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سرزمین  از  بخشی  توانست  فلسطین،  ملت  میان  در 
از  را  اشغالگر  و  کرده  آزاد  را  غزه  نوار  یعنی  فلسطین 

آن بیرون براند.
میان  رویای کنترل سرزمین  های  روزی  اسرائیل که 
نیل تا فرات را در سر داشت و با شکست دادن تمامی 
روزه  شش  جنگ   ،1948 جنگ  در  عربی  کشورهای 
1967 و جنگ یوم کیپور 1973 هیچ مانعی بر سر راه 
با شکل گیری مقاومت  رویای خود نمی  دید،  تحقق 
اسالمی با تهدیدی روبرو شده بود که نه تنها موجودیت 
برنمی   فلسطین  از سرزمین  بخشهایی  در  را حتی  آن 
تابید بلکه یکی پس از دیگری ضربات مهلکی بر پیکره 

آن وارد می  آورد.
عنوان  به  بیروت  و  لبنان  کشور  از  نیمی  آزادسازی 
اسرائیل،  توسط  شده  اشغال  عربی  پایتخت  دومین 
شکست اسرائیل در جنگ های پیاپی مثل جنگ 33 
روزه لبنان، 22 روزه غزه و خنثی کردن توطئه جنگ 
از ضرباتی  تنها بخش کوچکی  میان مسلمانان  داخلی 
بود که مقاومت اسرائیل بر پیکره این رژیم غاصب وارد 

آورده است.
ما در حالی که به تمامی مبارزان با هر دین و مذهب 
تالش  قدس  آزادی  راه  در  و  دارند  که  ای  عقیده   و 
از  احترام می  گذاریم و هم چون گذشته  می  کنند 
از  پس  که  داریم  عقیده  کنیم،  می   پشتیبانی  ها  آن 
در  و سازش  تسلیم  قبیل  از  راه های مختلف  آزمودن 
مساله فلسطین، راهی جز مقاومت به تمامی اشکال آن 
از قبیل مسلحانه، اجتماعی و ... راهی برای آزادی قدس 

امام  گفته  به  و  ندارد  الشرف وجود  ان  صدر،  موسی 
اال  یتحرر  أن  یأبي  المومنین القدس  ایدي  علي 

الشرفا. 

قدس نه تنها یک شهر که یک عقیده و آرمان برای 
ماست، آرمانی که اعالم خبر تصمیمی مبنی بر انتقال 
به  آویو  تل  از  صهیونیستی  رژیم  در  آمریکا  سفارت 
امت  های  دغدغه   صدر  به  را  آن  دیگر  بار  قدس 

اسالمی باز گرداند.
نه  رژیم کودک  کش  این  به جنایت  های  اعتراض 
تنها به مسلمانان محدود نمی  شود که ذهن تمامی 

آزادگان جهان را نیز به خود مشغول ساخته است.
با  را  صهیونیستی  رژیم  با  مبارزه  که  ما  نسل  برای 
است،  شناخته  سیما  و  صدا  تبلیغات  و  سرودها 
دشمنی با رژیم صهیونیستی موضوعی تلقی می  شود 
که تنها توسط جمهوری اسالمی در دنیا پیگیری شده 
و حرف جدیدی است که کشور ما بعد از انقالب آن را 

به میان آورده است.
به  رژیم  این  علیه  مبارزات  تاریخ  به  مراجعه  با  اما 
و  فراز  تمام  با  جنبش  این  که  یابیم  درمی   راحتی 
نشیب های خود، پیش از انقالب با قدرت در صحنه 

حاضر بوده و مراحل مختلفی را طی کرده است.
مرحله اول مبارزات مردم فلسطین و دیگر کشورهای 
دینی  بزرگان  پرچمداری  با  رژیم  این  علیه  اسالمی 
با  بود که  عّزالدین قسام همراه  همچون شیخ شهید 
خیانتهای انگلستان سرکوب شد، در مرحله بعد گروه 
ها و سازمان هایی با ایدئولوژی چپ و مارکسیستی 
پرچم مبارزه با اسرائیل را در دست گرفتند این گروه  
ها که دشمنی با اسرائیل را در چهارچوب یک رقابت 
سیاسی تعریف می  کردند پس از تحمل شکستهای 
پی در پی تن به سازش و مذاکره با رژیم صهیونیستی 
جنگ  یک  ها  آن  برای  جنگ  این  که  چرا  دادند 
باعث  اسالمی  انقالب  وقوع  نبود،  آرمانی  و  عقیدتی 
شد تا بار دیگر جنبش مقاومت فلسطین به ریل اصلی 
تمامی  کردن  آزاد  برای  اسالمی  مقاومت  یعنی  خود 
سرزمین فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی بازگردد 
و با حفظ احترام جنبشهای فلسطینی مسیحی و گروه  
های چپ، پرچمداری مبارزه اسرائیل به یک گروه 

مقاومت اسالمی یعنی حماس برسد. 
سابقه  بی   محبوبیت  کسب  با  که  گروهی 

این درسته که بسیج رئیس قوه قضائیه رو 
 دعوت کرده و نیومدن؟

0912 ... 6489

بازم روز دانشجو وبازم بخیتاری...
کاش یکی بگه یه سال دیگه من دیگه 

دانشجو نباشم کار دارم؟...
0937 ... 3195

عاشق تویی هستم که فکر میکنی از 
بسیج بهت S8 میدن...

وات ِدفاز؟
0912 ... 5919

عجب این مسول بسیج تون نفوذی 
هستا...

این یا نفوذی غربه یا بازم نفوذی غربه...
ناظر بر این صوتی که کانال بسیجتون 

منتشر کرد...
0913 ... 4326

نذارید بعضیا برنامه اژه ای رو بهم بزنند 
ها حیفه...

0912 ... 6490

دیروز خاتمی گفت رهبری نمی خوان 
دانشگاه فضاش بسته باشه

اآلن توکشور چخبره؟
احمدی نژاد اینجوری اینا دیروز اونجوری 

کال چی به چیه؟
0913 ... 8294

محمود صادقی افزود ایشون برای 
تحقیقات میان دانشگاه
بیخود برادر بیخود...

میخوام تحقیق نکنه  
0916 ... 7394

 لیست القدس مدینه
انّما القدس عقیده 

سرمقاله
محمد امیدی

م.شیمی 93
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بدون سانسـور!!
*برای ارتباط با ما ، از طریق 
  @anyone تلگرام و آیدی

 اقدام نمایید.
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ابوبکر بغدادی عزیزم! 

ضمن محکوم کردن رفتارهای حساسیت برانگیز و جنگ طلبانه تروریست 
ها در مرزهای شما،  با درخواست جابجایی سفارت خانه پادشاهی عربستان 

 سعودی در ›دولت اسالمی‹ از موصل به بغداد، موافقت میگردد.

