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 تَـکرار مکررات سالم سالمی! معضل کلیشه ای حقّ نان بنزین به نرخ خون متهم گریخت!
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 I  8931هفته سوّم اردیبهشت ماه  
”صبح قریب ”   

 841سال یازدهم، شماره 

 

بنزین صد و پنجاه درصد! گران می شود که قطعا موج گرانی عظیمی را به دنبال خواهد داشت. تقریباً 

تا یک ماه آینده ، سیل در خوزستان ساکن است و این یعنی یک استان کشور کامالً درگیرر شررایر  

جنگی)بحرانی( است. قسمت هایی از سیل بند آق قال تخریب شد و آب دوباره به شهر آمد ، بچه های 

ارتش و سپاه و بسیج سیل بند را ترمیم کردند ، آخوند ها پلدختر را تسخیر کرده اند ، به هر خانه کره 

میروی حداقل دو روحانی میبینی که مشغول گل روبی اند ، تروریست های االحوازیه و خرلرع عررب 

سیل بند ها را در نیمه شب تخریب می کنند تا مردم و نیروهای مردمی جهادی بسیج با دست خالری 

میلیون ترومران  05سیل بند ها را حتی شده با بدن خود ایمن کنند. قیمت پراید در بازار به بیش از 

تخت گاز می رود ، اسب سرکش دالر همچنان خرامان خرامان رو به افزایش است و اقتصاد کشور نیاز 

به فردی دارد که جنگ اقتصاد را بیش و پیش از دیگران فرماندهی کند. سوال؟ کسی از جناب شریر  

حسن روحانی ، ریاست محترم دولت خبری در دست دارد؟ به نظر میرسد حسن روحانی بیش از آنکه 

فرمانده یک جنگ اقتصادی تمام عیار باشد یک رییس دولت غرق در تشریفات ریاست جمهوری است. 

در حالی که حسن روحانی هر ساله ، نوروز را با سفر به قشم شروع می کند. ناگهان در بمب خربرری 

سیل آق قال ، تیم خبری دولت سفر به قشم را یک سفر کاری عنوان می کنند تا همچنران ریراسرت 

دولت نه با حضور در میدان و نظارت مستقیم بلکه با تلفن همراه! وضعیت را پیگیری میکنند و ایرن 

حجم از دغدغه مندی روحانی ، مردم را به خشم می آورد. در دوماهه اول سال کارنامه اجرایی حسرن 

روحانی با شرکت در جلسات مدیریت بحران سه استان سیل زده با تأخیر بسیار فراوان خالصه میشود. 

دقیقاً در اردیبهشت ماه و سالگرد یک حمایت تکراری از تکرار مکررات هستیم. دو سال پیش دقیقا در 

همین روزهای سال بود که خاتمی برای چندمین بار ناگهان پشت دوربین ظاهر شد و خواستار دوباره 

رأی دادن به حسن روحانی شد و این در حالی بود که این تکرار مکررات در صورتی توس  خاتمی رخ 

داد که او برای بارهای گذشته نیز پاسخگوی عملکرد ضعیف افراد مورد حمایتش نبود . او نره ترنرهرا 

و ریاست جهموریش نداشت بلکه یک کارنامه حداقلری  29تا  29دفاعی از کارنامه روحانی از انتخابات 

نیز توس  لیست امید راه یافته به مجلس که خاتمی خواهان رأی دادن به آنها بود، وجود نداشت. حال 

تومانی و نارضایرتری  9055آخرین دستاورد دولتی که خاتمی هربار به دفاع از آنها می پرداخت بنزین 

اقشار مختلف مردم است.  باید قبول کرد در نحوه انتخاب و خود فعل انتخاب چه در بحث نمایندگران 

مجلس و مخصوصاً در بحث انتخاب رییس جمهور اشتباهی بزرگ توس  خودمان رخ داده است. رئیس 

دولتی که به نظر فعل ریاست و رئیس بودن را به جای مدیریت و مسئولیت در قبال مردم ،  برگزیده و 

کارها  را به معاونان و وزرا محول کرده و در دفتر خود تکیه داده بر صندلی به صورت تلفنری از وزرا 

گزارش گیری می کند و مردم در کنار ارتش و سپاه و بسیج باید خودشان با دست خالی با  دشمرنری 

 9055آمریکا ، سیل ، زلزله ، دالر چهار هزار و دویست تومانی )به قول خودشان( و حال با برنرزیرن 

 تومانی مقابله کنند. 

