
اندکیدربابغربتش...

ــی بی طــرف   |   چــه بنویســم وقتــی  عل
مدعــی و غیــره، همــه بــه نوعــی مقصریــم؟

 وقتی در هیاهوی روزمرگی هایمان،
ــان  ــی یادم ــه. وقت ــان رفت ــا یادم ــی چیزه خیل
ــوق و ذوق  ــه ش ــا چ ــه ب ــه روزی، هم ــه ک رفت
معصومانــه ای، فریــاد عشــق معبــود ســر دادیــم 

ــه«! ــم: » بل ــدا گفتی ــد و یک ص و بلن
و حــال کــه در بهــار کتابــش قــرار داریــم، چــه 
ــا،  ــی و غفلت ه ــن روزمرگ ــه از ای ــت ک زیباس
ــز  ــه گرفتــه و این مــاه  عزی هرچــه بیشــتر فاصل
ــه  ــم و ب ــادآوری کنی ــاِه ی ــش، م ــرای خوی را ب
ــای  ــی از نام ه ــرا یک ــه چ ــم ک ــن فکرکنی ای
»تذکــره«  را،  پیامبــرش  مانــای  معجــزه ی 
گذاشــته؛ کــه از معانــی اش، » یــادآوری « 

ــت.۱  اس
ــی را  ــره اله ــدر ذخی ــه ق ــادآوری این ک ــا ی مث
ــدر  ــم و اینق ــان داری ــای ایم ــر ادع ــم، اگ بدانی
ــًا  ــیم؛ باالغیرت ــت نباش ــه او بی معرف ــبت ب نس
ــان  ــدر غصه م ــه چق ــرود ک ــان ن ــدر یادم اینق
را میخــورد؛ کــه چه قــدر نفــس و دعایــش، 
دارد؛  و  داشــته  را  جانمــان  تار وپــود  هــوای 
کــه اوســت واســطه ی همــه الطــاف خداونــدی 
ــام  ــن خت ــت حس ــه اوس ــن، ک ــل زمی ــر اه ب

عالــم؛ نمایش نامــه 
ــه  ــت ب ــی راه نیس ــداً ب ــه اب ــی ک ــان کس هم
جــای بیــان شــدت عشــق و آرزوی قلبــی ات بــا 
کلماتــی مثــل » خیلــی « و » بی نهایــت « و... 
ــدازه  ــه ان ــو را ب ــه او، تنهــا بگویــی: ت نســبت ب

ــت، دوســت دارم. ــن روزهای ــت ای تمــام غرب
۱.}َکاَّ إِنََّها تَْذِکَرٌة{
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که  آن گاه  هست،  زدن  قلم  توان  استوار  چه  و 
دیار  این  در  را  عشق  سیل  میشوی   گر  نظاره 
خشِک خاکی، که میجوشد چشمه های عشق و 
ایمان و پای بندی به عهد جاودانه شان در جان 
های مملو از محبت و باصفای شان، که در این 
روز های  مبارک روزه ی عطش می گیرند و ذکر 

الاله اال اهلل طراوت بخش لب های خشکیده شان 
است و آن گاه که به لحظات ملکوتی افطار وصال 
می یابند، روزه باز نمی کنند مگر با آب دیده، آن 
هم برای لب های خشک و گلوی بریدهاربابشان 

حسین!
و  دارالعباده  سرزمین،  این  که  اینست  نه  مگر 

حسینیه ایران است!
و اینک به رسم احترام، این شماره از میثاق تقدیم 
میشود به اهالی باصفا و مهربان و صمیمی یزد...

این شماره نشریه تقدیم می شود به:
اهالیباصفاومهربانوصمیمییزد

تشــکرصمیمانــهیخــودرااز

دانشــجویان از 1100نفــر
ــات ــهدرانتخاب ــزدک ــگاهی دانش
دانشــجویان اســامی انجمــن
ــد؛ ــرکتکردن ــزدش ــگاهی دانش

میداریــم. اعــام
انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه یزد
بزرگ ترین و قدیمی ترین تشکل استان یزد

معاملهمرگ

محمدرضا اثناعشری   |
معامله  قرن چیست؟

ــک  ــه، ی ــث منطق ــار مباح ــا در کن این روزه
کلمــه خیلــی شنیده می شــود و آن معاملــه    

ــرن اســت.  ق
معاملــه،  ایــن  ایســنا:»  گــزارش  بــه 
دســت پخت دولــت ترامــپ اســت و دالل 
ایــن معاملــه، دامــاد یهودی تبــار ترامــپ؛ 
شده اســت.« اعــام  کوشــنر«  »جــرارد 

بــه  پایــان دادن  معاملــه،  ایــن  از  هــدف 
اســت. فلســطینی ها  مقاومــت 

ــیار  ــرح، بس ــن ط ــده از ای ــات اعام ش جزئی
کــم اســت. ولــی ســه گام مقدماتــی آن، یعنــی 
بــه رســمیت شــناخته شــدن قــدس بــه عنوان 
قطع نامه هــای  )طبــق  اســرائیل  پایتخــت 
ســازمان ملــل قــدس، بــه دو بخــش شــرقی 
و غربــی تقســیم می شــود، کــه بخــش 
شــرقی آن متعلــق بــه فلسطینی هاســت(. 