 خیاالت ›محمد بن سلمان‹ برای زمانی که جنایت و اشغالگری داعش 
فراموش شود.

مجموعه  شریف +

ما اگر سر ظهر وقت ناهارخوردن داشتیم، مزاحم شما نمیشدیم! 
لذا خواهشمند است ضمن افزودن زمان ارائه ناهار، اقالم ناموجود 

را در لیست مشخص فرمایید. 
به امید روزی که هیچ دانشجوی مستعدی از ناهار خوردن 

جانماند...

نامه ایست به صبیه محترمه صدام
اما بعد

 الزم دانستم پس از درود فرستادن تو روح آن مرحوم منفور و آن شهید 
معدوم، به دختر ایشان جهت شهادت عمویشان »عبد ا... صالح« تسلیت عرض  

کنم.
انشاا... با هم در اعلی درجات  جهنم محشور شوند

دانشجویان گرامی

لطفا ساعت 4 بعدازظهر تقاضای پیتزای مارگاریتا به همراه ساالد 
فصل ویژه نفرمایید و به املت و نوشابه قناعت فرمایید. 

باتشکر مجموعه شریف پالس

واحد اندیشه/ در شماره قبل عرض شد که انسان در مواجهه با دنیا با مسا ئلی روبرو می شود که در نگاه اول شیرین و پذیرفتنی است اما “غیر خود کن” است. 
آدمی می پذیرد طبق قواعد این دنیا زندگی کند، مثل همه بخوابد، مثل همه بخورد، مثل همه ... و راهی را که همه رفته  اند برود، اما این را می داند و زود یا دیر 
می فهمد که گویا مثل همه از “آدمیت” ساقط شده است. سخن دنیا با ما همین است؛ قراردادهای موجود را که یا من بر شما تحمیل کرده ام یا شما آدم ها برای 

هم ساخته اید که خوش باشید، بپذیر و عمل کن تا راحت شوی! و من اگر این کار کنی دیگر کاری با تو ندارم و راحتت می گذارم... 

زندگی های قراردادی
) راه عوضی ؛ آدم  عوضی!(

آرمان وثیق زاده
برق94

گفتند:  رسید؟  پول  و  این عزت  به  توان  می  خب، چطور 
با دانش. گفتیم: نیاز داریم بفهمیم چه کسی داناتر است 
که نتیجه اش بشود که بدانیم چه کس عزیزتر است. می 
گویید چه کنیم؟ گفتند: این هم قباًل اختراع شده است؛ 
آزمون و امتحان. گفتیم: چه جالب! به همین سادگی انسان 
های عزیز را پیدا می کنیم. گفتند: بله قربان! همه چیز ها 

در این جا به همین سادگیست ...
- در به در دنبال آموزشگاهی می گردد که ثبت نام کند 
که مبادا در “کنکور” از خیل عزیزشدگان عالم جا بماند...

پیدا  را  باألخره جایی  “بمیرد”.  از گرسنگی  فردا  مبادا  که 
می کند و با خود عهد می بندد که نفر اول کنکور بشود. 
از جایی به بعد “ترس از مرگ با گرسنگی” را دیگر ندارد، 
می خواهد بیشتر عزیز باشد، می خواهد که مبادا از “شأن” 
بخت  و  سافالن  از  و  بگیرد  تری  پایین  جایگاه  خودش 
برگشتگان رتبه های یک میلیارد )!( به باالی کنکور بگردد. 
می بیند، این طور نمی شود! این مهم لوازمی می خواهد. 
»مامان ... بابا ... مسافرت امسال عید تعطیل!« »مامان ... 
واال خدشه  تمرکز حضرت  نزنه  من حرف  با  ... کسی  بابا 
... تو هیچی رو من حساب نکنیدا!  بابا   ... نخوره« »مامان 
بگیره؟  نون  بره  محصل  بچه  کنکور  سال  داره  معنی  چه 
میدونی چند تا تست یهو از دست میره« »مامان ... بابا ... 
من از خانواده منقطع شده ام...خداحافظ!« و ای کاش که 
این حرفش زمانی که این دو هدیه ی بزرگ و عزیز الهی را 

انسانی که نداند به چه سو باید حرکت کند و مقصد جانش 
می  قرارداد  اهل  شود،  می  معامله  اهل  دهد  قرار  کجا  را 
شود. انسانی که تکلیفش با خودش روشن نیست و همین 
طور کاری می کند که کاری کرده باشد، حتی قراردادهای 
زیادی می بندد اما شاید به یکی هم تا آخر پایبند نباشد. 
چنین انسانی در برزخ است، نمی داند باألخره در چه وطنی 
قرار دارد، و دقیقاً بعد از مرگش هم همین عالم “بی وطنی” 
است که بروز پیدا می کند و سالیان سال او را معطل نگاه 

می دارد.
ما انسان ها “عادت کرده ایم” برای این که امور زندگی مان 
بگذرد، با خودمان و بین خودمان قراردادهایی ببندیم. مثال 

های مبتال به زیر شاید موضوع را روشن تر کند.
- چشممان را باز کردیم و گفتیم کجا هستیم؟ گفتند که 
را دنیا می خوانند. گفتیم: خب؟ که چه؟ حاال چه  اینجا 
باید بکنیم؟ گفتند: هیچی قربان! قباًل خیلی ها در این خانه 
آمده بودند، راه را به ما نشان داده اند. گفتیم: خب چیست 
این راه؟ گفتند: این طور که ما دیده ایم صبح که از خواب 
بلند می شدند می رفتند دنبال کاری و تا شب کار خود را 
انجام می دادند و شب می خوابیدند تا صبح فردا بتوانند 
چیست؟  دیگر  کار  کار؟  گفتیم:  کنند.  تکرار  را  روال  این 
گفتند: وسیله ایست که از طریق آن پول به دست می آید. 
گفتیم: پول هم بگویید ببینیم که چیست. گفتند: قربان! 
از طریق آن عزت و زندگی حاصل می شود. گفتیم: عجب! 