 سیاسی ابوالفضل احمدی          

 هفته نامه تحلیلی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی 

 فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رب عشاق ردگاه الهی مبارک !

ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده برای هدایت بشر و برای 

راهنمایی و امتیاز حع از باطل ، پس هر که دریابد ماه رمضان را باید آن 

را روزه بدارد ، و هر که ناخوش یا در سفر باشد ) به شماره آنرچره روزه 

خورده است ( از ماه های دیگر روزه دارد ، که خداوند برای شما حکرم را 

آسان خواسته و تکلیف را مشکل نگرفته ، و خواسته تا اینکه عدد روزه را 

تکمیل کرده و خدا را به عظمت یاد کنید که شما را هدایت فرمود ، باشد 

  (580)سوره بقره آیه  .که ) از این نعمت بزرگ ( سپاسگزار شوید 



 2 سال رونق تولید |   8931هفته سوّم اردیبهشت ماه |    841سال یازدهم، شماره |  “  صبـح قریـب”سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی -هفته نامه تحلیلی
 ( 3، ح 26، ص 4الکافی، ج برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن ها روزه است.                                              ) پیامبر اکرم )ص(:                                               

 

نمی توان گفت مردم نسبت به مسائل روز دنیا آگاهی ندارند ، زیررا 

در چند دهه اخیر سطح آگاهی مردم بسیرار 

باال رفته ولی بینش و بصریررت و نرگررش 

ضعیف بر آن غلبه کرده است. شخصری کره 

آگاهی نسبی دارد ولی این آگاهی بره در  

درستی از جامعه نرسیده)بینش ضعیرف( و 

درون خود بر سر دوراهی است که بین بد و 

بدتر کدام را انتخاب کند و این جا نرگررش 

شخص باید به او کمک کند که انرترخرابری 

صحیح و مناسب با مشکالت داشته باشرد و 

افراد دیگر میتوانند این بینش را به او بدهند 

یا به او تزریع کنرنرد)بصریررت و نرگررش 

 29و  29ضعیف(. نمونه بارز آن انتخابات 

مردم از شرای  جامعه  29است. در انتخابات 

آگاهی نسبی داشتند ولی فاقد قدرت تشخیص موثرری برودنرد ، 

ای از  ها تغییر کرده است و عده نگرش مردم ما به دلیل تغییر ارزش

ها میدانستند کره  این فرصت به نحو احسن سوء استفاده کردند. آن

مردم بین بد و بدتر نمی توانند انتخاب درستی داشته براشرنرد و 

ها تزریع کردند و این کار توس  بازیگرران و  نگرشی باطل را به آن

سلبریتی ها و سیاست مدارهای گوشه نشین صورت گرفت. مردم را 

از جنگ و گرانی و حجاب زوری و قتل و غارت ترساندند و نگرشری 

ها نشان دادند. برخی با مطرح کردن مسائلی چرون  جدید را به آن

آزادی)جنسی و رابطه دختر و پسر( ، ورود زنان به استادیوم ها )برا 

وجود نبود زیرساخت های الزم و عدم فرهنگ سازی و برا وجرود 

درگیری و کشتار در استادیوم ها( و دوستی با غرب و وعده زندگری 

ایی چون زندگی غربی ها و... بینش مردم را نابود کردند. مردم بره 

هرا و  کل ، دوره قبل را که دوره برجام نافرجام و حقوق نرجرومری

اختالس گران بود فراموش کردند. بدون نگاه به آینده و با تصرویرر 

های دیگر داشتند ، بر سر دوراهی مانردنرد و بره  بدی که از جناح

دلیل ضعف بصیرت انتخاب خوبی نکردند. اکنون عده کثیر مردم از 

ها با مخارج تناسبی ندارد ،  وضع فعلی کشور ناراضی اند و درآمد آن

های میتینگ های انتخاباتی هم خبری نیست.  دیگر از آن سلبریتی

هرای  چرا می گوییم بینش و بصیرت ضعیف؟ چون مردم در زمران

مختلف نشان دادند که کشور خود را 

دوست دارند و میدان را برای دشمرن 

خالی نکردند. پس مشرکرل اصرلری 

الگوهای فرهنگی و سیاسی جرامرعره 

است. کشور ما زمرانری دچرار ایرن 

مشکالت و ضعف نگرشری مرردم در 

امور جامعه شد که مسئولین دهه دوم 

و سوم انقالب ، مرردم ضرعریرف و 

مستضعف را که در انقالب و جرنرگ 

آسریرب ” نقش پررنگی داشتند ، قشر 

نامیدند و آنها را مانعری بررای “  پذیر

دستیابی به اهداف براالترر دیردنرد. 

