز دانش ــران عزی ــار دخت ــن در کن ــر م ــتر عم ــتم بیش ــه هس ــل ارومی اه

میگــذرد، خــودم دو دختــر تقریبــا هــم ســن شــما دارم، هیــچ فرقــی بیــن شــما 

ــه یــک چشــم مــی بینــم. ــل نیســتم و همــه ی شــما را ب ــم قائ و دختران

 ازاتفاقممی کممه برایتممان افتمماده و ایممن تصادفممی کممه اخیممرا شممام را بممه ایممن 

روز انداختممه اسممت، کمممی برایممامن توضیممح دهیممد؟

تاریخــش دقیقــاً یــادم نیســت ولــی فکــر میکنــم 22 شــهریور بــود، داشــتیم از 

ــی دقتــی ماشــینش را  ــده ی ب فلکــه کســری میگذشــتیم کــه یــک دفعــه رانن

محکــم بــه ماشــین مــا کوبیــد بــه طــوری کــه نزدیــک بــود ازپنجــره ی ماشــین 

ــاد، دســت  ــه بیــرون پــرت شــوم ولــی خــدا رحــم کــرد و ایــن اتفــاق نیوفت ب

راســتم بــه کل اســتخوان هایــش خــورد شــده اســت واصــا نمیتوانــم تکانــش 

دهــم و نزدیــک دو مــاه مــرا خانــه نشــین کــرده بــود.

برایتممان سممخت نیسممت بمما ایممن وضعیممِت دسممتتان، ایممن طبقممات را نظافت 
؟ میکنید

ســخت بودنــش کــه ســخت اســت ولــی چــه کار میتــوان کــرد، زندگــی خرج 

دارد، اگــر کار نکنــم چطــور از پــس ایــن خــرج و مخــارج زندگــی کــه داد 

همــه را در آورده اســت بربیایــم، چــون مــا نیــروی شــرکتی هســتیم، بــه انــدازه 

ــری  ــم خب ــول ه ــم از پ ــم، اگــر کار نکنی ــول میگیری ــم پ ی کاری کــه میکنی

نیســت. ولــی در عــوِض همــه ی ایــن ســختی هــا مطمئنــم کــه پولــی کــه از 

کار میگیــرم بــا اینکــه شــاید بــه نظــر خیلــی هــا کــم باشــد، پــول حالــی ســت.

فرمودیممد 20 سممال اسممت کممه در خوابممگاه ممما هسممتید و زحمممت میکشممید، 

در ایممن مممدت بیسممت سممال تلممخ تریممن خاطممره ای کممه در ذهممن شممام 

مانممده کممدام اتفمماق اسممت؟

تلــخ تریــن حادثــه ایــن بیســت ســال و بلکــه تلــخ تریــن حادثــه ی تمــام عمــر 

پنجــاه ســاله ام، همیــن ماجــرای مــرگ شــیدای عزیــزم، شــیدا حاتمــی بــود، 

وقتــی کــه ایــن اتفــاق بــرای شــیدا افتــاد مــن در خوابــگاه بــودم، و کســی کــه 

شــیدا را بغــل کــرد و از پلــه هــا بــه طبقــه پاییــن بــرد مــن بــودم، در تمــام آن 

ــر مرگــش  ــی خب ــی وقت ــده باشــد، ول ــد داشــتم کــه زن ــن امی ــه ای لحظــات ب

ــگاه رابطــه  ــا بعضــی از دانشــجو هــای خواب را شــنیدم خیلــی گریــه کــردم، ب

ی خیلــی خوبــی دارم و شــیدا یکــی از آنهــا بــود، خبــر مرگــش مــرا خیلــی 
ناراحــت کــرد.

از دانشممجوها و بخصمموص دانشممجوهای ایممن خوابممگاه چممه انتظمماری 
داریممد؟

از ایــن دخترهــای نازنینــم هیــچ انتظــاری نــدارم و معتقــدم مســئولین دانشــگاه 

ــا  ــدر و مادره ــد، پ ــیدگی کنن ــن رس ــتر از ای ــا بیش ــجو ه ــن دانش ــه ای ــد ب بای

ــه تحمــل دوری از بچــه هایشــان میشــوند، و  ــد و آرزو راضــی ب ــا هــزار امی ب

ــه ایــن دخترهــا گفــت تــا مبــادا دلتنگــی بــرای  بنظــرم نبایــد از گل نازکتــر ب

خانــواده هایشــان بیشــتر ناراحتشــان کنــد. و الحمــدهلل همیشــه مــا را مراعــات 

میکننــد هرچنــد ممکــن اســت اســتثناهایی هــم وجــود داشــته باشــد. کــه آن را 

هــم مــا میگذاریــم بــه حســاب خامــی و جوانــی شــان. 

