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ارائه دانشگاه  وظیفه  اصلی ترین  آموزشی  خدمات  ارائه  از   بعد 
 خدمات صنفی و رفاهی به دانشجویان است. بعضاً مشاهده میشود
 که دانشگاه ها به خصوص دانشگاه های دولتی در این امر نمیتوانند
 عملکرد خوبی داشته باشند که این عملکرد ضعیف می تواند علل
صحیح ریزی  برنامه  عدم  مالی،  مدیریت  عدم  جمله  از   مختلفی 
 مسئولین در انتخاب اولویت ها، کمبود بودجه اختصاصی از طرف
 وزارت علوم برای دانشگاه ها و ... داشته باشد اّما باید فهمید که
تمام و کمال حل به صورت  نیست  قرار  این معضل هیچگاه   چرا 
اصلی مقصر  آیا  می ماند؛  لنگ  آن  از  جایی  یک  همیشه  و   شود 
یا علوم هستند  وزارت  یا حتی مسئولین  و  ها  دانشگاه   مسئولین 
و علمی  و سطح  موقعیت جغرافیایی  به خاطر  دانشگاه  هر   اینکه 
 مالک های دیگر باید از سطح خدمات رفاهی و صنفی متناسب با
 این موارد  برخورد دار باشد؟ در جواب این سوال دو دیدگاه وجود
 دارد؛ دیدگاه اول به نحوی است که می توان با قطعیت بیان کرد
 که حل این مشکالت به عهده مسئولین دانشگاه )اموردانشجویی(
باشیم داشته  باره  این  در  ای  مطالبه  بخواهیم  اینکه  و  باشد   می 
 باید از آنها طلب کنیم. اّما دیدگاه دّوم مکمل دیدگاه اّول است؛ به
 طوری که برای حل این مشکالت توسط امور دانشجویی دانشگاه
بتوان تا  گیرد  انجام  دانشجویان  خود  سوی  از  مطالباتی  باید   ها 
دانشجو گیر  گریبان  واقعاً  معضالت  این  که  فهماند  مسئولین   به 
اعتراض نمونه  به عنوان  دارد؛  این مطالبات وجوه مختلفی   است. 
دانشجویی مثل غذای سلف ارائه خدمات  افزایش هزینه های   به 
دانشجویی خدمات  واگذاری  معتقدند  دانشجویان  که   دانشجویی 
 به بخش خصوصی به ویژه در زمینه تغذیه موجب شده تا قیمت
 غذای دانشجویی هرساله افزایش یابد اما کیفیت همچنان آب رود.
 از طرفی باید این نکته را نیز متذکر شد که هر ساله قیمت غذای
است درحالی  این  یابد  می  افزایش  تورم  با  متناسب   دانشجویی 
 که دانشجویان دارای حقوق نیستند که میزان آن بر اساس

اخیر شاهد یا همچنین طی سال های  و  باشد  داشته   تورم رشد 
این روند موج آزاد در دانشگاه ها هستیم که   افزایش سلف های 
 نگرانی تعطیل شدن سلف های دانشجویی را در میان دانشجویان
جمعیت بیشتر  دانید  می  که  طور  همان  یا  و  است  کرده   ایجاد 
 دانشگاه های دولتی را دانشجویان غیر بومی تشکیل می دهد که
 این دانشجویان نیازمند امکانات خوابگاهی نیز هستند اّما با وجود
 این که در بعضی دانشگاه ها مخصوصاً دانشگاه های دولتی هزینه
 استفاده از خوابگاه بسیار باالست و یا اینکه حتی در برخی از آن
نمیگیرد تعلق  دولتی  خوابگاه  الورود  دانشجویان جدید  به  که   ها 
کنند، زیادی صرف خوابگاه های خودگردان  باید هزینه خیلی   و 
 همچنان مشکالت خوابگاهی نیز وجود دارد. البته مشکالت صنفی
 تنها مختص دانشجویان غیر بومی نیست بلکه دانشجویان شاغل به
 تحصیل در محل زندگی خود نیز با بسیاری از این قبیل  مشکالت
 در این حوزه مواجه هستند مثل مشکالت حمل و نقل از دانشگاه
 به محل زندگی خود در شهر و نبود همیشگی وسیله نقلیه عمومی
 و یا صرف وقت زیاد برای رفت و آمد به دانشگاه و ... می باشد. به
 این ترتیب دانشجویان برای یک مطالبه همگانی و اصولی نیازمند
 به تعدادی نماینده برای احقاق حق خود دارد که این نمایندگان
 در قالب شورایی به نام شورای صنفی در دانشگاه این کار را انجام
 می دهند. خوشبختانه این شورا چند سالی است که در دانشگاه
 اراک نیز فعالیت دارد درصورتی که دانشجویان برخی دانشگاه ها
این هستند،  خود  دانشگاه  در  صنفی  شورای  تشکیل   در حسرت 
راه به  اقدام  از دانشگاه های کشور هنوز   درحالی است که برخی 
این نیز  ما  دانشگاه  در  اتفاقاً  اندکه  نکرده  صنفی  شورای   اندازی 
شورا این  جدید  اعضای  و  شد  برگزار  گذشته  هفته  در   انتخابات 
وضعیت بهبود  و  تغییر  برای  روزی  اینکه  امید  به  شدند.   انتخاب 
 زندگی مان خودمان دغدغه مند باشیم نه منتظر اقدامات مسئولین؛
البته این مسئله عدم مسئولیت پذیری مسئولین را توجیه نمی کند!