مستضعف کسی نیست که ضعیف و «

ناتوان باشد ، بلکه او نیروهای بالفعل و بالقوه ای دارد که از ناحریره 

جبّاران وستمکاران مورد ظلم قرار میگیرد و خداوند بره چرنریرن 

 )سوره قصص( »گروهی وعده یاری و حکومت در زمین داده است...

 تَـکرار مکررات
 سالگرد یک انتخاب...

 سیاسی ابوالفضل ترابیان          

درتاری  یک اردیبهشت فرمانده کل قوا برا اعرطرای درجره 

سرلشکری به سردار حسین سالمی وی را به فرماندهی کرل 

سپاه و جایگزین سردار محمدعلی جعفری منصروب نرمرود. 

مهمترین اقدامات سپاه در دوره فرماندهی سردار جرعرفرری 

پهبادی -مقابله با داعش ، اجرای عملیات برون مرزی موشکی

، تشکیل هوانیروز سپاه ، ایجاد قرارگاه هرای مرحررومریرت 

زدایی، انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی و دسرترگریرری 

تفنگداران آمریکایی بود که کارنامه درخشانی به حساب مری 

آید. بنابراین با تغییر در فرماندهی کل ، تغییر اسراسری در 

دکترین دفاعی و منطقه صورت نمیگیرد اما هر انتصرابری از 

سوی رهبری حکمتی در آن نیز هست. سالمی که تحصریرل 

به سپاه پیوست. از جمله  5۵02کرده رشته مکانیک است ، همزمان با آغاز دوران دفاع مقدس در آبان 

امام حسین و قرارگاه دریایی نوح بود. پس از جنگ فرار  5۱مسئولیت های او فرماندهی لشکر کربال ، 

التحصیل ارشد مدیریت دفاعی و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی شد و در رده های مختلرف 

سپاه خدمت کرده است. قاطعیت ، شجاعت و پای کار بودن از ویژگی های ایشان است. وی به حسرن 

رفتار شهرت دارد و از محبوبیت باالیی در میان نیروهای سپاه برخوردار است و بنیه ی علمی قروی و 

مناسبی در موضوعات نظامی دارد. سردار حسن تهرانی مقدم پدر صنعت موشکی ایران ، سرالمری را 

امروز به دلیل بغض و کینه دشمرنران بره انرقرالب ”  انسانی استثنایی و از ذخایر انقالب خوانده بود. 

استراتژیک تر که سرلشکر سالمی در این زمینه ورزیده تر است ، -ضرورت رفتارهای مهندسی شده تر

الزم است و هر تغییری که به انسجام بیشتر در درون کشور و قوای مختلف منجر شود کراری اسرت 

وی هرچقدر علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی و در عرصه های سیاست خارجی ” ضروری و هوشمندانه. 

جسورانه ترین اظهارات را داشته و اعالم آمادگی جنگ های گسترده با آمریکا و محو اسرائیل را کررده 

به همان نسبت در مسائل و سریراسرت 

داخلی سکوت کرده است به جز در موارد 

کره  88معدودی چون جریان انتخابرات

وحدت ملت را نشانه گرفته بودند ، امّا از 

هر فرصتی برای تاخرترن بره آمرریرکرا 

واسرائیل استفاده می کرنرد. انرترخراب 

سالمی با این خصوصیت را میرتروان در 

راستای حفظ وحدت نیروهای سیاسی ، 

نهادهای امنیتی و نظامی در داخل کشور 

تحلیل کرد و حال که شاهد دور جدیدی 

از توطئه ها و تحریم ها هستیم ، سرپراه 

میتواند نقش اساسی در خنثی کردن آنها 

ایفا کند و بیشترین تمرکز خود را با وحدت و همدلی سایر نهادها روی دشمنان خارجی و توطئه های 

آنها داشته باشد و این میتواند از اتفاقات ارزشمندی باشد که جلوی هر گونه سوءاستفاده بردخرواهران 

 نظام چه داخلی و چه خارجی را بگیرد و قدرت واحد انقالب را به جهان نشان دهد. 

