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سخنمدیرمسئول

پیر ما گفت جنگ است
قلم بردارید!

شــاید شــما هــم از مــدت هــا پیــش،
بارهــا و بارهــا بــا دیــدن وضــع کنونــی
دانشــگاه هــا و جامعــه بــه ایــن فکــر
افتــاده ایــد کــه وظیفــه مــا بــه عنــوان
دانشــجو در جهــت اصــاح فضــای
موجــود و روشــنگری و تبییــن مســائل
رایــج چیســت؟! اطــراف خــود را کــه نگاه
میکنیــم ،انــگار خبــری نیســت ،انــگار
کــه هیــچ اتفاقــی نیفتــاده و نمــی افتــد،
زندگــی هایمــان بــدون دغدغــه هایــی از
جنــس اجتماعــی و فرهنگــی و سیاســی
مــی گــذرد امــا در کنــار ایــن بــی تفاوتی
هــا ،در اطــراف مــا انــواع و اقســامی از
تبلیغــات و اتفاقــات کوچــک و بــزرگ
سیاســی و فرهنگــی و مخصوصا اقتصادی
در حــال رخ دادن اســت کــه توجــه
نکــردن بــه آنهــا موجــب عقــب ماندگی و
پیشــرفت نکــردن و حتی انتخاب اشــتباه
در مواقــع حســاس مــی شــود .در واقــع
حکایــت ایــن مثــال معــروف اســت کــه
مــی گویــد « :فــرض کنیــد همــه ی مــا
در یــک کشــتی هســتیم وقتــی یــک نفر
در حــال ســوراخ کــردن کشــتی اســت و
مــا صحنــه را مــی بینیــم بگوییــم کــه
ارتباطــی بــه مــا ندارد،کشــتی خــودش
مســئول داره و یــا بگوییــم کــه »...ولــی
غافــل از اینکــه مــا بــا ایــن توجیهــات در
حــال فراهــم کــردن زمینه ی غرق شــدن
خودمــان و همــه ی افــراد حاضــر در ایــن
کشــتی هســتیم .از ایــن رو همــت کردیم
بــا همــکاری عــده ای از دانشــجویان
دغدغــه منــد در جهــت مطالبــه گــری،
تبییــن مســایل پیرامونــی و بصیــرت
افزایــی گامــی ولــو کوچــک برداریــم.
«گــذرگاه» بســتری بــرای گــذر از
پیــچ مهــم تاریخــی بــا تبلــور تفکــر
انقالبــی از درون نســل ســوم انقــاب
اســت« .گــذرگاه» بســتری بــرای
عبــور از بــی تفاوتــی هــا ،کــج اندیشــی
هــا و انحرافــات بــر مــدار اخــاق و
انصــاف اســت« .گــذرگاه» زمینــه
ســاز پررنــگ ســاختن دغدغــه هــای
اساســی دانشــجویان و ابــزاری بــرای
تحــرک بخشــیدن بــه آنــان اســت.
ّ
قرارمــان بــر ایــن اســت که هــر مطلبی
در ایــن نشــریه آورده مــی شــود ،از آنچــه
کــه در تصــور دانشــجویان از نشــریات
معمــول اســت متفــاوت باشــد .اصــول
کار مــا در «گــذرگاه» منطــق و اســتدالل
اســت و بــا آن کــه همــه دانشــجویان،
اســاتید و مســئوالن بــا هــر فکر و ســلیقه
ای بــرای دســت انــدرکاران «گــذرگاه»
محتــرم هســتند ،امــا در برخــورد بــا
مســائل ،بــا کســی عقــد اخــوت نبســته
ایــم و بــا صراحت لهجــه از مســایل درون
و بــرون دانشــگاهی منطبــق بــا آرمانهای
اســام و انقــاب ســخن خواهیــم گفــت.
بــر آن وفاداریــم تــا هــر مطلبــی در
نشــریه «گــذرگاه» تهیــه و در آن درج
مــی شــود ،مســتند و حاصــل تــاش
هــای فکــری خــو ِد دانشــجویان باشــد.
از دانشــجویان گرامــی ،اســاتید فرهیختــه
و مســئوالن عزیــز انتظــار مــی رود
ضمــن حمایــت از ایــن نشــریه ،نظــرات
و دغدغــه هــای خــود را از راه هــای
ارتباطــی موجــود بــا نشــریه دانشــجویی
«گــذرگاه» در میــان بگذارنــد و انتقــادات
و پیشــنهادات بــه ایــن نشــریه را بــا
نــگاه دوســتانه و پدرانــه در جهــت
اصــاح و ارتقــای آن مطــرح نماینــد.

رشد شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان

پشت پرده
شبكه هاي ماهواره اي
صفحه2
GOZARGAH Cultural, Social, and Political Periodicals Saturday.Sep.15 ,2018 Vol.01 Pre-number.01

تیترهایامروز

با شروع فصل ثبت نام جديدالورودها در دانشگاه پیام نور

صفر تا صد آنچه دانشجوي جديدالورود بايد بداند

بررسی سرویس جدید اینستاگرام

غفلت نکنیم

صفحه 2

بررسی نسبت دانشگاه و دانشگاهیان با مسائل روز جامعه

دانشگاه ،دلسوز یا بی تفاوت؟
وظیفه دانشگاه شناخت نیازها و مشکالت مردم و مشارکت در رفع آنهاست.