نماز اقامه  از  بعد  یکشنبه  است هر  قرار  واصله  اخبار   طبق 
 ظهر و عصر در مسجد فاطمه الزهرا دانشگاه اراک واقع در
تریبون پشت  دانشگاه  مسئولین  از  یکی  سردشت،   سایت 
باشد.  برود و پاسخگوی سؤاالت دانشجویان و دانشگاهیان 
را دانشجویان  مطالبات  که  میکند  تالش  هم  قریب   صبح 
مسئولین اظهارات  طرفی  از  و  برساند  مسئولین  گوش   به 
عدیده مشکالت  اینکه  به  توجه  با  کند.  منتشر  را   مربوطه 
 ی دانشگاه اراک بر احدی پوشیده نیست و هرروز بر حجم
صدر سعه  و  مسئولین  اهتمام  لذا  میشود،  افزوده  هم   آن 
 دانشجویان را میطلبد تا با یک تعامل همه جانبه از ضعف و
 نقصان دانشگاه مان کاسته شود. از طرفی انتظار میرود که
 مسئولین و دانشجویان از این طرح هفتگی استقبال کنند
تا فضای مطالبه گری به صورت اصولی و مؤثر شکل بگیرد.

 آقای روحانی! ما به جنابعالی مشکوکیم! شک ما از این بابت است
 که با گذشت چند هفته هنوز از اقدام دولتتان در خصوص سهمیه
 بندی بنزین و افزایش قیمت بنزین، توجیه نشده ایم و پاسخ اقناع
 کننده ای از جنابتان نشنیده ایم. چندین سؤال مهم و کلیدی را تا
 به حال جواب نداده اید. شما که طبق گفته ی خودتان مستحضر
با این اهمیت ممکن است چه تبعات  هستید که اجرای سیاستی 
یک مانند  چرا  بگذارد؛ پس  برجای  امنیتی  و  اجتماعی   اقتصادی، 
 مدیر با تدبیر از اّول مسئولیت تصمیم گیری و در ادامه مسئولیت
 اجرای سیاست را بر عهده نمی گیرید و در این وضعیت اقتصادی
 پشت ملت را خالی می کنید؟! شما که به تبعات امنیتی اجرای طرح
برآوردهای اّما  اید  بوده  واقف  این زمان خاص،  این شکل و در   به 
نظر تحت  اطالعات  وزارت  جمله  از  مختلف  امنیتی  های   دستگاه 
 خودتان را با وجود اینکه در همه آنها هشدار داده شده بود که این
ً  طرح می تواند به نتایج امنیتی ناگواری منجر شود، عالماً و عامدا
 نادیده گرفته اید. ظرف چند هفته گذشته، در این کشور خون هایی

