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خطرطب بطبان ابط ط   شهید بهشتی : 

بینند اب    شده   اینجاست که مبدم می

مسکن بداربد و م دمات زبدگیطشطار را 

توابند فباهم کنند. ما را از آر ططب   بمی

مبزها بتبسابید که درآبجا خربن بیست 

خواهطنطد  ، خرب واقعی اینجاست. لذا می

شما را از خرب واقعی غافل کطبده و از 

 خرب خیالی بتبسابند.

 جنتلمن های ساختگی!
 

هب طور فکب میکنم بمیتوابم خیلی از پدیده هان بو ظهور عبصه هنب را خصطوصطاد در غطوغطاسطا رن 

موسی ی ها درک کنم. در دوره ان هستیم که موسی ی را به جان اینکه با گوششطار بشطنطوبطد ، بطا 

کمبشار و  لبزش ابدام میشنوبد و درک میکنند ؛ در واقع م ک ارزش گذارن موسی ی ها ، به لطرط  

، در ابحصار ابتذال و ضدفبهنگطی “  هنببندار یک شبه” تاجبار و د  ر و د رهایشار در آثار سفارشی 

ها قبار گبفته است. در اینجا بحث دیدگاه سیاسی و اجتماعی مربح بیست ؛ آبچه که حائز اهمیت است 

، توجه جامعه و هنبمند به یکدیگب و تعامل مت ابل آبهاست. هنب هنبمند و رسالت آر گفتن از واقعیطت 

هاست. حتّی بعضی از سوژه هان مد بظب هنبمند باید فبا دینی و فبا ملّی باشد ؛ شما به مسلمار باشطی 

و به ایبابی ، صب ِ یک ابسار هنبمند باید به سوژه بپبدازن. اساساد هنب باید به مضمور ببسد ؛ وگطببطه 

آوابگارد بازن هان بی محتوا و فاقد معنا که به جایی بمیبسند. این است که هنب ما در دهطه هطهطارم 

اب    فبهنگی در بستب بیمارن است. واقعاد هه شد که عوام به آثار بی محتوا و بی اساس رو آوردبطد و 

آبها را به عنوار هنب پذیبفته ابد؟! البته بباید از خلق اهلل ابتظار زیادن داشته باشیم ؛ وقتی ما راه و رسم 

اصولی و ایبابی اس می شادن و پایکوبی را بمیتوابیم در موسی ی پیاده سازن کنیم ، طبیعی است کطه 

هب هه در این بازار بی در و پیکب فبهنگی عبضه شود ، مورد است بال مبدم قبار میگیبد و  بطی وقطفطه 

تأثیب سوء و بامرلوبش را اعمال میکند. وقتی که مسئو ر فبهنگی هه در دولت و هه در بطهطاد هطان 

فبهنگی گوشه و کنار ، مخاطب را بین عاش ابه و عاش ابه م یّد میکنند و به بوعی  آشکطارا ایطن ژابطب 

موسی ی را در قالب غیب اخ قی و بابهنجار به جامعه تحمیل میکنند و تمام وقت و ابطبژن و بطودجطه 

فبهنگی را صب  همچین آثارن میکنند ، طبیعی است که اشعار شاعب ، بُت هان آهنگسطاز و صطدان 

خوابنده به سمت و سویی میبود که به با فبهنگ مار همخوابی دارد و به دردن را  از فبهنگ و هطنطب 

درمار میکند. اکنور در ببهه ن خاص و بحبابی فبهنگی و اجتماعی هستیم و امبوز و هب روز در فضان 

آقامطور ”  مجازن می بینیم ده ها دابش آموز دختب و پسب در محیط به ظاهب سالم مدرسه فبیاد میزبند 

هباکه عدّه ان با میلیور میلیور د ر ، هژموبی فبهنگی جامعه ما را از آر سطون مطبزهطا “  جنتلمنه...

میسازبد. کارن هم بداریم که وزیب محتبم آموزش و پبورش فبمودبد که این کلیپ هان جنجالی اخیب با 

ت ریع و  ببش فیلم ، تبفندهان کامپیوتبن و همگام سازن کلمات مسبب به وجود آمدر سوء تفطاهطم 

بدبو ببین جور بابا ... خطودتطو ”   شده است. حتماد تمام آر دابش آموزار دختب و پسب  هم که میگفتند 

میخوابدبد! به هب حال ”  ان لشگب صاحب زمار ... آماده باش ، آماده باش... ”  در واقعیت ”  بلبزور حا ... 