صفحه 2

در پاسخ به ادعای دکتر ظریف در برنامه حاال خورشید

اگـربرجــامنبود
چه می شـد؟

موافقان برجام برای توجیه این توافق از اثرات زیانبار آن
برای کشور در نبود برجام سخن می گویند ،در صورتی که
این ادعاها قابل رد است.
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يادداشت اگــر تاریــخ قاجــار را مــرور
کنیــم ،بــه جوانانــی برمــی خوریــم کــه
بــرای تحصیــل بــه اروپــا رفتنــد و بعدتــر
در دوران پهلوی در ســال  1313دانشــگاه
تهــران بــه وســیله همیــن فرنــگ رفته ها
تاســیس شــد و از همــان زمــان بــود کــه
نطفــه ی دانشــگاه و دانشــگاهی منعقــد
شــد؛ امــا از ابتــدا دانشــگاه بــا وابســتگی
فکــری و حتــی وابســتگی عملــی بــه
غــرب همــراه بــود .دانشــگاه در ایــران
وجــود داشــت ولــی وابســتگی نیــز وجود
داشــت .دانشــگاه ،مهنــدس هــا و دکترها
تحویــل جامعــه مــی داد امــا هیــچ ثمــره
ای بــرای کشــور نداشــتند .هــر جایــی
از دانشــگاه کــه دیــده مــی شــد ،دیــن
ســتیزی و جدایــی از دیــن مــوج مــی
زد گویــی کــه فلســفه شــکل گیــری
دانشــگاه در ایــران مقابلــه بــا اســام بــود.
ایــن رونــد تشــدید مــی شــد تــا آن جایی
کــه انقــاب اســامی بــا رهبــری امــام
خمینــی پیــروز شــد و دانشــگاه دوران
جدیــدی را در پیــش روی خــود می دید.
دانشــگاه پیــش از انقــاب بــا
الگوگیــری از اندیشــه غــرب هرچــه
بیشــتر رنــگ غــرب گرایــی بــه خــود
مــی زد .یکــی از مســائل مهــم در بیــن
دانشــگاهیان آن دوره ،عــدم توجــه بــه
جامعــه و مســائل مطــرح در جامعــه در
جامعــه بــود .توجهی به قشــر مســتضعف
نداشــتند .بــه مســائل پیرامــون خــود
توجهــی نداشــتند و ایــن باعــث دوری
دانشــگاهیان از جامعــه مــی شــد .بــه

بررسی نسبت دانشگاه و دانشگاهیان با مسائل روز جامعه

دانشگاه ،دلسوز یا بی تفاوت؟

فرمــوده امــام خمینــی« :بدآمــوزی
هــای دانشــگاهی زمــان شــاه ،روشــنفکر
دانشــگاهی را طــوری بــار آورد کــه اصــوالً
ارزشــی بــرای خلق مســتضعف قائل نبوده
اســت» (صحیفــه نــور ،جلــد،7ص)141
از پیــش از انقــاب ،امــام راحــل بــر
دانشــگاه و دانشــگاهیان تاکید داشــتند تا
بــدان جــا کــه مــی فرماینــد اگر دانشــگاه
اصــاح شــود مملکــت اصــاح می شــود.
ایــن گفتــه ضمــن اهمیــت دانشــگاه،
بیشــتر بــر رابطــه دانشــگاه و جامعــه
تاکیــد مــی کنــد و تاییــد مــی کنــد
کــه دانشــگاه نبایــد دور از جامعــه باشــد.
دانشــگاه هــم منشــأ درد و فســادهای
موجــود و هــم منشــأ اصالح کشــور اســت
و بایــد جایــگاه خــود را در فعالیــت هــای
اجتماعــی پیــدا و نقــش مثبــت خــود را
ایفــا کنــد .دانشــگاه ،منــزوی از جامعــه
نیســت و تاثیــرات جــدی و قابــل تاملــی
بــر جامعــه مــی گــذارد .تعامــل دانشــگاه
و جامعــه یــک تقابــل دوســویه در جهــت
رفــع نیازهاســت .وظیفــه دانشــگاه
شــناخت نیازهــا و مشــکالت مــردم و
مشــارکت در رفــع آنهــا و کمــک بــه
دولــت در برنامــه ریزی هاســت .دانشــگاه
محیــط دغدغــه هــای شــخصی اســاتید
و دانشــجویان نیســت بلکــه محلــی
بــرای دغدغــه هــای اجتماعــی اســاتید و