به خدمت گرفته بود، یادش می آمد تا بلکه شرم و حیایی 
بکند.... »مامان ... بابا ... من میخوام ازدواج کنم با اونی که 
ای  و  نداره«  ربطی  هم  کسی  هیچ  به  و  دارم  “دوستش” 
کاش زمانی که پدر و مادرش “باید” خرج عقد و عروسی و 
سال های اول زندگی اش را می دادند، این حرفش یادش 
می ماند... » مامان... بابا...در زندگی من دخالت نکنید، تا 
آیا من هنوز  بیاورید؟  بازی در  “بزرگتر”  کی می خواهید 
بزرگ نشده ام؟« »مامان ... بابا... زحمت نگهداریتان برای 
من سخت شده  است، با عرض شرمندگی ...« و آن زمان 
»مامان« و »بابا« آن قدر خسته اند که حال سخن گفتن 
دیگر ندارند، فقط نگاه کردن در چشمانمان یادشان مانده 
است. و مدتی بعد، مامان و بابایی کنار ما نیست و پشت 
اشک های “جوان بازی” و “عقده بزرگ  شدن” لحظه ای 
به خود می آییم که “قراردادهای زندگی با ما چه کرد؟” 
قرار بود ما را به جاه و عزت برساند که لذتش را ببریم، اما 
حال که لذتی در کار نیست و قطرات اشکیست که زودتر 
ریختیم  می  خود  حال  به  باید  ها  این  از  زودتر  خیلی  و 
جاست  این  جالب  و  اند.  داده  بازیمان  نامردها  چطور  که 
داشت  که  موقعی  دنیا  خورد!  می  بازی  هم  ما  فرزند  که 
قراردادهایش را به ما می گفت و از حتی شنیدن آن هم 
به وجد آمده بودیم و در پوست خود نمی گنجیدیم، “کینه 
توزانه” و “روباه منشانه” این را نگفت که : نه عزیزم! این 

ادامه در صفحه 5 ...
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کاهش 50 درصدی پرونده ها معطل تصمیم مدیران 
دستگاه قضا

نوع  پربسامد ترین  از  یکی  امالک  تصرف  و  زمین خواری 
پرونده های قوه قضاییه است. ریشه اصلی این پدیده در به 
رسمیت شناختن اسناد غیر رسمی مانند قول نامه است؛ به 
نحوی که می توان اظهار داشت تقریبا تمامی شگرد های 
غیررسمی  اسناد  از  سوء استفاده  پایه ی  بر  زمین خواری 
علت  کشور  ثبت  سازمان  رئیس  نظر  اظهار  طبق  است. 
به  معامالت  قضاییه،  قوه  حقوقی  پرونده های  درصد   50
وسیله اسناد عادی است که به صورت متوسط یک ونیم 

برابر بار زمانی و هزینه ای بیشتری از متوسط پرونده های 
دستگاه  که  کشور هایی  در  عادی  اسناد  دارد.  قضایی 
قضایی پیشرفته ای دارند به طرق گوناگون محدود شده 
از موارد دادگاه صرفا اسناد رسمی  است و در بسیاری 
در  موضوع  این  همچنان  اما  می شناسد.  رسمیت  به  را 
بخش  ریشه  و  است  مانده   باقی  نشده  حل  ما  کشور 
واقع  در  است.  قوه قضاییه  پرونده  میلیون   17 عمده ی 
شاه کلید  غیررسمی  اسناد  به  ساماندهی  گفت  می توان 
جلوگیری از تولید پرونده در قوه قضاییه است. به منظور 
آشنایی بیشتر از نحوه سوء استفاده زمین خواران از این 

ناکارآمدی قوه قضاییه به مثال واقعی زیر توجه کنید:
از  هکتار   14 اراک  حومه  روستاهای  از  یکی  در   

و  تصرف شد  اهالی،  توسط  روستا،  زمین های حاشیه ی 
تغییر کاربری پیدا کرد و در نهایت با دیوارکشی و تفکیک 
آن به قطعات کوچک تر، به صورت قولنامه  ای )اسناد غیر 
رسمی( به افرادی دیگر واگذارشد . پس از اطالع نیروی 
به  مسئله  این  اعالم  با  گرفته،  تخلف صورت  از  انتظامی 
به  نهاد  این  متولی،  نهاد  به عنوان  طبیعی  منابع  سازمان 
بررسی ها  طی  نمود.  اقدام  دولت  جانب  از  شکایت  طرح 
مشخص گردید که این زمین ها پس از تفکیک و واگذاری 
توسط اسناد قولنامه ای به دیگران منتقل شده است که 
به اصطالح چندین  این زمین ها  از قطعات  حال هر یک 

دست گشته اند و امکان یافتن و یا دسترسی و اقدام علیه 
در  چراکه  است،  غیرممکن  عماًل  ابتدایی  متخلف  فرد 
نمی شود.  ذکر  انتقاالت  و  نقل  سیر  معموالً  عادی  اسناد 
حتی اگر دادگاه به زمین  خوار اصلی دست یابد، وی با 
تنظیم یک سند عادی صوری مدعی می  شود که مثاًل 
وی  به  را  ملک  این  کرده  فوت  که  دورش  اقوام  از  یکی 
فروخته است. به این ترتیب دادگاه کیفری مذکور به دلیل 
عدم احراز سوءنیت متصرفین فعلی و نیافتن زمین  خوار 
پرونده  و  نموده  صادر  را  آنان  تعقیب  منع  حکم  اصلی، 

مختومه می  شود.

هرچند مسئولین قوه قضاییه به بهانه های فقهی و حقوقی 
از حل این مسئله استنکاف می کنند ، ولی باید ادعا کرد 
غیررسمی  اسناد  به  ساماندهی  برای  شفافی  راهکارهای 
وجود دارد که امکان طرح آن ها در این مقاله وجود ندارد.

عدم اجرای قانون شفافیت آرای قضات
شدن  دیده  حس  ایجاد  موجب  قاضی  آرای  شفافیت 
توسط قاضی و باال رفتن کیفیت قضاوت او شود.همجنین 
نیز  قضات  ارزیابی  سامانه  ایجاد  برای  اولیه  زیرساخت 

فراهم می شود. 
طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور، قوه قضاییه موظف 

شده است ترتیبی اتخاذ نماید که آرای صادر شده توسط 
قضات به صورت برخط)آنالین( در معرض تحلیل و نقد 
صاحب نظران قرار گیرد این تکلیف که به »شفافیت آرای 
قضات« معروف شد، علی رغم آغاز برنامه ششم و تصریح 
قضات همچنان  آرای  لزوم شفافیت  بر  قانون  این  مجدد 
آغاز نشده است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به دالیل 
اصلی ترین  را  بودجه  کمبود   ، قانون  این  نشدن  اجرایی 
عامل عدم تحقق آن اظهار داشت. در پی این اظهار نظر 
عجیب برخی از دانشجویان داوطلب شدند بودجه آن را از 