به عنوان یک پیشکسوت، از مسئولین دانشگاه چه انتظاری دارید؟

انتظــار مــن از همــه ی مســئولین دانشــگاه و توصیــه مــن بــه آنهــا ایــن اســت 

کــه همیشــه خــدا را بــاالی ســر خــود ببیننــد و نگذارنــد کــه خدایــی ناکــرده 

ــرد،  ــان را بگی ــه ش ــه وظیف ــل ب ــا و عم ــان آنه ــوی ایم ــانی جل ــای نفس هواه

اصــوال دانشــجو جماعــت الگویــش مســئولین دانشــگاه هســتند اگــر از 

مســئولین خطایــی ســر بزنــد، از دانشــجویان انتظــار رفتــار اخاقــی نمیــرود، و 

انتظــار دارم در رفتارشــان کمــی منصفانــه عمــل کننــد و بیــن نیــروی زحمــت 

ــه ایــن دانشــجو هــا  کــش و کســی کــه تمــام عمــر خــود را بــرای خدمــت ب

ــل باشــند. ــاوت قائ ــان تف ــدان و کارکن ــا دیگــر کارمن صــرف کــرده ب

و کالم آخر خانم امامی؟

خیلــی ممنونــم از شــما کــه امثــال مــن و همکارانــم را مــورد لطــف قــرار دادید 

و پــای صحبــت هــای مــن نشســتید، ان شــااهلل کــه بــه حــق علــی اصغــِر امــام 

ــار  ــر ب ــان پ ــان از دیروزت ــد برســید و امروزت ــر چــه در دل داری ــه ه حســین ب
تــر باشــد. 

ــش و  ــکار زحمتک ــک خدمت ــاه ی ــای کوت ــا درد دل ه ــن ه ای

ــای  ــان ه ــود، انس ــدی ب ــت اله ــگاه بن ــوت خواب ــوی پیشکس بان

ــن کــه  ــا ای ــع هســتند، ب ــا و مخلــص، همیشــه کــم توق ــی ری ب

ــد امــا شــرط انصــاف کجــا  ایشــان انتظــاری از مســئولین ندارن

ــکان دادن  ــای ت ــه ن ــی ک ــوی مصدوم ــه بان ــت ک ــه اس رفت

دســتش را نــدارد، مجبــور کنیــم در خوابــگاه باشــد و طبقــات را 

تمییــز نمایــد؟ چــه کنیــم کــه برخــی از مســئولین از قیامتشــان 

ــید...   ــوش باش ــه گ ــئول ب ــان مس ــی ندارند...آقای ــدک ابای ان

شــنیده بــودم جملــه اي کــه میگفت:»مــن لــم یشــکر المخلــوق لــم یشــکر الخالــق« امــا 

شــنیدن کــي جــاي دیــدن را میگیــرد.

اگــر ایــن بــار قــرار شــد بگویــم خدایــا شــکر از روي منــت وغــرور نمیگویــم، بلکــه از 

اعمــاق وجــودم وبــا قلبــي مطمئــن میگویم؛»خدایــا شــکرت«

چنــد روز پیــش بــود کــه بــا بســیج دانشــجویي راهــي محــل نگــه داري کــودکان کــم 

تــوان ذهنــي وجسمي»موسســه خیریــه رایحــه خــوش مهــر گســتران« شــدیم.آنقدر برایــم 

ورود بــه ایــن فضــا مبهــم بــود کــه هــر لحظــه؛ لحظــه اش برایــم تازگــي داشــت.

ــگار  ــود کــه ان ــم ایــن ب ــر میشــدم احســاس قلبی ــاق هــاي کــودکان نزدیکت ــه ات وقتــي ب

ــش  چشــمانم میدرخشــد. بهشــت خــدا پی

اوج صمیمیــت؛ اوج دوســت داشــتن هــم نــوع؛ اوج محبــت خالصانــه وابرازاحساســات 

از طــرف افــرادي کــه هیــچ ندیــده ونمــي شناختمشــان.

