
ــی  ــر قدیم ــی ب ــجویان مبن ــات دانش ــد از مطالب بع
شــدن ظــرف هــای ســلف دانشــگاه، امســال شــاهد 
تعویــض ظــروف هســتیم. امــا متاســفانه آب خوری ســلف، 
تبدیــل بــه محــل آبکشــی ظــرف هــا توســط دانشــجویان 
شــده اســت. و تنهــا دلیــل آن رد دســتمال کثیفــی اســت 

ــا آن ظــروف پــاک مــی شــود. کــه ب
#مسئولین دغدغه مند و با وجدان پیگیری کنید.

ایــن آب ســردکن هایــی کــه میریــد ازش آب نــوش 
ــو  ــه ت ــی ک ــردکن های ــا آب س ــد، مخصوص ــان میکنی ج
خوابــگاه هســت جالبــه بدونیــد غیــر مــا آدمــا گربــه هــا 
ــا  ــا لیــوان ی ــه ب ــوش جــان میکننــد منتهــا ن هــم ازش ن
بطــری آب، زبــان مبــارک رو بــه شــیوه مبــارک تــری بــه 
ســر شــیر نزدیــک میکننــد و جانــی تــازه میکننــد. حــاال 

ــرو هــی از آب ســرد کــن آب بخــور!  ب
#مسئولین دغدغه مند و با وجدان پیگیری کنید.

جمعی از دانشجویان ساکن خوابگاه

صـنـفیــجات

قدیمــی تریــن دانشــگاه ایــران در حالــی ســال آینــده صدمیــن 
ســالگرد تاســیس خــود را جشــن خواهــد گرفــت کــه دانشــجویان این 
ــا مشــکالت عدیــده ای همــراه هســتند از جملــه مشــکل  دانشــگاه ب

رفــت امــد دانشــجویان مقیــم تهــران کــرج.
دانشــگاه خوارزمــی در ســال 1391یــک قــرارداد و تفاهــم نامــه ای بــا 
متــروی شــهری امضــا کردنــد مبنــی برایجــاد دانشــکده متــرو و ایجــاد 
یــک ایســتگاه متــرو جهــت ســهولت رفــت آمــد دانشــجویان و اســاتید 
دانشــگاه و در عــوض بــا در اختیار گذاشــتن قســمتی از اراضی دانشــگاه 
از ضلــغ غربــی مجموعــه بــه آنهــا کمــک بــه راه انــدازی متــروی درون 
ــن  ــا در ازای گرفت ــد. ام ــدازی کنن ــرج  را راه ان ــتگرد- ک ــهری هش ش
ــه ســاخت ایســتگاه دانشــگاه خوارزمــی  زمیــن از دانشــگاه موظــف ب

بودند.  
بــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه دانشــگاه از همــان اول بــه قول خــود عمل 
ــی هنــوز پــس از گذشــت چنــد ســال خبــری از دانشــکده  کــرده ول
متــرو وایســتگاهش بــرای دانشــگاهیان دانشــگاه خوارزمی نیســت. این 

در حالــی اســت کــه قســمت غربــی دانشــگاه را دپــو کــرده انــد.!
عــالوه بــر هزینــه ای که دانشــجویان بــرای جابــه جایی بین دانشــگاه و 
ایســتگاه مترو گلشــهر می پردازند،از ایســتگاه گلشــهرتا دانشــگاه مسیر 
بســیار شــلوغی اســت کــه مشــکالت ترافیکــی شــدیدی را جهــت رفت 
و آمــد ایــن حجــم عظیــم دانشــجویان و کارکنــان در این مســیر در پی 
دارد چراکــه روزانــه حــدود 500 دســتگاه ون از در غربــی دانشــگاه تردد 
مــی کننــد کــه بــا جابــه جایی محــل ایســتگاه ،ایــن در بســته شــده و 
تمــام ون هــا بــرای رســیدن بــه دانشــگاه بایــد از داخــل حصــارک عبور 
کننــد. درحــال حاضــر اســتفاده از ون هــای متــرو مــالزم بــا مشــکالتی 
همچــون تاخیرحضــور در کالس، مشــاجره بــا تاکســی ســواران، کیــف 
قاپــی، تصــادف، دزدی و آزار و اذیــت اســت ؛کــه همــه ایــن مــوارد بــه 

علــت رفــت امــد به ایســتگاه گلشــهر رخ داده اســت. و همگی مســولین 
دانشــگاه بــر ایــن مــوارد اذعــان دارنــد. 

