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منتظر واقعی به سبک اتحاد
فاطمه فالحیان

که است  این  زمان)عج(  امام  عصرغیبت  در  ما   وظیفه 
گفتارمان و  رفتار  که  ای  گونه  به  باشیم،  منتظرواقعی   یک 
برای میخواهد  که  زمانی  مانند  باشد.  منتظر  یک  به   شبیه 
آماده میهمان  آمدن  برای  را  خود  ابتدا  بیاید،  میهمان   شما 
 می کنید، سپس خانه را جمع کرده و وسایل پذیرایی از میهمان
ببیند را  شما  که  هرکسی  که  به  طوری  می کنید،  حاضر   را 
هستید “منتظر”  شما  که  دهد  تشخیص  می تواند  وضوح  .به 
باشد؛ داشته  را  ویژگی  چند  که  است  آن  واقعی  منتظر 
 یک انسان منتظر باید نسبت به امام زمانش معرفت پیدا کند.
بشناسد را  او  که  می نشیند  کسی  انتظار  در  تنها  انسان،   زیرا 
معرفت مقدار  هر  بنابراین  باشد.  خبر  با  خوبی هایش  از   و 
 نسبت به ولی عصر)عج( بیشتر باشد، ارزش او را بیشتر درک
شد خواهد  حضرت  آن  وجود  تشنه  بیشتر  و  کرد  .خواهد 
لطف طریق  از  می تواند  )عج(  زمان  امام   شناخت 
همچنین و  آید  بوجود  خود  مخلص  بنده  به   خداوند 
شود ایجاد  مرتبط  کتب  مطالعه  طریق  از  .می تواند 
افزایش زمانش  امام  به  را  محبتش  باید  منتظر   یک 
می شود، ور  شعله  وجودش  در  محبت  این  وقتی   دهد. 
واقعی منتظر  یک   وظایف  به  می تواند  پیش  از  بیش   او 
می شود دشوار  برایش  امام  از  دوری  و  کند  . عمل 
روحی، نظر  از  می کند  سعی  منتظر  انسان   همچنین 
باشد داشته  سنخیت  زمان)عج(  امام  با  معنوی  و   فکری 
ایشان به  نسبت  شناخت  و  محبت  هرچقدر  طرفی  از   و 
شد خواهد  بیشتر  نیز  شباهت  این  می شود  .بیشتر 
ظهور در  تسریع  برای  دعا  در  واقعی  منتظر   یک 
دعا این  که  می کند  مداومت  )عج(  زمان   امام 
است حضرت  آن  خوِد  توصیه  مورد  ظهور  .برای 
پرورانده  دل  در  را  غایبش  امام  محبت  اگر  واقعی   منتظر 
با و  بیاورد  تاب  را  حضرت  آن  دوری  نمی تواند   ،  باشد 
رفتن و  یاسین  آل  زیارت  و  عهد  ،دعای  ندبه  دعای   خواندن 
می کند برقرار  ارتباط  خود  امام  با  و...   جمکران  مسجد  .به 

