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ــش  ــت منع ــت، از خجال ــک اس ــا کوچ ــزاد ت آدمی
مــى کننــد. چــون خجالــت را مانــع رفــع نیازهــا و 
خواســته هایــش مــى داننــد. آرى خجالتــى بــودن 
ــت  ــد، خجال ــه بع ــى ب ــا از جای ــت ام ــوب نیس خ
ــزرگ  ــدر ب ــان آنق ــى شــود! هرزم کشــیدن الزم م
ــه  ــت ب ــته های ــا و خواس ــم ه ــه تصمی ــدى ک ش
انــدازه یــک کشــور بــزرگ شــد، بایــد بــه خــودت 
ــه عملکــردت داشــته باشــى، از  بیایــى و نگاهــى ب
اینجــا بــه بعــد، بایــد از درد و نیازهــاى دیگــران آگاه 
ــى...!  ــردن آن، کاش بکوش ــرف ک ــى و در برط باش
روى صحبتــم با شماســت بزرگــوران قــواى مجریه، 
مقّننــه، قضائیــه و ... تــک تــک شــمایى کــه در این 
نظــام، در جایــگاه مســئولیت و خدمــت بــه مــردم 

ــد.  ــرار داری ق
چنــد وقــت اســت پــاى صحبــت مــردم ننشســته 
ایــد؟ مــى دانیــد اکنــون در دل آنهــا چــه میگــذرد؟ 
مــى دانیــد چــه حالــى دارد کارگــرى کــه شــب هــا 
بــا رویــى شرمســار و چشــمانى خیــره به زمیــن، به 
خانــه مــى رود؟ شرمســار از اینکــه چنــد هفته بلکه 
چنــد مــاه اســت، دســت خالــى بــه خانــه آمــده! بار 
آخــر بــا بخشــى از حقــوق عقــب افتــاده کارخانــه 
ــراض و  ــا اعت ــس از روزه ــختى پ ــه س ــه آن را ب ک
وعــده مدیرگرفتــه بــود، توانســت چنــد قلــم کاالى 
ــا  ــروز ب ــد ام ــى دانی ــه بیاورد...م ــه خان ــرورى ب ض
همــان حقــوق و اضافــه کارى، حتــى همیــن چنــد 

قلــم ضــرورى را هــم نمــى توانــد تهیــه کنــد؟!
مــى دانیــد خجالــت چیســت وقتیکــه مســتاجرى 
کــه چندمــاه اســت اجــاره خانــه اش عقــب افتــاده، 
از صاحبخانــه حــرف از تخلیــه خانــه مــى شــنود؟! 
بــه راســتى، با چــه حســاب و کتابــى هزینــه تامین 
مســکن چنــد برابــر شــد؟ از مشــکالت روســتاهاى 
محــروم چــه طور؟خبــر داریــد از داســتان بــى آبــى 

ــى ســخت قشــر  ــه راســتى از زندگ ــه و ....ب غیزانی
محــروم و مســتضعف، خجالــت نمى کشــید؟ زمان 
ــراى رفــع محرومیــت مــردم  آن نرســیده دلتــان ب

؟ بتپد
ســخن را کوتــاه کنــم، از همــان روز کــه در جهــت 
ــا  ــردم، مســتقیم ی ــک م ــک ت ــاى ت ــاز ه ــع نی رف
غیرمســتقیم بــه ایــن َمســند برگزیــده شــدید، در 
ــئولید،  ــان مس ــردم و مطالباتش ــه ى م ــر هم براب
ــردم و مســئولیتى  ــه م ــت ب ــراى خدم َمســندى ب

ســنگین....
ایــن مــردم صبور، ســالها در ســختى ها و مشــکالت 
خــم بــه ابــرو نیــاورده انــد و در جریانــات مختلف تا 
پــاى جــان از ایــن کشــور حمایــت کــرده انــد، ایــن 
مــردم همــان قشــر ضعیــف و مســتضعفى هســتند 
ــى(ره)،  ــام خمین ــخنان ام ــیارى از س ــه در بس ک
برپادارنــدگان و صاحبــان واقعــى انقــالب انــد و «بار 
ــالمى  ــورى اس ــالمى و جمه ــالب اس ــنگین انق س
ــات  ــت.»  اعتراض ــتضعف اس ــر مس ــر دوش قش ب
ــردم محــروم از شــرایط ســخت اقتصــادى  ــن م ای
ــالب  ــه نظــام و انق ــز علی ــروز، هرگ و معیشــتى ام
ــد از  اســالمى نیســت، آنچــه در رســانه هــاى معان
مطالبــات مردمــى دیــده مــى شــود ســعى و تــالش 
ــى  ــف نمای ــدف ضعی ــا ه ــا ب ــام آنه ــال خ و خی
جمهــورى اســالمى اســت، حــال آنکــه عملکــرد و 
وفــادارى مــردم در ایــن ســالها حقیقــت دیگــرى را 

اثبــات مــى کنــد. 
امــا چــه رخ داده کــه پــس از گذشــتن چهــل ســال 
از انقــالب، همانطــور کــه رهبــر معظــم انقــالب در 
پیــام اغــاز بــه کار مجلــس جدیــد اشــاره کردنــد، 
در بــاب عدالــت نمــره مطلوبى بدســت نیاوردیــم...؟ 
اولویــت مســائل کشــور بــراى مســئوالن چــه 
ــود  ــت و بهب ــرارى عدال ــت؟ برق ــوده اس ــزى ب چی

