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 ” کریم گرامی اصل ”

همه میدانیم که دانشگاه محیطی است برای تحصیل  
علم و معرفت، محیطی که باید سالم و آرام باشلد تلا 

بتوان در آن به کسب دانش و تحقیق پرداخت. اما آنچه که مرا واداشلت 
تا برای بار چندم دست به قلم شوم، متاسفانه مسئولیت گریزی و بلی 
توجهی بعضی از آقایان مسئول در دانشگاه، در مواجهه بلا علفلا  و 

 حجاب  دانشجویان ؛که این روزها دل ما را سخت رنجور کرده است.

خدایا تو خود شاهد باش که برای اجراي احکام اسالمي و با نیت نهلي 
ایلم و  از منکر و تذکری چندین باره به مسئلونن، بله پلا خلواسلتله

مقصودمان توجه به وصیت نامه امام روح ا... است و تلنلهلا اجلرایلی 
شدن منویات  رهبری معظم انقالب را در برخلورد بلا مسلاضل   لد 

کنیم.املروز بلراي شلملا درد  فرهنگی جامعه از مسئولین مطالبه مي
خواهم این جمع را که اندیشه خود را واملدار  نویسم و می  ای می  نامه

گلرا ونله  اندیشه خمینی کبیر می داند، نه سیاه نما بپندارید و نه واپس 
عده ی قلی  بیکار و افراطی بخوانید و نه اینکه متهم کنیلد ملا را بله 

دهم  سیاسی کاری در فضای سیاست زده دانشگاه؛ قول به شرافت می 
که نه از حب و نه از بغض که از سر دلسوزی برای دانشجویان و اسالم 

 و آرمان های امام و انقالب بگویم.

سال از پیروزی انقالب اسالمي و پس از تلحلمل   83با گذشت تنها 
های بی دریغ و دردهاي فراوان مردمان و پر پر شدن جوانان وطلن  رنج

های اسالمي، به حق شایسته نیست در ملکلانلي  براي وصول به آرمان
همچون دانشگاه که نماد فرهنگ متعالی یک کشور است و به فرملوده 

سازي حضرت امام )ره سان  ( باید مبدا تحوالت جامعه و کارخانه ان
یللان و بللی  باشد این چنین شاهد پایمال شدن حقوق دانشللگللاهلل

ای هر چند اندک به اعتقادات دینی مان و شاهد  باشیم که  حرمتی  عده
مسئولیت گریزی و بی تفاوتی آقایان مسئول ؛ بابعضی از دانشجلویلان 

مد و همسو شده اند و محیط مقدس دانشگاه را تبدی  به  گاه  جوالن

ي  ظاهر پرستي یم خصللوصلل خود نموده و فضای دانشگاه را با حر

زننلد  خود و یا حتي با جایي دیگر! اشتباه گرفته و دست به هر کاري مي
که در بعضي موارد زبان هم از بیان آن شرم دارد.مسئولین و ملتلوللیلان 
فرهنگی دانشگاه ! آیا وقت آن نرسیده است که دست از  تسلاهل  و 

فاف و تسامح بردارید؟  ع آیا نمی خواهید قدمی برای ترویج فرهنگ 
ید ؟  مگر حجاب که بستر ساز رشد علمی دانشگاه هم هست بردار

نه اینکه حق مسلم هر دانشجویی که دانشگاه و محیط علمی سالم و به 
دور از آلودگی های اخالقی داشته باشد؟ آیا ترویج پدیده بد حلجلابلی 
 تللجللاوز بلله حللقللوق دیللگللر دانشللجللویللان نللیللسللت؟؟؟

