
نشریه سیاسی، فرهنگی 
و اجتتاتت تتایتتی  تتنتت تتی  
انج ن اسالمتی اانشتجتنیتان اانشتگتا  

 -702شت تار     -خنارزمی سال اهم 
مدیر مسئنل :  5931آذر ما  77اوشنبه 

 سرابیر:ح یدرضاکاراگر  -مهدی کیانی
 

*بوی شوم امتحان آید همی/  یاد صفر مهربان آید همی/ ماز تعلیم    
تعل  خسته ای / دل به امید تقلب بسته ای / دبستان   دبمیمرامتمان   
دانشگاهش/ جملگی بخشیدی  به لقای امتحانش/ ما بمرای سسمب 
مدرک آمدی / نی برای درک مطلب آمدی / گر تو ای یار مهربان،آاان 
بوی/  گر تو ای مهربان،سری  بوی/ حال ما افز ن شمود ز خموشمی  
دیگر نگویند دسترا ارخوشی/  گر َدهی،ای هر چه گوی  س  نیس / ز 
من    یاران،اه دهتایی بیس/ گر سنی همه دبیران را ه  راحت/  در 

 :بلهههههههگفتمانلحظه سن ،یک د  دعایت.

*مراحل درس خوندن: گرفتن چند عکس الفی از خمود.. ممقمداری 
خواب ر  جز ه ها..چک سردن اینستاگرام   تلگرام خوندن یادگارهایی 
سه ر  جز ه نوشتی.. چند تا دعا  به ااتاد..  خسته شدم دیگه برم یمه 

 چی بخورم..

*ای دانشجو...ای در به در هزارتومن پول!ای ژتون خور!ای مخمتمر  
غذا!!ای غربت نشین!ای الکی خوش!ای تک زنگمی!شم مت خموش 

 :شب شما همخوشگفتمان

*دانشگاه چیست ؟؟ارزمینی ااتکه پسرا برای فمرار از امربمازی   
دخترا برای پیدا سردن شوهر به آن عاجزانه پناه می برند لی در نمهمایمت 
پسرا آخرش باید برن اربازیاما انصافا دخترا آرایشگرای خوبی میمشمن 

 :عحب!!گفتمان

*شیر یا خط دانشجویی :اگه شیر ا مد میخواب  ! اگر خط ا مد فیملم  

 بی خیالگفتمان:می ین  !اگه راات ایستاد درس میخون  !! 

خوابگاه دخترا: ااااااای فقمط -*بز دی در خوابگاه های اراار سشور
د ر خوندم ، به د ر پنج  نرایدمخوابگاه پسرا:احمق مگه نمممیمگم   4

 : پسرا درس بخونیدگفتمانانقده درس نخون!!!!!؟؟؟

*صفایی ندارد اراطو شدن خوشا پر سشیدن پراتو شدن تمو سمه پمر 
 نداری پراتو شوی بنشین درس بخون تا اراطو شوی!

میلیون   خرده ای،باید قناعت سمنمد تما 9* زیر سشور گفته با حقوق 
ر ز شما برابر اات بما 3زندگیش بگذرد. آقای  زیر آیا میدانید حقوق 

حقوق یک ماه سارگران زحمتکش؟بنظرتان زندگی سارگمران چمگمونمه 

 به راحتی خخخگفتمان: میگذرد؟

*خدا قوت!د ر ازانصاف اات اگر د لت ر حانمی را بمی دامتما رد 
اال ا  به این داتا رد رایده سه بفهمد مشکمل 4بدانی . پس از تقری ا 

سشور چیست!!در ر زهایی سه باید ا سارنامه ارائه دهد   بگوید بمرای 
حل مشکل بیکاری   مشکالت اقتصادی   معیشتی ممردم سشمورش 
چه سار سرده اات، در حالی سه عمر د لتش تقری ا به ار آممده اممر ز 

: "خدا_قوت_مرد!!!گفتمانگفته "مشکل شماره یک ما بیکاری اات 

 خسته ن اشی پهلوان!!!

* ضعیت بد غذای خوابگاه ها: شتر را گفتند، چرا گمردنمت سمجمه ، 
گفت: سجای  رااته؟ معدل سل دانشجویان: هر اال دریغ از پمارامال 
 قتی دانشجوی جدید الور د دن ال پر ژه باشد: غوره نشده مویز شمده 
اه نمره تشویقی: از سیسه خلیفه بخشیدن  احد زیادی گرفتن در ا ل 
ترم   پاس نکردن آن در آخر ترم:  قتی سه جیک جمیمک مسمتمونمت 

 بود،فکر زمستونت ن ود؟

گرفتن نواقم   -*مراحل درس خواندن دانشجو: خوابیدن ر ی جز ه
خاک گیری گوشه ی م ایل گرفتن چندعکمس بماگموشمی  -گل قالی 

پرایدن مقمدارممطمالمعمه ی  -ازخوددرحاالت مختلف درس خواندن
خستگی ازدرس  رفتن به  -بدگفتن به درس  ااتاد دانشگاه -د اتان