باید به وزران دولت فعلی و قبلی که خودشار را عامدابه یا باآگاهابه به خوا  زدبد ، گفت  صحّت ایطن 

کلیپ ها خیلی وقت است که ببان هنبمندار و صاحب بظبار حوزه فبهنگ و هنب آشکار شطده اسطت. 

مشکل از آبجایی شبوع شد که شعار و عمل امثال شما اص د و ابداد همگبا بشد  ؛ شما بمیطتطوابطیطد بطه 

جامعه بگویید که از هنب متعهد و هنب واقعی حمایت میکنید ولی در عین حال همار هنبمطنطد را بطه 

گوشه زیبزمین هدایت کنید و او را به سبب سلی ه ان و سرحی بگبن  در محدودیت محبوس کنید و 

یا حتّی او را از جامعه هنبن خط بزبید . البته کسابی هم که از کلیپ هان منتشب شده اخیب گله مندبد 

و به ظاهب رگ غیبتشار باد کبده ، بباید از آ  گل آلود ماهی بگیببد و  اغباض سیاسی کنند ؛ هطمطار 

طور که گفتم هنب ما بیمار است وگببه هنگام ابتخابات ، کابدیدان محتبم ببان رأن جمع کبدر ، سباغ 

امثال همین به  اصر ح هنبمندار خوش خط و خال و پب مخاطب بمیبفتند! این را هم در بظب بگیبیم 

که ببخورد با کسابی که در مدرسه ها ، این وضع را به وجود آوردبد ، هندار مؤثب بیست و ف ط صورت 

مسئله را پاک میکند. این جور حبکت ها در مدارس از همار روز هایی شبوع شد که عده ان گفتنطد :    

 ” بمیگذریم...  0202از توطئه ” 

 فرهنگی حامد آقالر          
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بهبود وضعیت پیاده سازن دولت الکتبوبیک در ایبار سبب شد تا با 

صعود کند: همچنین وزارت  68رتبه در جهار به رده ن  02ارت ان 

ارتباطات و فناورن اط عات در بخستین سال از اجبان بببامه ششم 

 تططوسططعططه بططه دو سططوم اهططدا  تططعططیططیططن شططده بططبسططد. 