طریق صدقه جمع آوری کنند!
لزوم انتزاع امور اجرایی از دستگاه قضا

با  مرتبط  اجرایی  امور  دنیا  کشور های  از  بسیاری  در 
به   ، می شود  پیگیری  قوه  این  از  خارج  در  قوه قضاییه 
طور مثال سازمان ثبت اسناد و امالک که عمدتا دارای 
وظایف اجرایی است، در بسیاری از کشور ها مانند فرانسه 
شده  تعریف  دادگستری  وزارت  ذیل  هلند  و  فنالند   ،
اجرایی قوه قضاییه موجب  انتقال بخش های  است. عدم 
به  است.  شده  قوه  این  در  جدی  ناکارآمدی های  ایجاد 
مانند  کشور  راهبردی  پروژه های  از  بسیاری  که  طوری 
کاداستر)سامانه اطالعات اراضی( که برعهده  این سازمان 
بوده است، پس از گذشت ده ها سال همچنان ناتمام است. 
همچنین باید گفت بخش های اجرایی دیگری نیز در قوه 
قضاییه وجود دارد که می تواند به راحتی از این دستگاه 
منتزع شود؛ مانند سازمان زندان های کشور که در بسیاری 
مدیریت  بلکه  نیست  قضاییه  قوه  در  تنها  نه  کشور ها  از 
زندان در بسیاری از کشور ها توسط بخش خصوصی انجام 

می شود.
بی توجهی به روش های مردمی مقابله با فساد

»سوت زنی«  تخصصی  تعبیر  به  یا  فساد«  »گزارشگری 
از آحاد ملت در  تبع آن هر یک  به  سازوکاری است که 
ذیصالح  مراجع  به  آنرا  می تواند  فساد  مشاهده  صورت 
از  حمایت  ضمن  است  موظف  حکومت  و  کند  گزارش 

به  پاسخ  در  قضا  دستگاه  سخنگوی 
دالیل اجرایی نشدن قانون »شفافیت 
را  بودجه  کمبود   ، قضات«  آرای 
آن  تحقق  عدم  عامل  اصلی ترین 
نظر  اظهار  این  پی  در  داشت.  اظهار 
عجیب، برخی از دانشجویان داوطلب 
صدقه  طریق  از  را  آن  بودجه  شدند 

جمع آوری کنند!

انتقاد  بی سابقه از قوه قضاییه این بار توسط محمود احمدی نژاد ، هرچند نخستین بار نبود که قوه قضاییه مورد انتقاد قرار می گرفت اما باید اذعان کرد ، به غیر 
از معدود انتقادات حسن روحانی در رقابت های انتخاباتی تاکنون هیچ یک از مقامات رسمی کشور این چنین صریح و بی پرده عمکلرد این دستگاه عریض و طویل 
حاکمیتی را زیر سوال نبرده اند. رئیس جمهور سابق کشور که به واسطه معاون سابق خود »حمید بقایی« تحت فشار بی   سابقه قوه قضاییه قرار گرفته در آخرین پیام 
تصویری خود طومار بلندی از ناکارآمدی های قوه قضاییه را بیان کرده است. هرچند این رفتار احمدی نژاد بیش از آنکه یک حرکت اصالحی قلمداد شود می توان از 
آن به عنوان یک حرکت سیاست زده تعبیر کرد. اقدامی که قصد آن باالبردن هزینه محکومیت »حمید بقایی« و »اسفندیار رحیم مشایی« در گام نخست و در گام 

بعدی تخریب جایگاه سیاسی خانواده الریجانی و تحت تاثیر قراردادن معادالت کالن قدرت تحلیل می شود.
علی رغم این موضوع به بهانه باالگرفتن انتقادات از قوه قضاییه تصمیم  گرفتیم به دور از سیاست زدگی نگاهی به عملکرد قوه قضاییه و اصلی ترین مسائل آن بیندازیم. 
هرچند نقد عملکرد جناب آقای الریجانی خود حائز اهمیت است و می توان ریشه ناکارآمدی های این قوه را در ضعف مدیران آن جستجو کرد  ولی این یادداشت 
قصد دارد به دور از مباحث شخصی و جناحی به نقد ساختار های غلط حاکم در این رکن از نظام اسالمی بپردازد. در ادامه اهم مسائل مغفول قوه قضاییه به اختصار 

اشاره شده است.

مروری بر اصلی ترین مسائل قوه قضاییه به بهانه 
حضور حجت االسالم محسنی اژ ه ای در دانشگاه

مشکل از کجا آب می خورد؟
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گزارش های رسمی نشان می دهد سازکارهای نظارت مردمی اکنون کارآمدترین روش مقابله با فساد است.

شدن  مشخص  جهت  را  الزم  پیگیری های   ، گزارشگر 
حاضر  حال  در  دهد.  انجام  فرد  گزارش  سقم  و  صحت 
طبق گزارش های رسمی 43 درصد مفاسد در جهان از 

طریق مکانیزم گزارشگران فساد کشف می شود.
قوانین حمایت کننده از گزارشگران فساد دارای دو بخش 
اصلی هستند: بخش حمایتی و بخش انگیزشی. بخش 
حمایتی برای جلوگیری از انتقام گیری دستگاه مذکور از 
انگیزشی  فرد گزارش دهنده طراحی شده است و بخش 

است  مختلفی  جوایز  شامل 
فساد  کشف کننده  به  که 
کشور های  می گیرد.  تعلق 
شعار  قانون  این  در  یپشرو 
یک  شهروند  »هر  را  خود 
داده اند.  قرار  دادستان« 
هیچ  تاکنون  متاسفانه 
تحرکی در راستای راه اندازی 
مقابله  مردمی  مکانیزم های 
قوه  مسئولین  در  فساد  با 
قضاییه مشاهده نشده است. 

چک و ما ادراک چک!
شهریاری  اظهارات  مطابق 

خبری  نشست  در  قضائیه  قوه  اطالعات  و  آمار  معاون 
هفته قوه قضاییه، در سال  94 مطالبه وجه چک در بین 
رده  در  پرونده  با حدود 250هزار  های حقوقی  پرونده 

دوم دعاوی حقوقی است
اوضاع چک  نابسمانی  در  مقصر  اصلی ترین  که  هرچند 
از  نمی توان  اما  است  مرکزی  بانک  بالشک  کشور  در 
پرونده های  دادرسی  روند  در  قضاییه  قوه  ضعف های 
و  دشوار  قدری  به  فرآیند  این  کرد.  چشم پوشی  چک 
ناامید کننده است که تنها 4درصد از چک های برگشتی 
به 96  نزدیک  در دادگاه پیگیری شده اند عدم مراجعه 

در  ها،  دادگاه  به  برگشتی  های  چک  دارندگان  درصد 
کنار اظهارات کسبه و تجار مبنی بر ناامیدی نسبت به 
شائبه  تواند  می  حقوقی،  های  دادگاه  رسیدگی  فرایند 
در  خصوص  به  مربوطه  قضایی  فرایندهای  ناکارآمدی 
دادگاه های حقوقی را ایجاد کند؛ دارندگان چک های 
برگشتی معتقدند که رسیدگی در دادگاه های حقوقی 

امری زمانبر و پرهزینه است.
الزم به ذکر است پرونده های مرتبط با چک به صورت 
متوسط حدود 2 سال به 
طول می انجامد و بیش 
ارزش  از  درصد   20 از 
دادرسی  هزینه  چک 
دلیل  همین  به  دارد. 
گسترده ای  نامیدی 
برای  مالباختگان  در 
از  خود  امور  پیگیری 
وجود  به  دادگاه  طریق 