ــه چشــمان  ــي ب ــده بود؛وقت ــاي ظاهــري رهانی ــان را از دنی ــي کــه سرنوشــت آن کودکان

معصــوم وبــي رنگشــان خیــره میشــدي وپــس از چنــدي آنــان پاســخ مثبــت بــه نگاهــت 

ــان را  ــال زده ش ــوه اي وخ ــاي قه ــدان ه ــودند ودن ــب میگش ــه لبخندي؛ل ــد وب میدادن

میدیدي....طــوري دلــت را میبردنــد کــه آنــان را هــزاران مرتبــه از خــودت بــه خــداي 

ــا نــگاه بــه خلقــت خــاص  خــودت نزدیکتــر میدیدي.خــدا را بهتــر میفهمیــدي آنهــم ب
خــدا.

ــاك بهشــتي کــه وعــده داده  مــن کــه احســاس کــردم همــان حــوري هــاي طیــب وپ

شــده انــد را دارم بــه عینــه میبینــم آنــان هیــچ پلیــدي در وجــود شــان نبــود؛واي خــداي 
مــن....

به قول شاعر

آن را که تو را شناخت جان را چه کند ؟            فرزند وعیال وخانمان را چه کند؟ 

دیوانه کني هر دو جهانش بخشي.                      دیوانه ي تو هر دو جهان را چه کند.

ــه خــدا شناســي  مــن شــنیده بــودم جملــه اي کــه میگفــت:از شــناخت خودمــان بایــد ب

برســیم؛من آنجــا خــدا را در خلقــت پاکــش شــناختم.

آنقــدر محبــت بیــن کــودکان ومــا وقتــي هدیــه هایشــان را میگرفتنــد مــوج میــزد کــه 

گویــا بهشــت گمشــده مــان را در دســتان نحیــف واســتخواني اینــان دیــده بودیم؛هیــچ 

حــس ترحمــي وجــود نداشــت....

ــه  ــدا را روي گون ــت خ ــاس رضای ــه احس ــر لحظ ــم وه ــه میکردی ــاس وظیف ــه احس هم

ــم. ــحر و و... میدیدی ــي  س ــاي صورت ه

ادرس موسســه رو مینویســم تــا حتــي شــده بــا جمــع دوســتان راهــي دیــدار این کــودکان 

بشــید منتظــر دیــدار دوم از طــرف بســیج دانشــجویي باشــید.آدرس:فلکه رودکي-بلــوار 

ســعدي- خیابــان گلســتان -جنــب ســالن ورزشــي شــهید باکــري تلفکــس044336828

ریاست04433682866  66و04433682866واتاق 

الناز علیزاده
رایحه ی خوش

مصاحبه

با اقدام تیم دولتی فرهنگی به دالیلی مبهم؛

آزادی های سیاسی دانشجویان 

دانشگاه ارومیّه تهدید شد.
این عکس،
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مراقب خودتان باشیدمغا

بسیجی ها به رگبار 
می بندند...

اقلیت دلواپس 
مجلس، اقلیتی با 

رأی اکثریت

دانشجو سالم

این صدای دانشجویان نازلو است در دوران 

حب نقی مچکریم...

نقدی بر مذکرات هسته ای

 11+1
سال مذاکره

آقایان مسئول به گوش 
باشید...  

مصاحبه با رسایدار مصدوم خوبگاه 

بنت الهدی

صفحه4

ــود  ــه خ ــاخته و پرداخت ــش« س ــه »داع ــد ک ــراف کرده ان ــی اعت ــانه های آمریکای ــت: رس گف

ــد. ــی باش ــد واقع ــش نمی توان ــاف ضدداع ــوده و ائت ــکا ب آمری

ــکا و  ــه آمری ــد ک ــوش می کن ــی فرام ــه کس ــدارد! چ ــراف ن ــه اعت ــازی ب ــه نی ــن ک ــم: ای گفت

کشــورهای اروپایــی و ترکیــه و برخــی کشــورهای عربــی مثــل عربســتان و قطــر و اردن، بــرای 

حمایــت از تروریســت ها در ســوریه چندیــن نشســت مشــترك و رســما اعــام شــده داشــته اند.

ــه  ــاف ب ــای ائت ــه جنگنده ه ــه حمل ــا اشــاره ب ــم ب ــی ه ــانه های آمریکای ــت: برخــی از رس گف

ــرده  ــد ک ــع امی ــش قط ــی داع ــکا از کارای ــه آمری ــد ک ــه گرفته ان ــوریه نتیج ــاخت های س زیرس

ــکار  ــن ماجــرا در اف ــه اســت و نوشــته اند ای ــت ســوریه را خــود برعهــده گرفت ــا دول ــه ب و مقابل

ــد. ــان نمی مان ــی پنه عموم

ــال  ــه خی ــه ب ــه؟ و دزد ک ــد و داد زد کی ــدار ش ــه بی ــود دزدی، صاحبخان ــه ب ــارو رفت ــم: ی گفت

خــودش خیلــی زرنــگ بــود گفــت؛ کســی نیســت! گربــه اســت و بعــد بــرای اثبــات حــرف خود 

صــدای ســگ درآورد!