مطوقطع ،  رسابی و ارائه خدمت بطه دولت الکتبوبیک به معنان اط ع

روز از طبیق وسایل ارتبطاططی  هان شبابه دقیق و کارا در همه ساعت

کارگیبن آر  هان اجتماعی است که به شامل تلفن ، اینتببت و شبکه

ورن و ارت ان سرط    هان مختل  دولت ببان افزایش بهبه در بخش

تبین بتیجه آر ، افزایش رضایت مطبدم و  رسابی بوده و مهم خدمات

پیشگیبن از ببوز فساد است. بب این اساس با هد  ایجاد تطیطیطیطب 

بنیادین در ساختار قدیمی بظام ادارن کشور ، سطازمطار فطنطاورن 

ها پیش مطتطوقط   اط عات طبح ملی دولت الکتبوبیک را که از سال

هان  زم ببان الکتبوبیکی سازن را آغاز کبد.  مابده بود ، احیا و اقدام

طبح ملی دولت الکتبوبیک بب اساس ارزیطابطی شطوران فطنطاورن 

 درصدن تا پایار سال گذشته ببخوردار شد.  06.۸۳اط عات از رشد 

رسابی وزارت ارتباطات و فطنطاورن  به گزارش روابط عمومی و اط ع

 EGDIهان  بندن کشورها ازبظب شاخص اط عات ، در آخبین رتبه

سازن دولت الکتبوبیک در جهار به شطمطار  که بیابگب وضعیت پیاده

کشور  628ان، جایگاه خود را در میار  پله 02رود ، ایبار با رشد  می

ارت ا داده است. ارت ان رتطبطه ایطبار از بطظطب  68جهار به رتبه 

هان دولت الکتبوبیک در حالی است که مرابق بببامه ششم  شاخص

رتبه جایطگطاه خطود را  02توسعه ، ایبار باید در پنج سال حداقل 

ان ایبار در سال اول بطببطامطه  رتبه 02بهبود بخشد. بنابباین ارت ان 

توجه است. سازمار فنّاورن اط عات اع م  ششم توسعه ، بسیار قابل

زودن جزئیات بیشتبن درباره این تحو ت منتشب خطواهطد  کبده به

بامه اجبایی تح ق دولت الکتبوبیطک در ایطبار مصطو   کبد. آیین

شوران عالی ادارن و بب اساس طبح توسطعطه کطاربطبدن فطنطاورن 

اسطت کطه بطب  6066اط عات تکفا مببوط به پابزدهم تیبماه سال 

اساس آر دولت مکل  به ارائه خدمات غیبحضورن به مبدم با هد  

ها و گبدش سبیطع اطط عطات بطیطن  بهبود کیفیت ، کاهش هزینه

سازمار ملطل ،  0268هان اجبایی شد. بب پایه گزارش سال  دستگاه

جهار قبار داشطت و  628ایبار از بظب دولت الکتبوبیک در جایگاه 

یک رتبه تنزل کبد. شاخطص تطوسطعطه  0262حتی بسبت به سال 

گیبن تبکیبی ببان سطنطجطش  دولت الکتبوبیک ، یک شاخص ابدازه

تمایل و ظبفیت استفاده یک دولت از ابزارهان ارتباطات و فطنطاورن 

اط عات ببان ارائه خدمات عمومی است. این شاخطص بطب اسطاس 

کشور عضو سازمار ملل مطتطحطد  6۸0ببرسی جامع توسعه ببخط 

هطان مطلطی و  سطایطت هان فنی و  صورت گبفت و در آر ویژگی

ها و راهببدهان دولت الکتطبوبطیطک بطبان ارائطه  همچنین سیاست

خدمات ضبورن ارزیابی شد. م ایسه آمارهان مببوط به وضطعطیطت 

می دن بشطار  0266هان تا  دولت الکتبوبیک ایبار در فاصله سال

در سطال  622به رتبه  0262در سال  620دهد جایگاه ایبار از  می

 0266در سطال  68و سپس  0262در سال  62۳و سپس  0260

این آمار و ارقام در حالی به دست آمده که دولت آبچنار کطه  رسید.

توابایی پیاده سازن دولت الکتبوبیک را دارد ، همت بگماریده است ؛ 

حال اگب دولت تمبکز بیشتبن در این حوزه داشته باشد مطیطتطوابطد 

ساختار معیو  ادارن کشور را دگبگور کند و بسیارن از مشطکط ت 

 این حوزه را ببطب  بمایند.

 سیاسی محمّدعلی نادری فر          

 دولت الکترونیک

 