 به زمین ریخته شده و برای جنایت ضد انقالب و اوباش علیه مردم
 زمینه و ظرفیتی فراهم شده که شما به عنوان  رئیس جمهور هشدار
 الزم را برای پیشگیری از اجرای آن دریافت کرده بودید اّما به آن
 اعتنا نکردید. پرسش این است که چرا؟ ریشه این ریسک چیست
 و جنابعالی چه جوابی به این ابهام بزرگ دارید؟ آیا ما حق داریم
 برخی تحلیل های دست و پا شکسته را جدی بگیریم که عقیده
 دارد شما اساساً حدی از آشوب و ناآرامی را به ضرر خود نمی دانید
 و از آن استقبال هم می کنید؟ از طرفی مخالفت علنی جنابتان با
به اعالم گردید.  ها  بار  قضائیه  قوه  در  فساد  با  مبارزه   روند جدید 
 صورت پی در پی از گوشه و کنار اقوالی با این مضمون از شما نقل
 شده که گفته اید اگر با برادر من برخورد شود من چنین و چنان
 خواهم کرد. برخی از این نقل ها مربوط به جلساتی است که به هیچ
یزد هم خودتان در سخنرانی  نمی شود.   وجه خصوصی محسوب 
مبارزه فعلی  روند  اگر  نشان کشیدید که  و  قضائیه خط  قوه   برای 
 با فساد تداوم پیدا کند، آرام نخواهید نشست. آیا میتوانیم بپرسیم

 چرا؟! آیا پروژه ای که شما از یزد کلید زدید، به سهمیه بندی بنزین
 و حوادث بعد از آن مرتبط است؟ شّم سیاسی صاحب نظران این
ایجاد کرده است که شخص شخیص شما در حال  شک جدی را 
 گرفتن انتقام بابت فشاری هستید که پروژه ضد فساد بر شما و تیم
 تان وارد کرده یا شاید هم تصور می کنید با به هم ریختن کشور می
 توانید این روند را موقتاً متوقف کرده و تمرکزها را به جای دیگری
 منتقل کنید. این سخن درست است؟ جسارتاً باید خدمتتان عرض
 کنیم که احساس میشود شما پا را از این هم فراتر گذاشته اید و
 می گویید مسئولیت اجرای این سیاست را به وزیر کشور و شورای
به نوعی از همه چیز اعالن بی خبری و  اید و   امنیت کشور سپرده 
 دیگران را فدای خود می کنید. این عذر بدتر از گناه است!! اینکه
 شما مطلع نبودید چه تصمیماتی در راستای پیاده سازی این پروژه
 اتخاذ شده و چه تمهیدات کارشناسی و اقتصادی برای آن در نظر
 گرفته شده است، از اساس بی مسئولیتی و بی تدبیری شما را اثبات
 میکند و اگر هم این موارد را می دانستید، اظهارات شما به نوعی
 طفره از پاسخگویی به مردم است! آقای روحانی شما باید بگویید در
 حالی که اصلی ترین اعضای دولت شما با این کار مخالف بوده اند،
 شما به اتکای چه کسانی و با کدام تحلیل، طرحی چنین “حساس”
اجرا خاص  زمان  این  در  را  “خطرناک”  گفت  باید  حتی  شاید   و 
 کرده اید؟! ما انتظار داریم هر چه سریع تر به ابهامات مذکور پاسخ
 دهید و دیگر عذر بدتر از گناه نیاورید که بی خبر بوده اید و یا با
 انداختن تقصیرات به گردن دیگران و سوء استفاده از موضع رهبری،
 از پاسخگویی طفره بروید. آقای روحانی اگر پاسخمان را نگرفتیم

شک مان بیشتر هم میشود. ما به شما مشکوکیم!

صنفیامیررضا لک

سیاسیحامد آقالر

صفحه 2

مطالبه گری از دانشگاهمطالبه گری از دانشگاه

عـذر بـدتر از گنـاهعـذر بـدتر از گنـاه
  آقای روحانی! ما به جنابعالی مشکوکیمآقای روحانی! ما به جنابعالی مشکوکیم......

یکشنبه های مسئولینیکشنبه های مسئولین
هر یکشنبه یک مسئول دانشگاههر یکشنبه یک مسئول دانشگاه