به کربال باز میگردیم!
شیما زرقانی

ُمعده : لکم  کنم؟!...”نصرتی  چه  برایت  “.عباس! 
یابی رهایی  مظلومیت  از  و  کنم  یاری ات  تا  ام  آماده  من  .یعنی 
همین یعنی  !زیارت 
زیارت نامه، و  بزرگ  کارهای  انجام  برای  شدن  آماده   یعنی 
زندگی ست بزرگ  های  هدف  اجرایی  ی  !شیوه 
برای الگویی ست  زیارت نامه  حقیقت،   در 
حرم آن  صاحب  به  رسیدن  راه  و  شدن  !شبیه 
همه ی شهدا خور  غبطه  عباس)ع(  دید؛  این گونه  باید  را   زیارت 
کنند تالش  بیشتر  مقامش  به  رسیدن  در  همگان  تا  .می شود 
برای راهی ست  روح!  ظرف  بر  است  تاملی   زیارت، 
می شود خوانش  مرثیه  صادق)ع(  امام  که  اویی  با  .قرب 
 زیارت کربال، سیر در خویشتن خویش و یافتن من واقعی در کوچه
!پس کوچه های آن شهر و در البه الی شبکه های ضریح اوست
می کند؛ معادله  یک  وارد  را  ما  کربال  زیارت  جریان 
و.۱ می گیرد  نشئت  بدی  از  اش  سرچشمه  که   امتدادی 
آخر تا  ظالم...”  اول  العن  اللهم   “ از  دخیلیم!  آن  در  نیز   ما 
هستیم نقشی  ایفاگر  آن  در  نیز  ما  که  ست  طیفی  .“تابع” 
بر.2 در  را  ما  و  هاست  خوبی  از  اش  سرچشمه  که   جریانی 
علیک السالم   “ از  می یابد.  ادامه  الدوام  علی  و   می گیرد 
النهار و  اللیل  بقی  و  بقیت  ما  ابدا   “ تا  اباعبداهلل...”  “.یا 
.هردو جریان بی کران است و مهم نیست اول و دوم چه کسانی هستند
حسین)ع( سوال  آن  و  قصه  این  که  است  این   مهم 
است مکان  و  زمان  هر  رایج  سکه ی  و  هست  .هنوز 
باید لذا  هستیم،  دخیل  جریان  این  در  نیز   ما 
کنیم پیدا  طیف  دو  این  در  را  .جایگاهمان 
بپرسیم؛ خود  از 
می کنی؟ ایفا  میدان  این  در  را  نقش  کدام  تو 
و...؟ جاهدت  آخرتابع،  ظالم،  اول  تابعت،  بایعت،  شایعت،  نقش 
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نمود؛ سفارش  چنین  این  و  می خواست  چنین   این 
حسین)ع(، نیست!  کافی  مجالس،  برپاکردن  و   گریستن 
است اصالح  راه  شهید  حسین)ع(،  ندارد!  نیازی  این ها  .به 
گفت چنین  صدر  موسی  .امام 
ایشان فکر می کنم، پیش خود می گویم؛ هرچند به جمالت   وقتی 
 عشق به حسین)ع( فطری ترین عشق آدمی ست، اما زمانی عاشق تر
.می شویم، که از هرچه جز عشق و از چه جز اباعبداهلل)ع( دست بشوییم
خداکند و  باشد...  ور  شعله  دلمان  در  عشق  این  آتش   خداکند 
بگوییم دلمان  در  دائمًا  که  آن گونه  شویم،  حسین)ع(  :مجنون 
چه از  و  شوم؟  نزدیک تر  تو  به  تا  بردارم  باید  قدمی   چه 
نشود؟ دریغ  زندگی ام  از  تو  مهربان  نگاه  تا  کنم  پرهیز  باید 
 اگر حسین)ع( در ظهر روز دهم که مقابلش صف کشیده بودند فریاد
 زد:” هل من ناصر ینصرنی؟” ، نیک می دانست که یاران پرکشیده اند
دارند بازگشت  میل  نیست،  او  به سمت  قبله ی دلشان  که  آنان  .و 
 حسین)ع( این سوال را هزاران سال است، مدام از بشریت می پرسد
 و انتظار یاری از نسلی را دارد، که ادعا انتظار را دارند و ندبه خوان
بکربال؟ المقتول  بدم  طالب  “ءاین  می کنند؛  زمزمه  و   “هستند 
سوال ابتدا،  در  آیا  که  شود،  رجوع  آن ها   دل  به  باید  آن که   حال 
ولی عصر)عج( جد  گر  یاری  و  اند  داده  پاسخ  را   حسین)ع( 
می زنند؟ صدا  را  او  خون  منتقم  اکنون  که  !هستند 
به لقاء  فی  المومن  ...لیرغب 
جمله ی این  در  رازی ست  عجب   به راستی 
می شتابد یار  سوی  به  مومن  همانا  !رمزآلود؛ 
!کربال، یکی از گذرگاه هایی ست که پیکر صدپاره ی تو را بر زمین می زند
تشنگی آن  است.  اشتیاق  شمس  طلعت  افق   بال، 
است راز  تشنگی  اند،  کشیده  کربالییان  .که 
می نوشند، بهشتیان  ای  شنیده  که  طهور  شراب   آن 
و سر  بی  که  مستانند  خراباتیانش  و  کربالست   میکده اش 
می کنند فرار  حسین)ع(  سمت  به  خود،  دل  با  و  پا  و  !دست 
 آری...تنها تشنگان راز و پاسخ دهندگان به سوال نصرت حسین)ع(،
است ثاراهلل)ع(  ساقی اش  که  شرابی  نوشند.  می  را  طهور  .شراب 
.)حسین)ع( از دست یار می نوشد و مومنان و عاشقان از دست حسین)ع
مظلومیت و  غربت  نمی تواتند  طریق،  این   عاشقان 
صادق)ع( امام  اگر  حتی  بگیرند!  آرام  و  بشنوند  را   حسین)ع( 
گفت خواهی  عباس بن علی)ع(  زیارت  در  باشی،   :هم 
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مهم نیست تو درمورد این من چه فکر میکنی!
فاطمه قربانی

