
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1393 شهریور و مهر – بصیرتیماهنامه علمی، فرهنگی و 

 پایگاه بسیج دانشجویی شهید ضیایی

 دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز قوچان

 4 و 3شماره 

 صفحه 21



 

  

 جنگ نا برابر



 ماهنامه علمی، فرهنگی و بصیرتی –تعالی    

 متیاز: پایگاه بسیج دانشجویی شهید ضیاییاصاحب   

 مدیرمسئول و سردبیر: بهزاد هوشنگی                     

 هیئت تحریریه:                                                       

 میثم بهشتی -ابوالفضل عربی خوان                 

 فاطمه خاننده –فاطمه بدری  –پروین کالته         

 طراح و صفحه آرا: بهزاد هوشنگی                

 نسخه 50تیراژ:                                            

 ل شهید بابارستمی  چاپ: خانه فرهنگ دیجیتا   

 تهیه و تنظیم:                                        

 پایگاه بسیج دانشجویی شهید ضیایی               

 با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی      

 مرکز آموزش علمی کاربردی قوچان            

 

 

  



 

  

عالی      
 
 2ت



 

  

عالی      
 
 دانشگاه و دانشجو 3ت

ام
 
مای والت ت   در ک الم مق

 
عظ

له العالی(
 

 )مد ظ

دانشجویی و نقاط مثبت  های جنبش

آن

 ؛ خصوصیت اول، آرمانگرایی در مقابل مصلحت گرایی است؛ عشق به آرمانها و مجذوب آرمانها شدن.آرمانگرایی-1

 در محیط جوان، آرمانها محسوس، ملموس، زنده، قابل دسترسی و دستیابی است، لذا برای آنها تالش می شود.

 صدق و صفا و خلوص است. در حرکت دانشجویی، کلک و تقلب و حیله و شیوه های غیرانسانی یی؛ خصوصیت دوم، صداقت و اخالص-2

در محیط های معمولی زندگی، در محیط  که معموالً در محیط های زندگی رایج به کار می رود، در اینجا کمرنگ است و یا به طور طبیعی نیست.

ماعی، هرکسی هرحرفی که می زند، مواظب است ببیند از این حرف چه گیرش می آید و  سیاسی، در محیط تجارت، در محیط بده و بستانهای اجت

یزی چ چه از دست می دهد؛ حاال بسته به این است که چقدر زرنگ، چقر پشت هم انداز و چقدر عاقل باشد. یا در نقطه مقابلش قرار گرفته باشد، تا

ت دانشجویی،نه؛ حرف را برای خوب بودنش، برای درست بودنش، برای جاذبه داشتنش از دست بدهد، یا چیزی به دست بیاورد؛ اما در محیط حرک

ن یبرای خود و برای حقیقت بیان می کنند و دنبال و تعقیب می کنند. نمی خواهم تعمیم بدهم و بگویم که هرنفر از آحاد دانشجو، تک تکی از ا

 .حرف هایی که می زند اینطور است، نه؛ اما این رنگ غالب است

؛ خصوصیت سوم، آزادی و رهایی از وابستگی هایی گوناگون حزبی و سیاسی و نژادی و امثال اینهاست. در این آزادی از وابستگی های گوناگون-3

 مجموعه ی حرکت دانشجویی، انسان می تواند این خصوصیت را مشاهده کند، که این هم یک شعبه از همان مصلحت گرایی است.

 چهارمین خصوصیت این حرکت، مبتنی بر اشخاص نبودن است و متعلق به فضا و مجموعه ی حاضر است. ؛جمعی بودن-4

پنجمین خصوصیت بسیار مهمش  این است که در مقابل مظاهری که از نظر فطرت انسانی زشت است، مثل ظلم، زورگویی، تبعیض،  ؛ ارزش گرایی-5

 و آن ها را دفع می کند.بی عدالتی، تقلب، دورویی و نفاق، حساسی منفی دارد 

ششمین خصوصیت این حرکت دانشجویی و این پدیده ی ذاتی محیط دانشگاه ها این است که براین ؛ منطقی و با بینش و فهم عمل کردن-6

  حرکت، فقط احساسات حکومت نمی کند، بلکه ضمن این که احساسات هست، منطق و تفکر و بینش و تحصیل و میل به فهمیدن و تدقیق هم در

 آن وجود دارد؛ البته شدت و ضعف دارد، گاهی کم و گاهی زیاد.