ــرائیل،  ــت اس ــناختن حاکمی ــمیت ش ــه رس ب
ــادی  ــس اقتص ــوریه و کنفران ــوالن س ــر ج ب
ــن، کــه هــدف آن، نزدیکــی البی هــای  بحری
شــاهزاده های  و  تجــار  بــه  اســرائیل 
کشــورهای عــرب خلیج فــارس می باشــد؛ 

انجــام شده اســت.
ــه  ــمی، ک ــع غیررس ــام مناب ــق اع ــا طب ام
را،  آمریــکا  زمینه ســازی حــرکات  عمدتــا 
ــث  ــرن باع ــه ی ق ــد؛ معامل ــده دارن ــر عه ب
ــر قــدس  می شــود کــه حاکمیــت اســرائیل ب
شــرقی تثبیــت و قســمت های دیگــری از 
بخش هــای فلســطین، بــه حاکمیــت رســمی 

ــد. ــرائیل در بیای اس
در عــوض فلســطینی ها، حاکــم قســمت های 
می شــوند.  سرزمین شــان  از  باقی مانــده 

ــدون داشــتن ارتــش نظامــی! ــه ب البت
فشار برای معامله

ــال در  ــکا، امس ــه ی آمری ــور خارج ــر ام وزی

نکبــت(  )روز  اســرائیل  تشــکیل  ســالروز 
ســخنرانی داشــت، کــه اهــداف پشــت پــرده  
برای مــا مشــخص  را،  ایــران  بــر  فشــار 
می کنــد. در ایــن ســخنرانی گفــت:»  مــا بــا 
فشــار حداکثــری بــر ایــران، امنیــت اســرائیل 

ارتقــا بخشــیده ایم.« را 
و در جــای دیگــر گفته بــود: » هــدف از 
ــت  ــری امنی ــن حداکث ــرن، تامی ــه ی ق معامل

ــت.« ــرائیل اس اس
ــکا  ــداف آمری ــه از اه ــت ک ــح اس ــر واض پ
ایــران،  دادن  قــرار  فشــار  تحــت  بــرای 
همــراه  کــردن ایــران یــا منفعــل کــردن آن، 
به عنــوان رهبــر محــور مقاومــت، در معاملــه  

ــت. ــرن اس ق
کــه البتــه طبــق گفتــه  رهبــری، ایــن خــواب 

آشــفته هرگــز محقــق نخواهــد شــد!

ادامه در صفحه بعد

نشریه حاوی اسماء متبرکه است، حفظ آن بر عهده خواننده می باشد.



خانــم حیدری ونــد     |  در میــان ظلــم 
می گیــرد،  شــکل  هــرروزه  کــه  وجنایاتــی 
گاه انســان هایی می آینــد بــا وجــودی پلیــد، 
ــدازه  ــه ان ــد، ب ــی انجــام دهن ــد جنایات کــه قادرن

جنایــات انجام شــده در طــول تاریــخ.
ــن  ــه، چندی ــت ک ــی اس ــت« گروه »صهیونیس
دهــه، آرامــش را از مســلمانان در فلســطین 
ــه  ــود ادام ــات خ ــه جنای ــم ب ــوز ه ــه و هن گرفت

می دهــد.
ــم  ــه این رژی ــی ک ــرات تلخ ــم، خاط ــوز ه هن
ــادگار گذاشــته، در  ــه ی ــرای مــردم فلســطین ب ب

ذهــن مردمــش  مانده اســت.
ــان و کــودکان »دیریاســین« ، جمــع  کشــتار زن

ــه  ــد« درون مســجد، ب کــردن مــردم شــهر »الُل
ــت  ــی در نهای ــا ول ــه آن ه ــان دادن ب ــه ام بهان

ــان. ــر سرش ــردن مســجد ب آوارک
ملــه« و کــودکان شــهر  کشــتار مــردم »الرَّ
»دوایمــه«، آن هــم بــا ضرب عصــا و چــوب بــه 
جمجمــه آن هــا، کــه بــا شکســتن جمجمه  شــان 
بــه قتــل می رســیدند. حبس کــردن زنــان و 

ــر  ــا ب ــردن خانه ه ــران ک ــه و وی ــردان در خان م
ــه« و  ــتای »قبی ــردم روس ــتار م ــان. کش سرش

ــتیا« و ... . ــرا« و »ش ــهر »صب ش
ــوم  ــای هج ــد؛ رّدپ ــال کنی ــخ را دنب ــر تاری اگ
آن  نقــاط  تمــام  در  را  این رژیــم  وحشــیانه 
خواهیــد یافــت؛ رژیمــی کــه تمــام تاشــش را 
بــرای نابــودی اســام و مســلمانان، انجــام داده، 
آن هــم بــه پشــتوانه دولــت آمریــکا؛ البتــه هنــوز 
ــا از  ــم ب ــوز ه ــه دارد. هن ــش ادام ــم جنایات ه

بین بــردن شــخصیت واالی انســان ها و دادن 
ــرای  ــا را ب ــا، آن ه ــه آن ه ــی ب شــخصیت حیوان
ــد. ــی می گیرن ــه بردگ ــود ب ــداف خ ــق اه تحق

»داعــش« یکــی از گروه هــای صهیونیســت 
ســاخته بــود، کــه بــا هجــوم وحشــیانه بــه خــاک 
ــاه آن جــا، غــم و  ســوریه و کشــتار مــردم بی گن
ــه  ــردم ســوریه ب ــرای م ــی و آورگــی را ب بدبخت

ــان آورد.  ارمغ
بــه شهادت رســاندن هــزاران جوانــی کــه، بــرای 
دفــاع از حریــم  اهل بیــت بــه آن جــا رفتــه بودنــد 

و داغدارکــردن هــزاران خانواده.
ــرای  ــه هرچقــدر هــم آن هــا تاششــان را ب البت
ــد؛  ــان انجام دهن ــر جه ــا و تســلط ب ــودی دنی ناب
نتیجــه ای نخواهنــد گرفــت. چــرا کــه پشــتوانه 
مســلمانان همــواره خداســت و حــق، همیشــه بــر 

باطــل پیــروز اســت!