 سیاسی محمدجواد سلطانی نژاد          

 سالم سالمی!
 سردار حسین سالمی جایگزین سردار محمدعلی جعفری شد
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چندی پیش در یکی از هفته نامه های استان اصفهان یادداشتری را 

در باب روزگار کارگری و معیشت تع و لع آن و مسائلی مثل حقروق 

ناچیز معوقه شان تحریر کردم و خواستم ثواب کنم کره کربرابرش 

کردند. از قرار معلوم این چند خ  درد و دل کارگری برا واکرنرش 

منفی و تند برخی از حضررات 

مسئول و همچنریرن هریرئرت 

مدیره ی یکی از کارخانه هرای 

پر اسم و رسم استان همراه شد 

و همین پیرهن عثمانی شد ترا 

به من یک القبا انگ سریراسری 

بزنند و های و هوی کننرد کره 

چرا بر خالف امنیت ملی چنین 

مطلبی را منتشر کرده ای و چرا 

سیاه نمایی میکنی! در صورتری 

که مرن بره سریراسرت زوار         

در رفته ی مملکت چه کار دارم 

؛ کارگرزاده ای هسرترم کره 

زندگی سخت کارگری را لمرس 

کرده ام و فق  از نران حرالل 

پینه های دستان امثال پدرم میخواهم دفاع کنم همریرن. مشرکرل 

اینجاست که جامعه ی ما اساساً سیاست زده اسرت و مرردمرانرش 

سیاست را دوست دارند ؛ به همین خاطر است که هر کس در هرر 

گوشه ای از این ملک انگشت در دماغش کند ، از اقدام او بررداشرت 

سیاسی میشود و همان فرد طالییه دار سیاسی بازی لقب میرگریررد. 

این نوع دیدگاه سطحی و کور است که امنیت ملی کشور را به خطرر 

می اندازد نه چند کلمه خ  خطی من و امثال من در فالن نشرریره. 

این چنین است که رسانه های ضدانقالب و اپوزسیون به دنبال سوژه 

های به ظاهر مطالبه گری و عدالت طلبانه هستند و میدانند کره برا 

مانور رسانه ای روی معضالت قشر مظلومی همرچرون کرارگرران ، 

میتوانند برای رسیدن به اهدافشان میانبُر بزنند و چنان جو و اتمسفر 

جامعه را در قیل و قال بلندگوهایشان خفه کنند تا پس از ترزریرع 

. بره  ناامیدی محض ، بنیه ی اجتماعی کشور از بی  و بن فلج شرود

عنوان مثال کافی است که چند کارگر بینوا برای احرقراق و اعراده 

حقوق مسلم خودشان تجمع کنند تا بلکه فرجی شود ؛ اینجاست که 

رسانه های جهت دار و تاجران عرصه سیاست و رسانه فی الفرور در 

صحنه ظاهر میشوند و به جای اینکه مسئولین و کارگزاران امرر بره 

موضوع رسیدگی کنند و بلوا را به ساحل آرامش سوق دهند ، ایرن 

رسانه ها هستند که از کارگران عصبانی و ناراضی چماقی میسازند  تا 

بر سر حاکمیت بزنند و آسمان و ریسمان را به هم ببافند و کارگر و 

نظام را در برابر هم قرار دهند و کشور را دچار بحران داخلی کنند. به 

همین سبب ما میگوییم چرا حرف کارگر را خودمان نزنیم و بررای  

رفع مطالباتش اقدام نکنیم و چرا به ضدانقالب و اپوزسیون فررصرت 

خودنمایی میدهیم؟!  باید قبول کنیم شکم گرسنه ایمان و کفر را  از 

هم تشخیص نمیدهد پس نمیتوان انتظار داشت در فرالن ترجرمرع 

کارگری صحبت های احساسی و خالف واقع مطرح نشود ؛ حرتّری 

ممکن است شعار های تند سیاسی هم از این جمراعرت عصربرانری 

بشنویم ولی یادمان نرود آنها گالن های بنزین بودند که به شعله ی 

رسانه های معاند و تحریک سیاست بازان برافروخته شده اند. حرال 

باید مدیریت کارآمد و متعهد بر زخم های دستان کارگر مرهم شود. 