ملت دو  میان  تفرقه اندازی  در  داخلی  رسانه  چند   تالش 
هشتگ با  مجازی  فضای  کاربران  تا  شد  سبب  عراق  و   ایران 
نشان واکنش  رسانه ها  این  نافرجام  تالش  به  نسبت   حب_الحسین_یجمعنا 
زنان با  مردان عراقی  ارتباط  به شایعه  توان  ها می  تفرفه  این  از جمله   دهند. 
 ایرانی، شایعه فروش آب مجانی مردم ایران به عراق، شایعه درگیری خادمان
 حرم رضوی با اعراب و دامن زدن به حادثه آتش سوزی سرکنسولگری ایران
 در عراق درست چند هفته مانده به محرم اشاره کرد. در این میان شعار حب
 الحسین یجمعنا عامل وحدتی شد میان شیعیان ایران و عراق و مهر خاموشی
با هشتگ _حب_ اما چندی پیش توئیت مهناز افشار  انگیزان.  بر دهان فتنه 
 االیران_یجمعنا جزء داغ ترین مسائل فضای مجازی شد. توئیتی که درست یک
 ماه قبل از اربعین حسینی و در بحبوحه شایعات تفرقه آفرین، به علت حادثه
 تروریستی اهواز از طرف ایشان منتشر شد. اما به تازگی خانم افشار متنی را
 منتشر و توئیت یک ماه پیش خود را نوعی وظیفه ملی برای محکوم کردن حمله
.تروریستی اهواز اعالم کردند. در اینجا ذکر چند نکته اساسی ضرورت می یابد
 یک، جدا از اینکه این عبارت عربی از لحاظ دستوری غلط است و “ال” بر سر
 کلمه ایران قرار نمیگیرد، مقابله به مثل این هشتگ در برابر هشتگی که کاربران
است انگیز  بر  تامل  بودند  برگزیده  عراق  اعراب  و  ایرانیان  میان  اتحاد  .برای 
را داشتند چرا اهواز  افشار قصد محکومیت حمله تروریستی  اگر خانم   ،  دوم 
 هشتگی را که نشانگر وحدت شیعی ست را مقابله به مثل کرده، آن هم برای
 مسئله ای که در منطقه عرب نشین رخ داده. خوب است بفرمایند چطور میشود
بگیریم یاد  هم  ما  تا  کرد  محکوم  را  اهواز  تروریستی  حمله  هشتگ  این  !با 
_چو_ایران_نباشد_تن_من_مباد یجمعنا؟  االیران  حب  چرا   ،  سوم 
حوزه به  را  ما  تعلق  هم  و  ست  فارسی  هم  دارد؟  اشکالی  چه   مگر 
میدهد نشان  است  تر  بزرگ  بسیار  کشورمان  از  که  ایران  فالت  .تمدنی 
 چهار ، خانم افشار که از حب ایران صحبت میکنند چرا فرزندشان را خارج از
 ایران به دنیا آوردند؟ البته ایشان حق داشتند... آلمان کشوری ایست که همسر
 ایشان آقای یاسین رامین فرزند محمد علی رامین معاون مطبوعاتی دولت دهم
 تابعیت آنجا را دارند و به قول خودمان آقازاده دو تابعیتی هستند و مهناز افشار
.به احترام تابعیت همسرش تصمیم گرفت دخترشان را در آلمان به دنیا بیاورد
آخر در  ... اما 
 ما وطن دوستیم و در دینمان هم داریم حب الوطن من االیمان و هیچگاه نمی گذاریم،
...کسی به علت نفوذ مقام و موقعیت برایمان مرزبندی دینی و نوع دوستی انجام دهد