دانشــجویان بــرای درک دردهــای اقشــار
جامعــه اســت .مقــام معظــم رهبــری
در دانشــگاه تهــران ســال  1365مــی
فرماینــد« :دانشــگاه نقطــه برهــم زننــده
ایســتایی جامعــه اســت .رکــود و رخــوت
را از متــن جامعــه بیــرون مــی کنــد .بــه
دانشــگاه از دو دیــدگاه مــی تــوان نــگاه
کــرد :یکــی از بعــد علــم و آینــده علمــی
و نــگاه دوم بــه دانشــگاه بــه عنــوان
یــک مرکــز و کانــون پیشــرو در جامعــه
اســت ».پیشــرویی دانشــگاهیان در
موضوعــات اجتماعــی اهمیــت دوچندانی
دارد .امــام خامنــه ای در دیــدار بــا
دانشــجویان ســال  1391فرمودنــد« :باید
بــا قشــرهای مختلــف جامعــه مرتبــط
شــد تــا مســائل آنهــا را لمــس کــرد؛
ایــن در تصمیمگیــری مــا ،در نــگاه مــا
بــه مســائل گوناگــون کشــور اثــر مــی
گــذارد ».ایشــان خطــاب به دانشــگاهیان
مــی فرماینــد« :چــرا در مســائل اجتماعی
موضــع نمــی گیریــد و وارد نمی شــوید».
دســته ای از روشــنفکران از دیــدگاه
«جاکوبــی» و «گرامشــی» متخصــص اند،
کار فکــری مــی کننــد امــا دغدغــه مــردم
و دردهــای آنهــا را ندارنــد .مثــل خیلــی
از دانشــگاهیان کــه بــا زبــان خاصــی
صحبــت مــی کننــد و دیــدگاه دایــره
المعارفــی دارنــد .بــرای خــود رســالت

علمــی قائــل انــد و در نشــریات علمــی
بــرای ارتقــای خودشــان قلــم مــی زننــد.
شــکی نیســت کــه بایســتی دانشــگاهیان
خــود را در زمــره ی روشــنفکران و
دانشــگاهیانی بداننــد کــه میــل تغییــر
داشــته باشــند و بتوانــد فــارغ از رشــته
خــودش ،ســراغ مــردم رفتــه و تمایــل بــه
برقــرای ارتبــاط بــا مــردم دارند ،دردآشــنا
هســتند و بــا زبــان مــردم حــرف مــی
زننــد .و بیشــتر بــه طبقــه مــردم ضعیــف
و بــی نماینــده جامعــه گرایــش دارد ،نــه
طبقــه ای کــه قــدرت در دســت اوســت.
بعــد از پیــروزی انقــاب ،دانشــگاه و
دانشــگاهیان مبتنــی بــر آرمــان هــای
انقــاب حرکــت کــرده انــد و در ادامــه
راه نیــز بایســتی بــرای رســیدن بــه
آرمــان هــا حرکــت کننــد .بیشــتر خــود
را درون جامعــه حفــظ کننــد و از احــوال
جامعــه بــا خبــر شــوند .آنچــه مــی
آموزنــد را در جامعــه اجرایــی کننــد .بــه
دور از جامعــه تئــوری پــردازی نکننــد و
مطابــق واقعیــت هــای جامعه نظــر دهند.
امــروز کــه مســائل معیشــتی و اقتصــادی
مــردم ،بیــش از پیــش خودنمایــی مــی
کننــد بایســتی جامعــه دانشــگاهی خــود
را درون جامعــه و در کنــار مــردم بیابــد
و عــاوه بــر دادن نســخه هــای وطنــی
و بومــی بــرای مســائل کشــور ،خــود
را فــارغ از مــردم ندانــد کــه مــردم
گمــان نبرنــد کــه دانشــگاهیان فقــط
پــول مــردم و کشــور را هــدر مــی
دهنــد و کاری بــرای آنهــا نمــی دهنــد.

عضویتدرکانالتلگرامینشریهدانشجوییگذرگاه
@gozargahnews_tehgharbpnu
هیات تحریریه نشریه گذرگاه از مطالب و یادداشت های اساتید و دانشجویان فرهیخته استقبال می نماید.

الســام،
کتــاب همرزمان حســین علیه ّ
مجموعــ ه ده ســخنرانی مقــام معظــم
رهبــری در بــاب عنصــر مبــارزه در ســیره
الســام اســت که
ّ
ائمـ ه معصومیــن علیهم ّ
محــرم ســال  1393هجــری قمــری
در
ّ
برابــر بــا بهمــن  1351هجــری شمســی
کــه فضــای اختنــاق ستمشــاهی و فشــار
توســط ســاواک
و ســرکوب مبــارزان ّ
رژیــم بیدادگــر پهلــوی بــه اوج خــود
رســیده بــود در هیئــت انصارالحســین
الســام تهــران ایــراد شــده اســت.
علیه ّ
ّ
معظ ٌملــه در ایــن سلســله ســخنرانی
اهم ّیــت شــناخت صحیــح
هــا ،دربــاره ّ
امامــان و توطئــه دشــمنان بــرای
تحریــف چهــره مبارزاتــی آنــان ،معنــای
ائمــه
جهــاد و مقصــود از مجاهــدت ّ
الســام ســخن گفتهانــد .وحــدت
علیهم ّ
الســام
م
علیه
معصومیــن
ت
شــخصی
ّ
ّ
در امــر جهــاد و حیــات سیاســی امــام
ـجاد ،امــام باقــر ،امــام صــادق و امــام
سـ ّ
الســام را تحلیــل کــرده
م
علیه
کاظــم
ّ
و بــا طــرح «انســان  250ســاله» ،مــراد
از آن را توضیــح دادهانــد .ســپس بــه
بیــان حقیقــت فعالیــت هــای سیاســی
آشــکار امامــزادگان از قبیــل زیدبــن (ع)
توجــه
پرداختهانــد ،و ســپس وجــه ّ
ائمــه(ع) بــه شــعرای مجاهــد و برخــورد
ّ
ســخت بــا علمــای دربــاری را بیــان کرده
تقیــه را شــرح دادهانــد.
و مقصــود از ّ
مؤسســه پژوهشــی
بــه تازگــی ّ
فرهنگــی انقــاب اســامی (دفتــر
حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آیــتاهلل
(مدظلّهالعالــی)
العظمــی خامنــهای ّ
مجموعــه متــن ســخنرانیها را کــه پس از
پیــاده ســازی از ســند صوتــی ،ویرایــش
و تنظیــم شــده اســت ،در اختیــار
خواننــدگان  ،جوینــدگان راه و روش
ائمــ ه هــدی(ع) قــرارداده اســت.
واقعــی ّ
عالقهمنــدان بــرای تهیــهی کتــاب
میتواننــد بــه ســايت انتشــارات
انقــاب اســامي مراجعــه کننــد.
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صاحب امتياز و مدیرمسئول:
محسن عبدالهی خلج
نشانی :تهران ،انتهای اتوبان شهید همت،
شهرک شهید باقری ،دانشگاه پیام نور
مرکز تهران غرب

