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ــم را  ــا بودی ــا در تنگن ــن ســیم خارداره ــد و تامی ــرای خری ب
ــران  ــون ای ــت و اکن ــان گذش ــا آن زم ــم ام ــوش نکردی فرام
ــاد و  ــاح، پهب ــازندگان س ــان و س ــن طراح ــی از برتری یک
تجهیــزات نظامــی در دنیاســت و بــه پیشــرفت های فراوانــی 
موشــک های  و  کرده ایــم  پیــدا  زمینــه دســت  ایــن  در 
ــم،  ــن مه ــن پیشــرفت ها می باشــد و ای ــی از ای ــرد حاک دورب
ــد و همــت  ــه لطــف خداون ــر ب ممکــن و میســور نشــده مگ
ــان  ــه و جوان ــب تجرب ــدوم صاح ــای خ ــمندان و نیروه دانش
پرانگیــزه و توانمنــد ایــران عزیــز کــه بــا اطمینــان بــه تــوان 
ــاس  ــم« لب ــی توانی ــا م ــی »م ــزاره ی حقیق ــه گ ــی ب داخل

ــاندند. ــت پوش واقعی

    امنیت پایدار:
وجــود امنیــت پایــدار و فراگیــر در سراســر کشــور آن هــم در 
ایــن منطقــه بســیار مهــم و حســاس کــه چشــم جهــان بــه 
آن اســت، هــم یکــی از نشــانه های قــدرت ایــران و هــم یکــی 
ــروز  ــت. ام ــکیل دهنده ی آن اس ــی تش ــای اساس از مولفه ه
مــا شــاهدیم کــه پــس از ده هــا ســال برخــی از کشــورهای 
منطقــه بــه دالیــل گوناگــون از جملــه دخالــت و تجاوزگــری 
برخــورداری  آرزوی  در  هنــوز  فرامنطقــه ای،  قدرت هــای 
ــن  ــه ای ــراق و ... از جمل ــتان، ع ــتند، افغانس ــت هس از امنی
ــه  ــران گرچ ــروز ای ــت ام ــان امنی ــتند. بی گم ــورها هس کش
مرهــون تاش هــای بی وقفــه ی نیروهــای نظامــی، انتظامــی 
اطاعاتــی و امنیتــی اســت امــا پشــتوانه مردمــی، هم چنــان 
مســتحکم ترین و مطمئن تریــن تکیــه گاه تــداوم امنیــت 
اســت. تجربــه ی موفــق و بی بدیــل پیــروزی در جریــان 
هشــت ســال دفــاع مقــدس، بارزتریــن جلــوه ی نقــش مــردم 

در تامیــن و تحکیــم امنیــت کشــورمان اســت.

   

قدرت تمدنی و فرهنگی:
ــی از  ــران یک ــار ای ــدن پرافتخ ــاله و تم ــابقه ی چندهزارس س
مهم تریــن مولفه هــای تشــکیل دولــت و حکومت هایــی 
ــد و  ــدرت بوده ان ــخ دارای ق ــول ادوار تاری ــه در ط ــت ک اس
نــه تنهــا باعــث شــده اند در طــول تاریــخ بــا همــه ی 
ــه  ــد بلک ــه ده ــود ادام ــات خ ــه حی ــیب هایش ب ــراز و نش ف
ــم و ادب و  ــترش عل ــازی، گس ــزایی در تمدن س ــش به س نق
دانــش، فرهنــگ و نوع دوســتی داشــته باشــد. از نشــانه های 
این کــه،  ســرزمین مان  فرهنگــی  غنــای  و  تمدن ســازی 
طــی ایــن چندهــزار ســال هنــوز »هویــت ایرانــی« بــا همه ی 
تغییــرات و تحــوالت بــه عنــوان یــک حقیقــت وجــود دارد و 
از دیگــر نشــانه ها این کــه آن گاه کــه ایرانیــان، اســام عزیــز 
را پذیرفتنــد و بــه آییــن پــاک و دیــن بــر حــق پیامبــر خاتــم 
ــد، مســلمان شــدند  حضــرت محمــد مصطفــی)ص( گرویدن
ــه خــاف برخــی  ــرب« نشــدند! ب ــد و »ع ــی ماندن ــا ایران ام
ــی کــه  ــا آن ســابقه ی تمدن ــزرگ ب ــد مصــر ب کشــورها مانن
ــه  ــم ب ــی هویت شــان ه ــم! یعن ــرب ه مســلمان شــدند و ع

ــت! ــر یاف ــی تغیی ــه عرب ــز ب ــان نی ــرب و زبان ش ع
هم چنــان می شــود از ایــن قــدرت تمدنــی و فرهنگــی 
پاســداری کــرد امــا بــا حضــور نخبــگان، فرهیختــگان، 

ــرزمین. ــن س ــردم ای ــام م ــئولین و تم مس

   قدرت بازدارندگی و توان نظامی:
ــه و  امــروز اگــر در مقابــل خطرهــای بســیار منطقــه و حمل
تجــاوز دشــمنان بــه حریــم کشــورمان در امــان هســتیم، بــه 
ــوان نظامــی، دفاعــی و بازدارندگــی  خاطــر برخــورداری از ت
ــجاع و  ــد، ش ــای متعه ــخ نیروه ــزم راس ــا ع ــه ب ــت ک اس
ــی  ــا حت ــه م ــت. روزگاری ک ــده اس ــود آم ــه وج ــد ب کارآم

چـــرا باید رای 
بــدهیم؟

سید علی اصغر هاشم زاده / کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
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ــدرت  ــل ق ــن پشــتوانه و عام ــن و مطمئن تری ــا اصلی تری و ام
ــا  ــز ایــن ســامان هســتند، مردمــی کــه ب ــران، مــردم عزی ای
تقدیــم خــون فرزندان شــان در راه حفاظــت از دیــن و میهــن 
در ســال های دفــاع مقــدس، آن پیــروزی و حماســه تاریخــی 

بی نظیــر را بــر تــارک تاریــخ کشــورمان ثبــت کردنــد.
تحریم هــای  جانانه شــان  مقاومــت  بــا  کــه  مردمــی 
ســختی های  و  40ســاله  ظالمانــه ی  و  ناجوانمردانــه 
طاقت فرســای اقتصــادی آن را هــر طــور بــود، تحمــل 
ــد  ــم نکردن ــر خ ــلطه« س ــام س ــل »نظ ــا در مقاب ــد ام کردن
ــان در  ــور حماسی ش ــا حض ــه ب ــی ک ــد. مردم ــو نزدن و زان
انتخابــات  در  مشــارکت  جملــه  از  مختلــف  عرصه هــای  
ــد  ــاک را ناامی ــن آب و خ ــمنان ای ــا و ... دش و راه پیمایی ه
ــای  ــا حضــور خــود در پ ــد. مــا ب ــه دهــان کردن و انگشــت ب
ــرز و  ــن م ــوز ای ــح و دلس ــردی اصل ــاب ف ــا و انتخ صندوق ه
ــاره  ــم و دوب ــه کنی ــام مشــکات غلب ــر تم ــم ب ــوم می توانی ب