خــط متــروی هشــتگرد از جلــوی دانشــگاه رد مــی شــود و از مــدت 
ــه  ــه ای ب ــک نام ــر مســکن، راه و شهرســازی طــی ی ــل از وزی ــا قب ه
ــن  ــدن ای ــی ش ــتور اجرای ــتان دس ــئولین اس ــرو ومس ــئولین مت مس
ایســتگاه بــرای دانشــگاه خوارزمــی را داده انــد و بودجــه مربوطــه ابــالغ 
شــده اســت! امــا مشــکل کار کجاســت؟ چــه کســانی نمــی خواهند که 
شــما دانشــجویان و البته_تعــداد قابــل توجهــی از مــردم حصــارک کــه 
روزانــه مجبــور بــه  تــردد بیــن کــرج و تهــران هســتند_  بــه راحتــی 
رفــت وآمــد کننــد؟ انتقــال ایســتگاه متــرو بــه بیابــان هــای کمالشــهر 
منافــع چــه کســانی را تامیــن مــی کنــد؟ آیــا دســت مافیایــی درکار 

اســت،که مســوولین را تهدیــد یــا تطمیــع کــرده انــد ؟
ــر،  ــا وجــود دســتور مســتقیم وزی چــرا اســتانداری و مســئولین آن ب

ــد ؟! ــی گذارن ــگاه م ــرخ دانش ــوب الی چ چ
تقریبــا یــک ســالی میشــود کــه شــاهد جنجالــی شــدن ایــن مســاله 
در رســانه هــای اســتان و درگیــری مســئولین دانشــگاه بــا اســتانداری 
ــود و  ــده ب ــجویان ش ــی دانش ــث ناراحت ــاله باع ــن مس ــتیم. همی هس
ســال گذشــته  1000 امضــائ در جهــت اعتــراض و درخواســت جهــت 
رســیدگی بــه ایــن مســاله امضــاو تحویــل وزارت شهرســازی شــد امــا 
هنــوز هیــچ خبــری از ایســتگاه متــروی دانشــگاه خوارزمــی نیســت!

مــا دانشــجویان دانشــگاه خوارزمی خواســتار احــداث ایســتگاه،جهت از 
بیــن بــردن مشــکالت ناشــی از رفــت و آمــد بــه مترو گلشــهر هســتیم 
و اقداماتــی را جهــت رســانه ای کــردن ایــن مطالبــه در روز هــای آینده 
انجــام خواهیــم داد کــه بــه شــدت نیازمنــد حمایت دوســتان دانشــجو 

و اســاتید و کارکنــان محترم دانشــگاه هســتیم.

دست هایی پشت پرده است  

عاشقانه پاک

رویای نیمه شب
  #برش_طالیی_از_کتاب  رویای نیمه شب 

»پــدر بــزرگ از پشــت قفســه ها بیــرون آمــد و به گوشــواره ای 
زیبــا و گــران بهــا کــه مــن طراحــی کــرده بــودم و ســاخته بودم اشــاره 
کــرد. خوشــحال شــدم کــه آن را بــرای ریحانــه انتخــاب کــرده بــود؛ هر 
چنــد بعیــد می دیــدم کــه مــادرش زیربــار قیمــت آن برود.گوشــواره را 

بیــرون آوردم و به پدربــزرگ دادم.
_طراحی و ساخت این گوشواره، کار هاشم است. حرف ندارد!

_مادر ریحانه گوشواره ها را گرفت و ورنداز کرد.
_ قشنگند، ولی ما چیزی ارزان قیمت می خواهیم.

ــش  ــا نگاه ــت. ب ــل گذاش ــا را روی مخم ــواره ه ــه گوش ــادر ریحان م
ــای  ــواره ه ــزرگ گوش ــرد. پدرب ــی را جســتجو ک ــای قبل ــواره ه گوش
گــران بهــا را تــوی جعبــه کوچکــی گذاشــت. جعبــه را بــه طــرف مــادر 

ــه ُســراند. ریحان
_ از قضا قیمت این گوشواره ها دو دینار است.

ــه  ــتم ک ــی خواس ــدا م ــم. از خ ــن گفت ــزرگ آفری ــه پدرب ــم ب _در دل
ریحانــه صاحــب آن گوشــواره هــا شــود. قیمــت واقعــی اش ده دینــار 

ــودم.«   ــه روی آن زحمــت کشــیده ب ــک هفت ــود. ی ب
اثری از مظفر ساالری

ایــن اثــر داســتانی اســت عاشــقانه بــا زمینــه ی مذهبــی که هر قشــری 
را بــه ســمت خــود جــذب مــی کنــد ؛حکایــت از دلدادگی جوانــی پاک 
سرشــت از اهــل ســنت بــه دختــری شــیعه مذهــب و نجیــب دارد کــه 

در راه وصــال بــا موانــع و اتفاقاتــی تلــخ و شــیرین مواجه شــده اســت.
جذابیــت قلــم نویســنده بــه انــدازه ای اســت کــه مخاطــب را )حتــی 