ساده لوحانه است اگر فکر کنید با کمیته انضباطی مشکالت فرهنلگلی  
و بد حجابی ها ح  می شود ! چرا که ما معتقدیم بر خورد انضباطی و 
انتظامی فقط عام  هشدار دهنده و  مانت کننده ایست که شکسلتلن 
 قانون را بلرای هلنلجلار شلکلنلان هلزیلنله دار تلر ملیلکلنلد. 
مطالبه در حوزه ی تعالی فرهنگی دانشگاه و اجرای قانلون در حلوزه 
هنجار های پوشش در دانشگاه می طلبد که بعضی از افراد سرشان را از 
زیر بر  بیرون آورند و به دنبال برنامه ها و فرآیند هایی برای تضلملیلن 
اجرای قانون باشند ! چرا که اجرای برنامه های میان تهی در دانشگلاه 
یا نهادینه کردن مدل ترکیه ای و آزاد گذاشتن دانشجویان در ملحلیلط 
مقدس دانشگاه،  نتیجه ای جز نابالی گری  و فساد و بی بند وبلاری 
برای دانشجویان و دانشگاه ندارد و بدانید و مطمئن باشند که دود ایلن 
آتشی که بعضی از افراد در دانشگاه سعی دارنلد بلیلافلروزنلد، چشلم 
خودشان را کور خواهد کرد و در قیامت خود در این آتش  خلواهلیلد 
سوخت. خطاب به بعضی از افراد در دانشگاه عرض ملی کلنلم کله 
خواهشا ذره ای غیرت دینی از خودتان نشان دهید و به حفظ کلراملت 
انسانی و ارزش های دانشجویی توجه کنیدو به اعتقادات و هویت ملی 

خود را و دینی مان پایبند باشید.  یف  ظا شما و
فراموش کرده اید یا خود را به خواب غفلت زده 

کلله اید؟  برای بار چندم و آخللر بلله کسللانللی 

خودشان را به خواب غفلت زده اند تذکر می دهیم تا اتمام حجتی باشد 
بر آنهایی که هشدار های آقا و مقتدایمان حضرت امام خامنه ای )ره(، 
در مورد تهدیدات تهاجم فرهنگی دشمن را جلدی نلملی گلیلرنلد و 
متأسفانه بعضی ها به عنوان مروج آن تهدیدات عم  کرده و می کنند و 
مطمئن باشند که نیروهای مومن و انقالبی دیگر اجازه ی جونن دادن 
و یکه تازی و نهادینه کردن مدلهای ترکیه ای و فرهنگ غربی و مغایلر 
با ارزشهای اسالمی را در دانشگاه به شما نخواهند داد و افکار پوسیلده 

ــــــــلی ایللن افللردا بللخللصللو  را   خللواهللنللد گللرد.  ِگــــ

آقایان مسئول در دانشگاه:  از بی توجهی و بی اعتنلایلی بله مسلاضل  
فرهنگی دست بردارند و از انجام کارهای شعاری بدون بازده که فلقلط 
 به درد پر کردن کاغذ های رزومه شخصی می خورد اجتنلاب کلنلنلد. 
اقدام به تدوین برنامه ی منسجم فرهنگی نمایند  و با استفاده از افلراد 
متخصص و متعهد در حوزه ی فرهنگ از اتال  بودجه فرهنگی که از 
 جیب شخصی دانشجویلان تلأملیلن ملیلشلود جلللوگلیلری شلود. 
از آقایان مسئول خواهشمندیم که  من اجرای صحیح قانون و  وابط 
و عفا  و حجاب و مبارزه با پدیده ی بد حجابی در محیلط ملقلدس 
دانشگاه ، از وارد شدن صدمات و آسیب های جبران ناپذیر بر محیطلی 
که باید منشأ علم و ایمان باشد، جلوگیری نمایند و اجازه هنجار شکنی 
و هتاکی، خواه از سوی مسئولین و کارکنان و اساتید، خواه از سلوی 
دانشجویان را ندهند و رفتار و برخوردی مطابق  لوابلط قلانلونلی و 

رهبر کبیر انقالب را به متولیلان  شرعی انجام دهند. در خاتمه، این کالم

: "اگر دانشگاه را سست بگیریم و از دست برود، کنیم که امر گوشزد مي
، صفحه ٨ همه چیزمان از دستمان رفته است." )صحیفه نور، جلد 

 ١٤١ ) 

 آقایان مسئللول چشم هایتان را باز کنید...