چندسال پیش خانه کارگری ها به محض اینکه پس از پرایران دوره 

دولت دهم امکان برگزاری راهپیمایی در روز اول ماه مه را به دسرت 

آوردند ،  با حمله به کارگران افغرانسرترانری و طررح شرعرارهرای 

نژادپرستانه ، شکاف انداختن بیرن 

صفوف کارگران را به اصلی ترریرن 

اقدام روز کارگر تبدیل کردند. این 

اقدام نه تنها مشکالت را رفع نکرد 

بلکه اختالف ایرانی و افغان بیشتر 

هم شد. حال پس از چندین سرال 

با گستررش فضرای فررافرکرنری 

تلگرامی و اینستاگرامی ، هر تجمع 

اعتراضی کارگری و یا اعرترصراب 

صنفی با هشتگ های مرترعردد ، 

برچسب براندازی و مربرارزه برا 

حاکمیت میخورند. اینجا وظیرفره 

قوه قضائیره اسرت کره حسراب 

کارگران معترض را از براندازان آن 

طرف آبی جدا کند و اقدام آنها را 

بدون ادّله کافی و به شکل احساسی در لیست سیاه سیاسی ننویسد. 

مطالبات کارگری مطالب جدید و مبهمی نیستند ؛ مسئله دستمزدها 

، تعیین حداقل مزد کارگران باالتر از خ  فقر که میرزان آن بررای 

بیش از هفت میلیون تومان منظور گردیده است و اخیراً  5۵28سال 

هم علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شرورای بره 

میلیرون  ۵ظاهر اسالمی اعالم کرد که حداقل دستمزد کارگران باید 

هزارتومان باشد. موضوع حقوق های معوقه و پرداخت بردون  855و 

تأخیر حقوق کارگران ، بازنشستگان ، معلمان ، پرستاران و مجرازات 

کسانی که عامل تعویع افتادن حقوق کارگران در تمرامری سرطروح 

هستند ، باید در دستور کار قرار بگیرد. درهمین رابرطره دفراع از 

موجودیت نیروی میلیونی بیکاران و شعار بازگشت آنان بر سر کار و 

پرداخت بیمه دوران بیکاری ، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.  سال 

، ما شاهد تالش بازنشستگران  5۵2۱گذشته و به خصوص اسفند ماه

برای پیگیری سطوح مختلف درخواست های آنان بودیم. ازاین رو در 

ابتدای سال ، تعیین مستمری بازنشستگان ، به شرکرل مرترحرد و      

حقوق خود با شاغلین با توجه به  سازی   یک صدا ، خواستار همسان

مدار  و سوابع پیشینه خود هستند. همچنین بازنشستگان خواهان 

تأمین بیمه های اجتماعی کامل و کارآمد ، نظرارت نرمرایرنردگران 

منتخب بازنشستگان بر صندوق های بازنشسترگری و شررکرت در 

مدیریت آنها می باشند. اینها انتظار زیادی است؟! واقعاً الزم است که 

 مدام این مطالبات بدیهی به دولت و مسئوالن اصناف گوشزد شود؟!

 معضل کلیشه ای

 سال رونق تولید |   8931هفته سوّم اردیبهشت ماه |    841سال یازدهم، شماره |  “  صبـح قریـب”سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی -هفته نامه تحلیلی

 باز هم خوابگاه...
زندگی دانشجویی با زندگی خوابگاهی ارتبرا  ترنرگراترنرگ و 

ناگسستنی از هم دارند ؛ البته دانشجویانی که سراکرن مرحرل 

تحصیل هستند ، از این قاعده سوا میشوند. به هر حال خوابرگراه 

سر پناه عده ی پر تعدادی از جماعت مفلو  دانشجوست و تأثیر 

به سزایی در رفاه دانشجویان دارد. فلذا دولت موظف است بررای 

تأمین این نیاز مسلم دانشجویان ، به نحو احسن اقدامات الزم را 

منشور حقوق دانشجویی دانشجو  ۵5مبذول کند. بر اساس ماده 

حع دارد در دوره ی تحصیل در خوابگاه دانشجویی اقامت داشته 

باشد. پس از لحاظ قانونی و عرفی این موضوع به قطع یقین حع 

دانشجوست. حال نگاهمان را به دور و اطرراف خرودمران مری 

اندازیم؛ دانشگاه ارا . اگر ترم های اول و دوم باشید ، بایرد برا 

هزینه های حداقل سه برابری ، میهمان امکرانرات الکرچرری !!! 

خوابگاه های خصوصی وابسته به دانشگاه براشریرد. خروابرگراه 

را ید  میکشد ، انتظار مریررود “  خصوصی” خصوصی که صفت 

که در حد و اندازه ی یک خوابگاه استاندارد و در شرأن یرک 

دانشجو باشد اما چیزی که در خوابگاه های خصوصی دانشرگراه 

ارا  می بینیم، نه تنها در حد یک خوابگاه استاندارد نیست بلکه 

مشکالت و معضالتی که در این خوابگاه ها وجرود دارد ، براور 

کردنی نیست و حتی زیر خ  فقر را  هم رد میکند . اتاق هرای 

کوچک ، کمبود جا ، تخت های نامناسب ، نبود اینتررنرت وای 

فای ، شرای  افتضاح بهداشتی ، معیوب بودن سیرسرترم هرای 

گرمایشی و سرمایشی ، نبود یک فضای مناسب مطرالرعره و ... 