 

 کتاب شانزدهم –منبع کتاب دانشگاه و دانشجو 

 

چیز جدیدی نیست؛ یک چیز مخصوص ایران هم نیست. چون همانطور که  بیداری دانشجوییدانشجویی یا به همان تعبیر درست تر؛ جنبش 

 گفتیم متعلق به محیط دانشگاه است. این بیداری خصوصیاتی دارد؛ انگیزه هایی در آن هست و نتایجی بر آن مترتب می شود. اگر این خصوصیات

کشور و آن محیط و آن جامعه به کار گرفته بشود، اما اگر درست را درست بشناسیم، می تواند به عنوان یک منبع غنی و سرشار و فیاض برای آن 

که  اشناسایی نشود، ممکن است تضییع شود؛ مثل ثروتی که شما از وجود آن و یا از کاربرد آن اطالع ندارید. بدتر از این، آن صورتی است که شم

مخفیگاه، این گنج هست، کاربردش هم این است؛ لذا او می آید و   صاحبش هستید، اطالع ندارید، اما یک دزد و یک دغل اطالع دارد که زیر این

 استفاده می کند؛ این دیگر می شود خسارت، فوق خسارت.

یده  ین پدیکی از فرایض اولیه، اوالً خود دانشجو، ثانیاً مجموعه ی مدیران دانشجویان و دانشگاه ها، و ثالثاً مجموعه ی مدیران کشور، شناسایی ا

ی است، یعنی بیداری دانشجویی یا جنبش دانشجویی یا حرکت دانشجویی؛ به هر اسمی آن را بنامید، حقیقتش را می شناسیم که  ذاتاً دانشجوی

 چیست.



 اهـآن منزل به که مردى پسر نوزاد فرزند عقد به محرمیّت، براى باشد مى پدرى جدّ و پدر فاقد که را اى باکره دختر توان مى آیا: 1وال س     4

 درآورد؟...( و فامیل از اعم) دارد تردد   

 مى محسوب نوزاد زن مادر مادرش و مرد آن عروس دختر آن و بوده محرم هم به آنها آیا قبل، در عقد مجرّد شدن خوانده صورت در: 2وال س

 شود؟

 دارد؟ حكمى چه یكدیگر با آینده در آنها ازدواج و محرمیت: 3وال س

 با او تزویج در ولى ندارد، کسى اجازه به نیاز و است خودش با ازدواجش اختیار ندارد پدرى جدّ و پدر که رشیده بالغه دختر جواب(

 تمام ده،ش خوانده صحیح نحو به و تزویج جدّى قصد به که عقدى و باشد، پسر پدر والیت با باید باشد، شیرخوار چه اگر نابالغ پسر

 .است مترتب آن بر آن شرعى آثار

 وطالق ازدواج جدید، استفتائات :منبع

 

 

  

عالی      
 
 و احکام شرعی فتــــاوا 4ت

 در مورد ازدواج پرسش و پاسخ دانشجویی

 در محضر مقام معظم رهبری )حفظه اهلل و تعالی(

 ها خانواده آشنایى از بعد و کردیم مطرح ها خانواده در را مسئله این. شدیم مند عالقه هم به و شدم آشنا خانمى دختر با پیش چندى      1

 یغهص خواندن به راضى خانم و من هاى خوسته رغم على مذهبى، مسائل به ها خانواده تقید عدم بعلت ولى باشیم، نامزد هم با ما که شدند راضى

 افرادى راىب بدانم خواستم مى کنیم عروسى یكجا شد، درست من کار وضع آنكه از بعد و باشیم دوست هم با فعالً توانیم مى گفتند و نشدند... و

 دارد؟ وجود حلى راه نیست، مقید دختر پدر که ما مثل

 .نیست شرط جدید اذن صیغه اجراى براى دارد، رضایت وى با شما ازدواج اصل به دختر شرعى ولىّ اگر جواب(

 وطالق ازدواج جدید، استفتائات :منبع

 

 شد این بر قرار آزمایش انجام از بعد و رفتم او خواستگارى به قبل سال. مندیم عالقه هم به عمویم دختر و من که است سال 3 حدود در     2