 

گزارش سه ماه پیش )وزیر راه و شهرسازی( برای رهبرانقالب    

مشهد سیستمی راه اندازی کردیم که حالتالی  -برای قطار تهران

  بی صدا سیناله گفتماناگر لوکوموتیوران بمیرد، اتفاقی رخ ندهد!

 بزن!!

بیارن تلویزیون یه هزاری از جیالبالش   االن باید محسن رضایی رو

سوم شدن پولتون یادتالون هسال! ! شالد   در بیاره بگه اون یک

   نشه یک پنجم صلوات بفرس!!!گفتمانچهارم... یک

  مشکل افزایش نرخ دالر از خودشیفتگالی 29حسن روحانی سال 

از عدم مشورت و استفاده از ابزارهای علمی بالرای اداره کشالور 

 تومن رسیده !۴ آهان... پس بگو چرا دالر به مرز گفتماناس!... 

هایی در کار اس! که فراکسیون امید را وارد مسائالل  عارف  دس!

= تالعالداد  9×   تعداد اعضای فراکسیون  گفتمانای کند!  حاشیه

 دس! های حاشیه ساز !

رای مثب! در  22ساله قانون تحریمهای ایران، با  01طرح تمدید 

مانبرابر صفر رای منفی  در سنا به تصویب رسید!  ت   فشالار گف

ایمیلی احتمالی ظریف به جان کری  خو  بی تربی! حاال چطور 

جوا  افکار عمومی ایران رو بدم  راستی ماله تو آمریکا چالنالده  

 می تونی چند تا برام بفرستی 

 01واکنش احتمالی رئیس جمهور به تمدید قانون تحریم هالای 

   ا... اکبرگفتمانساله  خدا برجام را آورد و حاال هم برد! 

برد بالر جالای  -برجام برای ما بسی فایده داش! / یک بازی برد

گذاش!/  حتی سرمان اگر کبهی رفته / یکبار ولی کبهمالان را 

 بر نداشتیم—داشتیم—کاشتیمگفتمان  برداش!!!/ 

قببً فقط تحریم هاى فلج کننده داشتیم،االن برجامِ فلج کنالنالده 

   ظریف رو با ویلچر یادته!!گفتمانهم بهش اضافه شده...

باتوجه به این که برجام خورشید تابان بود، االن دیگه تالقالریالبالا 

  خواهران و برادران روشنالفالکالر، گفتمانخورشید گرفتگی شده! 

 نماز آیات را فراموش نکنید !!

آقای الریجانی یادتان هس!، دهان منتقدان برجام را بستید وآن 

دقیقه تصویب کردید..  آمریکایی ها هم تحریم ها را در  91را در 

ماندقیقه تمدید کردند بدون حتی یک رای مخالف...  91 ت   گف

 وای بازم بی صدا سینه بزن !!

اگر قرار باشد سه دستاورد از خودم به یادگار بگذارم میالخالواهالم 

وای گفتمان  یکی از این سه مورد توسعه راه آهن کشور باشد !!! 

 وای  بازم بی صدا سینه بزن !!

 تلخند سیاسی هفته!!!

 انممن اسالمی داشمویا  برگزار میکند 

 من یار نیمه راهم، برجام پر ز آهم

 اول پر از کف و سوت، بعدا چه واه واهم!

 هر کس مرا ندیده، عقل از سرش پریده

 از این جه! شبیه تن پوش پادشاهم

 من یار خوش زبانم، کم سود و پر زیانم

 اخم! کنم فراوان، با غیر، قاه قاهم

 وق! هواشناسی، من را تو می شناسی

 من آفتا  تابان، من ابر پا به ماهم!!

 در بازی دو سر بُرد، یک گل زد و دو تا خورد!

 جدی نگیر زیرا... من عاشق مِزاحم

 هر روز یک گشایش، با گفتگو و سازش

 هی پاره گشته ام چون، روبان افتتاحم!

 اسم مکان راح!، از با  استراح!