با ابتصا  حسین فبیدور به عنوار دسطتطیطار ویطژه  ۸0از شهبیور 

رئیس جمهور در امور اجبایی حضور ون در هیئت دولت رسمطیطت 

با افشاگبن بمایندگار از بابدهان فسطاد بطه ۸2پیدا کبد. در بهمن

ارتباط فبیدور با شب دوست)یکی از بزرگتبین بدهکارار بطابطکطی  

اشاره شد. همچنین اقدامات غیب قابوبی ببان تاسیطس صطبافطی از 

سون ببادر رئیس جمهور توسط تعدادن از بمایندگار ببم  شد. بطا 

و در  ۳+ 6وجود ابت اد بمایندگار مبدم ون همچنار در مذاکبات 

جلسات شوران عالی فبهنگی حضورن فعال داشت! در مطاجطبان 

فیش هان بجومی هم متهم شد اما این شائبه هم مابند قبل روشطن 

بشد و حضور او در جلسات ادامه داشت و این به یک ابهطام جطدن 

تیب  0۳تبدیل شد . پس از کش و قوس هان فباوار آقان اژه ان در 

از بازداشت حسین فبیدور خبب داد. این بار اتهام ون ارتباط بطا  ۸8

شبکه فساد بابکی ، ارتشاء پولشویی و  بی گبن در ابتصا  مطدیطب 

عامل بابک ها و استفاده از رابت آموزشی و تحصیل توصیطه ان در 

دابشگاه شهید بهشتی بود که بعد از قبار وثی ه آزاد شطد. بطعطد از 

بماینده مطجطلطس در  0۳اولین جلسه دادگاه افباد مختل  از جمله 

بامه و بیابیه خرا  به آیت اهلل آملی  ریجابی خواستطار بطبگطزارن 

دادگاه علنی شدبد. اینکه قوه قضاییه به دببال دابه درشت ها رفطت 

جان تشکب دارد. امّا از عدم شبوع جلسات محاکمه و روبطد کطنطد 

رسیدگی به اتهامات بمیتوار هشم پوشی کبد. خوشبختابه در هند 

هفته اخیب یکی از خببهان مهم ، دادگاه 

حسین فبیدور بعد از گذشت مدت هطا 

ابتظار بود که بشار داد هب فبدن به دور 

از منصب و روابط باید جوابگون کارهان 

خود باشد و به بظب می رسد این مرالبه 

مبدم ، در دوره ریاست آیت اهلل رئیسطی 

با توجه به رسیدگی این پبوبده و صطدور 

حکم ، مح ق خواهد شد. اما بطبگطزارن 

دادگاه به صورت عطلطنطی مطؤثطبتطب و  

بازداربده تب خواهد بود . هنین پطبوبطده 

ان که موضوعی بدارد ، تا مصلحت بظام 

را تحت الشعاع قبار دهد ، ابتطظطار ایطن 

است که در ببابب قابور فبقی بین فبیدور ، جهابگیبن و  هطدایطتطی 

بباشد تا از این طبیق جلون سوءاستفاده و فضاسازن    رسابه هطان 

معابدگبفته شود. با توجه به قرعی ببودر حکم صادره جزئیات بیار 

بشده و گویا پبوبده دیگبن بیز در دادسبا وجود دارد. ابتظار افطکطار 

عمومی این است که اتهامات و حکم هان صادر شده مببوططه ، از 

حبس تا تببئه روشن شود تا جان هیچ گوبه ابهام و سوء اسطتطفطاده 

باقی بمابد هبا که شفا  سازن در روبد اجبان دادگاه ها هم موجب 

افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه خواهد شد و هم از بسطبطت 

  دادر اتهامات سیاسی به بظام جلوگیبن می کند.

 محکمه  فریدون
 سیاسیمحمّدجواد سلطانی نژاد           

 وعده زمین مانده دولت ها

 پرونده قضایی برادر رئیس جمهور
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مشکلی پباهمیت ولی تکبارن ، مشکلی که روز و شب با آر درگیب هستیم. هب روز صب  در دابشگاه یا محل کارمار ، 

قبل از س م و احوال پبسی ، هنوز از راه ببسیده شکایت میکنیم و یا وقتی که دیب به ک س درس میبسیم و با بطگطاه 

غضب آلود استاد مواجه میشویم اولین توجیهی که به ذهنمار میبسد تبافیک و خیابار هان شلوغ است. امّا تا به حال 

به این فکب کبده ایم که ما هم در به وجود آمدر این مشکل تأثیب بسیار زیادن داریم. میپبسید هرور؟ بطمطوبطه اش 

باهنجارن ها و قابور شکنی هایی است که هه به عنوار عابب پیاده و هه به عنوار رابنده ، هب روز دست به ارتکابشطار 

میزبیم و هه بسا این قابور شکنی ها و بادیده گبفتن قوابین راهنمایی و رابندگی موجب زیار ها و خسارات جطبطبار 

ها در  باپذیبن مثل تلفات در حوادث و تصادفات رابندگی بشود که موضوع اصلی مورد بحث ما هم هست. مبگ ایبابی

کند کطه هطبا  دهد که گاهی به معنان واقعی کلمه ابسار را میموم می تصادفات و سواب  رابندگی آب در راحت رخ می

ها قببابی سواب  رابندگی شدبد و  ها تا این حد پایین است؟ هبا هزارار ایبابی در این سال در جاده ”جار ایبابی“بهان 

ها؟ اگب از مبدم یا حتطی  ها؟ خودروها؟ یا خود ما ایبابی ان بب گبدر کیست؟ جاده هان جاده شوبد؟ ت صیب این مبگ می

مسئو ر بپبسیم م صب این کشتارهان   جاده ان کیست؟ بسیارن از آبها ابگشت اتهام را به سمت خودرو سازار بشابه 

میبوبد و از خودروسازار به عنوار متهم ردی  اول در این امب بام میبببد و عده ان هم با ابصا  بطیطشطتطبن قضطاوت 

میکنند و در کنار خودروسازار از جاده هان باامن و غیب استابدارد در تلفات جاده ان بام میبببد. آیا یک خودرون بطی 

کیفیت و جاده ن باامن به تنهایی باعث حادثه و کشته شدر یک شخص میشود؟ پس ب ش رابنده در این حادثه هطه 

میشود؟ رفتار رابنده در تصادفات جاده ان، عامل تعیین کننده اصلی است و رفتارهان ضداجتماعی بطا خشطوبطت در 

رابندگی و بحوه رابندگی خشن بیز با تصادفات رابره داشته دارد. اینکه خودروهان ایبابی و جاده هان باامن به عنطوار 

عامل هان مهم در تلفات جاده ان به شمار میبوبد، به اینکه واقعیت بداشته باشد اما قرعا همه ح ی ت بیطسطت زیطبا 

هطزار بطفطب 06آمارها بشار داده است که همدستی خودرو ها و جاده ها و رابندگار باعث شده ایبار در سال گذشته 

کشته در تصادفات جاده ان داشته باشد پس بحوه ن صحی  رابندگی یک فاکتور اصلی در این خصوص بشمار میطبود. 