بخش هایی از مهم ترین مشکالت این خوابگاه هاست که جدای 

اجاره بهای باال و سرسام آور برای دانشجویان ، فق  با زنردگری 

بین این مشکالت میتوان آنها را در  کرد . جالب اینجاست کره 

در هر ترم هرز گاهی برخی از مسئولین مربوطه و حرتری غریرر 

مربوطه به خوابگاه های خصوصی میروند و بازدید بی حراصرلری 

میکنند. به گفته ی برخی از دانشجویان ساکن این خوابگاه هرا 

در بازدید مسئولین از خوابگاه های خصوصی ، قول هرایری در 

رابطه با حل معضالت و  بهبود شرای  خوابگاه ها داده مریرشرود 

ولی در عمل پیشرفت چشم گیری دیده نمیشود. از کم و کاستی 

های درون خوابگاه های خصوصی که بگذریم ، کمبود ظرفریرت 

خوابگاه ها معضل بزرگ تر و مهم تری است کره دانشرجرویران 

جدیدالورود دانشگاه ارا  با آن مواجه هستند. به گفته ی یکری 

از مسئوالن همین خوابگاه های خصوصی ، به تعداد قابل توجهی 

از دانشجویان خوابگاه نرسیده و برخی از دانشجویان باالجبار بره 

خانه های دانشجویی رو آورده اند. در اینجا سوالی که ذهرن را 

مشغول میکند این است که چرا دانشگاهی که توانایی و امکانات 

الزم را برای پذیرش دانشجو ندارد ، چرا بیش از ظرفیت هرا و 

محدودیت های موجود اقدام به پذیرش میکند؟!  در کرل از 

مسئوالن مربوطه انتظار رفع کاستی ها و نرواقرص را داریرم و 

 امیدواریم در مورد انتقادات ذکر شده پاسخگو باشند.

 صنفی ارسالی دانشجو          

 حـقّ نـان
 اجتماعی حامد آقالر          

 از اعتراضات کارگری تا برچسب براندازی
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من هنوز نفهمیدم :    6361*** 1439

چرا سالن مطالعه دانشکده فنی رو  عروض 

کردن و سایت قبلی رو سالن مطالعه کرردن. 

به خدا سالن مطالعه فعلی هم کوچیکه و هرم 

سر و صدای اطرافش زیاده. درس خوندن ترو 

 سالن مطالعه قبلی راحت تر بود 

صبح قریب خیلری  :   6381*** 3839

خوب تونسته هر هفته پایه ثایرت نشرریرات 

دانشجویی دانشگاه بشه. خداقوت ثایت قردم 

 باشید

 بابت همراهی و حسن نظر شما سپاس....        

قرار برود واسره   :  6396***1094

پارکینگ جلوی دانشگاه سردشت یه فرکرری 

کنند هنوز که هنوزه از پارکینگ جلوی سردر 

دانشگاه دزدی میشه یه بار سیسترم پرخرش 

ماشین منو باز کرده بودن و برده بودن چرنرد 

بار به هم به مسئولش گفتیم اما گروشرشرون 

 بدهکار نبود.

 

شما میتوانید آزادانه انتقادات و پیشنهادات 

خودتان  را در مورد مسائل دانشگاه و نشریه 

به   63930447310از طریع شماره تلفنی 

 اشترا  بگذارید. 

در فضای مجازی هم با همین شماره با شما 

 در ارتبا  خواهیم بود...

 آنچه شما گفتید:

basijarakuni@gmail.com 

و با تشکر از همه ی کسانی که در  

آماده سازی و چاپ  این نشریه به ما 

 کمک کردند.