ــم. ــده بازگردی ــه آین ــد ب ــیر امی ــه مس ب
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ــر  ــر انقــاب بیش ت ــر کبی     چــرا رهب
از انتخــاب فــرد اصلــح، مشــارکت بــاال 
فــرد  انتخــاب  و  می دانــد  ارجــح  را 
ــت  ــی و مدیری ــرای حکمران ــت ب درس
کشــور را گام دوم انتخابــات مــی دانــد؟

ــش  ــا پی ــی م ــرای همگ ــوال ب ــن س ای
ــا  ــری ی ــارکت حداکث ــه مش ــده ک آم

ــح؟ ــرد اصل ــاب ف انتخ
ــی  ــن جاه طلب پاســخ روشــن اســت، ای
ــا  ــم، ام ــر دو را بخواهی ــر ه ــت اگ نیس
تاکیــد رهبــری بــر مشــارکت بــاال 
اســت چــون مشــروعیت انقــاب و 
جمهــوری اســامی بــه لطــف مردمــی 
ایســتاده اند.  آن  پشــت  کــه  اســت 
ــا  ــه ب ــاب ک ــدای انق ــی ابت همه پرس
ــع  ــردم و رای قاط ــاالی م ــارکت ب مش
ــراه  ــامی هم ــوری اس ــه جمه ــا ب آن ه
ــوع  ــن موض ــد ای ــل تایی ــد از دالی ش

ــت.  اس
انتخابات هــای  کــه   135۸ ســال  از 
ملــت  شــد  آغــاز  ریاســت جمهوری 
بــرای  سرنوشت شــان  کــه  ایرانــی 
همیشــه  داشــت.  اهمیــت  آن هــا 
انتخابــات  در  را  باال تریــن مشــارکت 
دولــت  بــه  ایــن  و  می زدنــد  رقــم 
منتخــب حتــی بــا تفکــر لیبــرال و 
ــر  ــن دوســت دارم ه ــه م ــرال ک نئولیب
مشــروعیت  بخوانــم  غرب گــرا  را  دو 

مــی داد. 

انتخاب اصلح 
یا مشــــارکت
ــاب  ــمنان انق ــه دش ــاال ب ــارکت ب مش
ــان  ــامی نش ــوری اس ــامی و جمه اس
خواهــد داد کــه مــردم بــا همــه  ی 
مشــکات کــه تعــداد آن هــا کــم هــم 
نیســت هنوز پشــت انقــاب ایســتاده اند 
ــت در  ــازه ی دخال ــس اج ــه هیچ ک و ب

آینــده ی آن هــا را نمی دهنــد.
در  مشــارکت  درصد  هــای  اگــر 
ــر  ــه غی ــد ب ــی کنی ــات را بررس انتخاب
از یــک دوره کــه درصــد مشــارکت بــه 
ــا ایــن  50 درصــد نــزول پیــدا کــرده ب
کــه ایــن درصد هــا نوســان داشــته 
ــات   ــه در انتخاب ــود ک ــده می ش ــا دی ام
پیشــین بــه هفتــاد درصــد هــم رســیده 
اســت ایــن نشــان می دهــد کــه ملــت 
ــا  ــکات کج ــه های مش ــد ریش می دانن
ــی در  ــه کم ــت ک ــت اس ــت؛ درس اس
ــکل  ــت مش ــرد درس ــق و ف ــن ح یافت
ــد  ــه می توانن ــد ک ــا می دانن ــد ام دارن
ــده  ــان آین ــا رأی ش ــا ب ــای صندوق ه پ

ــد.  ــم بزنن را رق
لــزوم مشــارکت حداکثــری بــر آن 
اســت کــه بــه بد خواهــان ملــت بــزرگ 
ــا  ــا فرهنــگ ایرانــی نشــان بدهــد ب و ب
از  ایرانیــان  مــا  ســختی ها  تمامــی 
پیــر تــا جوان مــان، از پــول دار تــا 
فقیرمــان، از شــهری تــا روســتایی مان، 
خودمانیــم کــه بــرای خودمــان تصمیــم 

می گیریــم. 
دشــمن آغــاز کــرده بــه هشــتک پراکنی 

ــفانه  ــی رای و متاس ــوان رای ب ــا عن ب
کــه  این هــا  فریــب  افــراد  بعضــی 
هــزار   17 قاتــان  بعضی هایشــان 
خورده انــد.  را  هســتند  ایرانــی 
کــه  هشــتک   ایــن  آغاز کننــده ی 
ــت  ــاه حقوقــش توســط دول ــه م ــاه ب م
واریــز  آمریــکا  متحــده ی  ایــاالت 
هــدف  و  تــاش  تنهــا  و  می شــود، 
ــردن  ــود ک ــه اش ناب ــه  و وظیف و برنام
فرهنــگ اصیــل ایرانــی اســامی اســت 
خــرج  را  برنامه هایــش  بودجــه ی  و 
ــت  ــادر و عف ــت م ــردن قداس ــود ک ناب
همســر مــی کنــد، حــال حــرف از رای 
ــم  ــار ه ــد در کن ــد. بیایی ــدادن می زن ن
پــای  حداکثری مــان  مشــارکت  بــا 
بگوییــم  او  بــه  رای  صندوق هــای 
دهانــت را ببنــد چــون مــا تصمیم مــان 

گرفته ایــم.  را 
مــا بــه کــوری چشــم دشــمنان ایــران 

ــم داد. اســامی رای خواهی

محمد امین آقایی / کارشناسی فیزیک دانشگاه فردوسی
رضــا حسین پور/ کارشناسی حقوق حکیم سبزواری
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ــه  ــرار گرفت ــت آشــفته ای  ق ــه کشــور در چــه وضعی اســت ک
اســت و بــا توجــه بــه ســخنان نامزدهــا ایــن مــورد بــه وضــوح 
معلــوم اســت کــه برخــی از آنــان  ایــن مســئله را درک کرده انــد 
ــی و  ــای مال ــد و وعده ه ــرام می گذارن ــردم احت ــعور م ــه ش و ب
ــی  ــل برخ ــا در مقاب ــد ام ــی نمی دهن ــوچ و توخال ــتی پ معیش
ــا  ــد و ب ــی نبرده ان ــن موضوعــی پ ــودن چنی ــه مهــم ب دیگــر ب
دادن وعده هــای بی اســاس تنهــا بــر آتــش نارضایتــی مــردم از 
معیشــت و اقتصــاد کشــور هیــزم اضافــه می کننــد و آتــش آن 
ــان  ــطح توقع ش ــز س ــردم نی ــه م ــازند. البت ــعله ورتر می س را ش
پاییــن آمــده اســت و انتظــار ندارنــد کــه در ایــن وضــع آشــفته 
رئیــس جمهــور بعــدی شــق القمر کنــد و در مــدت 4 و یــا حتی 
۸ ســال ریاســت جمهــوری اش چرخشــی 1۸0 درجــه ای را در 
معیشــت و اقتصــاد کشــور پدیــد آورد. بنابرایــن مــردم نســبت 
ــای  ــن وعده ه ــا چنی ــر ب ــده اند و دیگ ــر ش ــته آگاه ت ــه گذش ب