شــما ( دچارخــود کــرده و تاانتهــا همــراه مــی ســازد .
#رمان _دینی _عاشقانه

جهت سفارش به آیدی زیر مراجعه کنید
@ketab_khuisa

ــکی  ــدر موش ــان پ ــا هم ــدم« ی ــی مق ــن تهران ــهید »حس ش
ایــران ، بــزرگ مــردی کــه قلــم هــای زیــادی در وصفــش بــر روی لــوح 
هــای زریــن انقــالب بــه رقــص در آمــده و در رثــای مقامــش خطبــه 
هــا خوانــده شــده اســت.همان مــردی کــه تــا آخریــن نفــس در رکاب 
انقــالب اســالمی تــالش کــرد و حتــی لحظــه در مبــارزه بــا اســتکبار از 
پــای ننشســت .یــک شــنبه ای کــه گذشــت ســالروز شــهادت ایشــان 
بــود، شــهیدی کــه درخواســت کــرده بــود تــا بــر روی ســنگ قبــرش 
ــت  ــی خواس ــه م ــت ک ــی اس ــن کس ــل دف ــا مح ــند : » اینج بنویس
اســراییل را نابــود کنــد.« ســید حســن نصــراهلل دبیــر کل حــزب اهلل در 
تمجیــد وی مــی گویــد :«هــر زنــی کــه در لبنــان بــا راحتــی از شــمال 
بــه جنــوب یــا بالعکــس ســفر مــی کنــد، ایــن امنیــت را مدیــون حــاج 
حســن آقــای تهرانــی مقــدم اســت.«بارها شــنیده ایــم ، هنگامــی کــه 
وی رونــد توســعه موشــکی را آغــاز کــرد تقریبــا دانــش بومــی وطنمان 
در ایــن حــوزه ناچیــز بــود، امــا شــهید تهرانــی مقــدم بــه همــراه یــاران 
و همکارانــی کــه آن هــا نیــز از جنــس خــودش بودنــد ، نهــال موشــکی 
بومــی ایــران را کاشــتند و بــا تالشــی بــی وقفــه و تــوکل بــه خــدا آن 
را پربــار کردنــد.آن نهــال دیــروز اکنــون بــه یــک درخــت تنومنــد پربار 
تبدیــل شــده کــه میــوه آن موشــک هــای قــاره پیما بــا دقت باالســت، 
موشــک »خرمشــهر« بــا بــرد 2000 کیلومتــر کــه اخیــرا از آن رونمایی 
شــده و یــک کابــوس تلخــی بــرای گنبــد آهنیــن رژیــم صهیونیســتی 

نیــز هســت ، آخریــن نمونــه از ثمــره ایــن درخــت تنومنــد اســت.
اهمیــت بــاالی ایــن دســتاورد هنگامــی مشــخص می شــود کــه بدانیم 
ــران در  همــه ایــن پیشــرفت هــا در شــرایطی حاصــل شــده ، کــه ای
ســال هــای بعــد از انقــالب متحمــل شــدیدترین رژیــم هــای تحریمی 
غــرب در حــوزه دفاعــی و موشــکی بوده اســت.یعنی تالش دانشــمندان 
بومــی کشــورمان ، تــوکل اساســی آن هــا بــه خداونــد ، اطمینــان بــه 
ظرفیــت هــای خــود و »مــا مــی توانیــم« باعــث ایــن همه موفقیــت در 
ایــن حــوزه شــده اســت .بــه نظــر مــی رســد مــی تــوان ایــن نتیجــه را 
گرفــت کــه اگــر الگــو و خــط مشــی مشــابه ای در همــه حــوزه هــای 
حســاس و ضــروری کشــور گرفتــه شــود ، مــی توانیــم در تمامــی حوزه 
هــا بــه خــود کفایــی برســیم و تاثیر پذیــری خــود از پیرامــون را کاهش 
دهیــم، مثــال در حــوزه ی اقتصــادی هربــار و بــا تصویــب یــک تحریــم 

جدیــد آمریکایــی نگــران تاثیــرات آن بــر اقتصــاد خــود نباشــیم.
ــئله  ــدم در مس ــی مق ــرد تهران ــودن رویک ــازنده ب ــول س ــا قب ــال ب ح
ــایر  ــادی ای در س ــه جه ــن روحی ــزوم گســترش اینچنی موشــکی و ل
ــی ،دم زدن از مذاکــره  ــه نقطــه خودکفای ــرای رســیدن ب ــا ب حــوزه ه
بــا گروهــی کــه پیــش از ایــن بارهــا بدقولــی و شــیطنت خــود را اثبات 
کــرده انــد ، چــه معنایــی مــی دهــد؟ چگونــه یــک کارشــناس مــی 
ــه  ــد در ســرمقاله روزنامــه آرمــان کــه روز شــنبه هفتــه جــاری ب توان
چــاپ رســید ،از »لــزوم مذاکــره بــا غــرب بــرای از ســر گذرانــدن جنگ 

و تحریــم« ســخن بگویــد؟ او مدعــی شــده کــه مذاکــره بــا غــرب بــر 
ــه« اســت  ــی  »خردمندان ــه زمان ــن بره ــکی در ای ــر موضــوع موش س
ــا غــرب را  . البتــه ایشــان اصــال اشــاره نکــرده کــه چطــور مذاکــره ب
»خردمندانــه« مــی دانــد، هنگامــی کــه برجــام ثابت کــرده کــه مذاکره 
بــا آمریــکا نــه تنهــا بــه عقــب نشــینی از حقــوق مســلم خــود منتهــی 
مــی شــود بلکــه تحریــم هــای جدیــدی از جملــه »مــادر تحریم هــا« را 