 صاحب امتیاز: 

 بسیج دانشجویی دانشگاه اراک

 رسول یوسفیمدیرمسئول: 

 حامدآقالرطراح و صفحه آرا : سردبیر ، 

افزایش قیمت بنزین ، پروژه تازه اقتصادی دولت است که هنوز جزئریرات آن 

ها  ها در رسانه روشن نیست ، امّا به نظر قطعی شده است. سناریویی که این روز

های انتقادی زیادی برانگیخته است ، بررخری نراظرران  مطرح است واکنش

توان دولت را به هدف اصلی خود برساند و از طررف  معتقدند این سناریو نمی

دیگر تبعات مخربی خواهد داشت. حال که پس از گذشت حدود چهار سال از 

های سوخت ،  آخرین سهمیه بنزین در کارت

های سروخرت و  دولت دوباره به فکر کارت

سهمیه بندی افتاده و بنزین آزاد معمولی برا 

تومانی  ۵555تومان و سوپر آزاد  9055نرخ 

قرار است توزیع شود. دور از ذهن نیست که 

اثرات منفی در معیشت مردم و سبد مصرفی 

کاالهای آنها به خصوص فقرا بیشترر دیرده 

شود. با اجرای سهمیه بندی بنزیرن دولرت 

میتواند مصرف سوخت را مردیرریرت   تنها

نماید و از قاچاق کاال جلوگیری نماید امّا دو 

نرخی شدن آن اثرات جبران ناپذیری بر روی قیمت کاال و افزایش تورم خواهد 

داشت و واقعاً چرا کشور ایران با این حجم تولید نفت تاکنون نتوانسته اسرت 

های دیگر به میزان کافی داشرتره  هایی برای تولید بنزین و فرآورده پاالیشگاه 

باشد و همواره واردکننده بنزین بوده است و چرا سیاست های اجرا شرده در 

طول این سال ها به گونه ای بوده است که ایران پس از ونرزویرال دومریرن 

کشوری است که بنزین ارزان در آن توزیع می گردد؟ طبع قرانرون برودجره 

های انرژی افزایش قیمتی نخواهد نداشت ، امّا قرانرون  امسال ،  بنزین و حامل

برنامه ششم توسعه این اجازه را به دولت داده که بدون رأی نمایندگان مجلس 

هایی  حع افزایش قیمت سوخت را داشته باشد. البته در سال گذشته هم بحث

درباره افزایش قیمت بنزین به میان آمد ، امّا بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایرن 

موضوع را رد کرد و آن را شایعه دانست. اسفندماه سال گذشته هم نمایندگان 

مجلس مخالفت خود را با چند نرخی شدن بنزین اعالم کردند. در این بریرن 

ای هم می گویند که اساساًچرا باید بنزین دو نرخی شود بهتر است دولرت  عده

ای در نظر بگیرد. شبریره بره  قیمت بنزین را افزایش دهد، بدون اینکه سهمیه

همین دیدگاه هم وجود دارد که می گوید قیمت بنزین افزایش یابد و در ادامه 

به عبارت بهتر ایرن دیردگراه  دولت از محل درآمدهایش به مردم یارانه بدهد.

هرگونه سیاست دو نرخی را بایرد ” میگوید : 

مردود اعالم کرد. اگر به هر دلریرلری ایرن 

شود باید مرحردودیرت  سیاست پذیرفته می

زمانی و موضوعی داشته باشد. سیاسرت دو 

نرخی منبع فساد و رانت و تخریرب اخرالق 

تواند مانرع از  است. بعالوه این سیاست نمی

برا  به هر حال” قاچاق سوخت و بنزین شود. 

اجرای این طرح امکان افزایش کمک هرای 

اجتماعی به دهک های پایین بره خصروص 

بسیار کاهش می یابد و حال که در این   فقرا

روزها کارد به استخوان دهک های پایین رسیده است ، مطرح کردن اینگرونره 

نیست و شاید با اجرای این طرح دولت بتوانرد کسرری   مسائل به نفع جامعه

بودجه خود را کاهش بدهد امّا اثراتی که پس از اجرای این طرح به خصروص 

 افزایش قیمت ها بر روی اقتصاد می گذارد ، بسیار جبران ناپذیر خواهد بود. 

 بنزین به نرخ خون
 اقتصادی ارسالی دانشجو          

 سهمیه بندی بنزین ...