در هنگام رابندگی ممکن است مشک تی بوجود آید مابند رعایت بکبدر حق ت دم که خیلی از اوقات موجب بطزاع و 

درگیبن میشود و بوق هان بی مورد در پشت هباغ قبمز و توق  رون خط عابب پیاده و... همه ن این موارد شخصیت و 

فبهنگ شخص رابنده را بمایار میسازد. در واقع بحوه رابندگی بموبه ان بارز از اخ ق اجتماعی اشخاص است، هباکطه 

رعایت قابور و م برات، احتبام به ح وق دیگبار، افزایش آستابه تحمل فبدن در م ابل محبک هان تبافیکی و میطزار 

پاکیزگی و س مت اتومبیل و ایجاد فضان آرام ببان سببشینار و رابندگار دیگب، همگی بموبه هایی از رفتار اجتماعطی 

رابنده است که هنگام رابندگی باخودآگاه از شخصیت واقعی او منعکس می شود. عدم رعایت ح وق دیگب رابندگار و 

تجاوز به حبیم آبها یا ایجاد وحشت و اضربا  در بین دیگبار بشابه خشوبت و بدرفتارن فبد می باشد و او را شخصی 

گستاخ و متجاوز معبفی می کند. رابندگی در دو جمله یعنی رعایت قابور و م برات و رعایت ح وق و حبیم دیطگطبار 

است و ما باید این باور را در ذهن خود بپبورابیم که از عدم رعایت قابور و م برات راهنمایی و رابندگی بمی توار ببان 

بمایش توابمندن ها و استعدادهان بهفته خود استفاده کبد هباکه با این کار تنها شخصیت ما بزد دیگبار تضعی  می 

  شود و موجب تبویج و توسعه فبهنگ غلط رابندگی در بین اطبافیار و اعضان خابواده خود می شویم.