ــوده خــام نمی شــوند.                                                                                                                 ــوچ و بیه پ
شــاید گفتــه شــود طــرح ایــن مســائل بــه منظــور ایجــاد شــور 
ــا  ــن وعده ه ــت و ای ــف اس ــار مختل ــان اقش ــی در می انتخابات
ــی  ــا طبیع ــوی نامزده ــات از س ــان انتخاب ــا در زم و صحبت ه
ــعور و  ــتوانه و دور از ش ــده ی بی پش ــه  وع ــی هرگون ــت ول اس
ــت  ــا و تقوی ــه درک آن ه ــت ب ــه ی اهان ــه منزل ــاع ب ــاور اجتم ب
بی تفاوتــی جامعــه بــه تحــوالت انتخاباتــی اســت. در دوره هــای 
انتخاباتــی گذشــته همــه مــا شــاهد آن بودیــم کــه یارانــه 45 
هــزار تومانــی چــه باهایــی بــر ســر معیشــت مــردم و اقتصــاد 
ــه ی  ــش بی روی ــده ی افزای ــا پدی ــر روزه ب ــاورد و ه ــور نی کش
قیمت هــا در کشــور دســت و پنجــه نــرم می کردیــم. بــر 
ــت و  ــر اس ــا پ ــن وعده ه ــردم از ای ــوش م ــاس گ ــن اس همی
اکنــون آنــان از نامزدهــای انتخاباتــی توقــع دارنــد کــه بــه جای 
ــه ی فعالیت هــای پیشــین خــود  ــوچ، کارنام دادن وعده هــای پ
را مــورد توجــه قــرار دهنــد و آن را در اختیــار اذهــان عمومــی 
بگذارنــد تــا مــردم بــا دیــدی بــاز و دقیــق فــرد اصلــح خــود را 

برگزیننــد.                               

ــر  ــای ه ــن عرصه ه ــی از مهم تری ــات یک ــک انتخاب     بی ش
حکومتــی بــا شــکل دموکراســی می باشــد کــه فضــای کشــور 
در زمــان انتخابــات بــه شــدت تحت تأثیــر جــو آن قــرار 
می گیــرد. رســانه و مطبوعــات رنــگ و بــوی انتخابــات بــه خود 
می گیرنــد و در تــاش هســتند هرچــه بهتــر و بــه نحــو احســن 
ــی  ــازه ی زمان ــد و در ب ــش دهن ــی را پوش ــای انتخابات خبره
کوتاهــی بــه توجــه مخاطــب برســانند. اگرچــه برخــی اظهارات 
اخیــر در مــورد بی اهمیــت جلــوه دادن حضــور حداکثــری مردم 
در انتخابــات موجــب تأمــل و رنجــش فعــاالن سیاســی و عموم 
شــده اســت امــا ضــرورت پرداختــن بــه نحــوه رونق بخشــی بــه 

انتخابــات مســئله ی بســیار مهمــی می باشــد.              
ــه و تحلیل گــران سیاســی،  ــه زعــم بســیاری از اقشــار جامع ب
مشــکات و نارضایتی هــای معیشــتی تاثیــر به ســزایی در میزان 
مشــارکت عمومــی در انتخابــات ایــن دوره خواهــد داشــت. چرا 
ــای  ــا وعده ه ــی ب ــای انتخابات ــته اند و نامزده ــردم خس ــه م ک
معیشــتی و بهبــود کیفیــت زندگــی بــرای رســیدن بــه منصــب 
ــی  ــور انتخابات ــزه و ش ــق انگی ــدد تزری ــت جمهوری درص ریاس
ــارکت  ــردم را در مش ــر م ــد نظ ــا بتوانن ــتند ت ــه هس در جامع
ــرای خــود  حداکثــری جمــع کننــد و تعــداد بیش تــری رای ب
ــا  ــه ب ــی ک ــره ی انتخابات ــن مناظ ــد اولی ــد. مانن ــع کنن جم
موضــوع اقتصــاد و رونــق اقتصــادی برگــزار گردیــد و نامزدهــای 
ــا و  ــرح ایده ه ــه ط ــدل ب ــث و ج ــنی بح ــا چاش ــی ب انتخابات
وعده هــای خــود حــول محــور ایــن موضــوع مهــم پرداختنــد.                                                                            
امــا مســئله ی اصلــی این جاســت کــه گویــا بعضــی کاندیداهــا 
ــا  ــی را ب ــد شــور و شــعور انتخابات ــه بای ــد ک فرامــوش می کنن
هــم مدنظــر قــرار داد تــا توجــه جامعــه را جلــب کننــد. اعــام 
برنامه هایــی ماننــد پرداخــت 500 میلیــون تومــان بــه هــر زوج 
ــه  ــران ب ــل ای ــی تبدی ــری و حت ــد براب ــای چن و دادن یارانه ه
ابرقــدرت جهانــی و مجبــور ســاختن کشــوری به ماننــد آمریکا 
ــأن  ــاً در ش ــام، واقع ــه برج ــای توافق نام ــت و امض ــرای موافق ب
ــه  ــی دریافت ــه خوب ــران نمی باشــد. جامعــه ب مــردم شــریف ای

شــور و شعـور
انتخـــاباتی

امین حسین زاده / دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی
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البتــه هرچنــد کارنامــه ی گذشــته ی نامــزد بســیار حائــز اهمیــت اســت امــا بــرای اقنــاع 
مــردم جهــت مشــارکت در انتخابــات و رای دادن بــه نامــزد مربوطــه کافی نمی باشــد بلکه 
مــردم بــه ســخنان نامزدهــا در طــول مناظــرات و تبلیغــات هــر نامــزد توجــه می کننــد 
کــه ســخنان و وعده هــای انتخاباتــی هــر نامــزد تــا چــه میــزان بــا عقــل مطابقــت دارد 
و آن نامــزد پــس از برگزیــده شــدن و تکیــه بــر منصــب ریاســت جمهوری، تــا چــه حــد 
تــوان بــه منصــه ی ظهــور رســاندن چنیــن وعده هایــی را دارا می باشــد. بنابرایــن چنیــن 
ــد نقــش  ــی می کنن ــی کــه نامزدهــا در طــول چنیــن برنامه های مناظــرات و صحبت های