در مسجد  فاطمه الزهرادر مسجد  فاطمه الزهرا
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 آلودگی هوا، گرد و غبار، ذرات معلق، وضعیت هشدار، وارونگی جوی
 )اینورژن(، خودرو، موتورسیکلت، زوج و فرد، طرح ترافیک، معاینه
 فنی، صنایع آالینده، بیماری های تنفسی، سوخت، یورو ۴، سمی،
 هوای پاک و... ؛ بعید است که حتی اگر ساکن شهرهای بزرگ کشور
 هم نباشید، بیش از نیمی از این کلمات و اصطالحات به گوشتان
 نخورده باشد، چه برسد که در درون ماجرا حاضر باشید و صابون
 این آلودگی به تنتان خورده باشد! تعطیالت ناشی از آلودگی هوا
  هم که هر سال دانش آموزان و دانشجویان زیادی را مسرور میکند.
طرح مانند  کارهایی  که  می رسد  راه  از  حالی  در  تعطیالت   این 
دیگر کالنشهرهای  سطح  در  حتی  آن  شدن  گسترده  و   ترافیک 
نامطلوب وضع  تثبیت  به  قادر  حتی  و  نبرده  جایی  به  راه   عماًل 
کردن تعطیل  بی گمان  بود،  اگر  که  نیست  شهر ها  این  بر   حاکم 
راهکار مسئوالن می شد. آخرین  روز،  برای چند  پایتخت  اقتصاد 
 اینجاست که بحث مسئوالن آغاز می شود؛ یکی ریشه را در بنزین
 غیراستاندارد دانسته و خودروهای غیراستاندارد را مکمل معرفی
 می کند، دیگری گناه عمده را گردن موتورسیکلت ها می اندازد،

 مسئول بعدی از صنایع آالینده در مجاورت شهر ها ناله سر می دهد
تا قصور پلیس در توقف ادامه پیدا می کند   و همین طور چرخه 
و حمل  سامانه  ضعف  سبز،  فضای  کمبود  آالینده،   خودروهای 
 نقل شهری، خودروهای تک سرنشین و... هم به نوبت در جایگاه
 محاکمه قرار گرفته و از دید یکی تبرئه شده و از دید دیگری، نقش
 نخست در ماجرا نصیبشان شود. در چنین شرایطی، طبیعی است
 که هیچ گونه وحدتی در آرا دیده نشده و در زمان ارائه راهکار،
 هر کسی ساز خود را کوک کند تا بسته ای از روش های علمی،
 غیر علمی، آرمان  گرایانه و حتی طنز ارائه و البته به بوته فراموشی
 سپرده شود تا اگر خدای ناکرده دوباره آلودگی برگشت، هر کسی
 روش خود را از بایگانی بیرون کشیده و روز از نو و روزی از نو!
 البته همه این مراحل که درباره دود و ترکیبات ناشی از سوخت
 و امثال آن گفته می شود، برای آلودگی ناشی از گرد و غبار هم
تا جایی که متفاوتی می شود  نتیجه گیری  آنجا  اما   درست است؛ 
 حتی آلودگی ده ها برابر حد مجاز در برخی نقاط هم ممکن است،

هیچ گونه تعطیالتی به همراه نیاورد!