گزارش
رشد شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان

پشت پرده شبكه هاي ماهواره اي
در حــال حاضــر بیشــترین شــبکههای
ماهـوارهای دنیــا از کشــور آمریــکا مدیریــت
میشـوند 90.درصــد رسـانههای آمریکایــی
هــم دســت صهیونیسـتها اســت و اغلــب
برنامههــای ماهــوارهای در شــبکههای
فارســی زبــان توســط صهیونیس ـتها اداره
ت بــرای مــا
میشــود .اینکــه صهیونیســ 
شــبکه فارســی زبــان بــا گرایــش خانوادگی
میســازد کــه صبــح تــا شــب بــرای مــا
فیلــم و ســریال پخــش میکنــد بایــد مــا را
بــه هــوش آورد کــه چه اتفاقــی افتاده اســت.
آیــا آنهــا دلشــان بـرای مــا ســوخته اســت؟!
 -1رابــرت مــرداک کیســت؟ غــول
رســانهای و ســرمای هدار یهودیاالصــل
آمریکایــی -اســترالیایی ،متولــد  1931در
ملبــورن اســترالیا اســت .پــدرش ســرکیث
مــرداک و مــادرش یــک یهــودی ارتدوکــس
بــود .مــرداک در طــول دوران فعالیــت
خــود تاکنــون توانســته اســت امپراتــوری
رســانهای تشــکیل دهــد .حداقــل 60
شــبکه تلویزیونــی بــه  13زبــان مختلــف
از جملــه مؤسســه تلویزیونــی فاکــس و
شــبکه معــروف فاکــس نیــوز 130،روزنامــه
و مجلــه معتبــر ماننــد دیلــی تلگـراف ،وال
اســتریت ژورنــال ،تایمــز ،نیویــورک پســت،
پرتیراژتریــن مجلــه انگلســتان کــه یــک
مجلــه جنســی و مملــو از تصاویــر زنــان
برهنــه ،عمدهترین ســهامدار کمپانی عظیم
«نیوزکورپریشــن» را بــه راه انداختــه اســت.
 -2بیبیســی فارســی و بازیگــران
آن :تنهــا شــبکهای اســت کــه از غریــزه
جمــع گرایــی تودههــا ،اســتفاده میکنــد.
ایــن شــبکه  85درصــد از کادر خــود را از
بیــن روزنامهنــگاران روزنامههــای موســم
بــه اصالحــات انتخــاب کــرده اســت،
همــان کســانی کــه در  NGOهــای دوره
اصالحــات تربیــت شــدند .قاضــی زاده
ســال هــا در روزنامــه هــای داخــل ای ـران از
جملــه نشــاط ،جامعــه روز ،عصــر آزادگان،
اخبــار اقتصــاد ،آفتــاب امــروز ،هــم میهــن
فعالیــت کــرده اســت و نفیســه کوهنــورد
نیــز خبرنــگار بــی بــی ســی فارســی در
اســتانبول ،او در روزنامــه هــای شــرق،
همشــهری ،ایران ،و شــبکه ســی ان ان ترک
در تهـران سـابقه خبرنــگاری داشــته اســت.
 -3فارســی وان :ایــن شــبکه یکــی از
صدهــا شــبکه ماه ـواره ای رابــرت مــرداک،
غــول رســانه ای دنیــا و میلیــاردر اسـرائیلی
اســت .ایــن شــبکه در ایــن مــدت کــه
تشــکیل شــده بــا دوبلــه فیلم هــا و ســریال
هایــی از کشــورهای آمریکای جنوبی ،ترکیه،
کــره جنوبــی و ایــاالت متحــده بســیار مورد
اســتقبال زنــان فارســی زبــان قـرار گرفتــه و
ســمی مهلک در جامعه ایرانی اســت .سریال
هــای شــبکه فارســی وان حول چهــار محور
زیــر عمل مــی کنند :ســبک زندگــی غربی،
خیانــت های جنســی ،عشــق هــای مثلثی،
رابطــه ضعیــف بیــن پــدر و مــادر و فرزنـدان.
مقــام معظــم رهبــری دربــاره ماهیــت
ماهـواره هــا می فرماینــد« :عوامل اســتکبار،
امــروز فیلــم بــد درســت می کننــد ،نـوار بد
درســت مــی کننــد ،حرف هــای بد درســت
مــی کننــد ،شــعر بد مــی گوینــد ،داســتان
بــد می نویســند وهمه اینهــا را داخل کشــور
بین نوجوانــان و جوانان و مــردم عادی پخش
و منتشــر مــی کننــد و یــا از طریق ماهـواره،
رواج مــی دهنــد .ماهــواره واقعــً گنــداب
فســادی اســت کــه تیرهــای زهرآگیــن
خــود را بــه ســمت ملتهــا و کشــور هــا
هــدف گیــری میکنــد( ».بیانــات در دیـدار
روحانیــون و مبلّغان 26 ،اردیبهشــت )1375