_ یجمعنا _ لحسین ا _ حب

هالووین در سرزمین کوروش
فاطمه اکبری

که است  اکتبر   3۱ تاریخ  در  سنتی  و  غربی  مسیحیت  جشن  یک   هالووین 
نقاشی چهره های  با  شب  این  در  افراد  از  بسیاری  دارد.  ادامه  روز  شبانه   سه 
نمادهای از  می کنند.  جشن  آماده  را  خودشان  عجیب،  لباس های  و   شده 
 معروف این جشن کدوتنبل و پیرزن جادوگر ترسناک می باشد واین جشن را
.مهاجران ایرلندی واسکاتلندی درسده ی نوزدهم باخود به آمریکا آورده اند
هالووین؟؟ گرمه!!  ایران  شهرهای  درکالن  هالووین  جشن  بازار  روزها   این 
چیست؟ اسالمی  ایرانی  فرهنگ  به  کامالغربی  جشن  این  ربط  ایران؟؟ 
انواع حتما  باشید  اجتماعی  های  شبکه  فعاالن  از  یکی  هم  شما   اگر 
برای مختلف  های  ایده  یا  هالووین  جشن  مراسم  عکس  اقسام   و 
کرده اید تماشا  نحواحسن  به  را  ایران  در  مراسم  این  برگزاری  !چگونگی 
 حاال گویا این جشن که هیچ ارتباطی به فرهنگ و باورهای ایرانی اسالمی ندارد،
 خصوصا امسال که این جشن مقارن با ایام اربعین حسینی بوده و صرفا بدلیل
آن، به  راجع  مطالعه  باکمترین  و  هیجان انگیز  و  ترسناک  های   برخی جذابیت 
.دل برخی ازجوانان را ربوده و اسباب کاسبی عده ای را نیز فراهم نموده است
با جشن هالووین، آگهی های برخی مراکز زیبایی وسالن لوازم مرتبط   فروش 
 های آرایشی برای گریم و آرایش مرتبط با این مراسم، به راحتی و بدون هیچ
 گواهی نظارتی در تهران و شهرستان ها درحال انجام است و ما شاهد آن هستیم
 که برای برخی آیین های مشابه؛ مانند جشن چهارشنبه سوری که اتفاقا آیینی
از مدتی قبل محدودیت هایی اعمال می کنند وبامغازه باستانی است،   ایرانی 
برخورد جدی  طور  به  هستند،  جشن  این  مربوطه  اقالم  فروشنده  که   هایی 
 می کنند اما برای مراسمی که هیچ تناسبی با فرهنگ ایرانی ندارد و از یک هفته
نمی شود؟ اعمال  نظارتی  گونه  و سفارش می گیرند، هیچ  آگهی می دهند  قبل 
بارگذاری های  عکس  به  جستجوی ساده  یک  اگر  اینکه  جالب تر   نکته 
همان می کنیم  مشاهده  باشیم،  داشته  مجازی  صفحات  در  افراد  این   شده 
تبریک نیز  را  کوروش  روزبزرگداشت  گرفته اند،  را جشن  هالووین  که   افرادی 
است رفته  باال  خورشان  الیک  _فرزند-کوروش  هشتگ  وبا  اند  !گفته 
 در آخر هم  این سوال پیش می آید که چه کسی این شبیخون فرهنگی- اکتبری
 را که سال به سال فراگیران جوان رابه سمت خود میکشاند جدی می گیرد و
داشت؟!؟ خواهد  ادامه  ایرانیان  فرهنگی  تناقض  و  دوگانگی  مدت  چه  تا 



انتقادات پایان ناپذیر
مریم شیخان

 شروع سال جدید، بازخوردهای متفاوتی برای جدیدالورودها   
به بخش های انتقادات دانشجویان   به همراه داشت. نظرات و 
مسائل، برخی  به  نسبت  نارضایتی  اظهار  و  دانشگاه   مختلف 
شامل نارضایتی ها  این  از  بخشی  است.  بوده   فراوان 
دیدگاه روی  که  است  سابق  ورودی  دانشجویان   انتقادات 
تاثیرات منفی می گذارد .دانشجویان جدید درمورد دانشگاه 
و دانشگاه  به  ورود  هنگام  در  نودانشجویان  از   تعدادزیادی 
بی اطالع قم  دانشگاه  بودن  تفکیک  از  نام،  ثبت  ی  لحظه   تا 
سه برق  گویا  موضوع،  این  شدن  متوجه  از  بعد  و   بودند 
قند و  آب  از  ترکیبی  نیازمند  و  کرده  وصل  آنها  به   فاز 
دانشجویان قم،  دانشگاه  زیاد  امکانات  وجود  با  ولی   شدند 
شدند دانشکده  در  آشامیدنی  آب  کمبود  معضل  !دچار 
کیفیت   به  نسبت  دانشجویان  نارضایتی های  و   اعتراضات 
است دیگری  موضوع  آن،  تنوع  عدم  و  سلف   غذاهای 
بلکه ندارد  توضیح  به  نیاز  و  هستند  آشنا  آن  با  همه   که 
آن مجدد  بازگویی  تا  بود  مشکالت  حل  درصدد  !باید 
نا به سامان خوابگاه هاست،     موضوع دیگر، شرایط و اوضاع 
 که اگر از حضورهمیشگی آقایان در طبقات خوابگاه بگذریم،
 صدمات و آسیب های بخش های مختلف خوابگاه  و اتاق ها برای
 دانشجویان آزاردهنده و دشوار می باشد و موضوع مطرح شده
 این است که با وجود حضوردائمی آقایان برای رفع مشکالت،
.با گذشت زمان نه تنها کم نمی شود بلکه بر آن افزوده می شود
 مسئولین محترم دانشگاه با وجود زحمات فراوان که برای رونق    
 دانشگاه و پیشرفت دانشجویان می کشند، باید درگیری ها و
این درگیری ها  معضالت دانشجویان را درک کرده و در رفع 
.بکوشند تا دانشجویان بتوانند بدون دغدغه به تحصیل بپردازند