آمده است.
صراحتا  قانون  هرچند 
مدت  برای  را  سقفی 
فرد  یک  ریاست  زمات 
بر قوه قضاییه تعیین نکرده است اما طبق سنت احتماال 
از  کمتر  الریجانی  آملی  صادق  ریاست  دوران  ریاست 
ایشان ظرف  باید دید   ، پایان می رسد  به  دوسال دیگر 
چه  مسئولیت شان  دوران  از  باقی مانده  دوسال  مدت 
عملکردی برای ارتقای عدالت گستری این قوه در نظام 

اسالمی خواهند داشت.
این  در  مطروحه  مسائل  است  ذکر  به  الزم  پایان  در 
بلند باالی  کشکول  از  کوچکی  بخش  صرفا  یادداشت 
کامل  بررسی  قطعا  و  است  قوه قضاییه  ناکارآمدی 
مشکالت این قوه نیازمند زمان و فرصتی مفصل تر است.

تعبیر  به  یا  فساد«  »گزارشگری 
تخصصی »سوت زنی« سازوکاری است 
که به تبع آن هر یک از آحاد ملت در 
آنرا  می تواند  فساد  مشاهده  صورت 
و  کند  گزارش  ذیصالح  مراجع  به 
حکومت موظف است ضمن حمایت از 
گزارشگر ، پیگیری های الزم را جهت 
مشخص شدن صحت و سقم گزارش 

فرد انجام دهد.

توزانه” و “روباه منشانه” این را نگفت که : نه عزیزم! این 
بازی تکراریست! فقط برای تو نبوده و نخواهد بود؛ فرزند 
تو، نوه ی تو، نیاکان تو همشون تو میدون بازی ما هستند! 
را  که  این  مگر  این  گوشی:  )دِر  اینکه....  مگر  قاه!  قاه  قاه 
نگفته و نمی گوید! در واقع خود دنیا هیچ وقت لب باز نمی 
کند خودش را لو بدهد، باید ما زرنگ باشیم از شواهد و 
قرائن مختلف بفهمیم ادامه جمله اش چیست و البته راهی 

هم دارد. بماند...(
- خودش را به آب و آتش می زند تا از قرارداد نوظهوری 
به نام “اپالی” عقب نماند. قراردادش این است: خوب درس 
بخواند که خوب نمره بگیرد )همان که بنا بود معیاری برای 
سنجش عزت باشد( و چون خوب نمره گرفته است حاال 
دیگر عزیز شده است، راحت می تواند برود با اساتیدی که 
تا چندمتری اتاقشان بیشتر نمی توان به آن ها نزدیک شد 
)از بس که پرستیژ از این عزیزان می بارد( صحبت کند، 
دستیار حل تمرین بشود، پروژه بگیرد، تو دست و بال استاد 
باشد تا بلکه بتواند چند قطره از دریای تفضالت همایونی 
“تأیید برای خروج از کشور” آن عزیز را گدایی کند و چه 
لحظه ی مسرت بخشی خواهد بود آن زمانی که قلم استاد 
روی کاغذ می رود که به “هوایی” شدن ما کمک دو چندان 
پای  زیر  که  زمان  آن  شیرینیست  ی  لحظه  چه  و  کند. 
خود تهران را در ابعاد بسیار کوچک می بینی: » خداحافظ 
خداحافظ  زندان.  خداحافظ  گفتم!  اشتباه  ببخشید  ایران، 
محدودیت،  خداحافظ  مدرن.  دنیای  از  ماندگی  عقب 
اما  و  روزمرگی«  خداحافظ  خشونت،  و  تحجر  خداحافظ 
ناراحتی و اشک آغوش مادرش را  با  خودش می داند که 
او توجیه  اما هم خانواده هم خود  در فرودگاه ترک گفت 
هستند که این کار “منطقی ترین” و “عقالنی ترین” کار 
ممکن در این روزگار بوده است. باألخره از آدم های “فهیم” 
این مصلحت  و “تحصیل کرده” هستند دیگر، می فهمند 
ها را. می فهمند که اینجا جای “پیشرفت و ترقی” ندارد و 
تالش در آن مثل آب در هاون کوبیدن است و چرا پسر یا 
دختر خانواده هم به قیمت سفید شدن مویش بفهمد این 
“واقعیات” را.....و جالب همین است که حتی این هم یکی 
از قراردادهای دنیاست. اینکه؛ در کشورهای مثل ایران و با 

روش ایران پیشرفت معنا ندارد.
.... و چه خوش گفت که دیوانه ای سنگی را در چاه می 
گفتیم  بیاورند.  در  را  آن  توانند  نمی  عاقل  که صد  اندازد 
برای تشخیص سواد و عزت مردم چه کنیم؟ گفتند: نمره 
و رفت! رفت که  را گرفت  این  و   ... قربان!  امتحان  قربان! 
رفت! پرسیدند کجاست پیدایش نیست؟ گفتند: در دانشگاه 
هاروارد در حال گذاشتن مدرک روی مدرک است! و چه 
خون دل هایی خورده برای این که دفتری در آن دانشگاه 
داشته باشد.... و آن دیوانه ی اول کنج اتاقی نشسته و قاه 
قاه به ریش همه مان می خندد! و در این بین عاقالن بینند 
کسانی  آن  روزمرگی  مسیر  مردگی،  مسیر  زندگی،  مسیر 
و  نویسان  فیلنامه  بقیه  نقش  کردن  بازی  حال  در  که  را 
کارگردانان هستند و هیچ وقت پشت صحنه نیامدند، فقط 
“بازی” می کنند، چون که اگر این کار نکنند نمی دانند 

چه کنند.
ادامه دارد....

ادامه از صفحه 3 ...