نگاه

با شروع فصل ثبت نام جديدالورودها در دانشگاه پیام نور

صفر تا صد آنچه دانشجوي جديدالورود بايد بداند
گزارش دانشــجویان جدیدالــورود در
لحظــه ورود بــه دانشــگاه پیــام نــور ،بــا
محیــط جدیــدی روبــه رو هســتند و
همــه چیــز در اطرافشــان گنــگ و مبهــم
اســت و بــا فــردی مواجــه هســتیم کــه
گویــی یــک عالمــت ســوال بــزرگ
بــاالی ســر او قــرار گرفتــه اســت .نســبت
بــه هرچــه مــی بینــد یــا مــی شــنود
پرســش هــای زیــادی دارد و الزم اســت
پاســخ پرســش هــای او داده شــود .در
ادامــه برخــی از مهــم تریــن مســائلی
کــه بایــد یــک دانشــجوی جدیــد
الــورود بدانــد را بررســی خواهیــم کــرد.
دانشــگاه مــورد تاییــد وزارت علوم

دغدغــه بســیاری از متقاضیــان ورود
بــه دانشــگاه پیــام نــور و شــاید مهــم
تریــن ســوال در مــورد پیــام نــور اعتبــار
مــدرک دانشــگاه پیــام نــور اســت.
دانشــگاه پیــام نــور یکــی از دانشــگاه
هــای مــورد تاییــد وزارت علــوم و دارای
مــدرک معتبــر اســت .دانشــگاه پیــام نور
را حتــی مــی تــوان گفــت در جهــان بــه
دلیــل آنکــه یــک ســاختار اســتاندارد از
لحــاظ سیســتم آموزشــی دارد دارای
اعتبــار باالیــی مــی باشــد و بــرای
ادامــه تحصیــل در خــارج از کشــور
نیــز مــدرک ایــن دانشــگاه مــورد تاییــد
بســیاری از دانشــگاه هــای جهــان اســت.
انتخــاب واحــد اجبــاری اســت

هــر كســي كــه در دانشــگاه ثبــت نــام
مــي كنــد ،اولويــت اولــش درس خوانــدن
اســت .بنابرایــن در ابتــدای ورود هــر
دانشــجو بــه دانشــگاه ،مســائل آموزشــی
اهمیــت زیــادی دارد .ســوال مهمــی کــه
در ذهــن همــه جدیدالورودهــا وجــود
دارد ایــن اســت کــه چــه واحدهایــی در
تــرم اول دانشــگاه بایــد بــردارم؟! نبایــد

روزنه نزدیــک بــه دوســال در
بحبوحــه مذاکــرات تیــم ایرانــی بــه
سرپرســتی دکتــر جــواد ظریــف بــا
کشــورهای  1+5هــر بــار کــه خواســتیم
انتقــادی کنیــم ،بــا ایــن ســخن رو بــه رو
بودیــم کــه بگذاریــد میــوه مذاکــرات بــه
بــار بنشــیند و بــه مرحلــه اجــرا برســد
آنــگاه انتقــاد کنیــد .چیــزی کــه نمــی
دانیــد یــا مطلــع نیســتید را نقــد نکنیــد.
مــا نیــز زبــان بــه کام گرفتیــم و دو
ســال مذاکــرات فشــرده نیــز تمــام شــد.
باالخــره تیرمــاه  94برنامــه جامــع
اقــدام مشــترک موســوم بــه برجــام
منعقــد شــد و دی مــاه  94اجرایــی شــد.
قــراردادی کــه اینطــور بیــان شــده بــود
کــه بــا اجرایــی شــدنش بهشــتی در
انتظــار ایــران اســت .چــرخ هســته ای
ایــران همــراه بــا چــرخ اقتصــاد کشــور
مــی چرخــد .تحریــم هــای علیــه ایــران
برداشــته مــی شــود .محیــط زیســت،
اشــتغال ،صنعــت و حتــی آب خــوردن
مــردم نیــز بــه ایــن قــرارداد حوالــه داده
شــد .حتــی وعــده داده شــد بــا اجــرای
برجــام ،شــرکت هــای ســرمایه گــذاری
خارجــی بیــش از پیــش بــه ایــران هجوم
مــی آورنــد .بــا ایــن همــه تــا مــدت
هــا بعــد از اجرایــی شــدن برجــام ،بــاز
هــم نقــد برجــام ممکــن نبــود زیــرا
مــی گفتنــد صبــر کنیــد تــا برجــام بــه
طــور کامــل اجــرا شــود تــا «میــوه هــای
بهشــتی» آن بــه بــار نشــیند .اکنــون
بیــش از دو ســال از اجــرای برجــام مــی
گــذرد و مــا در شــرایطی زندگــی مــی
کنیــم کــه هیــچ کــدام از وعــده هــای
داده شــده در زندگــی مــردم تاثیــر
محسوســی نداشــته اســت .گرانــی هــا،
مشــکالت معیشــتی ،رکــود و تــورم تنهــا
گوشــه ای از مســایل اقتصــادی اســت
کــه مــردم کشــور ایــران بــا آن دســت و
پنجــه نــرم مــی کننــد و حتــی در ایــن