 حانیه دیجور
زهرا مقدم منش

درباره ی ما

تشکل یک  قم  دانشگاه  دانشجویان  اسالمی   انجمن 
به و  میباشد  اجتماعی  سیاسی،  فرهنگی،   آموزشی، 
 عنورن بزرگترین تشکل دانشجویی دانشگاه قم، در این
 زمینه ها فعالیت دارد: کمیته ی فرهنگی انجمن اسالمی
در سال گذشته موفق به برگزاری اولین اردوی تفریحی-
 آموزشی خود با نام افق شد که یک روز آن جهت تفریح
و دو دانشجویان در دهکده برگزار شد  تفریحی صبا   ی 
 های تفکر نقادانه، جریان شناسی روز دیگر آن به کارگاه
تشکیالتی و  تیمی  کار  مهارت  یادگیری   دانشجویی، 
)س( زهرا  حضرت  میالد  بزرگ  جشن  یافت.   اختصاص 
 در سالن همایش مفید دانشگاه از شادترین جشن های
 دانشگاه بود که در ذهن دانشجویان باقی خواهدماند هم
 چنین در ایام سوگواری اباعبدهلل به کوشش دانشجویان
)تعزیه( سنتی  خوانی  شبیه  مراسم  کمیته  این   فعال 
انجمن گذشته  سال  های  برنامه  از  یکی  گردید.   برگزار 
دانشگاه دانشجویان  سابقه  بی  استقبال  با  که   اسالمی 
 مواجه شد، مراسم آیینی غبار روبی حرم مطهر حضرت
 معصومه س بود،همچنین با برگزاری طرح اشتراک مثبت
تحت نیازمند  کودکان  از  ایتام(،تعدادی   )سرپرستی 
های برنامه  دیگر  از  درآمدند.  دانشجویان   سرپرستی 
 اجرا شده میتوان به مراسم افطاری در خوابگاه و اکران
آموزش کمیته  کرد.  اشاره  بعد  روز  یک  و  بیست   فیلم 
 انجمن اسالمی با توجه به ضرورت کتاب و کتابخوانی و
 اهمیت آن برای دانشجویان، سمینار مهارت های مطالعه
گسترده استقبال  مورد  که  کرد  برگزار  را  تندخوانی   و 
 دانشجویان قرار گرفت.  به این  دلیل که این مسئله از
 مشکالت همیشگی دانشجویان است که مشتاق اند تا در

به دانشگاهی،  دروس  مطالعه  کنار  در  دارند،  که  کمی  وقت 
 مطالعه و تحقیق در موضوعاتی فراتر از دروس دانشگاه نیز
 بپردازند. لذا با یادگیری این مهارت دانشجویان می توانند از
.فرصت هایشان بهترین استفاده را با بیشترین بازده ببرند
 با توجه به درخواست دانشجویان کارگاه های در حوزه
اساتید حرفه از  یکی  توسط  قم  دانشگاه  در   تندخوانی 
 ای  برگزار شد و این کارگاه ها درگاهی بود برای ورود
 دانشجویان به فعالیت های خارج  دانشگاه و راه اندازی
 کسب و کار و ورود به دنیای استارتاپ ها؛ زیرا زیر بنای
و مطالعه گسترده در بودن   داشتن هر شغلی متخصص 
 آن حوزه است. از فعالیت های دیگر دانشجویان پویا در
 این کمیته برگزاری سیرهای مطالعاتی با حضور اساتید
تجهیز همچنین  و  ها  کتاب  پیرامون  در  جلسه هایی   و 
 کتابخانه انجمن اسالمی با کتاب های پیشنهادی و مورد
 نیاز دانشجویان بود. از دیگر کارگاه های مهارتی برگزار
 شده توسط این کمیته، کارگاه مقدماتی فتوشاپ میباشد.
 همچنین در پی مسائل به وجود آمده پیرامون مدارس
و ازصحبت  پس  اسالمی  انجمن  آموزش  ،کمیته   سمپاد 
   مشورت گرفتن از اساتید مطرح این حوزه، طی نامه ای
 مخالفت و اعتراض خود را مبنی بر حذف آزمون ورودی این
 مدارس به مجلس شورای اسالمی منتقل کرد. از فعالیت
 های مجازی و غیر حضوری که در ایام نوروز شکل گرفت،
بود مطالعه  درحال  های  کتاب  عکس  ارسال  .مسابقه 
سال در  اسالمی  انجمن  اجتماعی   _ سیاسی   کمیته 
 گذشته سعی در علم افزایی دانشجویان در زمینه های
که است  بوده  معتقد  همواره  و  داشت  مقاومتی   اقتصاد 
 دانشجوی آزادی خواه و عدالت طلب و پیشبرنده کشور
پیاده نباید  انقالب،  بلند  اهداف  و  پیشرفت  مسیر   در 
با رویکردی تبیین گرایانه سعی  نظام جریانات سیاسی 
داشته گرانه  روشن  و  آزاداندیشانه  فضایی  ایجاد   در 
به دانشجو  نقش  بتواند  دانشجویان  همراهی  با  تا  باشد 