گفت و شنود

بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه

نرشیه سیاسی، اجتامعی و فرهنگی

هفته سوم مهر ماه 93 
شماره دهمسال سوم

4 صفحه

serat.bso@gmail.com sms 660004360:
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

سخن مدیر مسئول

روحاني که مسئول بهشت رفتن 

مردم نيست، چرا آنها را به 

جهنم مي فرستد؟

ننگ بر رژیم کودک کش...

ننگ بر سازمان های حقوق بشر، ننگ بر سازمان ملل

تمــام حــرف ايــن اســت کــه مســأله 

جــاي ديگــري اســت و قضيــه از 

ــورد. ــري آب ميخ ــاي ديگ ج

آغازفصلی نوين در روابط سياسـی 

!!! آمريکا  و  ايران 

تفاوت موضع گيری ما در قبال آمريکا و 

روسيه برای چيست؟

این صدای دانشجویان نازلو است در دوران حب نقی مچکریم

دانشجــو ســالم...

علی اوجاقی در مصاحبه با صراط:

صفحه3

صفحه2

صفحه2

صفحه4

دانشگاه اروميه دچار فقر 

فرهنگی شده است!!!

فراری دادن مغزها از 

دانشگاه اروميه
ضربه ی سرانگشت»تدبير« همان و ترکيدن حباب»اميد«همان!

صفحه2

صفحه3

صفحه4

پای منبر يک کارگر معدن

سـرش چسـبیده روی تنـش. گـردن نـدارد. یـا 

حداقـل معلوم نیسـت. عینک ته اسـتکانی بزرِگ 

سـیاهی بر چشم دارد. چاق اسـت. صورت و اندام 

ِگردش، تصویـر کارتونـی اش را تکمیـل می کند. 
 
مـدام دسـت هایش را به هم می مالـد. نه به خاطر 

هوای سرد دامغان. عادت دارد. کارگر معدن است.
 
کیلومترهـا مـی رود زیر زمین بـرای ماهیانه 4۰۰ 

هـزار تومـان درآمـد، بدون بیمـه و بازنشسـتگی.
 
دو  بـرای  گمانـم.  بـه  عصـر،  تـا ۳  صبـح   ۶ از 

بچـه اش؛ زهـرای 4 سـاله و محمـد ۱ سـاله. از 

محمـد کـه می گویـد چشـمانش بـرق می زنـد. و 

از زهـرا کـه قلـب پـر تپـش و دردمنـٍد پـر شـده 

می کنـد. آرام  را  سـنگ اش  زغـال  هـوای  از 
 
کـه  می دانسـته  حسـین  امـام  آقـا!  می گویـد: 

کـه  می دانسـته  امـام حسـین  می شـود.  شـهید 

می رونـد. اسـیری  و  غریبـی  بـه  خانـواده اش 
 
می دانسته آقا! ولی رفته. نه برای خودش، برای ما.
 
مگـر نـه آقـا؟! می دانسـته که تیـر به گلـوی علی 

اصغرش می خورد، می دانسـته! ولی رفت به کربال.
 
حسـین؟  امـام  بـرای  کرده ایـم  کار  چـه  مـا 

هلل. الحمـد  خـودم.  هـا.  نمی گویـم  را  شـما 
 
چـرا سـاکتی آقـا؟ الحمـد هلل. بـاران گرفـت. خدا 

رو شـکر. شـما بگـو آقا.

...

ــراط  ــریه ص ــرم نش ــدگان محت خوانن

ــریه را  ــن نش ــخه pdf همی ــد نس ــی توانن م

ــه  ــجویی ب ــریات دانش ــوق نش ــه پات از صفح

ــت  آدرس pand.snn.ir/bso-serat دریاف

ــال  ــا ارس ــد ب ــی توانی ــن م ــد. همچنی نماین

ــک  ــماره پیام ــه ش ــود ب ــل  خ آدرس ایمی

مــا هــر هفتــه صــراط را در ایمیلتــان داشــته 
ــید... باش

برای دریافت نرشیه رصاط 

به صورت الکرتونیکی 

ایمیلتان را برایامن ایمیل 

کنید.

serat.bso@gmail.com 
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