زندگی های  قراردادی
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    دوران دانشجویی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
هم  دیگری  عالیق  یا  بودید  درس  مشغول  فقط 

داشتید؟
کلی  که  دانشگاهی  عزیز.  شریفی های  به  سالم  ا...   بسم 
برمی گردم  کنونی  نقطه ی  از  که  حاال  دارم.  خاطره  توش 
و به گذشته نگاه می کنم، دوران دانشجویی در شریف رو 
خاطره انگیزناک و به یاد موندنی می بینم. تابستان بعد از 
کنکور حس و حال ویژه ای داشت و شریف رو یک اتوپیا 
یا آرمان شهر می دیدم؛ این حس تا روزهای اول و اردوی 
بعد  کرد.  پیدا  ادامه  کلکچال  در  ورودی ها  ماندنی  یاد  به 
که اومدم در محیط دانشگاه، دید واقعی پیدا کردم. دوران 
خوابگاه شوریده و طرشت، تجربه ی متفاوت و جالبی بود. 
ازدواج در انتهای دوره ی لیسانس، شیرین بود و دل نشین. 
شدن  مصادف  مخصوصاً  سیاسی،  و  مذهبی  فعالیت های 
از  انتخابات،  بعد  و  قبل   ،88 وقایع  با  دانشجویی  دوره ی 
میتینگ ها گرفته تا تجمع ها و گعده های بحث سیاسی و 
انتخاباتی. 9 دی، روزی که آزمایشگاه رو پیچوندم و رفتم 
تا تقاطع نواب و جمعیتی که تابحال نظیرش رو ندیدم... 
بعد هم که برگشتم دانشگاه و دیدم یه از خدا بی خبری 

بحث های  زده...  آتش  رو  ابن سینا  داخل  عزای  خیمه ی 
عقیدتی توی خوابگاه، صف های غذا، زندگِی بی کیفیت اما 
گهگاه شاِد خوابگاهی، روزها و شب های پشت سر هم که 
و  کوئیز  و  میان ترم  و  تمرین  و درس...  و درس  بود  درس 
همه  و  همه  صبح...  کالس های  پیچوندن  و  موندن  خواب 
دورانی رو بوجود آوردن که آدم تا عمر داره در یادش خواهد 

موند
 

 با کدام استادتان  بیشتر راحت بودید و چرا؟
بود،  راحت  دانشجوهاش  با  ایشون هم  دکتر حائری. چون 

خصوصاً اگر اون دانشجو مذهبی می بود!

   احتماالً چند سال دیگر خودتان استاد می شوید. به 
نظرتون تعامل استاد با دانشجو در چه حد باید باشد؟

مطمئن نیستم بخوام راه استادی رو پیش بگیرم اما در پاسخ 
به سوال تون، بهترین تعامل رو از نوعی می بینم که موجب 
بشه دانشجو درس رو نه از سر رفع تکلیف، بلکه مشتاقانه 

و برای باال رفتن و چیز یاد گرفتن بخونه. ضمناً استاد بتونه 
در کنار درِس محض، تاثیر مثبت روحی، اخالقی، رفتاری 
و عقیدتی در دانشجوهاش بذاره. یعنی دانشجو حس کنه 
یافته هایی که در آخر ترم از اون استاد و درس داشته، صرفاً 
محدود به چهارتا معادله و فرمول نبوده؛ بلکه در زندگی ش 

هم تاثیر مثبت گرفته.
   

باید زندگی کند؟  نظر شما یک دانشجو چگونه  به    
بطور مشخص چگونه باید خود واقعی بود؟

همه  اینو  خوندنه؛  درس  خوب  دانشجو  اول  وظیفه ی 
هدف  ابزاره.  نیست،  هدف  خوندن  درس  اما  می دونیم. 

کشورش،  و  دین  برای  که  اینه  مسلمان  دانشجوی  یک 
نهایِت منفعت های مادی و معنوی رو ایجاد کنه. مهم ترین 
و  میخونه  که  هست  درسی  هدف،  این  تحقق   برای  ابزار 
شأن  دیگه،  ابزار  میگیره.  مدرک  توش  که  رشته ای هست 
و منزلتی هست که یه دانشجو با ورود به فضای آکادمیک 
و در نگاه مردم پیدا میکنه. حتماً حس کردید که اگر یه 
نفر بفهمه دانشجو یا فارغ التحصیل شریف هستید، عموماً 
حساب دیگه ای روی شما میکنه. یه جایی هست که شما 
بعنوان دانشجوی شریف می تونید حرف حقی رو بزنید که 
میشه  وظیفه تون  باشه، خب  داشته  بیشتری  تاثیرگذاری 
یا  افراد  که  بود  مواظب  خیلی  باید  وسط  این  البته  این. 
برعکسش هم  استفاده کنن.  آدم سوء  از  نتونن  جریاناتی 
رو  دانشجو  میخواد  که  داره  وجود  جریانی  یعنی  هست، 
محدود در درس کنه و میگه تو وظیفه ای جز درس خوندن 
و تحقیق کردن نداری. توی جریان افشای سرقت علمی 
عجیب و غریب در رساله ی دکتری رئیس جمهورمون جناب 
حسن روحانی )اگر جزئیات ماجرا رو نمی دونید اینجا رو 
بودن  استاد  چندتا   ،  )RouhaniThesis.com ببینید: 
که میخواستن هر جور شده ما رو منصرف کنن. بهانه شون 
کار  خوندنه،  درس  وظیفه تون  اآلن  شما  که  بود  این  هم 
می گفتی  استاد  همون  به  وقتی  بعد  بکنید.  نباید  دیگه ای 
پس خودت چطور فالن نامه ی انتخاباتی رو امضا کردی یا 
چرا در زمان دانشجویی کار سیاسی میکردی دیگه می رفت 
نمیشد! مثل حکایت وحدت توی جامعه ی  ازش  و خبری 
ما. بعضیا فقط وقتی منافع خودشون در خطر میافته ندای 
وقتی  فقط  بعضی ها  هم  دانشگاه  توی  میدن؛  سر  وحدت 
فعالیت عقیدتی دانشجوها در جهت منافع خودشون باشه 
باهاش اکی هستن، اگر بخواد کوچک ترین برخوردی با پر 
قباشون بکنه میگن دانشجو که نباید کاری کنه جز درس 

خوندن!

بعضیا فقط وقتی منافع خودشون در 
خطر میافته ندای وحدت سر میدن؛ 
فقط  بعضی ها  هم  دانشگاه  توی 
در  دانشجوها  عقیدتی  فعالیت  وقتی 
باهاش  باشه  خودشون  منافع  جهت 
کوچک ترین  بخواد  اگر  هستن،  اکی 
میگن  بکنه  قباشون  پر  با  برخوردی 
دانشجو که نباید کاری کنه جز درس 

خوندن!

مثل تمامی برقی ها درس خوان بود و وارد دانشگاه شد...
مسیرش متفاوت تر از خیلی از هم صنفی هایش شد...

امروز در آیوا همان رشته برق را در مقطع دکتری ادامه می دهد...
کیوان را خیلی از دوستان می شناسند...

فعالیت های غیر درسی خوراکش هست...
همین کانال تلگرامی اش کلی طرفدار دارد...

کیوان را دوست داریم وسبک زندگی اش را...
به مناسبت روز دانشجو چند سوال خاص از فردی خاص پرسیدیم...