شــرایط اقتصــادى و معیشــت مــردم یــا مذاکــرات 
و برجامــى کــه چندســال زمــان و فرصــت طالیــى 
بــراى ســاختن کشــور را ســوزاند و پوســاند و 
خشــکاند...؟ بــراى رفــع مشــکالت اقتصــادى ایــن 
ــى  ــپارید، کس ــت کاردان بس ــا، کار را در دس روزه
کــه دغدغــه منــد و انقالبــى باشــد و بــراى بهبــود 
ــا  ــه ب ــه آن ک ــد، ن ــالش کن شــرایط و پیشــرفت ت
ــد.  ــکنى کن ــا، کارش ــتگاه ه ــاد در دس ــاد فس ایج
فســاد در کشــور مــا ســازمان یافتــه نیســت، کــه 
اگــر ســازمان یافتــه بــود، اکنــون افــراد ســردمدارى 
همچــون دانیــال زاده، طبــرى، امیــد اســدبیگى و ... 
پــاى میــز محاکمــه نبودنــد، انقــالب بــا کســى رو 
ــدارد، وقتــى جلوگیــرى و  در بایســتى نداشــته و ن
ریشــه کــن شــدن فســاد در اقتصــاد شــدنى اســت 
و بــه دســت افــراد متخصــص و بــا انگیــزه وانقالبــى 
حــل شــده و میشــود، چــرا در برابــر ایــن اتفاقــات، 

اقــداِم بــه جایــى انجــام نمــى شــود؟!
چــاره حــل مشــکالت اقتصــادى، مردمــى بــودن آن 
ــه قــدرت هــاى  ــه چشــم امیــد داشــتن ب اســت ن
ــور  ــن کش ــل همی ــد در داخ ــى دانی ــى! م خارج
ــوان  ــروى ج ــود دارد؟ نی ــى وج ــرمایه های ــه س چ
ــر  ــور موث ــا حض ــه ب ــاى کار ک ــزه ى پ ــا انگی و ب
خــود، زمینــه ى رشــد، شــکوفایى و تولیــد داخلــى 
ــان،  ــد. جوان ــى کن ــم م ــور را فراه ــدرت کش و ق
نخبــگان و دانشــجویان، بــا اســتعدادهاى مختلــف، 
مــى تواننــد موتــور حرکــت و پیشــرفت ایــن جامعه 
باشــند. تاکیــد و تکــرار رهبــر معظــم انقــالب بــه 
جوانــان در سخنانشــان، خبــر از « بــاور» به داشــتن 
نقطــه قــوت و ظرفیتــى بزرگ در کشــور مــى دهد. 
فقــط کافیســت، از ایــن ظرفیــت در راهــى درســت 
ــاور  ــان را ب ــاى جوان ــى ه ــد و توانای ــتفاده کنی اس

داشــته باشــید!

سرمقاله 

یادداشت 

چند کالم حرف بدون تعارف با مسئولین:

خجـالـــت
نمی کشید    !؟

از  شـمــا

زهرا صفرى
رشته ارتباط تصویرى
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شما جوانان تحصیل کرده، مردان آتیه و فردا و رجال و شخصیت هاى آینده اجتماعید، 
باید به هوش و بیدار باشید و با تمامى عوامل عقب افتادگى و تفرق و ذلت ملتهاى خود 

مبارزه کنید.                                                                  امام خمینى(ره)

 دانشگاه     یا      مهمانی؟!
حتمــا شــنیده ایــد کــه میگوینــد آدم وقتــى خانــه کســى مهمــان میشــود، 
بایــد تابــع صاحبخانــه اش باشــد؛ مثــال اگــر صاحبخانــه گفــت شــما شــب 
در فــالن اتــاق مــا اســتراحت کنیــد، نبایــد مخالفــت کنــد. تــا بــه حــال فکر 
کــرده ایــد کــه هــر کــدام از مــا آدم هــا غیــر از ایــام خــاص ماننــد عیــد، 

دیگــر چــه مواقعــى و کجــا مهمانیــم؟
ــن کــره خاکــى  ــان، مهمــان ای ــا در طــول ســالیان عمرم بنظــرم همــه م
هســتیم؛ مهمــاِن زمیــن، کشــورمان یــا حتــى، جامعــه مــان. البتــه ایــن نوع 
مهمانــى، یــک تفــاوت کوچــک دارد. شــهروند یــک جامعــه هــم مهمــان 
اســت، هــم صاحبخانــه! بــه روایتــى، نســبت بــه خانــه و کاشــانه و اهــل آن 

مســئولیت دارد.
مــى دانــى! مــا یــاد گرفتیــم بــا رعایــت کــردن قوانیــن مختلف جامعــه مثل 
قوانیــن راهنمایــى رانندگــى، قوانیــن انســانى مربــوط بــه حیوانــات و محیط 
ــر دســت  ــه ظاه ــد ســخت و ب زیســت، آداب آپارتمــان نشــینى و... هرچن
و پــا گیــر، امــا مــى توانیــم هــم شــرایط ایمنــى و زندگــى بهتــر را بــراى 
ســایر مهمانــان ایجــاد کنیــم و هــم نقــش «مهمــان خــوب و صاحبخانــه 

مســئولیت پذیــر» را بــراى جامعــه بهتــر اجــرا کنیــم. 
جالــب توجــه اســت؛ بــا وجــود اینکــه بعضــى از ایــن قوانیــن ممکــن اســت 
بــه مــزاج مــان خــوش نیایــد، امــا هیچکــدام نــه تنهــا اعتراضــى بــه آنهــا 
نداریــم، بلکــه از اجــرا شدنشــان حمایــت میکنیــم. خــوب منطقــى اســت، 
چیــزى کــه بــه نفــع خــود و اطرافیــان مــان اســت را، هــر عقــل ســلیمى 
میپذیــرد الزم نیســت حتمــاً پیــرو مکتــب و آئیــن و دیــن خاصــى باشــیم...