 من جای راحتی ها، یعنی که بالالالووووق

 در کار خود عمیقم، من مثل منجنیقم

 درگیر چاله بودیم، االن درون چاهم

 نه از سرم کبهی، نه بر سرم کبهی

 برداری و گذاری، زیرا که خود کبهم

 دادت رسد به فریاد، هرگاه آوری یاد

 با الستیک کم باد، من یار نیمه راهم

  شعر طنز دانشمویی من یار نیرمه راهم

 من به یک نمره ناقابل ده خشنودم

 و به لیسانس قناع! دارم

 من نمی خندم اگر دوس! من می افتد

 من در این دانشگاه در سراشیب کسال! هستم

 خو  می دانم کی استاد کوئیز می گیرد

 اتوبوس کی می آید

 خو  می دانم برگه حذف کجاس!

 هر کجا هستم باشم

 تریا ، نقلیه و دانشکده از آن من اس!

 چه اهمی! دارد، گاه می روید خار بی نظمی ها

 رخ! ها را بکنیم ، پی ورزش برویم

 توپ در یک قدمی اس!

 و نگوییم که افتادن مفهوم بدی اس!

 و نخوانیم کتابی که در آن فرمول نیس!

 و بدانیم اگر سلف نبود همگی می مردیم

 و بدانیم اگر جزوه استاد نبود همه می افتادیم

 و بدانیم اگر نقلیه نبود همگی می مانیم

 و نترسیم از حذف و بدانیم اگر حذف نبود می ماندیم

 و نپرسیم کجاییم و چه کاری داریم

 و نپرسیم که در قیمه چرا گوش! نیس!

 و اگر هس! چرا یخ زده اس!

 بد نگوییم به استاد اگر نمره تک آوردیم

 کار ما نیس! شناسایی مسئول غذا

کار ما شاید این اس! که در حسرت یک صندلی خالی پیوسته شالنالاور 
 باشیم

صب روز یکشنباله 

بود وارد دانشکالده 

ادبیات شدم وغرفه 

غرفه بچه های انجمن اسبمی بود چند قدم  -ای توجه ام را به خودش جذ  کرد این غرفه

که جلو تر رفتم دیدم که نوشته شده  یک دقیقه سکوت برای برجام...کسی چیزی نمیگف! 

یک دقیقه سکالوت بالرای   –تا دقایقی سکوت حاکم بود تا اینکه چشمم به نوشته ای افتاد 

برجام و وقتی که دلیل را جویا شدم یکی از بچه ها که در حال پخش کلیپ هالای وعالده 

های عملی نشده دول! بود ولباس مشکی بر تن داش!  در جوابم گف!   در حالی که ما به 

همه تعهدات خود در برجام عمل کرده ایم سنای آمریکا تحریم های خود را علیه ایران باله 

مدت ده ساله تمدید کرده که ما بچه های انجمن اسبمی را بالر آن داشال! کاله بالرای 

همدردی با دول! محترم که تمام چشم امید خود را به تدبیر آمریکایی ها دوخته بود و بالا 

 این تمدید تحریم ها تمام امید ها بتن شده بر آن شدیم برای برجام مراسم ختم بگیریم .

جمع دانشجویان را کنار زدم وجلوتر رفتم ناگهان نگاهم بر سینی خرمایی افتاد که زیر آن 

نوشته بود خرمای فاتحه برجام در این حین حس و حال عجیب وغیر قابل وصفی داشتم و 

در حالی که بغض گلویم را گرفته بود خنده تلخی بر لبانم بود نشس!. در این حین کلالپالی 

پخش میشود از فرمایشات رهبری در مورد اینکه گفته اند  من به مالذاکالره بالا آمالریالکالا 

 خوشبین نیستم... همان جا بود معنای گوش به فرمان ولی امر بودن را فهمیدم. 