 اجتماعی رضا جدیدی          

 یک دو سه ... مرگ جاده ای! 
 طنز سید محسن حسینی          

 رنج نامه

 قبل از آن به که زبان بازی کنی

 خود کاله خویش را قاضی کنی

 النه مرغی که سپردی تو به ما 

 خیر سر اسمش نهادی خوابگاه 

 النه ی مرغ و کالغ و کفتر است

 گرچه دانم جفت گوشانت در است

 صحبتی دارم به گوش دل بگیر

 گوش چپ را بهر حرفم گل بگیر

 تا بماند حرف من اندر سرت

 تا بریزد تک تک کرک و پرت

 غیر حق گویم اگر زین ماجرا 

 تو لِه ام کن در میان دست و پا

 پیش خود گویم که ناسالمتی

 درس میخوانم مکان دولتی

 دولتی و نیمه باشد یا آزاد

 هر سه جایش پولها رَود به باد

 سی تومن مازاد بهر چه دگر

 می ستانی از افراد در به در

 اتصالی کرده یا سیم پریز؟ 

 یا که جوهر ریخته بر روی میز؟ 

 نکند کفی کفشت شد سوراخ ؟ 

 خاری بر پا آوردَت هی آخ و واخ؟ 

 شایدم درز شلوارت گشته باز؟ 

 یا که سرقت میکنی بهر نیاز؟ 

 خود بگو ای ناظر نانازی ام

 علتت دندان شکن بود ، راضی ام

 سی تومن سهل است سیصد میدهم

 هرچه گفتی تو که باید ، میدهم

 تو فقط علت بیاور جان من

 نوش جانت روزی من نان من

 کاش این پولها خرج ما شود

 المپ های مرده باز احیا شود

 کاش پنجره میان بادها

 نزند پس لرزه ها... فریادها

 کاش حمامش همیشه گرم بود

 تخت خوابیدن برایم نرم بود

 کاش انقدر نگویم کاش ، کاش

 دگر نسوزد دهان بهر این آش

 در ابیات قبل گر یاد آیدت

 که تفکر عمیقی بایدت

 گفته بودم یافتم صدها دلیل

 بر عیوب خوابگاه بی بدیل

 گر بگویم عیب های دیگرش

 از سرویس بهداشتی بی درش

 ای برادر بهر شادی خدا

 کیسه را شل کن برای حال ما

 تا نگویم من که مشکل ناظر است

  که  فقط   هنگام   پولش  حاضر  است

1398بهار  

 امضاء ؛ یک دانشجو

 بعد فرغت از ادوار مدرسه 

 دوره ی جبر و سؤال و هندسه 

 سدی اعظم شد نمایان رو به رو

 تا شکافد علم ما را مو به مو

 سدی از جنس کتاب و تست و هوش

 گرچه پر بوده مرا این ها به گوش

 گرچه از ذهنم بسی سد دور بود

 لیک نام اعظمش کنکور بود

 کبک گشتم چهار ساعت سر به برگ

 غرق گشتم زیر حجم این تگرگ

 تا به چشم دیدم که آن روزم گذشت

 نور چشمانم فدای علم گشت

 بر نشستم تا جواب آید به ماه

 تا که یادم آرَد ایام سیاه

 روزهای تیره و شب زنده دار

 شام بی خوابی و درد بی شمار

 گر پدر سهمی ز روز جنگ داشت

 بر پسر ارثی گرانمایه گذاشت 

 سهم من از سهمیه باد هواست

 پانزده درصد ز تو ، ما را دواست

 گرچه سهمی نی مرا زین ماجرا

 لیک خوشحالم که اِستادم به پا

 تا که تاریخ نتایج سر رسید

 هرکسی محصول کشت خود بدید

 شکر ایزد رتبه ام مطلوب بود

 گرچه نه عالی ولیکن خوب بود

 تا به لطفم برگرفت یزدان پاک

“اراک ” قسمتم شد سر در شهر   

 ترجمانم تا کجا باشد رفیق

 تا که شرحی باشدم برتو دقیق

 از اساتید و کتاب های عمیق 

 یا که از سلفش بگویم بی دریغ

 بگذریم از سلف های بی عدل و داد

 زورم اکنون نرسد به اوسِتاد

 باید بهر خنده ی اهل خرد

 محتوایی گویم تا هوشَش پَرد

 محتوایی طنز گونه با دوام

 گوش پرکن باشد از نوع کالم

 گویمت از خوابگاهی بی بدیل

 بر عیوبش یافتم صدها دلیل

 علت اوّل قصور ناظر است

که   فقط   هنگام   پولش حاضر است 

 ناظران خویش خواه با جیب پر 

 هیکل ها... آه... کله گنده ، مفت خور

 ناظر ای خوش صحبت ای مرد عزیز

  ای که صد حرفت نباشد چون پشیز

پور     فرازی از وصیت نامه اهید فرامرز بخری
بب سنگ قببم اسم مبا بنویسید و به جان آر حدیث امام حسین)ع  را که معلمم به من آموخته ، بدهطیطد 

یطابطد  بنویسند. )ار کار دین محمد لم یست م ا  ب تلی فیا سیو  خذینی  اگب دین محمد)ص  تداوم بمی

 مگب با کشته شدر من ، پس ان شمشیب ها مبا در ببگیبید. 



 

 )ع(دانشگاه اراک ، ساختمان جهاد، حوزه باقرالعلوم

 

 63930447390)سردبیر(  
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به بظبم ] درشماره :   6398***3379

 [ زیاده رورن کبدید. تیتب واقطعطاد 620قبل )

توهین آمیز بود و این بحوه حمله به رئطیطس 

 جمهور ببان بشبیه ن شما قابل قبول بیست.

ممنور از توجه و ب د جنا  عالی.  قصد        

توهین و تخبیب بداشتیم ، بداریم و بخواهیطم 

داشت. صبفاد وعده هان ایطام ابطتطخطابطات و 

 اتفاقات بعدش را یادآورن کبدیم.

ان کاش غذان روز :    6383*** 9640

 هان غیب ماه رمضور هم به خوبی ا ر بود.

افرار و سحبن رو :    6369*** 7036

پنج شنبه و جمعه رزرو کبدم که هطب وعطده 

تومار و هطب وعطده افطرطارن ۸۳22سحبن 

تومار بود. از گبور بودبش که بگذریم  8۳22

پنج شنبه سحبن رو بیوردر و قبطلطش هطم 

 اط عی بدادر . واقعا هبا بظارت بیست؟

بظافت سطبویطس  :   6381*** 6047

بهداشتی هان فنی افتضاحه بمیدوبم مشکطل 

 کجاست و اصن بمیدوبم به کی باید بگیم؟ 

شما میتوابید آزادابه ابت ادات و پیشنهادات 

خودتار  را در مورد مسائل دابشگاه و بشبیه 

به   63930447390از طبیق شماره تلفنی 

 اشتباک بگذارید. 

در فضان مجازن هم با همین شماره با شما 

 در ارتباط خواهیم بود...

 آنچه اما گفتید:

basijarakuni@gmail.com 

با تشکر از همه ی کسانی که در   

آماده سازی و چاپ  این شماره هم   

 به ما یاری رساندند.