پررنگــی در انتخــاب مــردم و تاثیــر بــر اذهــان عمومــی دار د. 
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به شیخ گفت چرا وعده ای نمی آری
و گفت وعده چو شطرنج کیش یا مات است

تمامی رقبا تپه اند در نظرش
و شخص خواجه چنان قله ی آرارات است

پدر زنش زده دایرکت رای می آری
تمام دلخوشی خواجه اسکرین شات است

بله به معجزه ی پول و گاه با یک شام
درست می شود ایشان وکیل بالذات است

بخند و شعر رضا را عزیز از بر کن
بگو که شاعر این شعر طفلکی الت است.

دوباره برگه ی رای عازم خرابات است
از او نپرس چرا چون که انتخابات است

رسیده است که ثابت کند خودش را باز
که خواجه در همه ی عمر فکر اثبات است

دوباره حس وظیفه به او شده غالب
دوباره دوره ی خدمت به شهر و ایات است

دوباره نوبت شبهه پراکنی ها شد
دوباره کوره ی تهمت به دیگران هات است

که هشت سال تو ای پیر ما کجا بودی
سوال کردم و او گفت پیر بابات است

برای کثرت آراء کیسه را شل کرد
چرا که پول خودش بهتر از مناجات است

زمان نامزدی وعده های صد من غاز
خرش ز پل چو گذر کرد با همه کات است

کسی مباد به باالی دست او برود
برای برد رقیبش جواب او شات است

کسی که پشت سر او بایستد آدم
کسی که رو به روی او بایستد الت است

عیان نموده به ما سر کامیابی را
همیشه و همه جا قبل کام یک دات است

برگــه سرنوشت
محمد امین آقایی / کارشناسی فیزیک دانشگاه فردوسی
رضــا حسین پور/ کارشناسی حقوق حکیم سبزواری
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نظارتــی می بایســت و می توانــد بــه این موضــوع ورود نمــوده 
و اقدامــات مقتضــی را انجــام دهنــد البتــه ایــن مبحــث نیــاز 
ــی  ــای نظارت ــی هم چــون نهاده ــن داشــته و تعاریف ــه تبیی ب
ــت  ــا ضمان ــورد مجازات ه ــان برخ ــورد زم ــاد برخ ــوع و ابع ن
ــرای  ــت اج ــی اس ــردد. بدیه ــخص گ ــی و... در آن مش اجرای
ــدی پیــش  ــری، فصــل جدی ــام معظــم رهب ــان مق ــن فرم ای

ــذارد. ــور می گ ــی کش ــده سیاس روی آین

ــه  مناســبت  ــری ب ــام معظــم رهب ــون ســخن رانی مق     اکن
چهاردهــم  در  امام خمینــی  حضــرت  ارتحــال  ســالگرد 
خــرداد مــاه امســال، هماننــد گذشــته سراســر دارای نــکات 
ــود  ــده و خــط و مشــی های سیاســی، اقتصــادی و... ب آموزن
ــده  ــز آکن ــان نی ــیره ایش ــام )ره( س ــرت ام ــون حض و هم چ
ــای  ــاس الگوه ــی براس ــی و عملیات ــتورالعمل های عمل از دس
ــانه  ــاب رس ــه اصح ــن توج ــت. بیش تری ــامی اس ــل اس اصی
ــه در خصــوص  ــه فرمایشــات معظم ل ــه ی سیاســی ب و جامع
ــورای  ــط ش ــده توس ــت نش ــد صاحی ــراد تأیی ــه اف ــا ب جف
انتخابــات  دوره ی  ســیزدهمین  بــرای  نگهبــان  محتــرم 
ــاً  ــوا و بعض ــب محت ــا قل ــت و ی ــوده  اس ــت جمهوری ب ریاس
ــال  ــر احتم ــل ب ــان، تحلی ــات ایش ــه رأی فرمایش ــیر ب تفس
ــن  ــتند، ولیک ــده داش ــد صاحیت ش ــرات تایی ــش نظ افزای
ماننــد گذشــته بیانــات ایشــان تمامــاً جملــه جملــه و کلمــه 
ــی نظــام  ــای عمل ــده و راهنم ــکات آموزن ــه دارای ن ــه کلم ب
ــت  ــه می بایس ــت ک ــران اس ــامی ای ــوری اس ــدس جمه مق
ــش  ــه بخ ــس ب ــن مجال ــود. در ای ــژه ش ــه وی ــه آن توج ب
ــده  ــد در آین ــم کــه می توان ــی ســخنان اشــاره می نمایی پایان
موجبــات گره گشــایی فــراوان در جریــان انتخابــات و بعــد از 
آن را فراهــم آورد. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای حفظــه ااهلل در 
ــی  ــه دســتگاه های نظارت ــه خــود ب ــف و حکیمان ــر ظری تذک
فرمودنــد کــه دســتگاه های نظارتــی می بایســت نســبت 
بــه قول هــا و وعده هــای نامزدهــای انتخاباتــی هوشــیار 
ــه  ــان رفت ــه ســراغ آن ــات ب ــد از انتخاب ــوده و بع و مترصــد ب
ــه  ــات صورت گرفت ــه و اقدام ــای مطروح ــرایط وعده ه ــا ش ت
ــن مهــم در صــورت عــدم  ــد. ای ــرار دهن را مــورد بررســی ق
ــای  ــدی از رخداده ــل جدی ــرآغاز فص ــد س ــت می توان غفل
ــد  ــی نمی توان سیاســی باشــد. یعنــی زین پــس هــر کاندیدای
ــه انگیز  ــای وسوس ــده و قول ه ــاب، وع ــاب و کت ــدون حس ب
ــبد آراء  ــش س ــب افزای ــا موج ــد ت ــرح نمای ــز ط و فریب انگی
خــود گــردد. در صــورت عــدم رعایــت ایــن مهــم نهادهــای 

فصــل جدیدی از آینده      
سیاسـی  کشـــور

بهاره حسینی محراب / دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

9 نشریه ریشه ها، سال اول، شماره دوم



نشریه ریشه ها، سال اول، شماره دوم10

من به جای ملت نا مهربان
محمد امین آقایی / کارشناسی فیزیک دانشگاه فردوسی
رضــا حسین پور/ کارشناسی حقوق حکیم سبزواری