 

 روایـــت یــک روز تلــخ



 

 سـال  دهــــــــم
 602شـمـــــــــــــاره 

خبرنامه انجمن اسالمی دانشــــــجویان دانشگاه  5931آذر  ماه51دوشنبه 
 خوارزمــــــــــــــــــــــی

قصد دارد تا آنجا که محدودیت های رسانه ای اجازه میدهد نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات، درد و دل “ روی خط...”ستون روی خـــــــــط ...
 ها و هر آنچه که شما می خواهید بگویید و لی گوشی برای شنید پیدا نمی کنید را انعکاس دهد؛

یر به ما قوت قلب دهید.  پس با ارسال پیامک به شماره ز

49740940090 

آبان اعبم شد که نیکسون معاون رئیس جمهالور  9۴در تاریخ 

آمد تا نتایالج   آید. نیکسون به ایران می  آمریکا از طرف آیزنهاور به ایران می

پیروزی سیاسی امیدبخشی را که در ایران نصیب قوای طرفدار تالثالبالیال! »

«اوضاع و قوای آزادی شده اس! )نقل از نطق آیزنهاور در کنگره آمریکا بعد  

مرداد( ببیند. در مقابل دانشجویان مبارز دانشگاه نیز تصمالیالم  92از کودتای 

گرفتند که در فضای حکوم! نظامی بعد از کودتای سالیالاه، هالنالگالام ورود 

نیکسون، نفرت و انزجار خود را به دستگاه کودتا نشان دهند. دو روز قبالل از 

آذر( زاهدی تجدید رابطه با انگلستان را رسما اعبم کرد و  0۴آن واقعه تلخ )

«دنیس رای!»قرار شد که  ، کاردار سفارت انگلستان، چند روز بعد باله ایالران  

آذر تظاهراتی در گوشه و کنار به وقوع پیوس! که در  0۴بیاید. از همان روز 

آذر  01ای دس! گیر شدند. این وضع در روز   نتیجه در بازار و دانشگاه عده

هم ادامه داش!. و بیشتر اعتراض ها از دانشکده پزشکی و داروسازی و حقوق 

و علوم آغاز شد. صبح شانزده آذر، هنگام ورود به دانشگاه، دانشجویان متوجه 

تجهیزات فوق العاده سربازان و اوضاع غیر عادی اطراف دانشگاه شده، وقالوع 

کردند. فضا بشدت آبستن حوادث و درگیری بالود.   ای را پیش بینی می  حادثه

بعد از گذش! مدتی برای جلوگیری از تنش و درگیری چنالدیالن دانشالکالده 

تعطیل اعبم شد و در ادامه سراسر دانشگاه به دستور رییس دانشگاه تعطیالل 

گردید. نیروهای نظامی رژیم که بشدت رف! و آمد دانشجویان را کالنالتالرل 

کرده و در این بین عده ای را نیز دستگیر نموده بودند, با حضور در کالبس 

یکی از اساتید دانشکده فنی )مهندس شمس استاد نقشه کشالی( زمالیالناله 

اعتراض را در کبس درس ایجاد کردند. آنان قصد داشتند دو دانشجو را کاله 

ظاهرا به حضور نظامیان در دانشگاه اعتراض داشتند را دستگیالر نالمالایالنالد. 

دستگیری دو دانشجو کبس را به هم زده، دانشجویی دیگر بر روی نیمالکال! 

کبس فریاد می زند  "آقا ما چقدر بی عرضه هستیم. چقدر بدبخ! هسالتالیالم. 

این کبس نیس!، این درس نیس!. یک عده ای بدون اینکه از اسالتالاد و از 

گالیالرد.  شوند و هیاهو در مالی کادر دانشگاه اجازه بگیرند وارد کبس می

ریالزد و  تف به این کبس و تف به این مملک!!" دانشکده فنی به هم می

گیرد و به یکباره فرمان آتش صالادر  در محاصره کامل نظامیان قرار می

ای زخمی  غلطند عده شده و دانشجویان در صحن طبقه اول به خون می

شده و در این میان سه دانشجو به نامهای قندچی و بزرگ نیا و شالریالعال! 