 است؟ جایز جنسى رابطه نداشتن شرط با خانواده اطالع بدون فعلى شرایط در موقت ازدواج آیا. کنیم صبر همدیگر درس اتمام تا که   
 .باشد دختر شرعى ولىّ اجازه با باید موقّت ولو ازدواج واجب احتیاط بنابرجواب( 

 وطالق ازدواج جدید، استفتائات رهبری، سایت :منبع

 هداشت ورـحض یا باشند وداالثرـمفق یا( پدرى جدّ و پدر یعنى) او قانونى ىّـول اگر است رسیده او ازدواج موقع و است بخت دم که دخترى      3

 چنین امكانات آوردن فراهم توانایى و شده محسوب او کفو هم شوهر که صورتى در باشند داشته مخالفت دخترى چنین ازدواج با و باشند  

 امضاء و ثبت را ازدواجى چنین تواند مى ازدواج دفتران سر از یكى آیا حضرتعالى نظر از باشد، داشته معرفین و دختر مادر نظر از را ازدواجى

 خیر؟ یا نماید
 دسترسى و باشند سفر در یا باشند مفقود پدرى جدّ و پدر اگر ولى است پدرى جدّ یا پدر اجازه بر موقوف باکره دختر ازدواج جواب(

 او از وى عرفى و شرعى کفو ازدواج، به دختر میل با اگر همچنین و نیست آنان ى اجازه به احتیاج صورت این در نباشد آنان به

 یا پدر قبول مورد که دیگرى عرفى و شرعى کفو پاى و ورزند امتناع ازدواجى چنین ى اجازه از پدرى جدّ و پدر و کند خواستگارى

 .ندارد آنان اجازه به نیاز دختر ازدواج و است ساقط پدرى جدّ و پدر والیت صورت این در نباشد، میان در باشد پدرى جدّ

 وطالق ازدواج جدید، استفتائات :منبع

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

عالی      
 
 آخرین اخبار 5ت

 مرکز آموزش علمـی کاربـردی قوچـان

 پایگاه بسیج دانشجـویی شهیـد ضیـایـی

 مسئول بسیج دانشجویی شهرستان قوچان معرفی شد.

در مراسمی که در تاالر دکتر جوانبخت دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان با حضور مسئولین دانشگاه ها و پایگاه های بسیج 

دانشجویی و مسئول ناحیه دانشجویی استان و فرمانده سپاه ناحیه قوچان برگزار شد، از زحمات شبانه روزی دکتر 

محمدابراهیم قارزی مسئول سابق بسیج دانشجویی شهرستان تقدیر گردید و آقای حسین دالور بعنوان مسئول بسیج 

 دانشجویی شهرستان معرفی گردید.

 تابستان برگزار و ثبت نام ورودی های جدید آغاز شدامتحانات نیمسال 

امتحانات نیمسال تابستان در تمامی رشته های موجود در مرکز آموزش علمی کاربردی قوچان برگزار شد. همچنین ثبت 

 نام دانشجویان ورودی جدید در مقاطع کاردانی و کارشناسی آغاز شد.

 دالورود، انتخاب واحد سایر دانشجویان نیز آغاز خواهد شد.گفتنی است پس از اتمام ثبت نام دانشجویان جدی

 فیلم معراجی ها اکران شد.

سانس  3به مناسبت هفته دفاع مقدس فیلم معراجیها توسط پایگاه بسیج دانشجویی شهید ضیایی با استقبال دانشجویان در 

 اکران شد. 303در کالس 

 حاتمی کیا نیز به زودی اکران خواهد شد.ابراهیم « چـ»الزم به ذکر است که فیلم 

 پایگاه بسیج دانشجویی طی درگذشت آیت اهلل مهدوی کنی بیانیه ای صادر کرد.

با درگذشت آیت اهلل مهدوی کنی )ره( رییس مجلس خبرگان رهبری، پایگاه بسیج دانشجویی شهید ضیایی و جمعی از 

بردی قوچان طی بیانیه ای این ضایعه را به ملت شریف ایران و رهبر معظم کارکنان و دانشجویان مرکز آموزش علمی کار

 انقالب تسلیت گفتند.