حکومتحیوانات

آسمانبثینه
خانــم هوشــمند    |   همــه مــا، اول 
مادرمــان  و  پــدر  و  می کنیــم  بــاز  چشــم 
و  یحتمــل خواهــر  بعــد،  و  را می شناســیم 
و  راه می رویــم  بعــد کم کــم  را.  برادرمــان 
ــوی  ــاید ت ــم ش ــی ه ــم و گاه ــازی می کنی ب

ــم.  ــوا کنی ــه دع کوچ
این طــور  »بچه هــا  می گفــت:  پدربزرگــم 

می شــوند«. بــزرگ 
ــد.  ــرق می کن ــاع ف ــه اوض ــه، البت ــرای بثین ب
ببینــد؛  را  کارش  و  آمــد کــس  تــا  بثینــه 
ــه  ــان. هم ــوی خانه ش ــورد ت ــاف خ ــب ص بم
ــد  ــا آم ــه ت ــد. بثین ــده مان ــه زن ــد. بثین مردن
ــگ  ــه جن ــد ک ــوری ش ــد، یک ط ــم بازکن چش
بــود و قســمتش نشــد! پــس چشــمش را 
ــا  ــه م ــه ب ــه البت ــا بســتند، ک ــاره بســت ی دوب
ــد  ــت و می آی ــر هس ــدارد و حقوق بش ــی ن دخل

می کنــد. رســیدگی 
بــرای بثینــه، کار بــه بــازی و کوچــه و این هــا 
هــم نکشــید. البتــه خــب تــوی کوچــه بثینــه، 
ــزد. پــس خیلــی هــم  جنــگ از آســمان می ری
دنیــای بــدی نیســت. اگــر جنــگ همــان دعــوا 

باشــد، همــه چیــز حــل اســت.
 بثینــه خــودش پشــتکار دارد و تــاش می کنــد 
ــه  ــی را ک ــد؛ چیزهای ــاز کن ــمش را ب ــه چش ک
ــی!  ــرم تنهای ــود. گی ــزرگ ش ــد و ب ــد ببین بای
ــه  ــن، بثین ــزرگ م ــون پدرب ــق قان ــا طب اص
ــد. ــزرگ شده باش ــاید ب ــم، ش ــن االن ه همی

ــس  ــاال، عک ــر ب ــد تصوی ــت: می گوین پی نوش
ــس  ــی. ک ــاله  یمن ــر پنج س ــت؛ دخت ــه اس بثین
و کارش همــه در بمب بــاران کشته شــده اند. 
چشــمش درســت بــاز نمی شــود. خبرنــگار 
دارد بــا بثینــه حــرف می زنــد و دختــرک 
نمی توانــد پلــک بزنــد. از دســتش کمــک 

ــد. ــگار را ببین ــه، خبرن گرفت
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جنگ نمی شود، مذاکره نکنید.
بــر خــاف تبلیغــات کاســبان تــرس، در 
داخــل احتمــال جنــگ بیــن ایــران و آمریــکا 
صفــر می باشــد؛ چــرا کــه آمریــکا بــه خاطــر 
ــع و متحــدان خــود در  ــودی مناف ــرس از ناب ت
ــیب های  ــر آس ــز، به خاط ــران نی ــه و ای منطق
زیــادی کــه جنــگ بــا آمریــکا دارد، اقــدام بــه 

ــد. ــگ نمی کنن ــاز جن آغ
همــان نــاو هواپیمابــری کــه قــرار بــود 
ــران  ــه ای ــکا ب ــد آمری ــام تهدی تنهــا حامــل پی
باشــد، در دریــای عــرب توســط مقاومــت 
یمــن ترمــزش کشیده شــد. هــرروز هــم 
اعــام  متحدین شــان  و  آمریکایی هــا 
ــا  ــی ب ــی نظام ــد رویاروی ــه قص ــد، ک می کنن

ایــران را ندارنــد. 
ــه  ــطه ب ــوان واس ــه عن ــان را ب ــان و آلم عم
ایــران فرســتاده اند کــه ایــران را از عــدم 
از  و  کننــد  مطمئــن  نظامــی  رویارویــی 

آن طــرف هــم ۶۰درصــد مــردم آمریــکا ، 
رویارویــی  مخالــف  نظرســنجی ها،  طبــق 
ــران هســتند؛  ــا ای ــکا ب ــتانه ی آمری ــش دس پی
انتخابــات  نزدیکــی  بــه  توجــه  بــا  کــه 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ و قــدرت بازدارندگــی 

ایــران احتمــال جنــگ صفــر می باشــد.
معامله را ضررده کنید!