آذر پلیس توسط رادیو اعبم کالرد   01رسند. همان روز  رضوی به شهادت می

ای از دانشجویان در کبسهای درس نشسته بودند و به پاللالیالس چالهالره  "عده

کردند و این باعال  شالده کاله  دادند و پلیس را مسخره می خشنی نشان می

پلیس به واکنش بیفتد. پلیس قصد زدن دانشالجالویالان را نالداشال! ولالی 

شان را بگیرند. پلیالس  خواستند اسلحه دانشجویان به پلیس حمله کردند و می

در قالب دفاع این کار را کرده و قصدش زدن دانشجویان نبوده اس!." فالردای 

فرستد تا خودش را  آن روز شاه تیمسار مزینی را برای دلجویی به دانشگاه می

کند و در  های شهدا مبقات می از این گناه و تقصیر تبرئه کند. وی با خانواده

 01کند. دو روز بعد از واقعه  دانشگاه به ظاهر از اساتید و روسا عذرخواهی می

آذر، نیکسون به ایران آمد و در همان دانشگاه، در همان دانشگاهی که هنالوز 

گناه رنگین بود دکترای افتخاری حقوق دریاف! کالرد.  به خون دانشجویان بی

آذر به عنوان روز مقاوم! و ایستادگی دانشجویان این سرزمالیالن در  01روز 

برابر استعمار غر  و استبداد و خودکامگی در دفتر تاریخ این سرزمالیالن باله 

 .       یادگار ثب! گردیده اس!

 ”مهدی سعیدی ”                              

 آذر به روز دانشمو نام گذاری شد؟  52چرا 

“دانشمو روزت مبارک”                      محصول باغ برجام برداشت شد!“   بیمه بودند و جای نگرانی نیست” آمریکا یه دروغ بزرگ است      

 در این شماره از نشریه میخوانیم : 

یادداشت دانشمویی کیر  ومرات  -
نررویسررنررده سرریرردمرر رردی اسررکررویرری -

 دبیرسابق سیاسی انممن اسالمی 

یادداشت دانشمویی به منراسربرت   -
 آذر روز 52

 نویسنده: م دی سعیدی  -دانشمو
یررادداشررت دانشررمررویرری: کررریررم  -

مشرراور دبرریرررکرر     -گرررامرری اصرر 
 انممن اسالمی 

 پوستر های مناسبتی  -
 ستو  تلخند سیاسی !! - 

شعر طنز دانشمویی بره مرنراسربرت  -
 روز دانشمو
 -مرن یرار نریرمره راهرم-شعر طرنرز 

دریافتی از کانال تلرگررامری کرانرال 
 بصیرت سرا 

 
-تصراویرر فررفره نشرریره گرفرتررمرا  

 منتظرتا  هستیم-دانشکده ادبیات 

جهان تغییر کرد!  انفجار امید!! دنیا به احترام ایران 
ایستاد!کلید چرخید ایران خندید!! قدرت های بزرگ در 

 برابر ایران تسلیم شدند...
درست حدس زدید؛ جمالت فوق بخشی از اظهارات هوشمندانه و دقیق روز 
نامه های زنجیره ایست که در جریان بعد از توافق هسته ای؛ گاگول  وار بهه 
خوشحالی )دقیقا هیچ( توافق پرداختند وآسمان ریسمان بافی ها کهردنهد تها 

 دستاورد تیم مذاکره کننده را معجزه قرن بنامند...
این بیانات فخیمانه جای تعجب ندارد چرا که زنجیره ای ها ید طهوییهی در 
جدول زدن دارند. اما عجیب تر از موارد مذکور؛ این است که مسهوهولهیهن 
مربوطه در زمان توافق هسته ای قسم جالله میخوردند و تاکید مهیهدهردنهد 
)وا... باا... تا...( که ما در توافق هسته ای با مشدلی مواجه نخواهیم شد یها 
شخص شخیص همیشه خندان کابینه؛ آقای ظریف که اینک دیگر خنده های 
زمان مذاکرات هرگز بر لب های ایشان مشاهده نمیشود در آن زمان میگفتنهد
) همه تحریم ها یک جا لغو خواهد شد( یا حتی خود رئیس جمهههور بسهیهار 
محبوب و مردمی مان جناب آقای روحانی که همچون وعده های گذشته خود 
در این مورد نیز وعده لغو تمامی تحریم ها در روز بعد از اجرای توافق هسهتهه 
ای را داده بودند اما بعد از گذشت ده ماه نه تنها تحریمی لغو نگشت بلده بهر 

 isAتحریم های جدید نیزاضافه شد که تصویب تمدید قانون های موسوم به 
 در این حوزه است .