که کنیم   می  زندگی  شده  ای  رسانه  جهانی  در  امروزه   ما 
نقشی و   حضور   بشری  زندگی  ابعاد  ی  همه  در  ها   رسانه 
  پر رنگ  و  مؤثر  ایفا  می کنند. وقت آن رسیده که پس از
توّجه و عدم  پرستی(  رسانه  و  )رسانه هراسی   غفلتی طوالنی 
به ای(،  رسانه  )سواد  ها  رسانه  با  مواجهه  درست  رویکرد   به 
 اصالح الگوی مصرف رسانه ای خود بپردازیم و با مسلح شدن
  به فهم و مهارت های سواد رسانه ای، این ابزار  مفید  را  به
 نفع  آینده بشری  بهینه کنیم. در غیر این صورت باید منتظر
 ظهور و تسلط »تمدن نوین رسانه ای« باشیم که بشر آن هیچ
 سنخیتی با ارزش ها و سبک زندگی بشر پیشین ندارند و این
باشیم!” ای  رسانه  های  مغالطه  “مراقب  انسان!  نابودی  یعنی، 
اجتماعی رایج در شبکه های  ای  رسانه  مغالطه های  از   یکی 
یا مشهور  اشخاص  مورد  در  نادرست  اخبار  و  شایعات   انتشار 
 وقایع سیاسی و اجتماعی است که این شایعات دست به دست
 در رسانه های اجتماعی می چرخد و کاربران به اعتبار فرستنده
 ی قبلی آن را باور کرده و برای دیگران به اشتراک می گذارد اّما
 بعد از مدتی نادرست بودن شایعات مشخص می شود مانند اخبار
 مرگ بازیگران، خبرهای دروغ درباره دولت ها و یا سلطه طلبان
 می توانند از طریق فضای مجازی، محتوای موردنظر خود را به
 اقصی نقاط عالم برسانند و در مقابل مانع از گسترش محتوای
 حقیقت که مخالف نظرات آنان است، بشوند. اینجاست که نقش
سواد رسانه ای مخاطبان بیش از پیش احساس خواهد شد؛ مثاًل
 آتش سوزی پمپ بنزین اصفهان که این شایعه ابتدا توسط یکی
 از رسانه های ضد انقالب و با این ادعا که »معترضان پمپ بنزین
 شهیدحججی اصفهان را به آتش کشیدند« منتشر شد و سپس
 از خروجی آن حذف گردید اّما بسیاری از کاربران ضدانقالب و
 رسانه هایشان آن را بازنشر دادند. اّما واقعیت این فیلم مربوط به
 آتش سوزی پمپ بنزین یوسفیان بندرکنگ)بندر لنگه( است که
 اواخر خردادماه امسال براثر بی احتیاطی خودروی وانت حامل
 گازوئیل اتفاق افتاد؛ تحت تأثیر رسانه ای همین شایعه، آتش
 اغتشاشات بیشتر شعله گرفت و منجر شد که حجم ناآرامی ها
باید دانست مهم ترین دارایی شبکه های یابد. در آخر   افزایش 
 اجتماعی توانایی آنها در دست کاری واقعیت است و چه بسیار
از حقایق تحریف این شبکه های اجتماعی   مسائلی که توسط 
 شده و با مضمونی اشتباه برای ایجاد تشویش در بین کاربران
با سواد رسانه ای قادر به کشف  نشر پیدا کرده است. کاربران 
 پیام های پیچیده موجود در محتوای تلویزیون، رادیو، روزنامه ها
اطالعات این  شد.  خواهند  مجازی  فضای  مهم تر  همه  از   و 
 رسانه ای به افراد جامعه کمک می کند چگونگی ایجاد پیام های
 رسانه ای را درک کنند و اطالعات غلط و دروغ های رسانه ای را
 تشخیص دهند. کاربران بدون تقویت سواد شبکه های اجتماعی
 مجازی و تفکر انتقادی، توان تشخیص این موضوع را نخواهند
 داشت. این مسائل نیازمند تقویت تفکری پرسشگر و همچنین
 توانایی در مدیریت باورهایی است که توسط این شبکه ها مورد

تهاجم قرار گرفته است.

بقیه بین  بچه  فالن  میگویند  ها  وقت  بعضی  شنیدید   حتما 
او به  و  است  عزیزتر  پدرش   و  مادر  برای  برادرهایش   خواهر 
 بیشتر بها میدهند.  در این مطلب  به یکی از این عزیز شده ها
 و یکی از این تبعیض ها اشاره می کنم و بررسی کنیم و ببینیم
 چرا ممکن است این تبعیض انجام شود. اسم این بچه ی مورد
 عالقه وزرا و مسئولین که البته خیلی هم بچه نیست “طهران”
هر به  و  میزنند  قدم  که  دانشگاه  فضای  در  دانشجوها   هست. 
کانال روی  میرود   ذهنشان  میرسند،  که  دانشگاه  در   مشکلی 
 مقایسه و دانشگاه را در کنار دانشگاه های “طهران” میگذارند و
 گله و شکایت ها را روانه دانشگاه و مسئولین دانشگاه میکنند،
 هرچند در این مطلب نمیشود منکر سوء مدیریت هایی شد اّما
 آیا مشکل اصلی تنها این سوء مدیریت مسئولین دانشگاه است؟
  وزارت علوم باید جوابگو باشد که چرا انجمن های علمی دانشگاه
 ما برای کوچک ترین گام به جلو و برگزار کردن کوچک ترین
 برنامه ها جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه و دانشکده های خود،
 باید به سد بودجه بخورند و متوقف شوند و فقط به خاطر این
 مشکل ساکن شوند و از آن طرف اخبار دانشگاه های طهرانی را
 هر روز بشنوند و متعجب که این ها این پول ها را برای اجرای
 برنامه شان از کجا می آورند؟! به آمار ها هم که نگاه میکنند
از متعجب  و  میشوند  ها  دانشگاه  بین  در  تبعیض  عدم   شاهد 
 اینکه پس چطور آنها دارند و ما نداریم؟! پس همه کاسه کوزه
 ها را بر سر مسئولین دانشگاه و سوء مدیریت آنها شکسته می
 شود! اّما اگر کمی با دقت نگاه کنیم شاهد فاصله زیاد آمار ها
 با واقعیت هستیم تا حدی که دانشگاه های دیگر برای فعالیت
 های علمی و فرهنگی خود به شدت تحت فشار هستند، فاکتور
در حال دانشگاه  میز  روی  آنها  فعالیت های   های هزینه های 
 خاک خوردن است و به خوبی وصول نمیشود از آن طرف