در ایــن مســاله زیــاد ســخت گرفــت چــرا
کــه در تــرم اول ،تمامــی واحدهــا بــرای
جدیدالورودهــا از پیــش تعییــن شــده
و بــه صــورت اجبــاری بایــد واحدهــای
تعییــن شــده را گذرانــد .امــا از تــرم
هــای دوم بــه بعــد ،انتخــاب واحــد بــر
اســاس چــارت درســی کــه در اختیــار
دانشــجو اســت ،انجــام مــی شــود.
ســربازی نرفتــه هــا بخواننــد

بــراي پســران دانشــجو ،ســربازي تــا
زمانــي كــه بــه خدمــت نرفتــه و كارت
خدمــت خــود را دريافــت نكننــد ،يــك
دغدغــه بســيار مهــم اســت .دانشــجويان
پســر بــراي معافيــت تحصيلــي بايســتي
همــراه بــا نامــه از آمــوزش مرکــز خــود
بــه دفاتــر پليــس  10+مراجعــه كننــد و
مراحــل اداري آن را بگذراننــد .اگــر نيــاز
بــه گواهــي اشــتغال بــه تحصيــل بــراي
بيمــه ،گواهينامــه و  ...داشــتيد ،بايــد بــه
آمــوزش مرکــز خودتــان مراجعــه كنيــد.

کالس هــای اختیــاری اجبــاری

شــاید بــرای شــما هــم ســوال پیــش
آمــده باشــد چــرا اختیــاری اجبــاری؟
دلیــل ایــن موضــوع کــه اختیــاری
اجبــاری ایــن اســت کــه حضــور در
کالس هــای تئــوری اختیــاری مــی
باشــد یعنــی دانشــجو مــی تواند شــرکت
کنــد مــی توانــد شــرکت نکند(خالصــه
ایــن جملــه هــر جــور مایــل هســتید!)
امــا اجبــاری بــودن آن بــرای دروس
عملــی و آزمایشــگاه مــی باشــد .حضــور
در کالس ایــن واحدهــا اجبــاری مــی
باشــد یعنــی شــما الزامــا و حتمــا
بایــد واحدهــای عملــی و آزمایشــگاه
هــا را در کالس درس حاضــر شــوید.
امتحانــات فقــط تســتی نیســت

اگــر چــه بســیاری از دروس دانشــگاه
پیــام نــور در حــال حاضــر آزمــون آن بــه
صــورت تســتی برگــزار مــی شــود ولــی
هســتند دروســی کــه آزمــون پایانــی آن

در پاسخ به ادعاي دکتر ظریف در برنامه حاال خورشید

اگـر برجــام نبود چه می شـد؟

دو ســال و خــرده ای کــه از اجــرای برجام
مــی گــذرد تشــدید هــم شــده اســت.
حــال کــه بیــش از دو ســال از اجــرای
برجــام گذشــته بــه نظــر مــی رســد کــه
دیگــر وقــت آن رســیده باشــد از برجــام
و اثــرات آن ســخن گوییــم و انتقــاد
کنیــم .ولــی در کمــال تعجــب شــاهد
آن هســتیم کــه بــا شــدت خطــاب بــه
کســانی کــه منتقــد برجــام هســتند
مــی گوینــد کــه شــما توضیــح دهیــد
اگــر برجــام نبــود چــه اتفاقــی مــی
افتــاد؟! ایــن رفتــار در پنــج ســال اخیــر
مســبوق بــه ســابقه اســت ولــی اکنــون
کــه همــه چیــز از برجــام مشــخص
شــده اســت ،شــاید گفــت کــه ایــن
رفتــار ،فــرار رو بــه جلویــی بــرای عــدم
پاســخ بــه وعــده هــای برجــام اســت.

بــزرگ غربــی علیــه ایــران برداشــته
نشــد و دیگــر مســایلی کــه بارهــا بــه آن
پرداختــه شــده اســت .امــا اگــر برجــام
نبــود برنامــه هســته ای ایــران جریــان
داشــت ،غنــی ســازی اورانیــوم ایــران
ادامــه پیــدا مــی کــرد و تفاوتــی در
تحریــم شــدن یــا نشــدن توســط بانــک
هــای بــزرگ خارجــی پیــدا نمــی شــد.
دیــروز در برنامــه حــاال خورشــید،
جنــاب آقــای دکتــر ظریــف از اطمینــان
بــه آینــده در ســرمایه گــذاران داخلــی
ســخن بــه میــان آوردنــد و حصــول
ایــن اطمینــان را بــه برجــام گــره زدنــد
درصورتــی کــه ایــن مســاله بــه سیاســت
داخلــی مــا و توجــه دولــت بــاز مــی
گــردد و بــه برجــام ارتباطــی پیــدا نمــی
کنــد .وضعیــت آشــفته دالر را در نبــود