چنــد وقتــى اســت، بعضــى از مــا بــا نامهربانــى و بــى مباالتــى و حتــى 
بى مســئولیتى خاصــى، با برخــى از خواســته ها و قوانیــن جامعه و کشــورمان 

برخــورد مــى کنیــم! مــى پرســید مثــال ِکــى و کجا؟
خــوب، مثــال همیــن دانشــگاه هــا، همیــن محیــط هــاى درســى کــه یکــى 
از مهمتریــن امکاناتــى هســتند کــه در اختیــار مــا گذاشــته شــده تــا از آن 
بهــره ببریــم . امــا ظاهــراً فرامــوش کردیم که ایــن دانشــگاه، دانشــکده و... را 
بــراى چــه ســاختند! مــا بــراى چــه درآن قــرار گرفتیــم؟! مگــر بــراى چیزى 

ــاد گرفتن؟! جــز ی
ــواع  ــرى ان ــوزش و بکارگی ــغول آم ــرم مش ــول ت ــده اى کًال در ط ــروز ع ام
ــا محیــط  ــکاپ هــاى روز هســتند و عــده اى دیگــر، آنقــدر ب و اقســام می
آموزشــى رفیــق شــده انــد کــه بــا همــان پوشــش راحتــى منــزل تشــریف 
ــدازه اى از حــد گذشــته کــه  ــد دانشــگاه! یعنــى ایــن مســئله ان مــى آورن
خیلــى کــم پیــش میایــد بــه زحمــات دانشــجوى بــى نــوا، 
ــاف،  ــق و االنص ــش! الح ــره و تیپ ــه چه ــه ب ــود، ن ــه ش توج

ــود؟! ــا از دانشــگاه همیــن ب ــال و آرزوهــاى م ــت آم نهای
داســتان وقتــى جالبتــر میشــود وقتــى کــه یــک دانشــجو، 
ــاز میکنــد و در  ــکوه ب ــه ِش ــب ب ــن وضعیــت ل ناراضــى از ای

یــک مصاحبــه دانشــجویى از حــق طبیعــى یــک محصــل بــراى حضــور در 
محیطــى  کامــًال علمــى، نــه «عروســى یــا ســایر متعلقــات» دفــاع مــى کند 
و آن وقــت، از مــِن دانشــجوى هــم کیش او گرفته، تـــــــــا عزیزان دلســوز 
هــم وطــن نمــاى آن ور آبــى، آنچنــان بــا توهیــن هــا و تهدیــد هــا و کنایــه 
هــاى متنــوع مــورد لطــف قــرارش مــى دهیــم کــه گویــا بــه کل متوجــه 

عرایــض و نــکات ذکــر شــده او در آن مصاحبــه نشــدیم!
ــاع  ــگار عینــک بدبینــى نگذاشــت ببینیــم یــک دختــر دانشــجو، در دف ان
تــام از هــم جنــس هــاى خــودش، بــا دغدغــه منــدى از عمــق جــان، گلــه 
میکنــد کــه چــرا کرامــت انســانى دانشــجویان در برخــورد هــاى حراســت 
بــا آنهــا رعایــت نمــى شــود؟! حتــى بــا وجــود اینکــه خــودش، ملبــس بــه 

چــادر اســت!
مــى دانــى، اصــال صحبــت، شــخِص «شــریفى هــا» نیســتند؛ بلکــه فهــواى 
کالم حــق افــراد اســت، مــا هــم ســن و ســاالِن هــم دانشــگاهى، اشــتراکات 
فراوانــى داریــم کــه گمانــم خیلــى اوقــات نخواســتیم از آنهــا حرفــى بزنیم...
مثــال در مقولــه اى چــون حجــاب، همــه مــان از برخــورد هاى ســرکوب گرى 
همچــون گشــت ارشــاد و دســت بنــد زدن و غیــره اى کــه بهتــر مــى دانید، 

بیزاریــم و معتقدیــم جــز نتیجــه ى معکوس، بــار دیگــرى ندارند...
امــا از آن طــرف هــم، مطمئنــاً مــى دانیــم کــه یکســرى چارچــوب هــاى 
بازدارنــده بــراى حفــظ شــانیت و ســالمت جامعــه، على الخصــوص جامعه ى 

دانشــگاهى مــان، الزم و ضــرورى اســت، ماننــد همــه قوانیــن  دیگــر. 
و اما نقطه ى اختالف کجاست؟

همــان  بعضــى هایمــان کــه عــرض کــردم، همیشــه خــدا طلبــکار و مدعــى 
ایــم کــه محیــط آموزشــى مــا اِل و بـِـل و جیمبــل اســت، امــا آن ســر دنیــا، 
همــه چیــز گل و بــل بل...آیــا هیــچ وقــت خواســته ایــم گشــتى در ایــن 
فضــاى الیتناهــى اینترنــت بزنیــم و ببینیــم دانشــجوهاى ســایر کشــور هــا، 