 آن ها خود را همچون دانشگاه های “طهرانی” پر پول می بینند
 و نمیدانند چرا نمیتوانند درست گام بردارند.  به خوبی مشخص
 است که چون رئیسان و مسئولین دانشگاه های طهرانی از افراد
 صاحب نفوذ و سیاستمدران  و صاحبان قدرت هستند، شرایط
 بهتری را برای محل تحت مدیریت خود در تصمیم گیری ها
 رقم میزنند و از طرفی با زد و بند های مشخص و قابل پیش
خصوص به  مربوطه  مراکز  از  را  توجهی  قابل  امتیازات   بینی 
 وزارت علوم دریافت میکنند. وزیر علوم باید از این گونه تبعیض
آموزشی عدالت  گرفتن  نظر  در  بدون  امتیازات  پرداخت  و   ها 
 دست بردارد و به همه مراکز تحت مدیریتش نگاه یکسان داشته
 باشد و همه را فدای یکی نکند و مراکز “طهرانی” را به بهانه
  های مختلف ارجعیت نبخشد و برای پیشرفت و احقاق حقوق
 سایر مراکز تابعه خود نیز برنامه ریزی داشته باشد و برای آنها
  هم ارزش قائل بشود. سلف دانشگاه ها، امکانات آموزشی، قدرت
 برای گام نهادن در مسیر علمی و همچنین بال و پر انجمن های
  علمی همه دانشگاه ها را در یک سطح و آن هم سطح مطلوب
 ارتقاء دهد؛ نه آن که یکی را به درجه ای از خوب بودن برساند
 و دیگران را نه تنها در مسیر پیشرفت قرار ندهد، بلکه از حقوق
در خاص  های  مجموعه  از  سری  یک  قدرت  به  و  بگیرد   آنها 
 شهری خاص بیفزاید. دانشجویانی که در دانشگاه های دولتی
 درس میخوانند، حق دارند که در محیط آموزشی مناسب و با
 امکاناتی در حد و اندازه سایر دانشگاه های دولتی تحصیل کنند
 و شرایطی یکسان با سایر دانشگاه ها داشته باشند و این مطلب
 وظیفه وزارت علوم است که خود را عادل بین دانشگاه ها میداند
 و در عمل از این مطلب ناتوان بوده است که عدالت آموزشی را
 بین همه رعایت کند و خودش را درگیر رانت ها و بده بستان

های سیاسی نکند.

اجتماعیمینا کریمی
دانشگاهیسید محّمد میرحسینی

اجتماعیزهرا محمدی
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 شما میتوانید آزادانه انتقادات و پیشنهادات خود را در رابطه با هفته نامه “صبح قریب” و همچنین مسائل
دانشگاه )مشکالت صنفی و آموزشی( از طریق شماره 09376445726 به اشتراک بگذارید

 فرزندی متولد شد نام او را مهرداد گذاشتند. سالها گذشت او دیگر
 بالغ شده بود. انگار عشق و هدیه خداوند برای خانواده و دوستانش
 بود. اشک در چشمانشان حلقه می زد وقتی پس از روزی سخت و
 مالل آور، مهرداد با تبّسمی آرامش بخش و با جمله “دوستت دارم”
از روی مهربانی به پسر همسایه در او   هدیه تولّدشان را می داد. 
 درس ریاضی کمک می کرد و البته شوخی و بازی نیز جز آن بود.
 اینک زمستان نزدیک است و باران می بارد. پس از اتمام سمینار
 در روز جهانی ایدز و کلی شعار زیبا در مورد مبتالیان به او یک
 آزمایش رایگان می دهند! اما... اما پاسخ مثبت است و اینک این
 تنها مثبت زندگی اوست. احساس سستی می کند. انگار کیسه هایی
 مملّو از درد و استیصال را بر دوش می کشد. بعد از بیست دقیقه

 خیره ماندن به نتیجه آزمایش به خانه می رود. او به عصای خانواده
 تکیه می کند و ناگزیر ماجرا را تعریف می کند اّما به یک باره عصا
 می شکند. بله او طرد شده و با او به عنوان دزد امنیت و سالمت
 برخورد می کنند. صمیمی ترین رفیقش دیگر با او به کافه نمی رود،
 زندگی برایش مثل یک اسپرسو تلخ شده است. پسر همسایه معلم
اّما همان تولد مهرداد است  امروز   ریاضی خصوصی گرفته است. 
 کسی که او را بخشش خدا نامید، هدیه ای جز نصیحتی که میگوید
می پوشد را  پالتویش  ندارد.  نکن،خب؟!”  خراب  را  چیز   ”همه 
می شود. گم  باران  هق هق  در  گریه اش  می رود.  بیرون  خانه  از  و 
فقط او  برای  همه  و  همه  می بارد،  مرد  این  برای  هم  او   آسمان، 

 می بارند...