نیــز بــه ارمغــان مــی آورد!     
ــکا  ــا آمری ــا، موکــدا اعــالم شــده کــه مذاکــره ب ــی کــه باره در صورت
تنهــا یــک بــار رخ داد و فقــط منحصــر بــه موضــوع هســته ای بــود ، 
همچنــان بعضــی از افــراد در داخــل کشــورمان بــا »امانوئــل ماکــرون« 
ــی هــم نظــر  رییــس جمهــور فرانســه و ســایر شــخصیت هــای غرب
شــدند و بــه حاکمیــت پیشــنهاد مــی دهنــد تــا در ایــن بــاب مذاکــره 
کند!ســوال اساســی امــا کــه ذهــن نگارنــده و حتمــا دانشــجوی محترم 
را نیــز مشــغول کــرده، ایــن اســت کــه چطــور دفــاع از مــردم مظلــوم 
ــه دســت یــک روزنامــه  نادیــده گرفتــن امنیــت  ــی پنــاه یمــن ب و ب
ملــی محســوب مــی شــود ، ولــی نوشــتن ایــن چنیــن ســرمقاله ای در 
یــک روزنامــه دیگــر زیــر پــا گذاشــتن امنیــت ملــی نیســت؟به راســتی 
ــی  ــت مل ــر در امنی ــن تیت ــت و کدامی ــالمی چیس ــران اس ــح ای مصال

اختــالل وارد مــی کنــد؟  
حسن نیک محمد/ دانشجوی مهندسی مکانیک

دسـتاوردهای شهیـد تهـرانی مقـدم

محمد کفیلی
دانشجوی رشته پژوهشگری اجتماعی

« بررسی پرونده احداث ایستگاه مترو در دانشگاه خوارزمی»

ســال هاســت انــدک انــدک جــام جانمــان از نــام و یــاد 
ــت و  ــا از مظلومی ــه تنه ــینی ک ــود. حس ــی ش ــر م ــین پ حس
غربتــش در کــرب و بــال گفتــه انــد و کربالیــی کــه منشــا بــی 
ــود. اینــک اربعیــن هــم ســپری شــد و  وفایــی و عــدم تعهــد ب
بالفعــل، عــذا و ماتــم نیــز بــه پایــان رســید. مــا مانــده ایــم و بــاز 
ــدازه  ــار تــا چــه ان ــه راســتی ایــن ب هــم نامــی از حســین)ع(. ب
حســینی تــر شــده ایــم؟ و تــا چــه انــدازه زینبــی تــر؟ مگــر نــه 

اینکــه اوج کربــال در جاذبــه حســین گرفتــار شــدن اســت؟!
از فــراق و طلبیــده نشــدن مــی گرییــم، چه بســا این ما هســتیم 
ــه  ــت ک ــال سالهاس ــم، کرب ــده ای ــکون مان ــکوت و مس ــه مس ک
منتظــر ماســت. بایــد دیــد چــه قدر منیــت هــا در حســین فانی 

شــده آنچنــان کــه عبــاس، حســین شــد. ادعاســت اگــر خــود را 
حســینی میدانیــم امــا بــار بــر زمیــن اســت و نظــاره مــی کنیم، 
کارهــا مانــده اســت و تنهــا اشــاره مــی کنیــم. تظاهــر اســت اگر 
دم از زینــب میزنیــم و نخوانــده ایــم مــا رایــت اال جمیــال. قله ای 
کــه حســین و یارانــش فتــح کردنــد شــروعی بــود برای فتــح قله 
هایــی دیگــر، مــا در کــدام قلــه و بــرای کــدام مســیر یــار طلــب 
کــرده ایــم! صــدای هــل مــن ناصــر ینصرنــی هنــوز بــه گــوش 
مــی رســد، تو بــرای حســین در کجــای این تاریــخ ایســتاده ای؟ 
ــار دیــده ایــم/ ای بــی خبــر ز لــذت  ــه عکــس رخ ی مــا در پیال

شــرب مــدام مــا!
خانم سطوتی/ دانشجوی رشته تکنولوژی آموزشی

و حسیـنی که در این نزدیـک اسـت...

خــط قرمـز اسـاسـی مـلــت 



نهــم صفــر المظفــر مصــادف بــا شــهادت صحابــی گرانقــدر، 
جنــاب یاســِر عمــار اســت کــه در ســال 3۷ هـــ.ق در جنــگ صفیــن 
ــه یکــی از کارهــای مهــم  ــه شــهادت رســیدند. بدیهــی اســت ک ب
ــم را در  ــن مه ــان ای ــه ایش ــت ک ــن اس ــواص، تبیی ــگان و خ نخب
جنــگ صفیــن بــه شــیوه اعــال بــه انجــام رســانیدند، چــون آن جناح 
مقابــل، تبلیغــات گوناگونــی داشــتند خــود را موظــف داشــته بــود تا 
در مقابــل ایــن جنــگ روانــی بایســتد و مقاومــت کنــد. عمــار یاســر 
جبهــه و صفــوف خــودی را در نظــر داشــت تــا مبــادا اختالفــی پیــدا 
ــش  ــی پی ــو مگوی ــده و بگ ــد ش ــار تردی ــد، اصحــاب دچ ــده باش ش
آمــده باشــد، بــه ســرعت بــرای رفــع ایــن مشــکل اقــدام مــی نمــود. 
نقــش نخبــگان و خــواص نیــز ایــن اســت: بصیــرت را نــه فقــط در 