کــه در امکاناتــى مثــال عالــى تحصیــل مــى کننــد، چــه شــرایطى دارنــد؟
آیــا دیدیــم و فهمیدیــم کــه در اکثــر دانشــگاه هــاى مطــرح و درجــه یــک 
ــت  ــورت رعای ــه درص ــده ک ــته ش ــجوها گذاش ــراى دانش ــى ب ــا، قوانین دنی
نشــدن، همــان دانشــجوى بــه ظاهــر خوشــبخت، از ادامــه تحصیــل در آن  
دانشــگاه محــروم خواهــد شــد یــا حداقــل محدودیــت هــاى زیــادى خواهــد 
داشــت؟ در دانشــگاه تگــزاس آمریــکا همیــن پروتــکل هــاى پوشــش، آرى 
همیــن چارچــوب هایــى کــه وقتــى در ایــران اســت و برچســب حجــاب بــه 
ــم و آدم را بهــم میریزیــم کــه اجرایــش  آن میخــورد، بعضــى هایمــان عال

نکنیــم... اینطــور مــدون شــده:
ــر  ــن ه ــمت پایی ــواره در قس ــش از دو گوش ــورآالت،  بی ــا زی ــه ب «در رابط
گــوش نمیتواننــد اســتفاده کننــد؛ خالکوبــى بــدون مالحظــۀ فرهنگــى یــا 
مذهبــى مجــاز نیســت. کفــش هایشــان نبایــد پاشــنه اى بلندتر از 3 ســانت 

داشــته باشــد.

هدیه حسنییادداشت 
رشته ارتباط تصویري



ــد  ــى و بنــدى باشــند، نبای ــاپ، رکاب ــه، ت ــدون یق ــد ب لبــاس هایشــان نبای
کوتــاه وطــورى باشــند کــه هنــگام بــاال بــردن دســت هــا، کمرشــان نمایــان 
شــود. دور گــردن لبــاس، بایــد بــه انــدازه کافــى بــاال و بســته باشــد کــه در 
هنــگام خــم شــدن، بدنشــان نمایــان نشــود. از لبــاس هــاى تنــگ و بــدن 
نمــا بــا پارچــه نــازك اســتفاده نشــود و لبــاس هــا بلنــد و مناســب باشــند.  
شــلوار جیــن، شــلوارك یــا دامــن هــا نبایــد بیــش از حــد شــل یــا بیــش 
از حــد تنــگ باشــند و طــول دامــن بایــد بلندتــر از بــاالى زانــو باشــد و...» 

شاید به نظر عجیب بیاید، اما...
همیــن «اســمش را نبــر»، بــه ســادگى توســط آدم هایــى کــه شــاید بعضــا 
پیــرو هیــچ دینــى هــم نباشــند، پذیرفتــه شــده اســت... میدانــى چــرا؟ چون 

هــر آدمــى یــک پیغمبــر درونــى دارد کــه او را از بدیهیــات آگاه میکنــد.
حــاال بعضــى از مــا فــارغ از اینکــه در کشــورى زندگــى میکنیــم کــه بهترین 
دیــن خداونــد درآن جاریســت و ایــن دیــن، یکــى از برنامــه هــاى مهمــش 
بــراى زندگــى بهتــر انســان، قوانیــن پوشــش اســت، حتــى حاضــر نیســتیم 

بــه نجواهــاى عقــل مــان گــوش دهیــم.
ــن موضــوع  ــه ای ــم ک ــم بپذیری ــى نمیخواهی یعن

ــراى  ــر، ب ــن دیگ ــزاران قوانی ــم همچــون ه ه
ــون و  ــد قان ــان بای ــش خودم ــت و آرام امنی

ــود... ــرا ش اج
نمیدانــم...! شــاید اگــر در مباحــث و 

ى  شــده  تعییــن  هــاى  ســرفصل 
دانشــگاهى مــان، در کنــار حــرف 
و تعریــف و تمجیــد از متفکریــن 
خارجــى، از ایدئولوژیســت هــاى 
مســلمانان کــم نظیــر مــرز و 
ــان، همچــون شــهید  ــوم خودم ب
ــى  ــم منابع ــرى ه ــر مطه دکت
هرچنــد مختصــر در اختیارمــان 

قــرار مــى گرفــت، خیلــى زیباتــر 
ــق و  ــت، عاش ــه هس ــه ک از آنچ
ــالم»  ــان، «اس ــب م ــیفته مکت ش

ــدیم. ــى ش م
ایدئولوژیســت هایــى  کــه آنقــدر 
زیبــا و بــا بهــره گیــرى اکمــل از 
ــى و  ــام مبان ــق، تم ــل و منط عق
اصــول اســالم را بــاز میکنــد کــه 
ــر روى  ــى ب ــرى جزئ ــا تفک ــا ب م
ــه،  ــى کلم ــاى واقع ــه معن آن  ب
ــه  ــویم ک ــى میش ــوش دین مده

شــاید تــا امــروز جز یــک اســم شناســنامه اى، چیــز چندانــى ازآن نمیدانیم! 
ــا  ــتى ی ــبهه اى در درس ــر شــک و ش ــى اگ ــما حت ــن و ش ــه م خالصــه ک
نادرســتى یــک قانــون داریــم، راه حــل آن قانون گریــزى و اعتراضــات به دور 
از شــخصیت و جایــگاه مــان نیســت... بهتریــن راه اتحــاد و کنارهــم بودنمان، 
بــر اســاس اشــتراکات فراوانمــان اســت، مــا بایــد بــا یکدیگــر، بــا گفتگــو و 