در ضعیف بودن برجام دلیل ها بسیار و مجال اندک است و این دییل را از 
سال گذشته در تحلیل های گوناگون خود در همین نشریه با عنوان )صهدای 
خرد شدن استخوان های برجام به گوش میرسد؛ تدرار میدنم آفتاب بهرجهام 
غروب کردو...( گفته ام اما به خاطر دارم در همان زمان که ایهن بهراورد را 
تحلیل می نمودم عده ای از دوستان ساده اندیش دانشگاه با قاطعهیهت مهی 

گفتند برجام بزرگترین دستاورد است چرا که بزرگترین دیپلمات)ظریف(آن را 
به پیش می برد اما باید به همان دوستان به ظاهر سیاسی عرض کهنهم کهه 
برجام به شمارش معدوس افتاده ونفس های اخرش را میدشد وکار از ُخهرد 

 شدن استخوان گذشته است 
و هم چنین باید به آقای روحانی عزیز گفت که آیا این بود دسهتهاورد فهته  
الفتوح تان ؟؟؟آیا این بود معجزه قرن تان؟؟؟ این بود تَرک برداشتن دیهوار 
تحریم ها؟؟؟ سردار های دیپلماسی شما که مدال افتحار به سینه آنها نصهب 
نمودید و تمام قد به دفاع از آنان پرداختید و حتی یک بار سخن منتقدان در 

ماجرای برجام جدی نگرفتید و مدام با بی سواد وبی شناسنامه وبهرویهد بهه 
جهنم و... منتقدان را یاری نمودید باعث گشت در شرایط کنونی با ضهعهفهی 

 اساسی مواجه شویم و دستاورد تقریبا هیچ برجام را عینی تر مشاهده کنیم.
میلیونی به امید این گرفته شهود    08اینده سه سال و اندی زمان یک ملت 

دستاوردی در پیش خواهد بود طوری که حتی آب خوردن و ازدواج جوانان به 
آن پیوند زده شود؛ اقایان دولتمردان ایا فدر این را کرده اید که اگر این وعهده 
)برجام( هم مانند سایر وعده های دیگر عملی نشهود کهه نشهده دولهت 

 راستگویان با چه بحران هایی مواجه خواهد گشت؟؟
با کمال تاسف واز سر دلسوزی باید این ندته را خدمت مسهوهولهیهن دولهت 
یازدهم متذکر شوم که مردم و افدار عمومی در برابر اعمال شهمها قوهاوت 

به شخصهی رای  69خواهند کردو تصمیم خواهند گرفت. مردم در انتخابات 
خواهند داد که در عمل به وعده های خود کارنامه ی قابل قبولی داشته باشهد 
نه اینده با جو سازی و شانتاژ بازی لغو یک سخنرانی حزبی   دغدغه اصهلهی 
کشور قلمداد شود و رئیس جمهور محترم دو وزارت خانه را مسوول پیگیری 
دییل یک سخنرانی معمولی کند. مایه شرم ساری این اسهت  لهغهو یهک 
سخنرانی جناحی بر مشدالت مهم تر دیگر جامعه چون کوچک شدن سفهره 

 مردم و بیداری جوانان و رکود و... پیشی گیرد. 
مایه شرم ساری خسارت محض برجام است. مایه شرم ساری لغو نشهدن 
تحریم ها و عدم بهبود وضع اقتصادی است ... انسان نمیداند از کدامهیهن 
دستاورد های پیروز مندانه دولت یازدهم سخن گوید؛ از آفتاب تابهان کهور 
کننده چشم برجام بگوید یا گشایش اقتصادی بی نظیر حاصهل شهده در 
دولت تدبیر یا وعده های عمل شده ی آقای روحانی یها افهزایهش عهزت 

 پاسپورت ایرانی و...در نهایت باید گفت روحانی مچدریم                                

 کیررررررررر  و مرررات 

“سید مهدی اسکویی”  
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