عنوان موتور حرکت کشور را محقق کند و این مهم جز
 با استقالل از جریانات سیاسی و عدم سیاست زدگی و
حرکت در مسیر خواسته های احزاب محقق نخواهد شد
جریانات به  دانشجویی  جریان  وابستگی  عمال   چراکه 
رصد یعنی  دانشجو  اصلی  رسالت  برخالف  سیاسی 
مشکالت رفع  جهت  در  مسئولین  از  مطالبه  و  نقد  و  دقیق 
 کشور و حرکت به سمت آرمان های انقالب است و وابستگی
.ها پیمودن عدالت محور این مسیر را ناممکن می سازد
این کمیته برگزار شده توسط  برنامه های   از مهم ترین 
از اولین  میتواه به بحث داغ اف ای تی اف اشاره نمود. 
 روزهای بیان این مسئله انجمن اسالمی دانشجویان پس
کردن ومنعقد  حوزه  این  متخصصین  نظرات  بررسی   از 
مجلس سابق  و  فعلی  نمایندگان  با  حضوری   جلسات 
طرق از  الیحه  این  با  را  خود  مخالفت  اسالمی،   شورای 
 مختلف مانند سخنرانی در قبل از خطبه های نماز جمعه،
 پخش ویژه نامه در راهپیمایی روز قدس و همچنین در
 چندین نماز جمعه بین مردم اعالم کرده است. از دیگر
بیست نامه  امضای  به  میتوان  کمیته  این  های   فعالیت 
 تشکل خطاب به شورای نگهبان درمورد پالرمو، امضای
 نامه 42 دفتر انجمن های دانشجویان مستقل به مجلس
 شورای اسالمی پیرامون طرح اعاده ی اموال نا مشروع
درمورد هایی  بیانیه  همچنین  کرد.  اشاره   مسئولین 
 قرارداد توتال و روز 22 بهمن توسط این کمیته منتشر
با )صحبت  دانشجویان  صنفی  مطالبات  پیگیری   شد. 
انتقال و  از مشکالت موجود   خوابگاهیان و مطلع شدن 
 به مسئولین(، مناظره با تشکل اسالمی نسل نو، برگزاری
از دیگر فعالیت اکران مستند قائم مقام   تریبون آزاد و 
 های انجام شده طی یک سال گذشته است. برای اطالع از
 .فعالیت های آتی انجم اسالمی،نشریه اتحاد را دنبال کنید



سیاسی 4 

 النه ای از جنس
رعنا مقیسه

حرف دل انجمن اسالمی ها
 حانیه دیجور :  اگه فقط کتاب میخونی که خونده
 باشی ، به نظرم بهتره همونم نخونی! وقتی میتونی

 بگی یک کتاب رو خوندم که بعد از اتمامش یه
:!.... تغییری تو زندگیت ایجاد کنی

 فاطمه اکبری:کاش میشد جزء کوچکی از تو باشم!
..مثل دکمه پیراهنت

فاطمه قربانی:#زکات_علم_قضا_نشود  
 شیما زرقانی: اگر عباس پروری کار هر مادری

 بود،غربتی هزار ساله، گریبان آخرین حسین زمین
 را نمیگرفت! ام البنین دیگری می باید، تا عباسش

.تمام اهل زمین را، ادب بندگی بیاموزد
    فاطمه داورمنش: سال بعد...   اربعین....     کربال...

          ....بین الحرمین
 دل جاماندگان فقط به این دلخوشی آرام میگیرد

 مریم شیخان: خیلی ها جامانده از اربعین و کربال
 بودند ولی راهی جمکران شدند. بیچاره آنهایی که

.جامانده از جاماندگان بودند
 رعنا مقیسه:اگه هنوز نمی دونی کی هستی،

 عالیق و استعدادات چیان، کدوم سمتی باید بری،
 هر جایی از زندگی که هستی وایسا و به خودت نگاه

 کن! بگرد دنبال خودت، دیر یا زود حتما پیداش
 میکنی

 صاحب امتیاز :انجمن اسالمی
    دانشجویان )واحد خواهران(

                       مدیر مسئول و سردبیر:
 شیما زرقانی

تحریریه
نویسندگان و گردآورندگان

خانم ها:
مریم اکبری،  فاطمه  زرقانی،  شیما  مقیسه،    رعنا 
حانیه داورمنش،  فاطمه  قربانی،  فاطمه   شیخان، 

دیجور، زهرامقدم منش

طراح : زهرا سادات حسینی

کارت دعوت
اسالمی انجمن  در  عضویت  به  مندان   عالقه 
امام در ساختمان  واقع  انجمن،  اتاق    دانشجویان،به 