 صاحب امتیاز: 

 بسیج دانشجویی دانشگاه اراک

 رسول یوسفیمدیبمسئول: 

 حامدآقالبطباح و صفحه آرا : سبدبیب ، 

بویسند.  گویند یا می این روزها همه درباره ن اب    و پیامدهان آر سخن می

کنند تا مدح و ستایطش؛ امّطا  ایم ، بیشتب ب د و اعتباض می تا آبجا که ما دیده

شون ؛ زیطبا  زده می بگبن ، شگفت ها و ابت ادها می وقتی در فهبست اعتباض

هان جارن و شایطع در  بینی که بازتابی از واقعیت هیچ عیبی در حکومت بمی

مبدار را به هیزهطایطی مطتطهطم  ها و دولت میار مبدم بباشد. مبدم ، سیاست

ابد. شما در زبدگی به هنطد ایطبابطی  و بیش به آر آلوده  کنند که خود کم می

اید؟ از هب ده ایبابی هطنطد بطفطب را  اید که از آر پشیمار بشده اعتماد کبده

شناسید که ابصا  را بب زورگویی و ح ی ت را بب منفعت و دیگبن را بطب  می

هان ایطبار  ها و خیابار خویشتن تبجی  دهد؟ مگب یک دختب جوار در کوهه

امنیت دارد که مبدم کوهه و خیابار از حکومتشار توقع حمایطت و مطبوت 

هان  داربد؟ هند درصد از هشتاد میلیور ایبابی ، منافع ملی را در پان منفعت

خواهیطم هطهطارهشطمطی  کند که از حکومت می جزئی و شخصی قببابی بمی

زبیم که از حطاکطمطار  مباقب منافع ملی باشد؟ مگب ما همدیگب را کم دور می

اید کطه  توقع داریم با ما صا  و صادق باشند؟ تا امبوز به هند ایبابی ببخورده

است یکی از هند شیل خود را رها کند تا جا ببان جوابی بیطکطار   حاضب شده

کنیم ؛ امّا تبدید بکنید  مدارار را به توهم توطئه متهم می باز شود؟ ما سیاست

ان دراز در فبهنگ عمومی ایبابیار دارد. ایبج پزشکطزاد  که توهم توطئه ساب ه

را پیش از اب    بوشت ، بطه پطس از ابط ط  . ”  جار باپلئور  دایی“کتا  

دهد که ریا هنوز در میار ما بطیطداد  دوستی ما گواهی می خوابی و حافظ حافظ

صد سال ، شطعطب  ببدیم و پس از شش کند ؛ وگببه از آر به حافظ پناه بمی می

حافظ همچنار بُ ل و بَ ل مجالس ما ببود. در وضعیت سخت اقتصادن و زیطب 

جطا  توار از مبدم خواست که همواره و در هطمطه فشار ف ب و محبومیت ، بمی

اخ قی و بامبدمی در میار مبفهار ما بیشتب  جابب اخ ق را فبوبگذاربد؛ امّا بی

از فبودستار است. در تحلیل بظم سیاسی همواره این خرب ببان شهطبوبطدار 

وجود دارد که وضع موجود را به گبدر دیگبن بیندازبد ؛ آر دیطگطبن خطواه 

دولت و حکومت باشد و خواه دشمن بیبوبی و خواه جبب اجتطمطاعطی. بطظطم 

سیاسی در خأل یا بب اثب تصاد  شکل بگبفته است و اگب هم هنین بطاشطد ، 

تبیطن  ممکن بیست که استمبار آر بیز وامدار خأل یا تصاد  باشد. اگب ما مهم

تبین مصائب ملی را بطه فطبصطتطی بطبان  مسائل سیاسی کشور و بلکه عظیم

ایم ، بب اثب تصورن است که از دوگابگی ملت و دولت  سازن تبدیل کبده جوک

سازد ، و ما بیز اگب حکومت را بخشی از  داریم. هیچ کس ببان خود جوک بمی

ساختیم. حکومت را  دابستیم ، ببان آر جوک بمی هویت اجتماعی خویش می

پنداریم که ایطن گطوبطه کطارخطابطه ن  می”دیگبن”و حاکمار را و دولت را 

سازن ما به تولید اببوه در لحظه رسیده است ؛ غافل از آبطکطه بطظطم  جوک

ان از جهار ایبابی ما است. ببخ   بخبگار امطبوز ،  سیاسی موجود ، گوشه

آثار روشنفکبار و بویسندگار عصب مشبوطه ، سبشار از ب دهان تند اجتماعی 

بامط   سیاحت“است. آبار بیش از دولت قاجار، مبدم را ب د و حتی هو کبدبد. 