بنــده از شــیخی کــه می خنــدد عیــان متشــکرم
متشــکرم بی گمــان  وعده هایــش  تمــام  از 
گــر چــه ملــت از کلیــدش ســخت می نالــد ولــی
متشــکرم نامهربــان  ملــت  جــای  بــه  مــن 
کلیــد بــا  گشــوده  را  گرانــی  و  برجــام  قفــل 
متشــکرم زمــان  هــر  در  راضــی ام  کلیــدش  از 
گردشــگران مــا  روی  کــرده  بــاز  را  ترکیــه 
متشــکرم اردوغــان  غــارش  یــار  هــم  او  از  هــم 
برداشــتند هــر ســفره ای  از  مــوز  هــی  مفســدان 
متشــکرم مفســدان  آن  حامــی  از  ولــی  مــن 
هــر چــه می گــردد گــران یعنــی فروشــش بهتــر اســت
ای کــه کــردی نــان و بنزیــن را گــران متشــکرم
ــت ــره اس ــش خب ــت در مقام ــوی دول ــرش ت ــر وزی ه
متشــکرم خبــرگان  تمــام  از  رو  همیــن  از 
ــت ــوده اس ــرم فرس ــم خ ــش او گفت ــم پی دوش رفت
بعــد دیــدم کــرد خــر را چــون ژیــان متشــکرم
انقضــا دارد  روز  صــد  بــد  و  خــوب  وعده هایــش 
متشــکرم هم چنــان  وعده هایــش  تمــام  از 

بنــده ام مقصــر  را  کفتــر  پرانــده  اگــر  شــیخ 
متشــکرم بی کــران  هــم  خــودم  از  رو  همیــن  از 
کدخــدای ده کــه مرغابــی بــود در ده عــزا اســت
متشــکرم ناتــوان  کدخــدای  آن  از  بنــده 
گــران کــرده  چــرا  را  پرایــدش  فهمیــدم  تــازه 
متشــکرم جنــان،  را  مــا  می بــرد  پرایــدش  بــا 
می کنــم گلســتان  را  ایــران  روز  صــد  در  گفــت 
متشــکرم قهرمــان  آن  از  مــن  او  اســت  قهرمــان 
کنــد بایــدن  جــو  تقدیــم  اگــر  را  ایــران  کل 
متشــکرم جــان  عمــق  از  متشــکرم،  هم چنــان 
نبــود مجلــس  و  مســجد  در  مــا  روحانــی  جــای 
متشــکرم. قلب مــان  در  بــود  روحانــی  جــای 
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سیــــــزده
فاطمه زارعی / کارشناسی زمین شناسی

   تاریخ: جمعه 2۸ خردادماه
مکان: شرقی ترین کشور خاورمیانه، ایران

ــه  ــروز چ ــردم ام ــر می ک ــتم فک ــدم داش ــدار ش ــی بی از وقت
ــره  ــه... باالخ ــر باش ــلوغی کم ت ــه ش ــرون ک ــرم بی ــاعتی ب س
کرونــاس شــوخی نــداره! هرچــی بیش تــر فکــر کــردم کم تــر 
بــه نتیجــه رســیدم و تصمیــم گرفتــم قبــل از این کــه شــب 
ــرد  ــه گی ــی پیش ــون کاهل ــه چ ــم  »ک ــت بجنبون ــه دس بش

ــد تنــش پســت و تیــره روان«! جــوان، بمان
ــی  ــو روز به خصوص ــا ت ــتم، مخصوص ــو نداش ــه ترافیک حوصل
مثــل امــروز! پیــاده راه افتــادم ســمت مدرســه ای کــه 
نزدیــک بــود. مســیر شــلوغی بــود، بــا دیــدن چهــره ای آشــنا 
ــیدم، از  ــی پرس ــون دادم و احوال ــتی تک ــم ادب دس ــه رس ب
مدرســه می اومــد. اونــم مثــل مــن بــود. صبــح زود بــه امیــد 
ــود  ــرده ب ــاک ک ــی رو خ ــی و بی خیال ــول تنبل ــی، غ خلوت
ــتیم،  ــغولی داش ــن مش ــون ذه ــود، هردونفرم ــاده ب و راه افت
ــه  ــی ب ــم و هرک ــرف نزنی ــر ح ــم بیش ت ــح دادی ــس ترجی پ
راه خــودش ادامــه داد. کمــی جلوتــر، یکــی از مشــتری های 

ــرد:  ــث می ک ــاطر بح ــا ش ــت ب ــی داش نونوای
ــه  ــر کن ــت تغیی ــه می خواس ــزا اگ ــن چی ــا ای ــا ب ــه آق - »ن

ــن...« ــنیدی می گ ــه نش ــود، مگ ــرده ب ــر ک ــر تغیی زودت
رد شــدم، بــه ایــن فکــر کــردم کــه مگــه ایــن مــرد از کــی 
حــرف شــنیده کــه انقــدر محکــم پــاش ایســتاده و داره دفــاع 

! ؟ میکنه
از خیابــون رد شــدم، ســه تــا پســر جــوون زیــر یــه درخــت 
ــون رو از دور  ــدای خندش ــودن ص ــته ب ــت نشس روی نیمک
شــنیده بــودم ولــی یــک دقیقــه ای می شــد کــه ایــن صــدا 

قطــع شــده  بــود.
ــل  ــکات ح ــاءاهلل، مش ــه ان ش ــرق می کن ــه ف ــه این دفع - ن

ــم... ــه کم ک میش
+ داداش مــن فقــط می خــوام بتونــم زندگــی خودمــو بســازم 
ــی مــن دیگــه  ــاد پاییــن، جوون ــاره بی حتــی اگــه دالرم دوب

برنمی گــرده...
ــدل  ــن م ــفانه ازی ــود! متاس ــنایی ب ــای آش ــدم، حرف رد ش
ــه دادم. ــت... ادام ــق داش ــودم، ح ــده ب ــم ندی ــا ک ناامیدی ه

ــنای  ــوی آش ــی« تابل ــن اعتصام ــه پروی ــتان دختران »دبس
ــه  ــرد. مدرســه ای ک ــی می ک ــاالی ســرم خودنمای مدرســه ب

ــو رگاش  ــا ت ــده ی بچه ه ــدای خن ــاله ص ــک  س ــش از ی بی
ــار موضــوع  ــل یکــی دوب ــی کــه حداق ــده؛ دختربچه های ندوی