A235  خامنه ای، طبقه دوم اتاق
مراجعه نمایند

به رات  �ظ �ظ etehad.qom@chmail: ارسال 
سامانه پیامکی  50005۱5۱6057

FATF

 النه در لغتنامه دهخدا به معنای آشیان، آشیانه و خانه
 زنبور و جانوران پرنده و چرنده و درنده و جنس به
معنای قسمت و گونه از هر چیزی. اما  اف ای تی اف؟
سازمان! نه  و  است  قرارداد  نه  اف  تی  ای   اف 
دو این  باشید،  کرده  دنبال  را  اخبار  احیانا   اگر 
شنیده مسئولین  از  خیلی  زبان  از  شاید  را   کلمه 
آنها از  یک  هیچ  دقیقًا  اف  تی  ای  اف  اما   باشید، 
نهادی است،  نهاد  یک  اف  تی  ای  اف   نیست! 
کشورها که  مالی  اقدام  ویژه  گروه  به   موسوم 
بر و  آنها  بانکی  شبکه  عملکرد  بر  نظارت  با   را 
می کند بندی  دسته  خود  استانداردهای  .اساس 
را ویژه، دو موضوع مهم  این گروه   استانداردهای 
پولشویی مسئله  یکی  می کند؛  بررسی  جهان   در 
برای نهاد  این  تروریسم.  مالی  تامین  دیگری   و 
خصوص در  مطلوب  سطح  به  هرکشوری   رسیدن 
یک کشور  آن  شرایط  اساس  بر  استاندارها   این 
 برنامه اقدام به کشورها ارائه می دهد که با اجرای
 تمام بندهای آن در جلسه بعد، درباره وضعیت آن
 کشور تصمیم گیری می شود. در این گروه 35 عضو
 از کشورهای عمومًا اروپایی، 2 سازمان منطقه ای
رژیم همچنین  و  اندونزی  عربستان،   و کشورهای 
ناظر حضور دارند به عنوان اعضای   .صهیونیستی 
کردن رعایت  که  است  این  بعدی  مهم   نکته 
قرارداشتن و  مالی  گروه  این   استانداردهای 
گروه این  بندی  دسته  در  مناسب  سطح   در 
المللی بین  های  بانک  معیارهای  از   یکی 
کشورهاست دیگر  با  مالی  تعامالت  .برای 
 مسئله اصلی از اینجا شروع می شود؛ ایران دقیقا
 در لیست سیاه این گروه قرار دارد! پس با یک نگاه
از احتماال یکی  نتیجه گرفت که   سطحی می توان 
 دالیل اصلی مشکالت بانکی و اقتصادی ما همین
بین بانک های  تعامل  به دنبال آن عدم  و   مسئله 
اف با  تعامل  قطعا  بعدی  اقدام  و  ماست  با   المللی 
.ای تی اف برای خروج از لیست سیاه خواهد بود
این اصال  اینکه  از  فارغ  می شود؛  اش   خالصه 
خیر، یا  است  صادق  ما  فعلی  وضعیت  در   تحلیل 
 این اقدامات انجام شد و گروه ویژه نیز یک برنامه
خود بیانیه  آخرین  در  و  داد  ارائه  ایران  به   اقدام 
با انجام کامل ایران اعالم کرد که   درباره وضعیت 
خروج نه  )و  بعدی  گام  درباره  گروه  این   اقدامات 
. می کند  گیری  تصمیم  سیاه!(  لیست  از   ایران 
 اینکه مواردی که در برنامه اقدام ایران آمده دقیقا
تمام مورد  در  ای  عدیده  مسائل  چه  و   چیست 
یا و  دارد  وجود  آن  مخالفان  و  موافقان  بین   آنها 
آن ها به  باید  برنامه  این  که طبق  کنوانسیونی   دو 
 بپیوندیم، چه شرایطی برای کشور ایجاد خواهند
قرار فعال  ما  است.  مفصلی  حکایت  هرکدام   کرد، 
و بگوییم  را  النه  و  ویژه  گروه  این  بین  ربط   است 
اتحاد دیگر  های  شماره  برای  بماند  اش  .بقیه 
ندیده ما  از  هیچکدام  را  حوادثش  و   58  سال 
همت بلند  حد  این  تا  نمیکنم  فکرهم  و   ایم 
معاصر تاریخ  کتاب  جلد  یک  که  باشیم   بوده 
حدی تا  باشیم  کرده  تورقی  و  گرفته   دست 
اتفاقی چه   58 آبان   ۱3 در  بپرسند:”  اگر   که 
بدهیم نمی توانیم  دقیقی  نسبتًا  پاسخ  .افتاده؟!” 
یا  و  آموز  دانش  روز  گفت  خواهیم   احتماال 
جاسوسی” “النه  تسخیر  روز  بگوییم  هم   شاید 
از مقدار  همین  اگر  آمریکا.  سفارت  همان   یا 
در آمریکا  زمان  آن  سفارت  کارکرد  و  آبان   ۱3