 گفتنی است که متن پیام در خبرگزاری دانشجو و وبالگ پایگاه بسیج دانشجویی شهید ضیایی قابل مشاهده می باشد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

عالی      
 
 6ت

 آسانازدواج 
 ازدواج کنیم؟قسمت اول: چرا باید همه 

 مقدمه                  

 همسر انتخاب مالك و عروسی مراسم ، جهیزیه ، مهریه ، ازدواج به راجع رهبری بیانات                  

 خواهران و برادران شما که آنچه چه و فرمودند مهدوى آقاى حضرت که آنچه چه - فرمودید تان همه که هم بیاناتى              

 ،دکردن مطرح ایشان را ازدواج شیرین بحث که هم آخر این و بود مطلوب و شیرین اشهمه من براى - کردید بیان عزیزمان       

 .کند برخوردار کنندهخوشبخت تأهلِ نعمت از زود زودى به را نامتأهل هاىجوان شما ىهمه متعال خداوند که شاءاللَّهان  

 لَکُم؛ أرْزَقُ فإنّه األهلَ؛ اِتَّخِذُوا :وآله علیه اهلل صلی اکرم پیامبر

 . شماست روزىِ فزونى مایه که ، دهید تشکیل خانواده

 163 ح, 432 ص, 12 ج: حدیث و قرآن نامهدانش

 . ( الظن باهلل أساء فقد العیلة مخافة التزویج ترك من :فرمود( السالمعلیه) صادق امام

 330 ص ،5 ج کافى، کلینى،

 کنیم؟ ازدواج همه باید چرا    

 اطبیعت و فطرتا زن چه و باشد مرد چه انسانى هر که انسانهاست زندگى در ضرورى و مهم مسئله یک گرفتن همسر و ازدواج

 بسوى و کرده حفظ را خود روانى آرامش و جسمى  آسایش او کنار در تا کند اختیار همسرى خود براى و کرده ازدواج است الزم

 !برسد باید که برسد آنجا به و کند حرکت انسانى کمال و تعالى

 کرده ریزى پى را نشاط از پر زندگى یک همدیگر یارى به و کرده خوشبختى احساس هم کنار در شایسته و خوب همسران

  و داده ادامه خود زندگى به دلخوشى و دلگرمى با و کنند مى بناء دیگرى از پس یکى خود زندگى در را سعادت هاى پایه و 

 .دهند مى تحویل جامعه به مهذب و خوب فرزندانى جامعه سعادت و بقاء براى

 همدیگر محبت و آفریده ما خود جنس از را ما همسران که است این الهى بزرگ الطاف از یکى که بدانیم باید ما

 .نمائیم خوشبختى و آرامش احساس هم کنار در تا داده قرار یکدیگر دلهاى در را     

 روزی فزونی و خانواده تشكیل

 .است برده بد گمان خداوند به نکند، ازدواج مالى مشکالت ترس از که کسى                      

 .است مجردى دوران از بهتر مراتب به ازدواج از پس مالى، لحاظ به انسان زندگى وضعیت که داده نشان تجربه             

 :کندمى تأیید نیز اسالم گرامى رسول گهربار سخن را مطلب این                                  

 . (ارزاقهم فى لهم یوسع اهلل فان ایامکم ئزوجوا)                 

 222 ص ،100 ج بحاراالنوار، مجلسى، عالمه                                           



 

 

  

 . کرد خواهد گسترده را آنان روزى خداوند، زیرا درآورید؛ هم ازدواج به را همسربى پسران و دختران                              

 .شود فراوان شما روزى تا بگیرید زن. است زنان همراه رزق: فرمود دیگرى سخن در حضرت                               

 کهیصورت در و نهراسید آن از بعد مالى مشکالت از  ازدواج آمادگى صورت در و کنید توکل خدا به پس                           

 بخش بسیار لذت خودتان، توانمند هاىدست با مشکالت رفع و آن با مقابله باشید، داشته کمبودهایى                           

 .بود خواهد                              

 

عالی      
 
 7ت

  خوب: جواب پنج

 از را ما همسر و آفریده را ما عمیمش لطف با که خدائى ، باشیم کرده عمل خدا دستور به که کنیم مى ازدواج ما -1

 نیازبی  و غنى ما، عمل این مقابل در و داده قرار همدیگر دل در را یکدیگر محبت و مهر و کرده خلق خودمان جنس

 .                                                                                                   است شده متقبل را ما گردانیدن

 ردهک عمل سلم و آله و علیه اهلل صلى عبداهلل بن محمد حضرت اسالم گرامى رسول سنت به که کنیم مى ازدواج ما -2