منتقدیــن دلســوز دولــت و کشــور
بارهــا بــه ایــن ســوال پاســخ داده انــد
امــا بــار دیگــر نیــز جــواب آن را مــی
دهیــم .بــا وجــود برجــام برنامــه هســته
ای ایــران دچــار ُکنــدی شــد و ایــران
حــق نداشــت بیــش از  3/7درصــد غنــی
ســازی کنــد ،ذخیــره هــای اورانیــوم
غنــی ســازی بــا کاهــش  98درصــدی رو
بــه رو شــد ،تحریــم هــای بانــک هــای

برجــام بــه تصویــر کشــیدند در صورتــی
کــه اگــر برجــام نبــود نیــز چنیــن اتفاقی
نمــی افتــاد .ایــران در ســال  93بــا وجــود
تحریمهــای بــه اصطــاح فلــج کننــده
غــرب نیــز بــه ثبــات در اقتصــاد رســیده
بــود .از طرفــی بنــا براین اســت کــه آقایی
دالر برداشــته شــود و تمــام معامــات
ایــران بــر اســاس غیــر دالر انجــام شــود.
بنابرایــن مقایســه دالر بــا وجــود برجــام

بــه صــورت تمــام تشــریحی یــا ترکیبــی
از تســتی و تشــریحی برگــزار میشــوند
.هــر تــرم ممکــن اســت نــوع تســتی
و تشــریحی بــودن امتحانــات تغییــر
کنــد مــاک لیســت منابــع منتشــر
شــده در همــان ســال مــی باشــد.
وام ناجــي مشــكالت مالي دانشــگاه

دانشــگاه پیــام نــور از جملــه دانشــگاه
هــای کشــور مــی باشــد کــه تحصیــل در
آن رایــگان نیســت و بــرای تحصیل در آن
شــما ملــزم بــه پرداخت شــهریه هســتید.
وام شــهریه ای کــه از طرف صنــدوق رفاه
دانشــجویان بــا كارمــزد بســيار پاييــن
تنهــا بــا يــك تعهدنامــه محضري توســط
يــك ضامــن داراي فيــش حقوقــي ،تــا
حــدودي كمــك رســان دانشــجويان در
طــول تحصيــل اســت .بــراي آشــنايي
بيشــتر بــا انــواع وام هــا و مــدارك الزم
بايــد بــه دفاتــر اموردانشــجويي(وام)
مرکــز خودتــان مراجعــه نماييــد.
و نبــود برجــام بــه نظــر بــی منطــق
اســت و سیاســت اقتصــادی دولــت بایــد
بــرای ایــن امــر تدبیــری مــی اندیشــید.
عــاوه بــر ایــن ،جنــاب دکتــر طریــف
در روز چهــارم شــهریور در برنامــه
صبحگاهــی شــبکه ســه ،از تهدیــد
آمریــکا علیــه ایــران درمــورد رســاندن
فــروش نفــت کشــور بــه صفــر نیــز
ســخن گفتنــد و عــدم اجــرای ایــن
تهدیــد را بــه برجــام گــره زده زدنــد.
در صورتــی کــه در زمــان تحریمهــای
ابتــدای دهــه  90نیــز ایــن مســاله وجــود
داشــت ولــی هیــچ گاه بــه صفر نرســید و
نخواهــد رســید .چــون کشــورهایی وجود
دارنــد کــه نفــت ایــران را خواســتارند .بــاز
وجــود برجــام یــا نبــود آن نیــز بــه تولیــد
نفتــی مــا ارتباطــی نــدارد و بایســتی
سیاســت هــای اقتصــادی بــر فاصلــه
گرفتــن از خــام فروشــی و اتــکا بــه منابع
داخلــی بــرای گــذران کشــور باشــیم.
در طــول ایــن چهــار ســال نیــز بارها از
وجــود ســایه جنــگ بــر کشــور در صورت
عــدم تصویــب برجــام ســخن بــه میــان
مــی آمــد .ولــی هیــچ گاه ایــن امــر انجام
نمــی پذیرفــت .چــه برجــام بــود و چــه
برجــام نبــود بــا اذعــان خــود مقامــات
دولتــی بــه خصــوص دکتــر ظریــف در
برنامــه حــاال خورشــید ،ایــران بــه قــدرت
اول در منطقه رســیده اســت کــه واقعیت
دارد و هیــچ گاه جنــگ نمــی شــود.
خالصــه کالم آن کــه مذاکــرات
همیشــه جریــان دارد و بایــد داشــته
باشــد ولــی اینگونــه وابســتگی کشــور
بــه برجــام صحیــح نبــود و نیســت .در
نبــود برجــام وضــع بهتــری داشــتیم تــا
اکنــون کــه در شــرایط پســا برجــام بــه
ســر مــی بریــم .بنابرایــن طــرح ایــن
ســوال کــه اگــر برجــام نبــود چــه مــی
شــد ،پاســخ داده شــده اســت و دیگــر
وقــت مطــرح کــردن ایــن ســوال نیســت.