آمریکا برای  جاسوسی  مقر  عماًل  که  بدانیم   ایران 
بتوانیم تا  کافیست  می شد،  محسوب  ایران   در 
دهیم تشخیص  را  اف  تی  ای  اف  و  النه  بین  .رابطه 
نظارت برای  ویژه  گروه  که  توضیح  این  با 
تا را موظف می کند  استاندارهایش کشورها  اجرای   بر 
یو آی  اف  نام  به  غیردولتی”  “مستقِل  مالی  نهاد   یک 
حساب بر  دقیق  نظارت  اش  وظیفه  که  کنند   تاسیس 
بانکی و تعامالت مالی مشخص شده از سوی اف  های 
 ای تی اف و ارسال گزارش به گروه مالی بدون هیچ گونه
این داخلی کشورهاست. همینطور  تایید  به   وابستگی 
الهویه مجهول  های  حساب  تا  دارد  وظیفه  مالی   نهاد 
نفع و همینطور ذی  را رصد  تراکنش های مشکوک   و 
دهد گزارش  را  آن  و  کرده  شناسایی  را  آن ها   .واقعی 
 داستان جالب تر خواهد شد؛ اگر بدانیم که ایاالت متحده
 یکی از هفت کشور تشکیل دهنده گروه ویژه اقدام مالی
 است و ریاست این گروه در حال حاضر بر عهده یکی از
 اعضای وزارت خزانه داری آمریکاست. کشوری که جنگ
می کند فرماندهی  را  ایران  علیه  اقتصادی  عیار  !تمام 
 راهکارهای ایران در این سال ها برای دور زدن تحریم
انجام و  ایجاد شرکت های پوششی  آمریکا  مالی   های 
بود، این شرکت ها  از طریق  المللی  بین  مالی   تعامالت 
 حاال و با انجام اقدامات خواسته شده از ایران و تاسیس
واقعی نفع  ذی  شدن  مشخص  نتیجه  در  و  یو  آی   اف 
نفع بردن نهادها و شرکت های  و حتی وجود احتمال 
افراد ایران که در اس دی ان لیست )لیست   تحریمی 
 شرکت ها و نهادهای مشمول تحریم های مالی  آمریکا(
بانک های با  به همکاری  بانکی حاضر   قراردارند، هیچ 
 ایرانی نخواهد شد، چون مشمول جریمه های سنگین
 آمریکا به دلیل تعامل با بانک های ایرانی و نفع رساندن
 به نهادهای تحریمی ایران خواهد شد و عمال کشور با
اختیار در  طریق  از  مالی  های  تحریم  شدن  زن   نقطه 
اف تی  ای  اف  توسط  مالی  دقیق  اطالعات   داشتن 
گرفت قرارخواهد  اقتصادی  سخت  تنگنای  یک  .در 
را! اف  تی  ای  اف  و  النه  بین  ارتباط  کنید  پیدا 

یکی با  نمی فروشند.  یکی  به  می فروشند،  یکی   به 
به می رقصند،  یکی  با  می کنند.  قهر  یکی  با   می بندند، 
کشورهای امروز  قصه  این  می نوشانند.  زهر  جام   دیگری 
شود می  شروع  همین جا  از  درست  دعوا   ! !دنیاست 
تا روز  آن  از  و  ایستاد  تاریخ  از  ای  نقطه  در  روزی   ایران 
 همین حاال که حدود 40 سالی گذشته است، خالصه تمام
. “فریادهایش در دنیا می شود همین یک کلمه : “ استقالل
 ایران می خواهد مستقل باشد، عزیز باشد، پیشرفته باشد
ملتی اگر  اگر شد،  و  کند  استفاده  امکاناتش  از   و خودش 
 در نقطه ای در اوج وابستگی ایستاد و توانست روی پای
 خودش قدم بردارد، قدرت نوظهوری در دنیا خواهد شد که
!از زبان خود و با تفکرات خویش با دنیا سخن خواهد گفت
خواهد فرو  ایستادن  فکر  به  را  ها  ملت  قطعا  که   قدرتی 
 برد و این با منافع قدرت های مسلط جهانی معارض است.
تا او مبارزه می کنند  با  و  اینجا شروع می شود  از   مبارزه 
 او را در مشت بگیرند، همچنان که درگذشته در مشت آن
اویند در مشت  هنوز کشورها  است. همچنان که  بوده  !ها 
 تا وقتی ایرانی با تمام توانایی ها و ثروت ها وجود دارد که تنها
 آرمان های ملتش قوه پیش برنده اش هستند، این مبارزه
 هست، نه بهانه ها کم خواهد شد و نه تحریم ها! نه مذاکره
 .به نتیجه خواهد رسید و نه وعده ها پایانی خواهد داشت
می شود آغاز  اینجا  از  تازه  دعوا  نکنیم؛  !اشتباه 
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