ســکان سیاســت گذاری کاخ ســفید، در دســتان 
یک تاجــر اســت. کســی کــه بــر خــاف 
ــات و ســر و صداهــای صداوســیما، کــه  تبلیغ
ــان  ــه جری ــر از ب چندســال اســت هــر روز خب
ــت  ــد، از محبوبی ــادن اســتیضاحش می دهن افت
ــکا برخــوردار  ــن مــردم آمری ــی در بی قابل قبول
ــام مســائل نگاهــی  ــه تم اســت و نگاهــش ب

ــه اســت. تاجران
ــه حضــور  ــود، ک ــد ب ــات معتق ــان انتخاب از زم
و  اســت  بی فایــده  خاورمیانــه  در  آمریــکا 
از زمــان رئیــس جمهــور شــدنش تــا بــه 
ــه  ــورهایی ک ــه کش ــا ب ــا و باره ــروز، باره ام

نیروهایــش در آن حضــور دارنــد، گفتــه اســت: 
ــد  ــکا را بپردازی ــد هزینــه  دفــاع آمری »کــه بای
ــارد دالری از همیــن  و اخاذی هــای چنــد میلی
کــرده  خلیج فــارس  حاشــیه  کشــورهای 

ــت«. اس
ولــی هنگامــی کــه هزینــه حضــور نیروهایــش 
ــی  ــر روان ــی و تاثی ــه، از لحــاظ امنیت در منطق
ــد ســوریه  ــاال رود، همانن ــکا ب ــردم آمری ــر م ب
ــه خــروج نیروهایــش می کنــد و اگــر  اقــدام ب
ــتر  ــای بیش ــت هزینه ه ــرار و پرداخ ــود اص نب
توســط عربســتان، ترکیــه ، امــارات و... قطعــا 
تمــام نیروهــای آمریکایــی را خــارج می کــرد.

ــت و از  ــر اس ــگ صف ــال جن ــه احتم ــال ک ح
آن طــرف، آمریــکا در حــال فشــار آوردن اســت؛ 
بایــد بــا ضــررده کــردن معاملــه بــرای آمریــکا 
و ایجــاد هزینه هــای بیشــتر، باعث شــویم 
ــود  ــان خ ــه  پای ــه نقط ــارها ب ــن فش ــه ای ک

نزدیک تــر شــوند.

ادامه از صفحه1

نقــش زبــان فارســی در جــذب ملــل بــه فرهنــگ و 
ــت. ــکار اس ــورمان غیر قابل ان ــر کش هن

ســفیر ایــران در پاریــس در حســاب توییتــری 
خــود نوشــت: نقــش زبــان فارســی بــه عنــوان یــک 
میــراث عظیــم، باشــکوه و ارزشــمند در ایجــاد 
عالقه منــدی و جــذب ملــل بــه فرهنــگ و هنــر 

اســت. غیر قابل انــکار  کشــورمان 

رشد ۶۰ میلیونی جمعیت ایران در ۶۰ سال
بررســی آمارهــای قدیمــی از ایــن حکایــت دارد کــه از ســال 
1٣٣٥ تــا 1٣٩٥ بیــش از ۶۰ میلیــون نفــر بــه جمعیــت 
کشــور اضافــه شــده، بعــد خانوارهــا کوچک تــر شــده و 
میانگیــن ســن زنــان و مــردان هــم حــدود هشــت ســال اضافــه 

ــنا ــده است./ایس ش

 معماری خاص ترمینال فرودگاه »هاربین« چین

ــرودگاه  ــوم ف ــال س ــد ترمین ــی جدی ــی از طراح ــان چین طراح
ــد. ــی کردن ــن رونمای ــی هاربی بین الملل

در طراحــی ایــن ســازه از بلورهــای برفــی الهــام گرفتــه شــده 
. ست ا

مقــام ســازمان ملــل: نگــران وضعیــت مناطــق 
هســتیم. میانمــار  مسلمان نشــین 

ــت  ــل از دول ــازمان مل ــان س ــاریای پناه جوی کمیس
جهــت  را  الزم  شــرایط  تــا  خواســت  میانمــار 
بــه  کشــور  ایــن  پناه جویــان  امــن  بازگشــت 

فراهــم آورد. وطن شــان 
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سیاســت مداران  ســر  بــر  چــه  نمی دانــم 
ــه  ــپ، چ ــت ترام ــت؟ از وضعی ــان آمده اس جه
بگویــم؟ نگفتــه هــم پیداســت؛ یــک تنــه، تــن 
و بــدن بســیاری از بــزرگان، از کوروش کبیــر 
تــا خدابیامــرز چرچیــل را عجیــب در گــور 
اینکــه  از  مفتضح تــر  دیگــر  لرزانده اســت، 
ــماره داد؟!«  ــپ ش ــد: »ترام ــر بزنن ــانه ها تیت رس
ــا را  ــن روزه ــت و ای ــا رف ــکر، اوبام ــدا را ش خ
ــا  ــد اوبام ــاره می کنن ــتان اش ــه دوس ــد )البت ندی
ــا  ــان اوبام ــط زم ــته. فق ــت کمی نداش ــم، دس ه
ــه  ــوده و نام ــد نب ــوز م ــماره دادن هن ــا ش این

فدایــت شــوم می فرســتادند( !
ــه  ــده ب ــم؛ بن ــه بگذری ــا ک ــپ و  اوبام  از ترام
شــخصه، از شــخِص شــخیِص پر پرســتیژی، 
ــا آن همــه ســابقه   ــن نتانیاهــو« ب چــون »بنیامی
افتضــاح  نداشــتم  انتظــار  غــارت،  و  قتــل 
ــا  ــا مدت ه ــه ت ــاورد، ک ــش بی ــاد را پی تورقوزآب
موجبــات خنــده و شــادی ملتــی فراهــم باشــد.