ــوده. ــی« ب ــن اعتصام ــون »پروی انشاش
ــود.  ــوت نب ــردم خل ــر می ک ــه فک ــدری ک ــم داخــل، اونق رفت
داخــل صــف جلــوی مــن یــه دختــر هــم سن وســال خــودم 
بــا دوســتش ایســتاده بــود، می خندیــدن و هیجــان از 
ــال  ــم میان س ــه خان ــرم ی ــت س ــد. پش ــون می باری حرفاش
ایســتاد، از صــدای خس خــس نفســاش معلــوم بــود ماســک 
نفس شــو بریــده. حرفایــی کــه امــروز شــنیدم انقــدر فکــرم 
رو درگیــر کــرده  بــود کــه متوجــه نشــدم کــی نوبــت بــه مــن 
ــگاه کــردم، نوشــتم  ــار اســامی رو ن ــن  ب ــرای آخری رســید! ب
ــم درســت  ــا کــردم، رفتــم پــای صنــدوق، »نکنــه انتخاب و ت
نباشــه، نکنــه اشــتباه کــرده باشــم... بــه هرحــال مســئولیتش 
گردنمــه...« افکارمــو زدم کنــار، االن وقتــش نبــود، تصمیــم 
گرفتــه بــودم ســنگینی ایــن مســئولیت رو بــه دوش بکشــم، 
فــرار راهــش نبــود. کاغــذ رای افتــاد داخــل صنــدوق و نفــس 

راحتــی کشــیدم و بــه ســمت در خروجــی حرکــت کــردم.
نزدیــک در، خانــم میان ســاِل پشــت ســر مــن زودتــر 
تصمیم شــو گرفتــه بــود و حــاال مــن پشــت ســرش بــودم. بــا 
ــی 13  ــدوارم نحس ــت: »امی ــش می گف ــه هم صحبت ــده ب خن
ــا دوا شــه!«  ــره و دردی از م ــت ســیزدهم رو نگی ــِن دول دام

ــدم. خندی
ــه  ــم، ن ــه راه رفت ــمت خون ــه س ــیر رو ب ــون مس ــاره هم دوب
ــه مشــتری عصبانــی  ــود و ن خبــری از ســه تا پســر جــوون ب
نونوایــی. مــن بــودم و رهگذرهــای دیگــه ای کــه بــه ســمت 

ــودن. مدرســه و زندگــی خودشــون در حرکــت ب
ــن  ــر ای ــه خاط ــحالی ب ــا خوش ــراه ب ــم هم ــراب انتخاب اضط
ایفــای نقــش، تــو جونــم می غلتیــد! بــه مســیرم ادامــه دادم 
و بــه  مســیری فکــر می کــردم کــه مــن و امثــال مــن بــا اون 

کاغــذ در تعیینــش نقــش داشــتیم.
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     از چنــد مــاه پیــش گمانه زنی هایــی مبنــی  بــر حضور ســید 
ابراهیــم رئیســی در عرصــه ی انتخابــات ریاســت جمهوری بــه 
عنــوان نماینــده ی اصلــی جنــاح راســت بــه گــوش می رســید؛ 
ــراز  ــس از اح ــته و پ ــدان گذاش ــه می ــا ب ــان پ ــرانجام ایش س
شــدن صاحیتــش از ســوی شــورای نگهبــان، انتظــار مــی رود 
ــرای تصــدی مقــام ریاســت جمهوری  کــه از شــانس باالیــی ب
ــده  برخــوردار باشــند. امــا مســئله ی مهمــی کــه ذهــن نگارن
را بــه خــود مشــغول داشــته، چگونگــی اداره ی کشــور 
توســط ایشــان پــس از پیــروزی احتمالــی اســت. نیــک 
ــا  ــه ب ــران بلک ــا بح ــه ب ــا ن ــور م ــروزه کش ــه ام ــم ک می دانی
ابربحران هایــی  اســت.  رو بــه رو  متعــددی  ابر بحران هــای 
ــت،  ــری جمعی ــاختاری، پی ــاد س ــالی، فس ــون خشک س هم چ

ــاده ی کار و... ــواِن آم ــِت ج ــزوِن جمعی ــکاری روزاف بی
صورتــی  در  تنهــا  ابر بحران هــا  ایــن  از  کشــور  گــذار 
ون و مدیریتــی  امکان پذیــر اســت کــه عــاوه بــر برنامــه ای ُمــَدّ
توانمنــد، اجماعــی ملّــی نیــز شــکل بگیــرد. امــا از صحنــه ی 
ــه  ــدا اســت، ن ــروز هوی نظــام سیاســی کشــور آن چــه کــه ام
هم گرایــی و اجمــاع، بلکــه واگرایــی و تشــُتت آراء ناهمگــون 
ــا آن  ــا توجــه بــه شــرایطی کــه امــروزه ایــران ب اســت کــه ب
ــی  ــمن خارج ــر از دش ــس بزرگ ت ــری ب ــت، خط ــه رو اس روب

اســت.

اجـــماعی
 شکــــــننده

یاسین اژدری / دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

      آیا سید ابراهیم رئیسی در صورت پیروزی در انتخابات می تواند کشور را مدیریت کند؟

ــت  ــه حاکمی ــته ب ــِت وابس ــاِح راس ــه جن ــن اگرچ ــن بی در ای
بــا اجمــاع روی ســید ابراهیــم رئیســی بــه دنبــال بــه دســت 
گرفتــن قــدرت و گــذار از وضعیــت موجــود اســت؛ امــا بــه باور 
نگارنــده اجمــاع حاصــل شــده بــر روی ســید ابراهیــم رئیســی 
نیــز شــکننده تر از آن اســت کــه بتــوان انــدک امیــدی بــه آن 
داشــت. جنــاح راســت کــه خــود را حامــل ارزش هــای انقــاب 
ــا کثــرت آراء قابــل توجهــی در  ــد،  در عیــن اتحــاد،  ب می دان
ــت یابی  ــرای دس ــا ب ــت. آن ه ــه رو اس ــود روب ــاح خ درون جن
بــه قــدرت بــه مفاهیمــی همچــون تفکــر انقابــی و مدیریــت 
ــده  ــی ش ــا ته ــروزه از معن ــه ام ــده اند ک ــادی متوســل ش جه
ــن  ــت. ای ــرای آن در نظــر گرف ــاری ب ــر و معی ــوان مت و نمی ت
مســئله ســبب می شــود کــه هــر یــک از ایــن افــراد خــود را 
بــه نســبت دیگــری انقابی  تــر بدانــد و هم کیــش خــود را بــه 

انقابــی نبــودن متهــم نمایــد.
در مجمــوع نگارنــده ایــن ســطور بــر ایــن عقیــده اســت کــه 
اجمــاع جنــاح راســت بــر روی ســید ابراهیــم رئیســی تنهــا تــا 
ــس از آن  ــت و پ ــد داش ــی دوام خواه ــروزِی احتمال ــان پی زم
بایــد شــاهد کشــاکش های درون جناحــی ایــن گــروه بــر ســر 
تقســیم قــدرت باشــیم و تنهــا چیــزی کــه حــل یــا مدیریــت 