 .کنیم اداء را خود بودن مسلمان پیرو وظیفه و ، باشیم

 .  باشیم کرده حرکت کمال و تعالى بسوى ما و داده ادامه خود حرکت به جهان نظم که کنیم مى ازدواج ما -3

 . باشیم نکرده گناه و خطا و کرده اشباع مشروع و حالل راه از را خود جنسى غریزه که کنیم مى ازدواج ما -4

 . باشیم داده تحویل جامعه به را آنان و گذارده بیادگار خود از نوادگانى و فرزندان تا کنیم مى ازدواج ما -5

 .داد ارائه توان مى باره این در جواب دهها و -6

 معاونت سازندگی و کارآمدسازی بسیج دانشجویی –مقاله ازدواج 

 ادامه دارد ...

 ازدواج آسان
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 گفتگوی صمیمی با آقای محمد رجبی

 علمی کاربردی قوچانریاست محترم مرکز آموزش 

شرایط دانشجویی خود را بدانید و  قدرجوانی و

مضایق مختلف کوچكترین خللی درهمت بلندتان 

ایجاد نكند. تعهد، تالش همراه با توکل به خدا را 

 .سرلوحه کار خود قرار دهید

 بفرمایید رزمه کاری شما چگونه و به چه صورت است؟ لطفا خودتان رابرای دانشجویان معرفی نمایید و

هم  علمی کاربردی قوچان مشغول انجام وظیفه هستم. بعنوان رئیس مرکز آموزش 1336 اینجانب محمد رجبی از سال 

در زمینه ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره ای و انجام مطالعات تحقیقاتی در حوزه  چنین عالوه بر تدریس در دانشگاه،

 روانشناسی به فعالیت می پردازم.

 بسیج دانشجویی شهید ضیایی چگونه بوده است؟ پایگاه عملکرد شما در تعامل با بسیج در طول تشکیل

اعالمی شورای پایگاه بوده که پس از بررسی های اولیه با  عملکرد ما درمجموع پاسخ مثبت دادن و تقویت برنامه های

لقه تشکیل مستمرح قسمت اعظم برنامه های پیشنهادی موافقت شده وشرایط برای اجرای مناسب آن فراهم گردیده است.

حول تاز نمونه های آن می باشد، که در همین رابطه خوبست از  های صالحین،برگزاری مسابقات فوتسال جام بصیرت و...

 آقای هوشنگی واعضای محترم شورای پایگاه تشکرکنم. های پایگاه بسیج مرکز ایجاد شده است از فعالیت جدیدی که در

 شما چه برنامه ای برای پیشبرد اهداف بسیج دانشجویی دراین دانشگاه دارید؟

ی تقویت حلقه های صالحین وتعمیم محتوای جلسات به مسائل علمی ومعنوی که نهایتا موجب گسترش نشاط واعتال

اهد خو هست که درصورت ارائه برنامه هائی دراین زمینه مورد پشتیبانی قرار نظرسطح دانش و اخالق دانشجو گردد مد

 .گرفت

 جایگاه بسیج در دانشگاه ها بخصوص دانشگاه علمی کاربردی را چگونه ارزیابی می کنید؟

دانشجوی علمی کاربردی نهایتا باید فردی کارآفرین وخالق و برخوردار از مهارت شغلی همراه با اخالق حسنه وفردی 

متعهد باشد. بنظر می رسد پایگاه های بسیج دانشجویی با توجه به ماموریت های محوله سیستمی نیروی مقامت بسیج 

 مضاعف و تالشدانست که نیل به این اهداف بلند اما باید مناسب ترین بستر برای پرورش چنین دانشجویانی هستند. 

 گذشتگی می طلبد.خود از توکل به خدا و

 برای دانشجویان و بسیجیان دارید بفرمایید؟     درآخراگرپیامی 

 ا بدانید و نگذارند که مضایق مختلف کوچکترینجوانی و شرایط دانشجویی خود ر به این عزیزان اینکه قدر بنده توصیه

 اهدافبا شناخت  تالش همراه با توکل به خدا را سرلوحه کار خود قرار دهید و تعهد، همت بلندتان ایجاد کند. خللی در

قرار گیرید چرا بنا به فرمایش مقام معظم رهبری  چه بیشتر درخدمت این اهداف بلند مدت بسیج هر کوتاه مدت و

 )مدظله العالی( بسیجی باید دروسط میدان باشد.