ــی  ــچ، برخــی اخوی هــای وطن اصــا آن هــا هی
ــر  ــر س ــوز ب ــه هن ــذارم؟ ک ــم بگ ــای دل را کج
و  ایســتاده اند  مذاکــره  و  جنــگ  دوراهــی 
از ســناتورهای آمریــکا هــم، بیشــتر اصــرار 
جنــگ  نکنیــم  مذاکــره  اگــر  کــه  دارنــد؛ 
ــت  ــد: دوس ــت بگوی ــم نیس ــی ه ــود. کس می ش
عزیــز! تمــام تحلیل هــای نظامــی و امنیتــی 
ــوع  ــکان وق ــدم ام ــاره ع ــه ای و ... درب و منطق
ــام آدمــی کــه از  ــا از قدیم االی ــچ! ام جنــگ، هی
ــده می شــده را هرچــه  ــار گزی یــک ســوراخ دوب
ــک  ــا ی ــا ب ــد! اص ــل نمی گفتن ــد؛ عاق می گفتن
ــه  ــه شــد ک ــوان متوج ــز می ت ــاده، نی ــاس س قی
ــیده و  ــو کش ــکای ات ــا آمری ــق ب ــت تواف عاقب
خوش ژســت و خوش خنــده، در نهایــت شــد 
برجامــی کــه هنــوز هــم نفهمیدیــم کــدام قفــل 
ــا  ــاز کــرد! دیگــر چــه انتظــاری از تعامــل ب را ب
ــوی«  ــن م ــدام زردی ــل االن ــکای »تپ ــن آمری ای

می تــوان داشــت؟!
و شاعر در این مواقع چه خوش فرموده:

ــد  ــر لبخن ــم اگ ــر اخ ــت اگ ــرگ اس »گرگ،گ
ــت   اس

ــد  ــرش ترفن ــامش هن ــت س ــع نیس ــی طم  ب
ــت« ! اس

جایمردانسیاست،
بنشانیددرخت...
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چنــد صباحــی اســت کــه بــزرِگ بــزرگان، پیــِر 
ــا  ــرتیتر خبر ه ــه س ــان، ب ــرور آهن ــران و س پی

بازگشــته اســت.
ــام  ــی کــه عمــر بیســت ونه ســاله دارد و ن همان

مســتعارش ABE  اســت. 
عشــق جانــی کــه طــول ۸۴/۳۳۳ متــر و عــرض 
۷۷ متــر و ارتفــاع ۷۴ متــر دارد و بــا دلــی فــراخ، 
ــی و  ــنل دریای ــه و پرس ــه ۵۶۸۰ خدم ــب ب قری

ــد. ــود جای می ده ــی را، در خ هوای
ــال  ــود را از س ــه کار خ ــی ک ــلطان قلب های س
امــروز،  بــه  تــا  و  کرده اســت  آغــاز   ۱۹۸۹
ــا  ــرخ زدن در دری ــه چ ــا، ب ــر ج ــا ب ــان پ همچن
ــن«  ــام لینکل ــش »آبراه ــت. آری نام مشغول اس
ــود را،  ــام خ ــه ن ــد ک ــه نمان ــه ناگفت ــت. البت اس
وام دار شــانزدهمین رئیــس جمهــور آمریــکا 
می باشــد. ایــن مســافر همیشــگی دریــا، در 
ــل  ــرا در اوای ــان صح ــون طوف ــی چ عملیات های
ــوب در  ــر جن ــارت ب ــات نظ ــه ۱۹۹۰، عملی ده
ســال ۱۹۹۵، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲، حملــه  آمریــکا 
ــال  ــور س ــال ۲۰۰۳ و همین ط ــراق در س ــه ع ب
ــا  ــه ب ــران، ک ــه  هســته ای ای ــرای برنام ۲۰۱۲ ب
ــود، بــه  ــرو ب ــا روب تحریــم نفتــی آمریــکا و اروپ

کرده اســت.  ســفر  خلیج فــارس 
خالــی از لطــف نیســت اگــر بگویــم ایــن 
پیچیده تریــن  بــه  ملقــب  زیبــا،  آهــن روِی 
ماشــین ســاخت بشــر اســت؛ چــرا کــه از بیــش 
ــتفاده  ــاخت آن اس ــه، در س ــارد قطع از یک میلی

شده اســت.

نیــوز«  »نیوپــورت  کشتی ســازی  شــرکت   
ــده و  ــب ش ــوت قل ــن ق ــاخت ای ــه س ــر ب مفتخ
جالــب اســت کــه بدانیــم شــعار ایــن گنده بــک  
ــود نخواهیــم شــد« اســت.  دوست داشــتنی: »ناب
بلــی ایــن نــاو هواپیمابــر، از آن جایــی کــه 
فــارس  خلیــج  نیلگــون  آب هــای  می دانــد 
ــد از  ــدارد، بع ــی و دوری از او را ن ــل دلتنگ تحم
ــا  ــته ت ــا بازگش ــن آب ه ــه ای ــاره ب ــال، دوب ۶ س