دسترسی قطعی  طوالنی ترین  و هشت،  نود  آبان   آخر   هفته 
از پس  روز  یک  تنها  داد.  رخ  ایران  سراسر  در  اینترنت   به 
بنزین گران شدن  برابر شوک  در  اعتراضات گسترده   شروع 
 در سراسر کشور، دستور اجرای این سیاست بی سابقه توسط
 شورای امنیت کشور )شاک( به شرکت ارتباطات زیرساخت
 ابالغ شد. پس از ابالغ این امر در روز شنبه 25 آبان توسط
 شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها متولی شبکه های
حاکمیتی سیاست های  کارگزار  نیز  و  کشور  مخابراتی   مادر 
 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در بخش ارتباطات، بالغ
 بر 2۴ ساعت طول کشید تا اینترنت به طور کامل از دسترس
 خارج شود. در این تاریکی کامل هنوز آمار دقیقی از تعداد
 کشته شدگان و مجروحان و مردمی که در روزهای اعتراض
فراسوی در  نیست.  دسترس  در  شده اند  دستگیر   خیابانی 
 مرزها و طبق گزارش صندوق بین المللی پول از ارزش ۴۸۴
 میلیاردی تولید ناخالص ملی ایران در سال 2019 و با توجه
 به اینکه سهم فناوری ارتباطات و اطالعات از تولید ناخالص
ارزش می توان  می شود،  برآورد  درصد   2 حدود  ایران   ملی 
میلیارد  ۸.۸ را  در سال 2019  این حوزه  اقتصادی   فعالیت 
و تراکنش ها  عمده  قسمت  اینکه  وجود  با  دانست.   دالر 
 تبادالت این حوزه با استفاده از اینترنت میسر می شود، باید
کشور به  اینترنت  هفته  یک  قطعی  تحمیلی  هزینه   پرسید 
 چگونه جبران خواهد شد؟ در این یک هفته بسیاری از کسب 
اینترنت بستر  بر  خدمات  ارائه  حوزه  در  داخلی  کارهای   و 
 داخلی ایران به فعالیت خود ادامه دادند. بسیاری از این کسب

 و کارها در 5 سال گذشته با ارائه خدمات پلتفرمی گسترده
با استفاده از حمایت های دولتی ایران و   در شهرهای بزرگ 
 و هزینه های باالی تبلیغاتی توانستند مورد توجه و استفاده
مجموع به  اجمالی  نگاهی  با  اما  بگیرند.  قرار  جامعه   عموم 
 فعالیت اقتصادی همه این پلتفرم های سرویس دهی با کاربری
اقتصاد حوزه فناوری آنها در  پایین   داخلی می توان به سهم 
مؤسسه گزارش  طبق  برد.  پی  کشور  اطالعات  و   ارتباطات 
فعالیت اینترنت  به  آزادی دسترسی   نت بالکز که در زمینه 
اینترنت در ایران به شبکه جهانی   می کند، میزان دسترسی 
 هفته گذشته 95 درصد افت داشت. در وبسایت این مؤسسه
اینترنت قطعی  خسارات  محاسبه  برخط  ابزار  از  استفاده   با 
را مشاهده زمینه  این  در  تجربه کشورهای مختلف   می توان 
آفریقایی کشور   22 میشد  پیش بینی   2019 سال  تا   کرد. 
خود کشور  در  انتخابات  برگزاری  از  قبل  را  اینترنت   قطعی 
سودان کشور  گذشته  میالدی  سال  پایان  در  کنند.   تجربه 
 قطعی دسترسی به شبکه های اجتماعی را پس از اعتراضات
کشور سراسری  اعتراضات  در  کرد.  تجربه  مردمی   سراسری 
 زیمباوه به افزایش 150 درصدی قیمت بنزین، قطعی کامل
 اینترنت صورت گرفت و تعدادی کشته و یا دستگیر شدند.
 برآورد هزینه نت بالکز از خسارات قطعی اینترنت ایران روزانه
 61 میلیون دالر است. همان طور که در تصویر باال مشاهده
گرفتن دالر ۴2 نظر  در  با  هزینه  این  ریالی  معادل   میکنید 
 هزار ریالی در این وبسایت محاسبه شده است که با در نظر
قطعی هزینه  ایران  امروز  بازار  در  نیمایی  دالر  نرخ   گرفتن 