 



 از سایت مداوم طور به انگلیس در کارشناسی طعمق دانشجویان از درصد 55 از بیش که اند داده نشان اخیر ... مطالعات

 یسف به در دانشگاه نام ثبت از پیش که کردند ادعا مطالعه تحت دانشجویان. کنند می استفاده اجتماعی های شبکه های

 می هک این ضمن می دانستند؛ دانشگاه در جدید دوستان کردن پیدا برای ابزاری را بوك فیس زیرا بودند، پیوسته بوك

 کردند می تصور دانشجویان این طرف دیگر، از. باشند تماس در همچنان خود ی خانواده اعضای و قبلی دوستان با توانستند

 اوقات گاهی اگرچه رسمی؛ آموزش اهداف نه برای گیرد می قرار استفاده مورد اش اجتماعی دالیل برای اغلب بوك فیس که

 هب نسبت باید بوك فیس خصوص در ها مراقبت شود ولی می استفاده نیز آموزشی مقاصد برای رسمی غیر طور به آن از

فزایش ا ای سابقه بی حد تا آنالین اجتماعی های شبکه محبوبیت اخیر های سال شود در گرفته نظر در بیشتر آن مزایای

 بکهجوامع ش این خود درون در را منافعی موفقیت این. دارند کاربر میلیون صدها آنها ترین محبوب که طوری به .است یافته

 و بسیار ولی گستردگی است داده افزایش را ها شبکه این درك جهت ها پژوهش و مطالعات تعداد و است کرده ایجاد ای

 کاربران هدیدگا ی درباره مکفی اطالعات کسب آنالین اجتماعی های شبکه بزرگترین کاربران تمامی به دسترسی محدودیت

 است. کرده مواجه مشکل با را روابطشان چگونگی و آنها

 یند،تجربه نما ارتباط و حقیقی مکانی، لحاظ از را نزدیکی بتوانند مردم که این چگونگی در ارتباطات و اطالعات فناوری

 ها، این فناوری. اند ساخته ممکن جهان در را هرکس و چیز هر به ارزان دسترسی ها فناوری این. است کرده پا به انقالبی

 ار اجتماعی متعدد ارتباطات انواع در مشارکت امکان و کنند می بازسازی سایبری فضای در را چهره به چهره تعامل عینا

 بطروا برقراری های الکترونیکی، نامه ارسال ها، وبالگ نوشتن برای ارتباطات و اطالعات فناوری از مردم. سازند می میسر

 کوتاه امپی سرویس طریق از به یکدیگر متن ارسال اسپیس، مای و بوك فیس مانند ای شبکه های سایت طریق از اجتماعی

 و عاتاطال فناوری که بسیاری وجود کاربردهای با. نمایند می استفاده آنالین فوری پیام طریق از گفتگو و همراه تلفن 2

 ایه ارتباط نفع به واقعی فیزیکی ارتباطات است که این شود می پرداخته آن به زیاد امروزه که موضوعی دارد، ارتباطات

 یشینپ تحقیقات. شود می منجر تر ضعیف اما اجتماعی بیشتر روابط به امر این نتیجه، در. هستند کاهش حال در آنالین

 ررفتا بر ارتباطات و اطالعات فناوری اثرات خصوص متناقضی در و ناهمخوان نتایج به ارتباطی های فناوری ی زمینه در

 حجم روی فوری پیام و متن یعنی ها فناوری از نوع دو ی ها درباره بررسی نتایج. اند یافته دست اجتماعی ارتباطات و انسان

 برقراری در خانواده مورد در جز به که داد نشان کویت در( و آشنایان دوستان خانواده،) اجتماعی ی شبکه سه قدرت و

 در اجتماعی های شبکه حجم و قدرت خصوص در داشت، فوری پیام استفاده از با معناداری ارتباط که اجتماعی ارتباطات

  اوریـفن از استفاده با ترتیب به یـمثبت و معنادار منفی باطـارت یـبررس وردـم ی حوزه سه هر

  دموگرافیک برخی عوامل این، بر عالوه. آمد دست به( متنی پیام هم و فوری پیام هم)