راه افتاده کره   های اجتماعی از جمله توئیتر به اخیراً کمپینی در برخی شبکه

و رسیدگی قضائی به توئیت جعلی اسرت کره ”  مهناز افشار“ خواهان محاکمه 

امضاکنندگان ایرن کرمرپریرن  وی چند روز پیش منتشر کرده است. در واقع

های وی  ساز این سلبریتی در فضای مجازی و توئیت معتقدند اظهارات حاشیه

 ۱تواند از آثار آن باشد. صبح شنبه  ساز خشونت هایی شده که قتل می زمینه

سرالره ۱9ماه مصطفی قاسمی روحانری اردیبهشت

در  آخوند بر اثر وقوع تیراندازی در کوچه همدانی

خیابان شهدای همدان ، به شهادت رسید.  بنا به 

گفته یرکری از شراهردان عریرنری حرادثره 

وقتی از حوزه علمیره خرارج شرده  روحانی این

ضرب دو گلوله توسر  ضرارب  است ، از پشت به

رسد. بعد از وقوع این قتل ، ضارب کره  قتل می به

بررهررروز حرراجرریررلررویرری نررام داشررت ، در 

خود نسبت بره قرترل ایرن  اینستاگرام صفحه

هم که بالفاصله در صحنه وقوع جرم حراضرر  پلیس  کند. اعتراف می روحانی

شده بود ، بعد از انتشار مطلب در صفحه اینستاگرام ایرن ضرارب، خربرر از 

کند برادر قاتل دستگیر شده و خودرویی کره  دهد و عنوان می شناسایی او می

از آن در جریان وقوع قتل استفاده شده نیز متعلع به برادر او بوده است. بهروز 

حاجیلویی نیز در درگیری با نیروی انتظامی و مرجرروح کرردن دو ترن از 

همدانی ، فیلرمری در  طلبه . پس از انتشار خبر قتل ناجا ، کشته شد نیروهای

فرکرران برهرروز  فضای مجازی منتشر شد که در آن یکی از دوستان و هرم

کند و ایرن اقردام را  همدانی تشکر می طلبه خاطر قتل وی به حاجیلویی ، از

داند و مردم را نیز بره ایرن  متأثر از دستور رضا پهلوی ، فرزند شاه مخلوع می

های این فرد اشاره بره فرتروای  کند. امّا نکته مهم در صحبت کار تشویع می

ساختگی از یک روحانی است که چند روز پیش در فضای مجازی مورد توجره 

کاربران قرار گرفت. ماجرا از این قرار بود که چند روز گذشتره یرک حسراب 

هرای  توئیتری جعلی با تصویر یک روحانی مازندرانی زنان را به نکاح با نریررو

زدگان در خوزستان بودند ، تشویع کررد  حشدالشعبی که برای کمک به سیل

مهناز افشار هم این اکانت جعلی را بازنشر داد و در محکومیت آن تویریرتری  و

شایعه پاگرفته در فضای مجازی را بیش از پریرش  نوعی این منتشر کرد و به

پس از آشکار شدن واقعیت مجبور به حذف آن توئیرت و  قوت بخشید. گرچه

گونه رفتارها از سوی وی را مرغررضرانره  کاربران تکرار این عذرخواهی شد امّا

خواستار برخورد قضایی با مهناز افشرار شردنرد. ایرن  دانسته و از مسئوالن

های گذشته این سلبریتی نیز کره  ها و توئیت گیری موضع کاربران همچنین به

ساز و کذب بوده است ، اشاره کردند.  حاشیه

دنریرا “ از جمله انتشار توئیتری در مرورد 

ساله سنندجی که برر ۱آموز  دانش”  ویسی

ای از دنریرا  اثر ریزش دیوار فرسوده مدرسه

رود و مهناز افشار ترنرهرا برر اسراس  می

ها موضوع تجاوز و قتل این دخرترر  شنیده

خردسال را مطرح کرد ، گرچه این موضروع 

خرانرواده دنریرا  خیلی زود تکذیب شد امّا

ویسی هنوز با این مسئله دست و پنجه نرم 

که این موضوع  آور در صفحه شخصی خود کنند و یا تبلیغ یک داروی مرگ می

نیز صدای پزشکان و داروسازان را درآورد. حراال هرم کره دوسرت برهرروز 

حاجیلویی با انتشار ویدئویی اعالم کرده که انگیزه وی از کشتن طلبه همدانی 

دلیل صدور چنین فتوایی بوده اسرت، کراربرران  انتقام گرفتن از روحانیت به

گونه تحرکات در فضرای  های انتقادی در محکومیت این توئیتر با انتشار پست

مجازی ، تأکید کردند که مهناز افشار با اظهارنظرهای غیرکارشناسی و بازنشر 

وکیل افشرار   یک پست جعلی باعث تحریک برخی از افراد جامعه شده است.

موکلم خارج از کشور است ؛ به محض اینکه به ایران برگردد ”  هم اعالم کرد : 

 تا چه پیش آید...“ در مراجع قضایی حاضر خواهد شد! 

 فرهنگی ارسالی دانشجو          

 متهم گریخت!
 جنجال خانم سلبریتی