بررسی سرویس جدید اینستاگرام

غفلت نکنیم

با افزایش ســرعت اینترنت و نفوذ بیشــتر
آن در بیــن افـراد جامعه و رشــد اســتفاده از
اجتماعی نســخه پیچی شــده
شــبکه های
ِ
خارجــی هــا بــدون درنظر گرفتن پیوســت
های فرهنگی ،شــاهد مشــکالت عدیــده ای
در زمینــه آســیب هــای اجتماعی و ســبک
زندگــی هســتیم .مشــکالتی کــه بعضــً
آشــکار اســت و در اکثــر م ـوارد ،پنهانــی و
بــه صــورت زیرپوســتی بعضــی از فرهنــگ
هــا و ســبک زندگــی هــا را عــوض کــرده
و خســاراتی را بــه بــار آورده اســت .یکــی از
ایــن شــبکه هــای اجتماعــی کــه در ایـران
نیــز طرفــداران زیــادی دارد ،اینســتاگرام
ـی ایــن اپلیکیشــن
اســت .از رونمایــی اصلـ ِ
حــدود  8ســال مــی گــذرد و بــا هــدف بــه
اشــتراک گـذاری عکــس و ویدئــو توانســته
اســت ،بیــش از یــک میلیــارد کاربــر در کل
جهــان را بــه خــود جذب کنــد .ایران بــا 24
میلیــون کاربــر در رده هفتم از نظر اســتفاده
از ایــن شــبکه اجتماعی قـرار گرفته اســت.
بــا توجــه بــه اســتقبال کاربـران سراســر
جهــان از جملــه شــهروندان آمریکایــی،
مدیــران آن بــه فکــر ارتقــای ســرویس
هــای ایــن برنامــه افتادنــد  .چنــدی پیــش،
ایــن شــرکت از رونمایــی از ســرویس
جدیــد خــود بــه نــام  IGTVخبــر داد.
بــا ایــن ســرویس جدیــد ویدیوهــای 60
دقیقــه ای را مــي تـوان بــه صــورت آنالیــن
تماشــا کــرد .ادعــاي گزافــي نيســت
کــه ایــن ســرویس جدیــد رقیبــی ب ـرای
ســرویس یوتیــوب خواهــد بــود .یوتیوبــی
کــه دسترســی بــه آن در ایــران ممنــوع
اســت در حالــی کــه ســرویس IGTV
آزادانــه بــدون درنظــر گرفتــن آســیب های
ـدی آن بــر مــردم بــه خصــوص کــودکان
جـ ّ
و نوجوانــان در اختیــار همــگان اســت.
مــی تـوان گفــت یکــی از غفلــت هــای
اصلــی در محیــط هــای آکادمیک و رســانه
ای ،عــدم تحلیل اینســتاگرام و تاثیــر آن در
تغییــر ســبک زندگــی اســت .این گونــه به
نظــر مــی رســد کــه از مســئولین رده باالی
کشــور گرفتــه تــا بــه اندیشــمندان جامعــه
شناســی و اســاتید صاحب نظــر در موضوع
روانشناســی و علــوم تربیتــی تــا فعــاالن
فرهنگــی و رســانه ای ،حتــی حوزویــان
توجهــی بــه آثــار مخــرب اینســتاگرام نمی
شــود ،تــا بــه آنجــا کــه نوعــی بــی تفاوتــی
و خنثــی بودن نســبت بــه تاثیرگـذاری این
شــبکه اجتماعــی را مشــاهده مــی کنیــم.
نســل ســوم و چهــارم یعنــی کــودکان
و نوجوانــان در ای ـران کــه بــه خاطــر عــدم
کنتــرل الزم بــه صــورت ســهل الوصولــی
بــه ایــن تکنولــوژی ها دسترســی دارنــد ،در
معــرض بیشــترین آســیب هــای اجتماعی
هســتند .بایــد افســوس خــورد کــه جوانان
و بزرگســاالن هــم دچــار آســیب هــای
ناشــی از تلگــرام و اینســتاگرام هســتند.
افزایــش ســن ازدواج ،عــدم تمایل بــه ازدواج،
افزایــش آمــار طــاق خصوصــً طــاق های
عاطفــی برخــی از نتایــج ناگ ـوار اســتفاده
از ایــن شــبکه هــا مــی باشــند .حــال بــا
توجــه بــه ســرویس جدیــد  IGTVکــه در
اینســتاگرام فعــال شــده اســت زمینــه برای
ســاخت محتـوای مخــرب و در اختیــار قرار
دادن آن توســط برهــم زننــدگان ســبک
زندگــی اصیــل بــا محوریــت خانــواده
فراهــم مــی شــود .کاری کــه در گذشــته
مخاطــب بــه ســختی مــی توانســت بــه
آن دسترســی داشــته باشــد ولــی امــروز
بــه راحتــی در اختیــار او ق ـرار مــی گیــرد.
در پایــان بایــد پرســید آیــا نبایــد
مســئولین بــه فکــر نقــش حاکمیتــی خود
در ایــن قضیــه بــه دور از سیاســی کاری هــا
باشــند؟ آیــا محافــل آکادمیــک و دانشــگاه
های کشــور نبایســتی به جای فراموشی آن
بــه فکــر راه حلی اساســی بـرای ایــن پدیده
اجتماعــی باشــند؟ آیــا نیــاز به این نیســت
ـی
کــه بــه فکــر ایجــاد ســرویس هـ ِ
ـای بومـ ِ
اشــتراک گـذاری عکــس و ویدئو با اســتفاده
از جوانــان مســتعد درون کشــور باشــیم؟