ــود. ــد ب ــای کشــور خواه نخواهــد شــد ابربحران ه
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عمل سخت رد و تاییدش
زیر چاقوی انتخابات است

به کسی هم اگر که بر بخورد
ناز نازوی انتخابات است

حال هر کس که بد شود مال
آش آلوی انتخابات است

نیست تخریب و جمله خوبی ها
توی اردوی انتخابات است

گل و بلبل روابط همگی
در فراسوی انتخابات است

سر صبح و ستاد ها تعطیل
زیر جاروی انتخابات است

چوب آن کس که بد کند به نظام
توی کندوی انتخابات است

حافظ این همه دموکراسی
برج و باروی انتخابات است

سال ها دشمنم پی صید
بره آهوی انتخابات است

گوش ما بر پیام سیدمان
در هیاهوی انتخابات است.

فکر ما توی انتخابات است
همه جا بوی انتخابات است

گذر عمر را که باید دید
بر لب جوی انتخابات است

شکر ایزد که ملتم زنده
در تکاپوی انتخابات است

دل من عاشق است، عاشق آن
چشم و ابروی انتخابات است

حرفی از وعده های بی جا نیست
چشم ها سوی انتخابات است

خوش به حال کسی که در این موج
قایقش روی انتخابات است

محک مردمیت و اخاص
در ترازوی انتخابات است

می وزد بوی وعده از آن گل
که ز شب بوی انتخابات است

این همه شور و شوق و یک رنگی
همه، نیروی انتخابات است

آن که رد صاحیت دستش
خالی از گوی انتخابات است

چشــــم ما ســوی
انتخــــابات است...

محمد امین آقایی / کارشناسی فیزیک دانشگاه فردوسی
رضــا حسین پور/ کارشناسی حقوق حکیم سبزواری
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ــر توســعه اســام در عصــر پیامبــر  ــه عوامــل اثرگــذار ب     زمانــی کــه ب
ــم  ــرای تثبیــت اســام و عال می نگریــم متوجــه می شــویم کــه پیامبــر ب

گیــر شــدن آن دو اســتراتژی مهــم داشــتند کــه عبــارت اســت از : 
1(تثبیت قرآن در تاریخ بشری به عنوان یک چراغ راهنما 

2(تاســیس جامعــه جهانــی در تــراز قــرآن در جهــت رســیدن بــه 
هــدف غایــی نبــوت پیامبــر اســام

امــا چــه شــد کــه امــت واحــده رســول اهلل از ســبیل وحــدت و 
واحدیــت خــارج شــد و اکنــون بــا عارضــه ای بدخیــم و نحســی 

چــون بــرادر کشــی در ملــل اســامی روبــه رو هســتیم .
ســنگ بنــای تمــام اســتراتژی اول و دوم بــر حــول محــور وحدت 

مســلمین و مســلمات قرار دارد .
ــُل الُمومنیــن فیمــا بینهــم کمثــل  زمانــی کــه پیامبــر فرمــود: َمَث

البنیــان یمســک بعضــه بعضــا و یشــد بعضــه بعضــا : مثــل مومنیــن 
در میــان هــم بــه منزلــه ســاختمانی اســت کــه اجزایــش همدیگــر را 

ــی  ــمای کل ــا و ش ــا بن ــد؛ دقیق ــه می دارن ــم نگ ــد و محک ــظ می کنن حف
ــه  ــد. اســام ب ــراز قــرآن را ترســیم می کردن از جامعــه اســامی نهایــی ت
خــودی خــود در بــر دارنــده مفهــوم نهایــی وحــدت اســت زمانــی کــه ما 

اســام را در تســلیم بــودن در مقابــل اهلل میبینیــم متوجــه می شــویم  
کســانی کــه در مقابــل خــدا و خواســت او تســلیم هســتند پــس 

ــرآن  ــی ق ــریعت یعن ــت و ش ــاب هدای ــخن او در کت ــق س مطاب
المعظــم بایــد رفتــار کننــد، اهلل فرمــود : وعتصمــوا بحبــل اهلل 

جمیعــا و ال تفرقــوا ، مخاطــب ایــن آیــه مگــر کســی بجــز 
مســلمین مســتمع ایــن کام 

بــود ؟ ؛اگــر مســلمانان از تمــام مذاهــب و فــرق 
ــب  ــل و تقری ــق تعام ــارض طری ــاد و تع بجــای عن

وحـــدت
دوای رنجی که می بریم...

امیرحسین یوسف زاده / دانشجوی زمین شناسی 
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ــد دیگــر شــاهد ظهــور گروه هایــی چــون  را در پیــش بگیرن
ــود. ــم ب ــت اســامی عــراق و شــام و القاعــده و  نخواهی دول

درد جامعــه اســامی وحــدت اســت تــا زمانــی کــه مســلمین 
بــه یکدیگــر مشــغول باشــند نمی تواننــد در مســیر خواســت 

پیامبــر قــدم بردارنــد.
ــر ریشــه  ــر ب ــق ســخن پیامب ــرآن طب ــراز ق ــت واحــده ت ام
ــژاد اســام  ــوم و ن ــه ق ــگ ن ــه رن ــی ن ــگاه دارد یعن ــردم ن م
اورنــده عــدل از طریــق وحــدت اســت غنــی و فقیــر فرقــی 

ــاک تقواســت. ــا م ــدارد در اســام تنه ن
ــن ســخن رســول اهلل اســت : کلکــم مــن آدم و آدم مــن  ای
تــراب و اکرمکــم عنــداهلل اتقاکــم ؛ مگــر جــز ایــن اســت کــه 

انســان هــا در خلقــت از یــک ریشــه هســتند ؟

وحدت تضمین کننده امنیت مسلمین است : 

زمانــی امــت واحــده شــکل بگیــرد نــه تنهــا مســیر رشــد و 
پیشــرفت جهــان اســام فراهــم می شــود بلکــه ایــن اتحــاد 
ــه  ــا جامع ــارض ب ــر مســلمان مع ــل غی موجــب وحشــت مل
ــدی  ــه مرزبن ــلمان ب ــه مس ــی ک ــا زمان ــود ت ــامی می ش اس
خــود و دوری از ریشــه و اصــل اصــرار بورزنــد شــاهد بحــران 