مراجعــه بــه مرجــع مربوطــه، جهــت اصــالح آن قانــون اقــدام کنیــم.
بــه هــر حــال، موضوعــى کــه حتمــا شــما هــم مثــل مــن بــه آن برخوردیــد 
ایــن اســت کــه امــروز خیلى بیشــتر از گذشــته، ما دانشــجویان بــه مباحثات 
ــراى  ــاى آزاد اندیشــى ب ــات اســالمى و کرســى ه ــق از نظری ــق و عمی دقی

گفتمــان هــاى اقشــار مختلــف جامعــه دانشــگاهى مــان نیــاز داریــم.
ــم  ــا و ه ــن م ــالم بی ــه س ــوى دو طرف ــت و گ ــاى گف ــر فض ــاً اگ مطمئن
دانشــگاهى هایمــان، بــا هــر عقیــده و نظــرى، صمیمانــه تــر و بیشــتر شــود، 
آنقــدر اشــتراك پیــدا مــى کنیــم کــه یکســرى اختالفــات هــم قابــل گــذر 
باشــد، یــا بــراى آنهــا هــم بتوانیــم راه حــل قانونمنــد در کشــور پیــدا کنیــم.

ما راهى را انتخاب کرده ایم به عنوان راه بهتر و ممکن است طول بکشد تا دنیا بپسندد.         
شهید بهشتى

خط کش

٣

ــن موضــوع  ــه ای ــم ک ــم بپذیری ــى نمیخواهی یعن
ــراى  ــر، ب ــن دیگ ــزاران قوانی ــم همچــون ه ه
ــون و  ــد قان ــان بای ــش خودم ــت و آرام امنی

نمیدانــم...! شــاید اگــر در مباحــث و 
ى  شــده  تعییــن  هــاى  ســرفصل 
دانشــگاهى مــان، در کنــار حــرف 
و تعریــف و تمجیــد از متفکریــن 
خارجــى، از ایدئولوژیســت هــاى 
مســلمانان کــم نظیــر مــرز و 
ــان، همچــون شــهید  ــوم خودم ب
ــى  ــم منابع ــرى ه ــر مطه دکت
هرچنــد مختصــر در اختیارمــان 

 ادامه یادداشت صفحه دوم:

ــى  ــک بدبین ــگار عین ان
ــک  ــم ی ــت ببینی نگذاش
دختــر دانشــجو، در دفــاع تــام 
ــودش،  ــاى خ ــس ه ــم جن از ه
ــق  ــدى از عم ــه من ــا دغدغ ب
جــان، گلــه مــى کنــد کــه چــرا 
کرامــت انســانى دانشــجویان در 
برخــورد هــاى حراســت بــا آنها 
رعایــت نمــى شــود؟! حتــى بــا 
وجــود اینکــه خــودش، ملبــس 

ــت! ــادر اس ــه چ ب

ریتــوییت
مجـازیــات



عدالــت اجتماعــى، بدیــن معنــى اســت کــه فاصلــه  ى ژرف میــان طبقــات و 
برخورداریهــاى نابحــق و محرومیتهــا از میــان بــرود.

                                                                                       آیت اهللا خامنه اى

خط کش

۴
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خاطــرات  سفیــر

ایــن کتــاب، در برگیرنــده خاطــرات و ماجراهایى 
واقعــى اســت کــه بــراى یــک دختــر مســلمان 
ایرانــى رخ مــى دهــد. دختــرى کــه بــراى ادامــه 
تحصیــل بــه فرانســه مــى رود امــا، در بــدو ورود 
او را بــه چشــم یــک دختــر محجبــه مــى بینند، 

نــه یــک دختــر دانشــجوى دکتــرا.
ــى  ــفر تحصیل ــن س ــا، در ای ــه ى م ــر قص نیلوف
درگیــر اتفاقــات جذابــى مــى شــود. درگیــر آدم 
ــى  ــط زندگ ــر و محی ــس ظاه ــه برعک ــى ک های
شــان، باطنــى پــاك و خدایــى دارنــد یــا انســان 
ــک  ــد ی ــط در ح ــان فق ــه اعتقاداتش ــى ک های
ــا ایــن آدم  ــده. آشــنایى او ب «اطــالع» باقــى مان
ــى  ــى م ــاى عجیب ــث رخ دادن ماجراه ــا باع ه
شــود؛ ماجراهایــى کــه گاه او را وادار بــه تصمیــم 
گیــرى مــى کنــد و گاه از او ُمَبلّغــى مــى ســازد 
بــراى دیــن و کشــورش. ماجراهایــى چــون: 
محجبــه بــودن و دســت نــدادن بــه نامحــرم هــا، 
آشــنا کــردن یــک دوســت آمریکایــى بــا خــدا، 
ــم  ــک ه ــه ی ــت ب ــدى از بهش ــه دادن کلی هدی

ــن و...  دی
شــما بــا خوانــدن ایــن کتــاب، ناخــودآگاه خــود 
را جــاى نیلوفــر تصــور مى کنیــد، دختــرى کــه 
شــبیه ماســت، هــم وطــن و هــم دیــن ماســت. 
ــم در  ــر بودی ــاى نیلوف ــر ج ــا اگ ــتى، م ــه راس ب
مواجهــه بــا ایــن موضوعــات چه واکنشــى نشــان 