ــد. ــازه کن ــداری ت دی
ــه  ــادَزن، ک ــراِد حرف ِزی ــدادی اف ــا تع ــا، گوی  ام
ــم؛  ــا را نداری ــردن از آن ه ــام ب ــد ن ــا قص اص
ــت  ــه عل ــد: ک ــون« می گوین ــان بولت ــد »ج مانن
حضــور ایــن بــزرِگ  آرامــش بخــش در نزدیکــی 
ــه  ــدار ب ــام هش ــع اع ــز، درواق ــه ی هرم تنگ
جمهوری اســامی ایــران اســت؛ کــه مبــادا 
ــورت  ــه در آن ص ــد! ک ــا کن ــا خط ــت از پ دس
ــاو،  ــن ن ــت و ای ــن اس ــا کرام الکاتبی ــابش ب حس

ــد داد. ــخش را خواه پاس
نمی دانــم چــرا دوســتان جان بولتــون  امــا   
مثــال؛  طــور  بــه  و  دارنــد  دیگــری  نظــر 
امنیــت  بخــش  مدیــر  »ایان گلدن بــرگ« 
امنیــت  مرکــز  اندیشــکده  در  خاورمیانــه، 
یــک  اعــزام  می گویــد:»  آمریکای جدیــد 
ناوگــروه ســنتکام، اقــدام غیرمعمولــی نیســت و 
ــا  ــه از مدت ه ــوده ک ــادی ب ــی ع ــاال اقدام احتم

چیده شده اســت. آن،  برنامــه  قبــل، 
غیرمعمولــی  بولتــون،  آتش افروزانــه  ادبیــات 
البتــه، حــدس مــن  و تحریک آمیــز اســت. 
ــرای  ــی ب ــوع، فرصت ــن موض ــه ای ــت ک آن اس

ــه  ــت ن ــاب ایرانی هاس ــور ارع ــه منظ ــاش ب ت
چیــز بیشــتر و همین طــور اگــر کســی بخواهــد، 
فقــط کمــی عقلــش را بــه  کار بیانــدازد؛ متوجــه 
ــگ باشــد،  ــر جن ــرار ب ــر ق ــه اگ خواهــد شــد ک
ــش از  ــه بی ــوب را ک ــِر محب ــن غول پیک ــد ای بای
ــال ۲۰۰۷  ــت دالر س ــه قیم ــارد دالر ب ۵/۴ میلی
منطقــه ی  از  را،  شده اســت  ســاختش  خــرج 
خطــر دور کننــد، تــا مبــادا مــورد حملــه ی 
ــد  ــتیک و ض ــتی بالس ــد کش ــک های ض موش
 ABE رادار ایــران قــرار بگیــرد. گرچــه حضــور
در منطقــه ی خلیج فــارس تنهــا و تنهــا بــه 
دلیــل عاقــه وافــری اســت کــه نــاو، بــه ایــن 

ــه دارد.  منطق
ــال  ــه در ح ــل شــرایط خاصــی ک ــه دلی ــی ب ول
حاضــر در منطقــه و جهــان وجــود دارد، بــه 
خاطــر تحریم هــای نفتــی ایــران و ترســی 
ــز  ــه   هرم ــدن تنگ ــا از بسته ش ــه آمریکایی ه ک
ــز  ــل برانگی ــی تأم ــور ABE کم ــد، حض دارن

شده اســت. 
شــرایط فعلــی آمریــکا و نگرانــی کــه دارد، 
ضرب المثلــی  یــاد  به شــدت  را  نویســنده 
قدیمــی می انــدازد کــه می فرمایــد: » چــرا 
عاقــل کنــد کاری کــه بــاز آرد بــه کنعــان غــم 

مخــور...!« 
پی نوشت۱: نه جنگ

پی نوشت۲: نه مذاکره
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رئیس فراکسیون امید:
ــای  ــردم و وعده ه ــات م ــری مطالب ــا پی گی ــه م وظیف

ــت. ــده اس داده ش
را  مــردم  مطالبــات  جایــی  تــا  امیــد  فراکســیون 
دولــت  تضعیــف  موجــب  کــه  می کنــد  پی گیــری 

نشــود.

جلســه اســتاندار جدیــد یــزد بــا دانشــجویان؛ 
بــه  قبلــی٬  اســتان داران  رویــه   برخــالف 

ــد! ــزار ش ــی برگ ــال حزب ــورت کام ص
ــزار  ــد ه ــا چن ــتان ب ــکل اس ــن تش بزرگ تری
دانشــجویان  نشــد!صدای  دعــوت  عضــو 

ــد!!! ــور ش سانس

کاریکاتور
خاطــرات کتاب هــای دوختــه پادشاه سعودی: به دنبال تحقق صلح هستم!