هــای چــون فلســطین و افغانســتان هســتیم .
اینکــه غیــر مســلمان نامــوس مســلمان را بــی عفــت 
ــش می کشــد و  ــه ات ــال مســلمین را ب ــد و جــان و م می کن
مســلمین بجــای دوای درد بــرادر و خواهــر خــود بــر کــوس 
ــد  ــل دشــمن اســام می کوبنــد بای اتحــاد و انفعــال در مقاب

خــون گریســت .
ــر  ــر عملک ــردم بخاط ــادی م ــای اعتق ــدن پایه ه ــت ش سس
ــه اســام را در  ــق ک ــن و مناف ــل خائ ــادی و عوام برخــی ای
ریــش پذیرفته انــد و نــه در ریشــه جامعــه جهانــی مســلمین 

ــت. ــرار داده اس ــال ق ــر اضمح را در خط
ــون را  ــوره منافق ــه 1 س ــواص آی ــق خ ــت مناف ــن جماع ای
ــول  ــک لرس ــهد ان ــوا نش ــون قال ــاءک المنافق ــد : اذا ج دارن
ــن  ــهد ان المنافقی ــوله و اهلل یش ــک لرس ــم ان اهلل و اهلل یعل

ــت . ــذب اس ــق ک ــهادتین مناف ــی ش ــون. حت الکاذب
ــه  ــی ک ــد بای ــده ان ــل ش ــی غاف ــه مهم ــلمین از نکت مس
اکنــون بــر همســایه امــده اســت ممکــن اســت فــردا بــرای 
مــا باشــد پــس دفــع خطــر و عــاج واقعــه بایــد پیــش 

ــوع باشــد. از وق
جریــان اســامی انقــدری کــه از انفعــال ضربــه خــورده 
اســت از ضربــه دشــمن خســارت دریافــت نکــرده اســت .

وحدت؛ تجلی پیروزی غزوه بدر است.

ــاهد  ــد ش ــد باش ــلمان متح ــا مس ــلمان ب ــه مس ــی ک زمان
پیــروزی و اوج خواهیــم بــود وگرنــه بجــای بــدر تجربــه احــد 
ــوا  ــود : انطلق ــدهلل فرم ــن عب ــد ب ــید . محم ــم چش را خواهی
ــوید  ــه ش ــول اهلل : روان ــه رس ــی مل ــاهلل و عل ــم اهلل و ب باس
ــر ســنت رســول اهلل،  ــا اســتعانت از اهلل و ب ــام خــدا و ب ــا ن ب
ایــن جهــادی اســت کــه شــاخصه هــای وحــدت افریــن دارد 
اســتعانت از اهلل و ســنت پیامبــر چیــزی اســت کــه تمامــی 

ــد. ــول دارن ــی آن را قب ــلمین واقع مس

راه حل بازگشت به بنیاد است؛

اگــر شــجره عظیــم اســام شــاخه هــا و برگ هــای گوناگونــی 
پیــدا کــرده اســت ولــی در بدتریــن شــرایط بــا ریشــه و تنــه 

ایــن درخــت در ارتبــاط اســت راه حــل مشــخص اســت.
ــن  ــم الفت ــت علیک ــاذا التبس ــود :ف ــر فرم ــه پیامب ــی ک زمان
کقطــع اللیــل المظلــم فعلیکــم بالقــرآن : پــس هــرگاه فتنــه 
هــا چــون شــب تــار شــمارا فراگرفــت بــه قــرآن روی اوریــد .

قــرآن و ســیره و ســنت پیامبــر و ســیره اهــل البیــت همــان 
ــره  ــم گ ــه ه ــلمین را ب ــه مس ــت ک ــتین اس ــل اهلل راس حب

ــد . میزن
چــون صــدر اســام کــه مهاجــر و انصــار باهــم عهــد اخــوت 
بســتند  ملــل اســامی نیــز بایــد در جهــت اتحــاد و تشــکیل 
امــت واحــده اســامی بــر تــراز قــرآن قــدم بــردارد . مســلمان 
ــام  ــای اس ــلمین و بق ــدت مس ــه وح ــی ک ــی در جای واقع
ــن  ــی ب ــد عل ــردازد مانن ــه ای میپ ــر هزین ــد ه ــر باش در خط

. ابی طالــب 
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آمدی باز از در ناسازگاری داش اسحاق
آمدی پا روی اعصابم گذاری داش اسحاق

واقعیت را بگویم برخاف انتظارم
پیش روحانی هوایم را نداری داش اسحاق

می فروشی زیر قیمت بنده را آدم فروشی
بار خود را بسته ای با پاچه خواری داش اسحاق

روز اول از سر خوش باوری و سادگی ام
فکر کردم مرد نیک روزگاری داش اسحاق

تازه فهمیدم چه موجود عجیبی در تو بوده
بس که خوردم از زبانت زخم کاری داش اسحاق

تا که نابودم کنی ای نورفیق نارفیقان
داده ای با دشمنانم دست یاری داش اسحاق

دست خود را حلقه کرده اهرمن دور دماغت
تا بگیرد با تو عکس یادگاری داش اسحاق

از زمان آشنایی با تو هی آورده بودند
پاقدم هایت برایم بدبیاری داش اسحاق

از عقب استایل تو مانند آقازاده ها است
از جلو مانند برج زهرماری داش اسحاق

چشم ناز نیمه بازت مشکلش از خواب نه نیست
من فدای چشم و ابرویت خماری داش اسحاق

مانده ای مابین حرف دولت و مادر زن خود
از جلو و از عقب تحت فشاری داش اسحاق

داشـ اسحـــاق
محمد امین آقایی / کارشناسی فیزیک دانشگاه فردوسی
رضــا حسین پور/ کارشناسی حقوق حکیم سبزواری
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ترش رویی شور چشمی تند خویی مرد حرفی
تلخ تلخی تلخ تر از ته خیاری داش اسحاق

پیش روحانی ادا اطوار تو حرص آور است اَه
مثل یک فرزند لوس ته تغاری داش اسحاق

در مسیر زندگی تقدیر من اینگونه باشد
مدتی را با تو باشم هم قطاری داش اسحاق

خنده را می آورد بینی چاقت بر لبانم
اوج یک سریال طنزی خنده داری داش اسحاق

هر کجا هستی مبدل می کند یمن وجودت
جشن ما را به عزا و سوگواری داش اسحاق

تا که دیدی انتخابات است یک آن سررسیدی
تیز چشمی مثل یک باز شکاری داش اسحاق

فال حافظ را گرفتم گفت عمری داشتیم آه
اشتباهی ما ز یاران چشم یاری داش اسحاق

می تراشم چوب گز را محض یک تیر دو شاخه
رستم دستانم و اسفندیاری داش اسحاق

می زنم بر دیدگانت آنچنان کز درد و رنجم
شب بخوابی و سحر سر برنداری داش اسحاق.
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