مــى دادیــم؟

کتاب معرفى  خط کشى راهنما



چشــمانم را هنوزکامــل بــاز نکــرده ام کــه گوشــى بــه دســت اینســتاگرام 
ــاز میکنــم. امــا یــک خبــر در بیــن همــه  ى پســت هــا چشــمانم را  را ب
بــه خــود خیــره میکنــد. «میخواهــم زنــده بمانــم»، «پــدرم مــرا کشــت» 
و ... بــراى چنــد لحظــه هــم کــه شــده نگاهــم در صفحــه گوشــى قفــل 
مــى شــود.  دوبــاره قتــل دختــر توســط پــدر! بــا خــود میگویــم چه شــده 
ــم شــاید در  ــد؟! نمــى دان ــه چنیــن کارى میزن کــه یــک پــدر دســت ب
آن لحظــه نتوانســتم خــودم را جــاى آن دختــر بگــذارم؛ آخــر تنهــا پنــاه 

دختــر مگــر غیــر از آغــوش گــرم پــدر و مــادرش اســت! 
ــا  ــر و رو میکنــم، گوی ــراى یافتــن پاســخ، نظــرات و هشــتگ هــا را زی ب
عــده اى ایــن قتــل هــا را فامیلــى و خانوادگــى شــمرده انــد و قضــاوت 
هــا، دخالــت هــا و تهمــت هــاى  بیــن خانــواده هــا و فامیــل هــا را عامــل 
ایــن دســته اتفاقــات مــى داننــد. بســتگانى کــه مــى توانند بــا رفتــار هاى 
ــن  ــروز چنی ــروف و نهــى از منکــر از ب ــه مع درســت و مســئوالنه  وامرب
اتفاقــات تلخــى جلوگیــرى کننــد و خیرخــواه یکدیگــر باشــند نــه نمکــى 
بــر زخــم هــا و شــاید انگیــزه اى بــراى قتــل! در شــرایطى کــه بســیارى از 
خانــواده هــاى ســاکن روســتاها و مناطــق خاص، نســبت بــه خانــواده هاى 
شــهرهاى بــزرگ، روابــط بیشــترى بــا بســتگان و اقــوام خــود دارنــد وچه 

بســا ســن ازدواج هــم درآنــان نیــز پایینتــر اســت! 
هرچــه هســت نمــى تــوان از کنــار ایــن اتفاقــات تلــخ بــه ســادگى عبــور 
کــرد و آن را هــم ســطح بــا دیگــر جرائــم دانســت؛ چــرا کــه خانــواده یک 
عنصــر از هــم ناگسســتنى و یــک نهــاد اخالقــى در جامعــه اســت و مهــر 

و محبــت در آن بســیار نقــش پررنگــى دارد. 
ــر مــى روم، نطــرات و هشــتگ هــاى دیگــرى توجهــم را   کمــى پایینت
بــه ســمت خــود جلــب و ســواالت ذهنــم را بیشــترمیکند: « قتــل مــرد 
خانــواده توســط همســرش» یــا «قتــل پســر توســط پــدر، نامــادرى و...»! 
بــر خــالف آنچــه تصــور میکــردم مــواردى از اینگونــه قتــل هــا کــه مــرد 
قربانــى مــى شــوند کــم نیســت و ســوالى در ذهنــم شــکل گرفت کــه چرا 
همیشــه درخبرهایــى کــه ایــن دســته قتل ها بــزرگ جلــوه داده میشــود 
قاتــل مــرد و مقتــول زن اســت! مــوارد مختلــف قتــل هــاى ناموســى و 
ــا چــرا رســانه هــا از  ــراوان اســت، ام خانوادگــى در صفحــات حــوادث ف
مــردان یــا پســرانى کــه مــورد ظلــم واقــع مــى شــوند هیــچ گاه حرفــى 
نمیزننــد و آن را بــه گــوش مــردم نمــى رســانند؟ مگــر رســانه هــا از صرفاً 

مــورد ظلــم بــودن زنهــا بــه چــه اهدافــى میخواهنــد برســند؟  
گویــى هــر کــس ایــن ماجــرا را از منظــر و دیــد خاصــى دیــده اســت، 

برخــى فعالیــن سیاســى و مدنــى نیــز بــاال رفتــن ســن ازدواج و ســخت 
بــودن تشــکیل خانــواده در ایــن روزگاران را علــت ایــن دســته اتفاقــات 
مــى دانســتند. از قانــون ازدواج از ســنین بــاالى 18 ســال بــراى پســران و 
16 ســال بــراى دختــران  بگیــر تــا اجــاره خانــه و درآمدهــاى ناکافــى و از 
طرفــى بــاال رفتــن ســطح توقــع بــراى شــروع زندگــى مشــترك و ســاده 
نگرفتــن ازدواج. چــرا نبایــد زمانــى کــه یــک دختــر و یــا پســر کــه بــه 
ســن بلــوغ میرســند نتوانند تشــکیل خانــواده بدهنــد؟ آن هــم در روزگار 
امــروز کــه بــا در دســترس بــودن رســانه هــا، اینترنــت وفضــاى اطالعاتى 
نامحــدود، نســل جدیــد در ســنین خیلــى پایینتــرى نســبت بــه گذشــته 
بــه بلــوغ میرســند ونســبت بــه مســائل آگاه مــى شــوند امــا راهــى بــراى 
برطــرف کــردن نیازهــاى خــود نمــى بیننــد. مثــل ایــن اســت کــه فردى 
تشــنه باشــد و از فــرط تشــنگى حــال خوبــى نداشــته باشــد؛ امــا بــه او 
آب ندهیــم و بگوییــم فعــال صبــر کــن تــا بــه ســن 18 ســالگى برســى! 
امــا نکتــه جالبتــر آنجاســت کــه حتــى بــراى خانــواده هــا اینکــه جــوان 
بــراى ارضــاى نیازهــاى خــود از ســنین پاییــن تــن بــه دوســتى و روابــط 
نامشــروع بدهــد آنقــدر نگــران کننــده نیســت کــه ازدواج در ســن پاییــن 
بــراى دختــران و پســران فاجعــه بــار اســت! مگــر غیــر از ایــن اســت کــه 
ایــن دســت قوانیــن ورســوم جــز محــدود کــردن جوانــان ثمــره اى دیگــر 
ــر نمیشــود  ــه تنهــا هموارت ــه روز ن ــد! مســیر مــزدوج شــدن روز ب ندارن