خودشــان بلکــه در دیگــران نیــز بوجــود آورنــد.)1(
ــرف  ــَرف الحــقُّ بالّرجــال اْع ــد: ال یُع أمیــر المؤمنیــن)ع( مــی فرمای

ــه)2( الحــقَّ أهلَ
حــق را نمــی شــود بــا مردمــان شــناخت بلکــه حــق را بشــناس تــا 

اهلــش را نیــز بشناســی
1( تلخیصی از بیانات در دیدار با اعضای دفتر رهبری سال 13۸۸

2( بحار األنوار ج40، ص25
سحر حسن زاده/ دانشجوی رشته زبان و ادبیات عرب
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مســئله حقــوق زنــان از جملــه مطالب مهم و سرنوشــت 
ــه  ــوده اســت ب ــی در در دوقــرن اخیــر ب ســاز جامعــه ی جهان
ــات  ــی از اعتراض ــاهد موج ــا ش ــدت م ــن م ــه در ای ــوری ک ط
ــن  ــرای گرفت ــی ب ــه جهان ــان جامع ــا توســط زن ــری ه و درگی
ــران  ــب نظ ــی از صاح ــده خیل ــه عقی ــتیم. ب ــود هس ــق خ ح
ــان  ــه وضــع زن ــوده ک ــی ب ،نهضــت فمنیســم ،نهضــت ناموفق
جامعــه را بدتــر کــرده و آنهــارا ازچالــه بــه ســمت چــاه هدایــت 
کــرده اســت  . البتــه خواســتگاه ایــن اعتراضــات ظلــم هایــی 
ــه شــخصیت زن  ــرون وســطی ب ــود کــه جامعــه غــرب در ق ب
ــه عنــوان جنــس درجــه  تحمیــل میکــرد و عمــال زن هــا را ب
دو وموجــودی کــه صرفــا جهــت ارضــای غریــزه جنســی مــرد و 

وســیله ای بــرای بقــای نســل او بــود مشــاهده میکــرد.
جالــب اســت بدانیــد تــا اواخــر قــرن نوزدهــم میــالدی هیــچ 
ــوان  ــه عن ــت ب ــق مالکی ــی ح ــای اروپای ــور ه ــدام از کش ک
ــان جامعــه ماننــد  ــد یعنــی زن ــل نبودن ــرای زن قائ مســتقل ب
ــود  ــوال خ ــرف در ام ــور و از تص ــگان، محج ــودکان و دیوان ک

ــد.  ــوده ان ــوع ب ممن
ــخصیت  ــال در ش ــخصیت زن کام ــابقا ش ــه س ــس ک در انگلی
ــه  ــی ب ــالدی طــی قانون ــود در ســال 1۸۸2می شــوهر محــو ب
اســم قانــون مالکیــت زن شــوهر دار از زن رفــع حجر نمــود . در 
ایتالیــا قانوتــن 1919 میــالدی زن را از شــمار محجوریــن خارج 
کــرد در قانــون مدنــی آلمان)1900میــالدی( و در قانــون مدنی 

ســوئیس)190۷میالدی( زن مثــل شــوهر خــود اهلیــت دارد.
ــن  ــال از اولی ــوز 140س ــد هن ــاهده میکنی ــه مش ــور ک همانط

قانونــی کــه در اروپــا بــه زن اســتقالل مالــی میدهــد نمیگــذرد 
ــده  در صورتــی کــه دیــن مبیــن اســالم 1400ســال قبــل قائ
مالکیــت را بــرای زن قائــل بــود قــرآن کریــم در آیــه 32ســوره 
نســاء بــه صراحــت اعــالم میکنــد »مــردان را از آنچــه کســب 

میکننــد بهــره ای اســت وزنــان هــم از آنچــه 
کســب میکننــد و بــه دســت مــی آورنــد بهره 

ایســت« 
یک مقایسه ساده 

بنابرایــن قــرآن کریــم 1300ســال قبــل تــر 
از اروپــا بــه زنــان اســتقالل مالــی داده اســت 
امــا انگیــزه ای کــه ســبب شــد اســالم بــه زن 
اســتقالل اقتصــادی بدهــد جــز جنبــه هــای 
انســانی و عدالــت دوســتی و الهــی نبــوده. در 
آنجــا مطالبــی از قبیــل مطامع کارخانــه داران 
ــر  ــه خاط ــه ب ــت ک ــود نداش ــتان وج انگلس
دســتیابی بــه نیــروی کار ارزان ایــن قانــون را 

ــا دنیــا را پرکردنــد کــه  ــا بــوق و کرن تصویــب کردنــد ، بعــد ب
ــه رســمیت شــناختیم و حقــوق زن ومــرد را  مــا حــق زن را ب
مســاوی دانســتیم. در همیــن راســتا ویــل دورانــت در کتــاب 

لــذت فلســفه در صفحــه 15۸ میگویــد. 
ــه معنــای امــروزی آن  از عــوارض انقــالب  آزادی زن ب