و پانصد  و  هزار  پنج  بر  بالغ  چیزی  روز   ۸ در   اینترنت 
محاسبه روش  در  می آید.  بدست  تومان  میلیارد   پنجاه 

 هزینه قطعی اینترنت در این وبسایت توضیح داده شده که
 این عدد با در نظر گرفتن تحریم های اعمال شده بر ایران،
 میزان فیلترینگ اینترنت ایران و عدم دسترسی به شبکه های
 اجتماعی، پلتفرم های کلیدی خبررسانی و اینترنت موبایل در
 قیاس با اقتصاد دیجیتال جهانی محاسبه شده است. اّما تنها
 چند روز قبل از شروع سهمیه بندی بنزین و قطعی اینترنت
 در ایران، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در گفت  و گویی
 به مردم اطمینان داد که نگران سهمیه بندی بنزین نباشند.
 با این حال او در روز شنبه 25 آبان خبر از درآمد ساالنه 31
در که  داد  بنزین  از محل سهمیه بندی  تومان  میلیارد   هزار 
 صورت تحقق پیش بینی مصرف بنزین در طول سال آینده،
 همه درآمد حاصله صرف تأمین بودجه یارانه برای 1۸ میلیون
 خانوار خواهد شد. اکنون با تأمل بیشتر می توان به سؤال اول
تأمین چگونه  اینترنت  قطعی  هزینه  فقط  بازگشت:   مطلب 
 بودجه خواهد شد؟ هزینه ای که محلی از هزینه های متأثر از
 اعتراض های خیابانی سراسر کشور ندارد. این هزینه داخلی
 چهار روز اّول اعتراض های سراسر کشور در دو هفته گذشته،
 بیست هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. و در این زمینه
اعتراض های هزینه  واقعی  میزان  از  دقیق تری   گزارش های 
 کل هفته در سراسر ایران شنیده خواهد شد. با حساب این
 هزینه ها و همچنین کاهش چشم گیر درآمد کسب و کارهای
 مردمی پس از اجرای سهمیه بندی بنزین، می توان گفت که
 کل درآمد پیش بینی شده دولت از افزایش قیمت بنزین در
 یک سال آینده یکجا صرف سیاستی نامعلوم در عرصه داخل
به قیمت جان بسیاری تمام شده  کشور شده و در واقعیت 
 است؛ به این ترتیب نه تنها زندگی های بسیاری در راه اجرای
 این سیاست ظرف چند روز متالشی شد، بلکه دولت از پیش
 و در طول یک هفته همه پولی را که می خواست در یکسال

از مردم بگیرد صرف برجانشاندن قاهرانه همان مردم کرد.

سیاسینیما بهروان

خسارت قطع اینترنتخسارت قطع اینترنت

روز جهانی مبارزه با ایدزروز جهانی مبارزه با ایدز  مهـــردادمهـــرداد
ایدز را جدی بگیریمایدز را جدی بگیریم!!

روایترضا حلوایی
دردی به دردهای بیماران ایدزی نیفزاییم

این زمانی  اما  هست،  تلخ  کافی  اندازه  به  ایدز   داستان 
 تلخی بیشتر می شود که خانواده بیمار، دوستان و جامعه
موجب نادرست  رفتارهای  این  که  می کنند  طرد  را   او 
 آسیب های روحی بسیاری برای بیمار می شود.. این افراد
بیماری دچار می شوند ممکن است این  به  اینکه  از   بعد 
 شغل خود را از دست بدهند و یا حتی از ادامه تحصیل
با دوستانشان  و  خانواده  اعضا  رفتار  اگر  و   محروم شوند 
 آن ها نامناسب باشد و آن ها هم با او مثل بقیه افراد جامعه
 برخورد کنند، او بیشتر از قبل ناراحت و منزوی تر می شود
.و حتی شاید بیشتر از زمانی که متوجه بیماری خود شود

تریـبون آزادتریـبون آزاد