شــده بــه لب هــای شــکفته شــده 

برنده ی مسابقه ی تیرت آزاد اندیشی 2
ــی   ــت تلگرام ــه اکان ــزه ب ــت جای ــت دریاف جه

ــد. ــام دهی isy_ir@  پی



اســامی در اندیشــه و عمــل و تبییــن ایــن 
ــای  ــیار ج ــه بس ــی ک ــت. مبحث ــوع« اس موض
دغدغه  مندمــان  دوســتان  بــرای  و  دارد  کار 
همیشــه پررنــگ و مهــم بــوده ولــی اگــر 
رفتــار و ســبک زندگی مــردم جامعــه و بــه 
طورمثــال دانشــجویان را بررســی کنیــم متوجــه 
ــم  ــته ای ــر توانس ــل کمت ــه در عم ــویم ک می ش
فعالیــت مفیــدی انجــام دهیــم و بیشــتر درگیــر 

بوده  ایــم..! دادن  شــعار  و  کلیشــه ها 
ــه  ــری ب ــح رهب ــای صری ــی از توصیه  ه ج( یک
تشــکل ها تبییــن چنــد کلیــدواژه اساســی و 
و»نفــی  »عدالــت«،»آزادی«  ماننــد  اصلــی 
ــای  ــی از راه ه ــت و یک ــوده  اس ــلطه« ب نظام س
ــات  ــردن از بیان ــره  ب ــم را به ــن مه ــق ای تحق
ــه نظــر  ــن خصــوص ب ــام)ره( دانســتند. در ای ام
و  نشــده  انجــام  درخــوری  تــاش  می آیــد 
ــد  ــه واج ــورت گرفت ــی ص ــم تاش ــر ه ــا اگ ی
شــرایطی ماننــد نحــوه ارائــه جــذاب و شایســته 
ــوده اســت و  ــاع مخاطــب نب ــه دانشــجو و اقن ب
بیشــتر بــه گفتگــو و مباحثــه در جمع هــای 
ــده  ــنده ش ــکل بس ــاء تش ــود اعض ــر خ محدودت

ــت.  اس
ــر  ــه رهب ــری ک ــم دیگ ــیار مه ــئله بس د( مس
ــد و  ــاره کردن ــه آن اش ــتی ب ــه درس ــاب ب انق
ــگاه  ها  ــطح دانش ــجویی در س ــکل های دانش تش
متاســفانه ازآن غفلــت مــی  ورزنــد کار و پژوهش 
ــه  ــون ک ــت. اکن ــرب« اس ــوزه »زن در غ در ح
مباحــث مربــوط بــه زنــان لقلقــه زبــان بعضــی 
ــن  ــه خصــوص در بی ــه و ب ســودجویان در جامع
نســل جــوان دانشــگاهی مــا شــده اســت؛ 
و  انقابــی  خواهــران  کــه  شایســته  اســت 
ــت  ــه هم ــن زمین ــاق در ای ــد و خ ــه  من دغدغ
بیشــتری پیشــه کننــد و شــاهد ارائــه شایســته و 

ســپس غلبــه گفتمــان بــه حــق اســام در مــورد 
ــیم. ــگاهی باش ــط دانش »زن« در محی

ــری  ــل رهب ــل تام ــای قاب ــی از توصیه  ه ه( یک
ــط  ــگاه  ها توس ــد در دانش ــق امی ــورد تزری در م
ــه  ــح ک ــن توضی ــا ای ــان ب ــود. ایش ــکل  ها ب تش
بماننــد  امیــدوار  خودشــان  بایــد  تشــکل  ها 
ــد  ــق کنن ــد را تزری ــه تشــکل  ها امی ــد ک فرمودن
و نگذارنــد جــو ناامیــدی بــه وجــود بیایــد. اگــر 
ــب آن  ــو غال ــگاه  ها و ج ــروز دانش ــت ام وضعی
ــن  ــت ای ــه اهمی ــم ب ــی کنی ــه بررس را منصفان
پــس  اکنــون  امــا  می  بریــم؛  پــی  توصیــه 
از گذشــت یــک ســال،می  توان گفــت کــه 
قابــل  عملکــرد  حــوزه  ایــن  در  تشــکل ها 
ــی  ــورت عمل ــه ص ــته اند و ب ــه  ای نداش ماحظ
ــی  ــه را واکاوی و اجرای ــن توصی ــد ای و هدفمن

نکرده انــد.
 ،۹۵ ســال  رمضانــی  دیــدار  در  ایشــان  و( 
مجموعه هــای دانشــجویی را بــه »تشــکیل یــک 
ــتی«  ــی ضدصهیونیس ــد ضد آمریکای ــه واح جبه
اســام  جهــان  دانشــجویان  ســطح  در 
ــا اســتفاده  ــه ب ــد ک ــد و پیشــنهاد دادن فراخواندن
عمومــی  کمپین هــای  مجــازی  فضــای  از 
ــدازی شــود. بعضــی  دانشــجویان مســلمان راه  ان
ــن  ــجویی در ای ــکل های دانش ــا و تش اتحادیه ه
ــوز در  ــی هن ــد ول ــی انجــام داده ان راســتا اقدامات
همــان ابتــدای کار هســتند و تــا اجــرای فرمــان 

ــد. ــادی دارن ــه زی ــری فاصل رهب
تشــکل  های  دانشــجویان  اســت  امیــد 
دانشــجویی فعــال و دغدغه منــد بــا به کارگیــری 
از  اســتفاده  و  خودشــان  خاقیــت  قــدرت 
تجربیــات فعالیــن قدیمی تــر، بتواننــد بیــش 
ــام  ــت انج ــازی در جه ــات کارس ــش اقدام از پی
ــد. ــام دهن ــری انج ــتادانه رهب ــای اس توصیه ه

طــی  مرتبــه  چنــد  انقــاب  رهبــر  الــف( 
دیدارهــای اخیــر بــه بحــث مهــم و دقیــق 
ــط  ــه بیشــتر تشــکل ها در محی ــذاری هرچ اثرگ
ــات آن را  ــی از الزام ــد و یک ــگاه پرداخته  ان دانش
ــتند.  ــجویان دانس ــتر دانش ــر و بیش ــذب بهت ج
ــکل ها  ــه تش ــه همیش ــه  ای ک ــئله و دغدغ مس
بــا آن دســت و پنجــه نــرم می  کننــد امــا 
ــی ــدا م ــت پی ــت دس ــه موفقی ــر در آن ب کمت