صنعتــی اســت.
ــردان  ــر م ــردن ب ــدا ک ــش در انگلســتان کار پی ــرن پی ــک ق ی
ــان و  ــه زن ــان میخواســتند ک ــا از آن ــا اعالنه دشــوار گشــت ام

کــودکان خــود را بــه کارخانــه هــا بفرســتند کارفرمایــان بایــد 
در اندیشــه ســود وســهام خــود باشــند و نبایــد خاطــر خــود را 
بــا اخــالق و رســوم حکومــت هــا آشــفته ســازند . کســانی کــه 
ــی  ــان بریتانیای ــد زن ــه کردن ــدازی « را توطئ ــه بران ــاگاه »خان ن
ــت  ــن دوس ــه داران وط ــه کارخان ــد بلک نبودن
ــتین  ــد. نخس ــتان بودن ــم انگلس ــرن نوزده ق
قدمــی کــه بــرای آزادی_بخوانیــد اســتثمار_

زنــان اروپایی برداشــته شــد قانــون 1۸۸2 بود. 
بــه موجــب ایــن قانــون زنــان بریتانیــای کبیر 
ازآن پــس از امتیــاز بــی ســابقه ای برخــوردار 
میشــدند و آن اینکــه پولــی را کــه بــه دســت 
مــی آوردنــد حــق داشــتند بــرای خــود نگــه 
ــه  ــی را کارخان ــی عال ــون اخالق ــن قان دارند!ای
داران مجلــس عــوام وضــع کردنــد تــا بتواننــد 
زنــان انگلســتان را بــه کارخانــه هــا بکشــانند . 
ــه اآلن ســودجویی مقاومــت  ــا ب از آن ســال ت
ناپذیــری آنــان را از بندگــی و جــان کنــدن در خانــه رهانیــده و 

ــه کــرده اســت « گرفتــار جــان کنــدن در مغــازه و کارخان
ــا سیاســت ورزی  آنچــه در مــورد غــرب_از مکاتــب فلســفی ت
آنها_قابــل توجــه اســت،نفاق نهادینــه شــده در جهــان بینــی 
آنهاســت،چرا کــه  همیشــه جنایاتشــان را در پوششــی از 
شــعارهای ظاهــرا  انســان دوســتانه بــه بشــریت تحمیــل کــرده 

انــد.
وحید نجفی رشته روانشناسی / دبیر تشکیالت انجمن اسالمی دانشجویان

ــال   ــفندماه س ــورخ 4 اس ــام کشــاورزرضایی درم ــهید بهن ش
1345در تهــران دیــده بــه جهــان گشــود. پــس از طــی تحصیــالت 
ابتدایــی وراهنمایــی جهــت ادامــه تحصیــل بــه دبیرســتان 
ــهدا  ــون ش ــداری ازخ ــت پاس ــد وجه ــل ش ــهیداختری منتق ش
ــه ســنگرانجمن اســالمی پیوســت.  وحراســت ازانقــالب اســالمی ب
بنابــه اعتقــادات وعالقــه وافرخویــش به امــام خمینی)ره( درراســتای 
ــود. ــه نم ــری عرض ــای موث ــی ه ــش آفرین ــالمی نق ــالب اس انق

آغازفعالیــت هــای وی ازمســجدحضرت علــی اکبــر)ع( وپرداختن به 
مبــارزه باطاغــوت بود.عــالوه برایــن ازترغیــب کننــدگان بــه مبــارزه 
بارژیــم شاهنشــاهی بود.ازجملــه فعالیــت هــای دیگــر وی میتــوان 
به؛حضورفعــال درواحدتبلیغــات بســیج دبیرســتان ومســجد، حضور 
درجبهــه حــق علیــه باطــل )3باربــه جبهــه اعــزام شــد( اشــاره نمــود
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گزیده ای ازوصیت این شهید:بگوییداسم مرابرروی سنگ قبرم عبداهلل بنویسند

خانم بابالو/ دانشجوی رشته تربیت بدنی

این شماره نشریه تقدیم می شود به 
شهید بهنام کشاورز  رضایی

حـق مالـکیـت بـرای زنـان جامـعه جهـانی

قــرآن کریــم 1300 ســال پیــش 
از اروپــا بــه زنــان اســتقالل مالی 
ــالم از  ــزه اس ــا انگی ــود ام داده ب
وضــع ایــن قانــون جنبــه عدالت 
خواهــی داشــت در صورتــی کــه 
بــه عقیــده تاریــخ دانــان غربــی 
قانــون مالکیــت زن در اروپــا بــه 
دلیــل اســتفاده از نیــروی کار 
ــی  ــالب صنعت ــس از انق ــان پ زن
و اســتثمار_بخوانید اســتحمار_ 

زنــان اروپایــی بــوده اســت 

ــوز  ــری آمدنی ــال خب ــی کان ــه ای ــد لحظ ــه چن ــار ک ــک ب ی
ــا نظــام  ــاد ب ــات و عن ــن حجــم از هجوی ــال مــی کــردم،از ای را دنب
تعجــب کــردم و البتــه از کســانی کــه بــا هــر ســلیقه سیاســی ایــن 