 مصاحبه »میدان انقالب« با »کیوان ابراهیمی«
دانش آموخته برق شریف و دانشجوی دکترای 

دانشگاه ایالتی آیوا

 از »شریف« 
تا »آیوا«
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دانشگاه ایالتی آیوا که خودتان هستید بکنید.
سر  یه  شریف،  در  کنترل  و  برق  دروس  تدریس  کیفیت 
قلب  در  آیوا  ایالتی  دانشگاه  یعنی  اینجا  از  باالتر  گردن  و 
برق  دانشکده ی  در  تدریس  کیفیت  واقع  در  امریکاست. 
شریف، چیزی در حد ده دانشگاه برتر توی امریکاست. یکی 
دانشجو  اینجا  و  میکنه  کار  اطالعات  تئوری  که  بچه ها  از 
تدریس  دوره ی  چند  و  نشست  کالس  چندتا  سر  هست، 
چیزی  به  اما  داد  گوش  رو  امریکایی  دانشگاه های  مجازی 
که می خواست نرسید. تدریس دکتر امین زاده ی برق شریف 
رو توی مکتب خونه دید و تا چند وقت می گفت این همونی 

بود که می خواستم!
توی  اینجا  در  تحقیق  و  ریسرچ  کیفیت  دیگه،  طرف  از 
مقوله ی  باالتره.  و  داره  توفیر  شریف  با  زمینه ها  بسیاری 
ارتباط صنعت و دانشگاه شده یه حرف کلیشه ای اما چیزیه 
مساله  انرژی شون  وزارت  میبینه.  قشنگ  آدم  اینجا  که 
تعریف میکنه و اساتید در کل امریکا به تکاپو میافتن که 
پروپوزال بنویسن و گرنت ها و بودجه های چند صد هزار یا 
هم  آخرش  کنن.  خودشون  آن  از  رو  دالری  میلیون  چند 
زمین  روی  و  عملی  نیاِز  یه  میدن،  انجام  رو  پروژه  که 
گام  یک  و  شده  حل  امریکا  قدرت  توزیع  شبکه ی  در 
)یا حوزه های دیگه(  بهبود کیفیت شبکه ی برق شون  در 
رفتن جلو. اینا مسائلی هستن که به ندرت در پروژه ها و 
پایان نامه های مقاطع تحصیالت تکمیلی توی ایران )حتی 

شریف( می بینیم.
اینجا  )کمپس(  دانشگاه  فضای  کیفیت  دیگه،  طرف  از 
نسبت به شریف باالتره. یکی از مهم ترین تفاوت ها، برخورد 
کادر اداری دانشگاه با دانشجوهاست. یه خاطره رو از این 
اینجا  نوشتم.  امریکا  بیام  اینکه  از  قبل  رفتاری،  تفاوت 
https://t.me/K1inUSA/3325 :می تونید بخونید

بعد که اومدم همین تفاوت رو از نزدیک دیدم.
   

سخن پایانی اگر دارید بفرمایید.
تلگرام،  که  بود  کوتاهی  مدت  امریکا،  اومدم  که  اولی  روز 
امکان زدن کانال رو گذاشته بود. زد به ذهنم که کانال بزنم 
بنویسم؛  ملت  برای  رو  امریکا  از  مشاهداتم  و  داستان ها  و 
بگم و گوش بدم تا بشه جریان آزاد بحث و گفتگو و تبادل 
اطالعات رو توی این فضا کلید زد. حاال اون کانال تبدیل 
شده به یه تیم رسانه ای و شبکه ای از بچه های دغدغه مند 
از  و  دور هم جمع شدیم  کانادا که  و  امریکا  توی  مذهبی 
امریکا و غرب و زندگی مون در اینجا می نویسیم. دغدغه های 
مذهبی و ملی داریم و میخوایم اینجا رو دقیقاً همونجوری 
که هست، بدون وارونه نمایی یا اغراق توصیف کنیم. بگیم 
فالن  و  آوردن  بدست  رو  پیشرفت  فالن  که  کردن  چکار 
امریکا  کجای  اینکه  یا  شده؛  افتخارآمیز  جامعه شون  جای 
اونجوری نیست که فکر می کنید. خیلی از بچه های شریف 
با کار رسانه ای ما آشنا هستن و فیدبک های خوبی ازشون 
می گیریم؛ اگر شما هم خواستید بدونید و بخونید و ببینید، 
K1i� بنویسید  بعد  و  بزنید   @ تلگرام یه  توی کادر سرچ 

... nUSA
حق به همراه تون. عاقبت بخیر باشید.

    کی ازدواج کردید و چه حرف هایی در این زمینه با 
دانشجوها دارید؟ )خصوصًا برای کسانی که عالقه مند 

به اپالی هستند(
 86 ورودی  بودم،  لیسانس  دوره ی  اواخر  ازدواجم 
نسبت  که  راضی ام  خیلی  کردم.  ازدواج   89 و  هستم 
مذهبی  کسی  اگر  گرفتم.  رو  تصمیم  این  زود  بقیه،  به 
خارج،  بیاد  تحصیل  ادامه ی  برای  بخواد  و  باشه 
. عینیه  واجب  براش  ازدواج  که  اینه  بنده   فتوای 

  
  بعد از زندگی در آمریکا، قطعًا دید وسیع تری نسبت 
به خیلی از مباحث دارید، سوالی تکراری: چرا رفتید 

و چه سخنی با کسانی که قصد رفتن دارند دارید؟
یکی از دالیل مهمش قطعاً همینی بود که در سوال مطرح 
داشته  رو  تجربه های جدید  امکان  تا  اومدم  امریکا  به  شد: 
باشم و بتونم دید وسیع تری نسبت به دنیا پیدا کنم. حاال 
که هنوز وسط این معرکه هستم دقیق نمیدونم این وسعت 
به  اومدن  از  میتونم دالیلم  اما  ایجاد شده  تا چه حد  دید 
امریکا رو بشمارم: کشف و شهوِد کشور دشمن و دوردست 
 / تهران  یکنواختِی  از  فرار   / همسایه!(  و  دوست  )متضاد 

انگیزه های مالی
انگیزه ی مالی یعنی چیزی که  از آخری شروع کنم.  اول 
متاهل  اگر  خصوص  به  میان.  اینجا  خاطرش  به  خیلی ها 
باشید، زندگی دانشجویی در مقاطع تحصیالت تکمیلی در 
ایران، سخت و طاقت فرساست. اگر به لطایف الحیلی بتونید 
کار پاره وقتی گیر بیارید، به شدت درس و زندگی تون رو 
داشت.  خواهید  سختی  شرایط  و  میده  قرار  تحت الشعاع 
در صورتی که توی امریکا، دکترا خوندن میتونه یه شغل 
باهاش  بتونید  بابتش یه حقوق بگیرید که  حساب بشه و 
میتونید  نکنید  فکر  البته  باشید.  داشته  متاهلی  زندگی 
ناز و نعمت و رفاه و  از همون اول غرق در  اینجا و  بیاید 
تنعم بشید؛ صرفاً دخل و خرج زندگی ساده ی دانشجویی 

یکی درمیاد )البته این بستگی به دانشگاه و شهر و میزان 
حقوق تون هم داره( اما عموماً دیگه نیاز نیست کار جانبی و 