ان بطه تطن  ان هه کیسه العابدین مباغه را بخوابید تا ببینید زین ”بیک ابباهیم

بوشت  عبدالبحیم طالبو  ، ب د بطاورهطان  ”احمد“ملت کشیده است. کتا  

، ”شبح زبدگابی من“عمومی است به بظم سیاسی کشور. عبداهلل مستوفی در 

السلرنه را. مطیطبزا  الدوله و بهمار مبدم را به باد ابت اد گبفته است ، به ف ر

خطوابطد.  محمدعلی مح تی در سفببامه و خاطباتش، مبدم را مط طصطب مطی

گوییم ب د حاکمار را رها کنیم و تنها گبیبار ملت را بگیبیم ؛ امّطا بطاور  بمی

 کنیم که از کوزه همار ببور تباود که در اوست. 

 کار خودمان است ؛ نه خوداان...

 اجتماعی ارسالی دانشجو          

 تلنگر به مردم

 

ان ارزشمطنطد  باشد ، مجموعه زبار شیبین پارسی که همار زبار مادرن ما می

هان قدیمی با خروط مطیطخطی  بوشته ها و سنگ شامل پارسی باستار ، کتیبه

هان خروط پهلون و از سطویطی  بوشته سنگ  پارسی میابه یا پارسی درن با  و

گبفته از فبهنگ بعد از اس م ،  دیگب الهام

جا بهتبین سبمایه ملی و هطویّطت مطا  همه

بها ، میباثطی  ایبابیار است. این امابت گبار

بسطل بطه  بطه سینه و بسل به است که سینه

دست ما رسیده است ، اهمیت آر زمطابطی 

سطبان ایطبار  شود که حمطاسطه بیشتب می

گوید عجم را با آر بها  باستار، فبدوسی می

با توجه  داده و قدر و قیمت بخشیده است.

به این ویژگی ، یطکطی از مطواردن کطه 

توابد در رشد و گسطتطبدگطی حطوزه   می

مفهومی زبار پارسی ، مدد رسابد ، کارببد 

ها در زبار است. افزور بب ایطن ،   گویی واژه بویسی و درست هان درست روش

کطنطد تطا   ها کمک می گویی واژه بویسی و درست هان درست کارگیبن روش به

هان معنایی دور بطگطهطداریطم ، و بطا  هان روزمبه و لیزش  زبار را از آسیب

ان  سازن این مهم ، به پویایی آر بپبدازیم. هنگامی که متن و بطوشطتطه  عملی

شود ، هه علمی و هه یک م اله عادن باشد ، باید با ام  و بگطارش  منتشب می

درست بوشته شود. خوابنده یک متن علمی که تمام هوش و حواس خطود را 

محض ببخورد با یک غطلطط  جمع کبده تا صحت علمی م اله را درک کند ، به

شطود. عطدم رعطایطت قطواعطد  اعتماد مطی ام یی ، بسبت به کل موضوع بی

شود. به  بویسی و دستور زبار بیز موجب همین حالت شک و تبدید می درست

ان  کنند هب بوشطتطه بظبار امب تح یق توصیه می همین دلیل است که صاحب

بطظطبار  هایی که از همین صاحطب خوبی مبور شود و در کتا  قبل از ابتشار به

منتشب شده بب اهمیت شیوه بگارش تأکید بسیار شده است. اهطمطیطت ایطن 

هان بسیار مهم به  ان است که در بشبیات علمی، یکی از ب ش موضوع به ابدازه

ویباستارار اختصاص دارد. قطواعطد و 

زبار  هان بشبیات علمی فارسی بامه آیین

بیز بب ب ش ویباستارار تأکیطد دارد و 

حضور ویباستار تخصصی و ادبی یطکطی 

از شبایط اصلی در بشطبیطات عطلطمطی 

شود. به غیب از ام ن درست  شمبده می

ها ، شیوه بوشتن فارسی بیز ططی  واژه

هند دهه اخیب دهار تجدید بظبهطایطی 

شده و معیارهایی هطمطچطور حطفطظ 

ها و استفاده صطحطیط  از  است  ل واژه

ها و بسیارن بکات دیطگطب، مطورد  فعل

بظبار قبار گبفته و تطوسطط بطهطادهطایطی هطمطچطور  تأیید ادیبار و صاحب

 شود. فبهنگستار زبار و اد  فارسی تصویب شده است و رعایت می

 پاسداات زبان فارسی
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