ــد. ــار انتخــاب کــرده ان ــرای آگاهــی از اخب ــال را مرجعــی ب کان
ــود 2 روزی  ــر خ ــل تیت ــه دلی ــان ب ــه کیه ــه روزنام ــا ک ــن روزه ای
توقیــف شــد، برایــم جــای ســوال بــود کــه چــرا تــا االن ایــن کانــال 

فیلتــر نشــده اســت!؟
ــی  ــر م ــاد ب ــی فری ــده ای ــن حــرف ع ــد از ای ــه بع مســلم اســت ک
آورنــد کــه آقــا شــما تحمــل حــرف مخالــف را نداریــد و اگــر صدایی 

بــاب میــل نباشــد ســرکوب مــی کنیــد.
ــف  ــراد از توقی ــی از اف ــرا بعض ــا چ ــت ام ــال درس ــرف کام ــن ح ای
ــردبیر  ــور س ــیدن کاریکات ــا کش ــرده و ب ــت ک ــراز رضای ــه اب روزنام
روزنامــه، آن را بــه ســخره مــی گیرنــد، مگــر نــه اینکــه مطبوعاتــی 
ماننــد کیهــان مخاطــب نــدارد و روزنامــه حکومتــی اســت و 

ــت؟ ــکل کجاس ــس مش ــت، پ ــذار نیس تاثیرگ
بــه نظــر مــی رســد ترجمــه و نقــل صحبــت رهبــر انصــاراهلل قهرمان 
یمــن مبنــی بــر تهدیــد عربســتان و امــارات بهانــه ایــی برای تســویه 
ــا کیهــان بــرای تیترهایــی کــه بــه وقــوع  حســابی گرچــه انــدک ب
ــاره  ــار پ ــا افس ــرده را ب ــن ک ــب زی ــد: »اس ــت.تیترهایی مانن پیوس

عــوض کردیــم« و یــا »دولــت در زنــگ حســاب انشــاء خوانــد«
دولــت تروریســت پــرور ســعودی و مطبوعــات آن بــه صــورت یومیــه 
ســخیف تریــن اتهامــات را بــه جمهــوری اســالمی وارد مــی کننــد و 
بــرای ایــران رجــز مــی خواننــد امــا در داخــل بــه جــز بعضی رســانه 
هــا ،صــدای خاصــی از دیگــر مطبوعــات در پاســخ بــه آنهــا شــنیده 
ــا  ــازی هــای سیاســی-حزبی و ی ــه ب ــا مشــغول ب نمــی شــود و گوی
ــر ســر مســائل  ــا ب ــدرت ه ــا ابرق ــران ب ــق ای ــزوم تواف ــت از ل صحب

موشــکی و منطقــه هســتند.
تمــام حــرف اینجاســت کــه آقایــان و دوســتان مــی تواننــد در میــان 
تمامــی اختالفــات داخلــی از کیهــان و امثــال آن تنفر داشــته باشــند 
امــا در ایــن فضــا کــه دشــمن تمــام قــد بــرای مقابلــه خیز برداشــته 
،زدن کیهانــی کــه مخاطبــان آن کســانی هســتند کــه در روز واقعــه 

ســپر بــال هســتند، یعنــی خودزنــی!
امیر حسین اسماعیلی/ دبیر سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان

انتـقام کـور از کیـهان
شکســت هــای پــی در پــی منطقــه ای مثلــث عبــری بی نتیـجه مـاند

عربــی غربــی  از محــور مقاومــت در ســوریه و عــراق )القایــم( و 
هــم چنیــن آزاد ســازی  اســتان دیــروز الــزور  موجــب گشــت 
محــور شــرارت  زمینــه ســازی  فتنــه ای دیگــر را بعــد از بحران 
ــنج  ــان دماس ــد. لبن ــم بزن ــه رق ــه ی منطق ــتان و تجزی کردس
منطقــه کــه تــا حــدودی میــزان دمــای تنــش منطقــه  بــا آن  

ســنجیده میشــود ایــن بــار امــاج هــدف  واقــع گشــت. 
ــه ی ســعد حریــری ان هــم از ریــاض فاقــد  اســتعفای حقیران
عجیــب بــودن موضوعیــت آن ، اوال بــه تحقیــر ملــت لبنــان و 
ثانیــا بــه نقــش تنــش آفریــن عربســتان در لبنــان میپــردازد .

ســعد حریــری بــا ادعــای جهــت دارش علیــه ایــران و تهمــت 
نقــش مداخلــه گرایانــه ایــران در لبنــان گویــا فرامــوش کــرده 
ــن  ــد و ای ــاض میخوان ــتعفایش را از. ری ــق اس ــه نط ــت ک اس
ــات  ــی ثب ــتان در ب ــه ی عربس ــه گرایان ــش مداخل ــداد نق روی

ــران . ــه ای ــان را مــی رســاند ن ــی لبن ســازی سیاســی امنیت
بیانیــه ی ســعودی ســعد حریــری ،حــاوی همــان اتهاماتــی بود 
کــه نتانیاهــو چنــدی پیــش در انگلیــس گفتــه بــود، بــه خوبــی 
نشــان داد ائتــالف منطقــه ای علیــه ایــران و محــور مقاومــت 
شــکل گرفتــه اســت کــه بازیگــران آن همــان مثلــث عبــری 
ــی هســتند و هــر لحظــه در صــدد فتنــه انگیــزی  ــی غرب عرب

دومیـنوی بحـران در غـرب آسیـا /  ایـن بـار در لبـنان
در منطقــه هســتند تــا بلکــه بــه خیــال خامشــان مهــار ایــران 
و جلــو گیــری از دامنــه ی نفــوذ آن در منطقــه را ســد کننــد.