پاره وقت داشته باشید.
گره  هم  به  جوری  یه  امریکا  و  ایران  کشور  دو  بعد:  دلیل 
یادم  نیست.  بازشدنی  ماه ها  و  سال ها  این  به  که  خوردن 
اینکه  از  قبل  یعنی  نوجوانی،  تا  کودکی  بین  دوره ی  میاد 
برسم،  عقیدتی  بنیان های  برساختن  و  تعقل  مرحله ی  به 
یا  ترکیه، کره  مایه های  تو  یه کشوره  امریکا  فکر می کردم 
برزیل. بعد حاال به هر علتی آبش با ما توی یک جوی نمیره 
یه  شونه کشیدن.  و  شاخ  به  کرده  که شروع  ساله  و چند 
روز یادم نیست از کجا، شبکه ی داخلی بود یا ماهواره ای، 
شنیدم که اقتصاد و علم و ارتش امریکا توی دنیا اوله، اونم 
با اختالف. بعدتر بود که فهمیدم نظام سیاسی دنیا بعد از 
اصطالح  به  بعدترش سقوط شوروی،  و  دوم  جنگ جهانی 
تا  که  امریکایی  همین  ترکه تازی  با  اونم  قطبی،  تک  شده 
همیشه  کنجکای  این  نمی کردم.  حسابش  عددی  دیروز 
از  نزدیک،  از  بشناسم، حتی شده  رو  امریکا  که  بود  باهام 
انقالبی هم  باشید و تعلقات  ایرانی که  داخل و رخ به رخ. 
که داشته باشید، اگر بخواید خودتون فکر کنید و مستقل 
نمی تونید  بدید،  سامان  رو  عقایدتون  تقلید،  و  تحمیل  از 

به  نیاز  و  کنجکاوی ها  یه  بپوشید.  چشم  چیزها  بعضی  از 
اون ها  از  یکی  هست.  همراه تون  همیشه  دونستن هایی 
شناخت امریکاست، همون شیطان بزرگ. می خواید بدونید 
هم  مردم شون  شیطانیه،  که حکومت شون  همون قدری  آیا 
هستن؟ تو جامعه شون چه خبره؟ یکی میگه اینا همه با هم 
نایس ن یکی دیگه میگه روزی یه بار تفنگ هاشون رو میارن 
بیرون و کشت و کشتار راه میندازن؛ کدوم درسته واقعاً؟ خب 
این ها همه باعث شد وقتی توی مسیر اپالی افتادم، امریکا 

انتخاب اولم باشه.
دوره ی  اول  از  کنم.  اشاره  رو خوبه مختصر  اپالی  داستان 
شّر  از  بخوان  اینکه  نه  برو!  که  میگفتن  خانواده  لیسانس 
اما  بخونم  اینجا درس  بیام  داشتن  بشن، دوست  راحت  ام 
بهش  هم  ضعیف  گزینه ی  یه  عنوان  به  وقت  هیچ  خودم 
فکر نمی کردم. یادمه سال دوم سوم لیسانس، یه روز توی 
سلف دو نفر داشتن در مورد تافل با هم حرف میزدن که 
بعد  اپالی چیه و چجوریه.  فهمیدم مراحل  اونجا  تازه  من 
ازدواج کردم و اواسط دوره ی ارشد رفتم باجه ی پست توی 
دانشگاه. دیدم یکی از هم رشته ای ها که پسر خوبی بود، داره 

مدارکش رو پست میکنه برای پذیرش گرفتن. جرقه ش زد 
اینم یه گزینه هست. این شد که خدا  تو ذهنم که فالنی 
خواست و اومدم و با این اومدن یه سری چیزها رو از دست 
دادم و یه سری چیزها رو به دست آوردم. فکر نکنید اپالی 
کردن معامله ی دو سر برده. کسانی هستن که میان اینجا 
رو  آتش غضب خدا  میکشن.  آتش  به  رو  زندگی شون  کل 
این  توی  ته  و  بی سر  پوِچ  روز خوشِی  بازای چهار  میخرن 
آقا  حاج  کوتاه.  هم  اینجا  مجال  حاال،  درازه  قصه ش  دنیا. 
قاسمیان یکی از بهترین جواب ها رو به سوال »اپالی کنیم 
https://t.me/K1inU�  یا نکنیم؟« داده. حتماً بشنوید:

SA/1521
     

لحظه ای که به آمریکا رسیدید چه حسی داشتید؟
که  چیزی  جزئیات،  در  دقت  و  کنجکاوی  و  کشف  حس 
برای وطن و  دلتنگی  اآلن هم کمابیش حفظش کردم.  تا 
همیشه  قاعدتاً  که  هم  رو  ایران  مذهبی  فضای  و  خانواده 

یدک می کشم، از روز اول گرفته تا همین حاال.
  

اجرا  شریف  در  که  آموزشی  سیستم  شما  نظر  به    
با  قیاسی  هست؟  استاندارد  حدی  چه  تا  می شود 

کیفیت تدریس دروس برق و کنترل 
از  باالتر  گردن  و  سر  یه  شریف،  در 
در  آیوا  ایالتی  دانشگاه  یعنی  اینجا 
کیفیت  واقع  در  امریکاست.  قلب 
شریف،  برق  دانشکده ی  در  تدریس 
توی  برتر  دانشگاه  ده  حد  در  چیزی 

امریکاست.
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هفته نامه میدان انقالب
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی

 دانشگاه صنعتی شریف
حمایت و پشتیبانی دبیرخانه نشریات دانشگاه

 مدیرمسئول: پویا سلیمانی
 زیر نظر شورای سردبیری

 هیات تحریریه:
  محمدجواد مرآتی ، حبیب ا... داورزنی، احمد سعیدی ،  محمدجواد ثقفی ، امیرحسین بیطرفان ، محمدصادق یوسفیان ، علی لطیفی 

کانال تلگرام نشریه میدان انقالب enqelabsq@کانال تلگرام بسیج دانشجویی شهید شریف @basij_sharif

تجمع جمعی از دانشجویان  تهران مقابل سفارت سوئیس )حافظ منافع آمریکا در ایران( 
در اعتراض به اظهارات اخیر ترامپ پیرامون قدس شریف

 دوشنبه ی شفاف ...
اولین قدم ها در جهت #شفافیت

ناگاه بی مقدمه آمد به حرف، سنگ:
تنها به یک جوان فلسطینی ام بده

با من ببین که می شود آنگه چه کار کرد    !

 آزاد بودن اختالسگرانی مانند فریدون
#شفافیت

 امت برگزیده خدا!!
تصویری از عید برکت صهیونیست های 
سرزمین های اشغالی و مراسم »خر به 

دوش گیری«)!( با سر دادن شعار »ما ملت 
برتر هستیم.«