بلکــه ســخت و ســخت تــر هــم مــى شــود! 
ــود در بیــن قوانیــن دیــدم قوانیــن خــوب  همیــن چنــد وقــت پیــش ب
ــان  ــت از زم ــکل آنجاس ــا مش ــم! ام ــم نداری ــم ک ــه ازدواج ه در زمین
تصویبشــان تــا بــه امــروز اجــرا نشــده انــد، اگــر ایــن قوانیــن بــه درســتى 
ــان را برطــرف میشــد. بــراى  اجــرا میشــدند مشــکالت بســیارى از جوان
ــب شــد و  ــان کــه در ســال84 تصوی ــون تســهیل ازدواج جوان ــال قان مث
در آن احــداث واحدهــاى ســاختمانى بــه عنــوان «مســکن موقــت» و در 
اختیــار قــرار دادن آن بــه زوج هــاى جــوان بــا اجــاره مناســب و همچنین 
اینکــه تمامــى نهــاد هــاى عمومــى و شــهردارى داراى تســهیالت رفاهــى 
فرهنگســرا و تــاالر، باشــگاه و اردوگاه موظــف انــد تــا فضاهــاى ذکر شــده 
را بــراى جشــن و مراســم ازدواج در اختیــار جوانــان واجــد شــرایط قــرار 

دهنــد؛ امــا متاســفانه همچنــان هیــچ کــدام اجــرا نشــده انــد!
در بیــن ایــن دیــدگاه هــا و نظــرات، هشــتِگ «غیــرت» زیــاد بــه چشــمم 
مــى خــورد؛ بــه راســتى غیــرت بــه چــه معناســت؟ آیــا غیــرت آن گونــه 
کــه بعضــى افــراد گفتــه انــد بــه معنــى دخالــت کــردن اســت و حیــا بــه 
معنــى در صنــدوق کــردن؟ یــا بــه قــول شــهید مطهــرى غیــرت، عشــق 
مــرد بــه ناموســش اســت و حیــاء احتــرام زن بــه خــودش! غیرتــى کــه 
ــد نظــر دارد چیــزى دور از ســخت گیــرى و از ســر عاطفــه و  اســالم م
عشــق بــه نامــوس اســت و نبایــد خشــم و عصبانیــت را بــا غیــرت کــه 
یکــى از احــواالت انســان اســت و خداونــد آنــرا در آفرینــش انســان تعبیــه 
ــه اى اســت کــه از رســیدن  ــت. غیــرت، عالق کــرده اســت اشــتباه گرف

آســیب دیگــران بــه محبــوب و معشــوق جلوگیــرى 
ــز  ــادر ج ــدر و م ــوب پ ــر محب ــتى مگ ــه راس ــد، ب میکن

فرزنــدان و محبــوب یــک مــرد جــز همســرش اســت؟!

من و تو باید پرچم خود را در آنجا در انتهاى افق برافرازیم.
هر وقت پرچم را آنجا زدى زمین، آن وقت بگیر و راحت بخواب... ولى تا آن وقت نه!
                                                               جاویداالثر حاج احمد متوسلیان

فاطمه خاکپور
رشته گرافیک

خط کش

٥

میـخواهــمدختــرونه
زنــده 

بمــانـــم!



#صدای_دانشجو

شما هم دانشگاهى عزیز(:
هررشته اى (:

تشکر و قدردانی
سالم.در رابطه با اموزش مجازى بگم ما تو سایت مشکل داریم 

براى مثال گاهى اوقات 10 دقیقه شاید طول بکشه تا وارد 
کالس بشیم که تایم از دست میدیم گاهى هم خوبه زود وارد 

کالس میشیم.بعضى وقتا تصویر نداریم یا صدا نداریم قطع 
میشه ودوباره میاد و این مشکل همه بچه هاس...حاال اینا باز 
هم ایرادى ندارن متوجه میشیم با استاد در ارتباطیم سوال 

میپرسیم اما کارى کنید که براى امتحاناى مجازى که تو 
سایت مودل هست چنین مشکلى نباشه چون تایم کم میدن 

اگر بخواد هى گیر کنه باال نیاد از امتحان جا میمونیم 

از  شـمــا

از مدیریت و دست اندرکاران گروه کامپیوتر سپاسگزاریم که امکانات و 
فضاى آموزش مجازى و غیر حضورى را با کیفیت خوب برگزار کردند.

باعرض سالم و خسته نباشید...بنده بعنوان یک دانشجو چند 
سوال از مسئولین و اساتید دارم ...