 ایفا اجتماعی روابط به توجه با را یـمتوسط نقش أهلـت وضعیت و نسیتـج مانند

 و زایاـم دید،ـج یـارتباط های اوریـفن که گفت توان می این اساس بر. کردند می

 اجتماعی نظر از ها فناوری که این قدرتی به توجه با رو، این از. دـدارن متعددی معایب

  عهـتوس جهت در که اوریـفن یک عنوان به ارتباطات و اطالعات فناوری دارند،

 .گیرد قرار بررسی مورد بیشتر باید دارد، می بر گام اجتماعی تغییر ارتباطات و

 برای محیطی به را آن مجازی فضای خاص های ویژگی و ها قابلیت ها، جذابیت

 .است کرده مبدل اجتماعی تعامالت

  

عالی      
 
 آسیب های نوپدید 9ت

 2 یرانیا یها خانواده نیکم در یمجاز یاجتماع یها شبكه



 

  

عالی     
 
 آسیب های نوپدید 10ت

  ی هـاولی اصرـعن دارای هانـج دو این بنابراین،. است یـواقع انـجه از دیگری شکل ازیـمج جهان                           

 و محاک اصول پس. است متفاوت یکدیگر با عناصر این نقش و جنس ی،ـچگونگ تنها و هستند مشترك                       

  وارد واقعی فضای از گرفتن وام با و هاست طـمحی این در املـتع ی هـالزم رفتاری و فنی های مهارت                        

  همه از رـمهمت و ونمندـقان و ارمندـهنج و مناسب ارـرفت و برخورد نـنداشت اـقطع. شد دـخواه اـفض نـای                   

 در زندگی عوارض از را نترنتیـای تیادـاع مشکل، کرد خواهد الشـچ ارـدچ را افراد میان ارتباط مند،ـاخالق                  

. بود عنادارم پسر و دختر پاسخگویان بین در اینترنت به اعتیاد میانگین تفاوت آنها پژوهش در و اند دانسته متمدن نیاید

 در پاسخگویان درصد 33 همچنین. بود پسر از بیشتر دختر پاسخگویان بین در اینترنت به اعتیاد میانگین که صورت  بدین

 .داشتند قرار اینترنتی اعتیاد ریسک معرض

. ودب خواهد موجه بومی فرهنگ با متناسب و اتکا قابل هنجاری الگوی با فیزیکی فضای همچون مجازی فضای در فعالیت

 اهنماییر  و روشنگری قالب در هنجارسازی و اجتماعی های ناهنجاری بروز از جلوگیری های روش از یکی عنوان به کنترل،

 ی هنحو. شوند اعمال فضا این متمایز های ویژگی با مطابق عینی و کاربردی رویکردهای با است الزم مجازی فضای کاربر

 ختنسا فعال چگونگی و لزوم همچنین، و اینترنت ایرانی کاربران سوی از انسانی های گروه های خواست و ها ارزش از پیروی

 بتمث هنجارسازی و کنترل مبنای عنوان به توانند می خویش سهم به مجازی فضای در گذاری اثر و هدایت در کاربران خود

 .شوند مطرح فضا این از استفاده برای

 ابزاری عنوان به تواند می که این وجود با اینترنت زیرا دهد، قرار تهدید مورد را اجتماعی امنیت تواند می مجازی فضای

 می برده نام هم اطالعات انفجار عنوان به آن از گاهی که جا آن تا شود گرفته کار به رسانی اطالع ی عرصه در قدرتمند

 هک طوری به. است داشته بشر و جامعه برای نیز خطرهایی و تهدیدها دارد، که فوایدی تمام با مدرن فناوری این ولی شود،

 هدف را اجتماعی امنیت که است مجازی فضای و اینترنت کامپیوتر، ی حوزه به مربوط جرایم از ای عمده بخش امروزه،

 .اند داده قرار

 ی جامعه ظهور امکان ارتباطات، و اطالعات فناوری حاضر، عصر در شدن جهانی فرایند و بیستم قرن تحوالت با زمان هم

 شبکه صورت به جدید جهان. کند می عرضه انسانی جوامع و ها هویت از جدیدی تعاریف که است آورده فراهم را ای شبکه

 ،ای شبکه ی جامعه این پس در. دهد می تشکیل الکترونیک ارتباطات نظام و اطالعات را آن اصلی بافت که آمده در ای