 کننــد. ایشــان بــه صراحــت از برخــی روش  هــای 
ــط و کنســرت  ــد اردوی مختل ــذب مانن ــط ج غل
ــان  ــد و راه درســت آن را بی ــام بردن ــیقی ن موس
ــامی  ــتفاده از معارف اس ــا اس ــو« ب »حرف های ن
ماننــد نهج الباغــه و نظایــر آن دانســتند. راه 
دیگــری کــه ایشــان بــه ظرافــت پیشــنهاد دادند 
و دانشــجویان انقابــی در دانشــگاه کمتــر به آن 
ــری  ــد؛ اســتفاده از شــیوه  های هن توجــه می  کنن
ماننــد تئاتــر، ســرود، کاریکاتــور و...بــود. یکــی از 
دالیــل ضعــف در ایــن حــوزه مربــوط بــه ایــن 
ــه  ــوال ب ــه دانشــجویان تشــکل  ها معم اســت ک
ــی  ــای قبل ــا و فکره ــتفاده از برنامه ه ــال اس دنب
ــان  ــه خودش ــتند و ب ــه ه ای هس ــا کلیش و بعض
ــر  ــد. دیگ ــت را نمی  دهن ــر و خاقی ــال فک مج
ــا ایــن موضــوع  توصیــه رهبــری کــه مرتبــط ب
اســت؛ مقولــه »اقنــاع دل هــا وتبییــن« اســت کــه 
ــم.  ــه آن نمی  دهی ــادی ب ــت زی ــفانه اهمی متاس
گویــی انتظــار داریــم دانشــجوی عــام دانشــگاه 
هرحــرف مــا را بــا هرشــیوه و زبانــی کــه 
ــد!  می گوییــم ســریع قبــول کنــد و چشــم بگوی
در حالــی کــه اقنــاع کــردن دانشــجو ظرافت  هــا 
و راه هــای خــاص خــود را دارد کــه بایــد بادقــت 

ــه شــود. ــه کارگرفت ــه انتخــاب و ب و حوصل
ب( از مباحــث پرتکــرار گفتــه  شــده توســط 
ــی  ــی ایران ــبک زندگ ــه س ــه ب ــری »توج رهب

امیررضــا بشــیری     |  طبــق ســنت 
هــر ســاله در مــاه مبــارک رمضــان، دیــدار 
نماینــدگان  و  دانشــجویان  از  نفــر  هــزاران 
معظــم  رهبــر  بــا  دانشــجویی  تشــکل های 
انقــاب برگــزار می  شــود.دیداری کــه در آن 
ــان  ــه بی ــجویی ب ــکل های دانش ــدگان تش نماین
ــگاه  ــائل دانش ــورد مس ــود در م ــای خ دغدغه ه

می پردازنــد. کشــور  و 
اگــر ســخنان رهبــری را طــی چنــد ســال اخیــر 
ــه  ــم ک ــم در می  یابی ــی کنی ــی و بازخوان بررس
ــی  ــار توصیه هــای اخاق ایشــان هرســاله در کن
ــی  ــکات تاریخ ــر ن ــجویان و ذک ــه دانش ــود ب خ
و نــکات مرتبــط بــا مســائل روز کشــور و 
پاســخ بــه بعضــی ســواالت و صحبت هــای 
و  کارشناســانه  توصیه  هــای  دانشــجویان، 
کاربــردی هــم بــه تشــکل  های دانشــجویی 
در خصــوص مســائل دانشــگاهی و دانشــجویی 
ــن  ــد نصب العی ــه بای ــی ک ــد. توصیه  های می  کنن
ــی باشــد و فعالیــت ــن دانشــجویی انقاب فعالی

 هــای پیش ــروی خــود را طبــق آن   تنظیــم 
ــد. کنن

در ایــن یادداشــت و در هنگامــه دیــدار رمضانــی 
امســال رهبــری بــا دانشــجویان قصــد داریــم آن 
ــر  ــه نظ ــه ب ــان را ک ــای ایش ــته از توصیه  ه دس
ــازی  ــکل  ها پیاده س ــط تش ــر توس ــد کمت می رس
ــی و  ــه صــورت خاصــه بازخوان شــده اســت؛ ب
بــه خــود یــادآوری کنیــم؛ زیــرا معمــوال پــس از 
دیــدار همــان ســال فعالیــن دانشــجویی بــا شــور 
ــن  ــه ای ــردن ب ــی ک ــه و عمل ــرارت از توج و ح
توصیه  هــا ســخن می  گوینــد امــا اینکــه در 
عمــل و درزمــان یــک ســال فعالیــت چــه قــدر 
موفــق بوده ایــم قابــل بررســی و تامــل اســت...

عملکردتشکلهایدانشجوییدرپیتوصیههایرهبریچگونهاست؟!
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مســابقهتیتــرآزاداندیشــی3 مجــازی چــه خبــر؟!

بــرای عکــس بــاال تیــرت مناســیب انتخــاب کنیــد و 
بــرای مــا ارســال کنیــد.

به برترین تیرت جوایز نفییس اهدا خواهد شد.
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