آیا واقعا شرایط تدریس در فضاى مجازى با کالس حضورى 
یکسانه که اساتید انتظار همان بازده کالس حضورى رو از 

دانشجو دارن؟ آیا واقعا براى تدریس درس ریاضى و آمار فقط 
روخوانى از روى یک پى دى اف توسط استاد کافیست و او 

موظف نیست براى کالس مجازى خود شرایطى رو مهیا کند 
تا به فهم دانشجو کمک کند؟ آیا حاال در شرایط فعلى، اساتید 

فقط موظفند پشت سرهم و بدون رفع اشکال تدریس کرده 
و جزوات متعددى روى دست دانشجو بگذارند که دانشجو 

در شب امتحان با حجم عظیمى از جزوه روبرو شود که هیچ 
درکى از آنها ندارد؟ چطور دانشجو میتواند خارج از روزهاى 

کالسى براى کم کارى استاد وقت گذاشته و سرکالس حضور 
پیدا کند تا استاد بتواند 16جلسه آموزشى خود را پر کند اما 
استاد موظف نیست یک یا دوجلسه اضافه براى رفع اشکال 
و حل تمرین برگزار کند؟و تمام 16 جلسه باید فقط صرف 
تدریسى بى بازده شود ؟ اگر تدریس بنا به روخوانى از روى 
یک فایل است پس بنده آمادگى تدریس مطالب درسى را 

دارم...یک سوال مهم آیا دانشجو مقصر به وجود آمدن ویروس 
کروناست؟ بعضى اساتید جورى انتقام جویانه در حال طراحى 
و برگزارى امتحانات خود هستند که گویى دانشجویان سازنده 

ویروس کرونا اند و وقت گرفتن انتقام سخت است...اساتید 
محترمى که در کالس 2×2را آموزش دادید آیا رواست در 
امتحان جواب معادله چندمجهولى را انتظار داشته باشید؟

آیا اساتید محترم در ایران زندگى نمى کنند و از وضع سرعت 
اینترنت ایران مطلع نیستند؟مودل که حداقل5دقیقه زمان مى 
برد دانشجو وارد سایت و آزمون شود، رواست که کمترین زمان 

ممکن را براى امتحان در نظر بگیرند؟ .در نهایت تمام این 
زیاده گویى ها تشکر میکنم از اساتیدى که دانشجو را عامل 

ویروس کرونا ندانسته و انتقامجویى نکردند بلکه تمام سعى و 
تالش خود را براى آرامش و آموزش دانشجو انجام دادند....

مى گویند تقوا از تخصص الزم تر است، آ نرا مى پذیرم، اما مى گویم: آنکس که 
تخصص ندارد و کارى را مى پذیرد، بى تقواست.                             شهید چمران

شما میتوانید انتقادات، پیشنهادات ونظرات خود را به 
نشانى em_ahmdi@ (تلگرام و بله) ارسال کنید.

 منتظر پیام هاي شما هستیم(:
کانال بسیج دانشجویى در تلگرام، بله و سروش:

@basij_uni_shariaty

@shariaty_bsj صفحه اینستاگرام:

این ترم اصًال خوب نبود،کالس هاى مجازى قطع و وصل میشه 
و در آخر هم سر و ته درسها با یک جزوه تموم میشه !!!

سالم. اگه بحث بر انتقاد باشه که کال رضایت نداریم، نه از 
وضع اموزش و کالس مجازى نه شهریه ها...االنم که گفتن از 
15 شهریور باز میشه دانشگاه ها اصال دل خوشى نداریم. ما 
دانشجو نباید یکم استراحت کنیم این ترم اونقدر درس دادن 

که ترم هاى دیگه نمیدادن و اینکه وضع شاغل هارو اصال درك 
نمیکنن. الاقل سر روز و تایم خودشون کالس بزارن هر استاد 
خودش تعیین میکنه کى کالس باشه. دیگه جونمون به لبمون 
رسیده. توى حضورى هر هفته یه درس رو یبار کالس داشتیم. 

االن هرروز سر کالس تکرارى میریم که خیلى هم از درس 
جلوییم. هزینه نت و شهریه هم که نگفتم افتصاح...هر هفته من 
پول نت 20 تومن میدم اونم جدا فقط براى کالس ها و درس...

ممنون که اطالع رسانى میکنید

برخــود الزم دانســتیم از ریاســت محتــرم دانشــکده، ســرکار خانم 
ــجویى و  ــى، دانش ــت آموزش ــرم در معاون ــکاران محت ــرد و هم گ
پژوهشــى صمیمانــه کمــال تشــکر را اعــالم داریــم کــه در جهــت 
ــه  ــا در جلس ــجویان خصوص ــات دانش ــرى مطالب ــه و پیگی توج
ــه  ــه اضاف ــى از جمل ــون آزاد روزدانشــجو ســال 97، اقدامات تریب
ــد و  ــى و کارشناســى ناپیوســته جدی شــدن رشــته هــاى کاردان
ــه  ــد و ب ــذاى ســلف دانشــجویى انجــام دادن ــت  غ ــود کیفی بهب

وعــده هــا جامــه عمــل پوشــانیدند.
بــدون شــک چشــم دانشــجویان بــه عملکــرد مثبــت شــما بســته 
ــه مطالبــات دانشــجویان  نیســت، از تــالش هــا و توجــه شــما ب

سپاســگزاریم.

خط کش
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