 مسیست و الکترونیک متون طریق از الکترونیکی های معاشرت و مجازی جوامع شکل به اجتماعی مراودات ماهیت تغییر

 های بزهکاری و جرایم و اجتماعی امنی نا نوعی پیدایش باعث که است آمده پدید نمادین محیط عنوان به ای رسانه چند

 .است شده مجازی فضاهای در جدید

 مزایای اما باشند، می حاضر قرن در آنها شمار بی مزایای از حاکی همگی مجازی فضای و اینترنت خصوص در تحقیقات

 و تفریح قصد به جوان و نوجوان پسران و دختران. بدارد غافل آنها معایب از را افراد نباید آنها فرد به منحصر و جذاب

 کاربران سوی از دوستی های درخواست انواع با کوتاهی زمان مدت از پس و شوند می عضو مجازی های شبکه در سرگرمی

 یدنیا در  افراد به وارده های آسیب. شناسند نمی را افراد آن از یک هیچ تقریبا که آن حال شوند، می مواجه ها شبکه این

 همگان بر سبب همین به. دارد روانی و روحی جانی، مالی، از مختلفی انواع مجازی

 پلیسارتباطات  و اطالعات فناوری مسایل کارشناسان و اندرکاران دست جمله از

 مورد در را خود آگاهی تا است واجب مادران و پدران بر آن از بیشتر و سایبری 

 اقدامات و دهند افزایش مجازی فضای و اینترنت از ناشی نوپدید های آسیب و تهدیدات

 .نمایند اجرایی زمینه این در را الزم
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 عصاره
 خون

 از النیک سود ساالنه و است مشهور بسیار و هاست اسرائیلی برای کامال که هایی شرکت از یکی

 دارای نیز ایران در که است Nescafe و Nestle شرکت میکند کسب محصوالتش فروش

 .یشوندم فلسطین مظلوم مردم کشتار صرف ها فروش این سود تمامی که باشد می باالیی فروش

 و یمکن مقابله دشمن شگرد این با خودمان کشور در حداقل محصول این تحریم با توانیم می ما

 .کنیم صهیونیسمی جعلی رژیم های سرمایه وارد کمتر پول االمکان حتی

 مظلوم فلسطین مردم خونبا طعم 

 اجناس اسرائیلی دخصوص خریفتوای رهبری در 

  .نیست جایز شود صهیونیسم تحکیم موجب که کاالیی هرگونه خرید

 (ای خامنه حسینی سیدعلی)
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 رهــــــفـــس
 عـقـــــــد

 گیریم؟ می سخت اینقدر چرا

  کنیم؟ نمی عمل ولی زنیم می دم شهدا از چرا

 ضعف هامون گیری تصمیم در اینقدر چرا

 داریم؟؟ شهدا مثل الگویی حالیكه در داریم

 ای ازخاطره 

 همسر شهید علیرضا موحد دانش

 از. باشد مسجد در دارم دوست من ولی گیریممی سالن در را عروسی مراسم بخواهی تو اگر گفت من به علی

 مراسم برایت دارم آرزو: گفتمی و کردمی مخالفت شدت به مادرش بود شده شهید محمدرضا چون طرفی

 دباش راحت خیالت است، مقدسی مكان مسجد: گفت!! مسجد؟ در: پرسیدم تعجب با ابتدا من. بگیرم خوبی

 هم هرکسی و آیدمی باشد داشته دوست هرکسی. کنندمی جور و جمع را خودشان هاخانم باشد آنجا وقتی

 یرندگمی ختم مسجد در همه: گفتمی برادرم بود، سنگین قبولش کمی امخانواده برای. آیدنمی نداشت دوست

 ترینقدیمی در ما عروسی مراسم خالصه. شد برگزار همانجا مراسم و کردم موافقت حال هر به اما! عروسی؟ نه

 در کسی ندیدیم ما درآوردند، را شورش: گفتندمی کنایه به اقوام از بسیاری. شد برگزار ایران خیابان مسجد

 .بگیرد عروسی مسجد

 ( دانش موحد علیرضا همسرشهید)  



 

  

 4-3شماره  –ماهنامه تعالی                                         

 قوچان، خیابان امام خمینی، خیابان شهید نیكویی    

 دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز قوچان      

 پایگاه بسیج دانشجویی شهید ضیایی                    
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