امــا الزم بــه ذکــر اســت کــه پلــن لبنــان بــرای بحرانــی جدیــد 
در منطقــه مســبوق بــه ســابقه اســت، تــرور  رفیــق حریــری در 
ســال 2005 اغازگــر فتنــه ای در منطقــه بــود کــه نهایتــا منجر 
بــه خــروج ســوریه از لبنــان گشــت. در ســال 2006 امریــکا  بــا 
عاملیــت  رژیــم صهیونیســتی طراحــی جدیــدش بــرای منطقه 
را بــا حملــه بــه لبنــان آغــاز کــرد تــا جایــی کــه راییــس وزیــر 

خارجــه امریــکا آن را درد  زایمــان خاورمیانــه  جدیــد نامیــد. 
ــی از پتانســیل  ــا آگاه ــرارت ب ــد محــور ش ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــان در  ــنجی لبن ــش دماس ــان و نق ــود در لبن ــوبناک موج اش
منطقــه، قصــد افزایــش دمــای تنــش در منطقــه را بــا محوریت 
لبنــان در پیــش گیــرد تــا عــالوه بــر برجســته نمایــی و مداخله 
ــر  ــا ب ــه ی فشــار ه ــر دامن ــه ب ــران در منطق ــی ای ــی واه گرای
ــا بلکــه  ــد ت ــران بیفزای ــازوی قدرتمنــد مقاومــت ای حــزب ... ب
ــی و  ــی غرب ــا هماهنگــی همــه جانبــه ی محــور عبــری عرب ب
تکمیــل پــروژه ی مهــار ، مرهمــی بــر جبــران خســارت هــای 
ناشــی از شکســت در جنــگ نیابتــی بــا محــور مقاومــت باشــد
علیرضا فیروزی/ دبیر روابط عمومی اتحادیه انجمن اسالمی دانشجویان
دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

هفتــه ایــی کــه در آن قــرار داریــم هفتــه کتابخوانــی 
ــا روز  ــن اســت ب ــم مصــادف و مزی ــاه ه ــان م اســت و 24 آب

ــداری ... ــی و کتاب کتابخوان
ــاب  ــا، کت ــوان ه ــا، کتابخ ــه کتابداره ــک را ب ــات تبری و درج
خــوار هــاو کتــاب دوســت هــا مــی رســانیم و آرزومنــد رشــد 

روز افــزون ایــن قشــر فرهیختــه هســتیم.
ــه در  ــت ک ــی اس ــرح های ــام ط ــاوت از تم ــه متف ــی ک طرح
حوضــه کتــاب دیــده ایــد و مســابقه هایــی کــه شــرکت کــرده 

ایــد.
ــورد  ــاب م ــک کت ــدی از ی ــی و مفی ــی اجمال ــا معرف ــما ب ش
عالقــه خــود کــه ارتبــاط زیــادی بــا آن گرفتــه ایــد از انبــوه 
ــی  ــرکت م ــابقه ش ــن مس ــان در ای ــه ات ــای مطالع ــاب ه کت
کنیــد ؛ والبتــه بــه قیــد قرعــه جوایــزی هــم اهــدا مــی گــردد.

ــب  ــت و مخاط ــجو اس ــع دانش ــه واق ــرح ب ــن ط ــری ای مج
ــه  ــی ک ــرح های ــر ط ــس دیگ ــابقه برعک ــن مس ــان ای طراح

دانشــجو مخاطــب بــود و مجــری، تشــکل زی ربــط .
ــای خــود  ــاب ه ــی کت ــن توضیحــات معرف ــا تمــام ای ــس ب پ
ــی  ــای ارتباط ــه راه ه ــود ب ــان موع ــا زم ــق ت ــل و دقی را کام

ــد. ــال نمایی ــده ارس ــی ش معرف
انجمن اسالمی دانشجویان

 خبــر درگذشــت تعــدادی از هموطنانمــان در

ــب ــور موج ــرب کش ــرزه غ ــن ل ــز زمی ــه غم انگی  حادث

 تاســف و انــدوه فــراوان گشــت. انجمــن اســالمی

 دانشــجویان دانشــگاه خوارزمــی ضمــن عــرض تســلیت

 بــه خانــواده جان باختــگان و آســیب دیــدگان بــه

ــر ــای غی ــک ه ــال کم ــاند،جهت ارس ــی رس ــالع م  اط

 نقدی)پتو،لبــاس گــرم و...( بــا آیــدی گفتمــان در

 ارتبــاط باشــید و کمــک هــای نقــدی خــود را بــه

ــز نماییــد ــام مســعود محمــدی( واری ــه ن حســاب زیر)ب
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