 امت یخچال برای برداشت آذ قه                                                                  

د شن ه،  جلسمه ر ضمه برنامه این هفته هیئت مح ان اهل بیت) (: *
بما نمفمس بمرادر -به سالم حجت االاالم حاج اقا نعمممتمی هفتگی 
پنجشن مه،  اه شن ه، قرائت دعای توال به نفس برادر ص ری رضوانی

به نفس برادر رضوان خواه جمعه، قمرائمت قرائت دعای پر فیض سمیل 
جمممعمه،  -به نفس برادر حاجیانی ص ح جمعه( ٧دعای ندبه)ااعت 

زمان سلیه برنامه  -به نفس برادر ترساشوند-قرائت زیارت آل یااین) (
بمرگمزار  ٧ها بعداز نماز عشاء)بجر دعای ندبه سه ر ز جمعه اماعمت

 میشود(   مکان ه  مسجد امام علی ) ( دانشگاه خوارزمی می اشد.

*تاریخ گواهی داد سه اشک دلواپسان آن ر ز درآمد چون می دانستمنمد 
برجام یعنی  عده ار خرمن، برجام یعنی اه اال اقتصاد   تمولمیمد   

 همه چیز مملکت را معطل سردن   تهش ه  تمدید تحری  ها...

* محمود  اعظي  زیر ارت اطات   فنا ري اطالعات د لت یازده  : در 
هرسس با هر تفکری سه ساندید شود، هدفمش  99انتخابات اردی هشت 

 تخریب آقای ر حانی اات!

*بودجه مواسه حفظ  نشر آثار امام زیرنظمر حسمن خمممیمنمی، از 
رایده؛ پااخ اینکه این 99میلیارد تومان در اال77به  99میلیارد در11

مجموعه با چنین بودجه هنگفتی سدام اقدام درخوری را انمجمام داده، 
 اخت نیست!

*فقط تمیمتمر آب   همواشمنماامی:پمنمر شمنم مه بماران   بمرف 
راه+ارما...شمالغرب سشور پار های خودتان را آماده سمنمیمد بمرف 

ر ز آینده ر زهای طالیی در انمتمظمار   11ااتان طی  5انگین  در دیار 
ایران... هفته ی بعدی برف   یخ ندان شدید بطور  ایع ایران را فمرا 
میگیرد...ر زهای "یلدا" همراه با برف   یخ ندان در نیمه ی شمممالمی 
سشور  برف   باران در جنوب سشورخ رهای جمزئمی در اطمالعمات 

 بعدی،با ما همراه باشید... )احتمال تغییرات هست(

انجمن ااالمی دانشجویان به نوبه خود از مسئول سانال تلگرامی صفیر 
خوارزمی جناب آقای محمد علی اشتری دبیر محترم انجمن عملمممی  
صنایع  عضو شورای عمومی انجمن ااالمی دانشجویان جهت تمامی 
زحمات ایشان تقدیر  تشکر می نماید امید ان اات ایشان را در مقاطع 

 تحصیلی باالتر   شاهد رشد ایشان باشی  .  من ا... التوفیق 

 درد دل ها ی دانشجویی

 

ها اعتماد کرد و فرریر   نباید به آمریکایی:ای در دیدار عمار حکیم امام خامنه

 ذخیره بزرگ امروز و فردای عراق است لبخند آنها را خورد حشد الشعبی

درصدی اعزام به عتبات عالیات در سال  ۷۲رئیس سازمان حج و زیارت از رشد 

خبر داد و گفت: امسال ظرفیت اعزام زائران ایرانی به یک مریروریرون نرفرر  ۵۹

 رسد. می

های دیجیتال در ایران با  کارشناسان حاضر در نشست بررسی حوزه مصرف بازی

میویارد تومران  ۹۵۵ای در ایران بالغ بر   های رسانه بیان اینکه گردش مالی بازی

های دیجیتال به خرار  از کشرور  است اعالم کردند که یک میویون دالر بازی

 صادر شده است

معاون و سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: طی یک دهه گذشته میران 

درصد رسیده که در ایر  مریران  ۷۹درصد به  3مصرف مواد مخدر صنعتی از 

 برابر رسیده است. ۷تمایل زنان به 

های سنجش کیفیت هوای شهر تهران،  بر اساس آخری  آمار و اطالعات ایستگاه

 های حساس قرار دارد کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه

واقع در کررانره  «النور»از آزادسازی محوه  «قادمون یا نینوی»فرماندهی عمویات 

 شرقی شهر موصل خبر داد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجوس از مشخص شدن اعضای هیات 

رییسه کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در جوسه کمیسیون 

 متبوعش خبر داد.

عضو هیأت رئیسه مجوس از خار  شدن استیضاح وزیر عوروم از دسرترورکرار 

 مجوس خبر داد.

جمهور منتخ  آمریکا تأکید کرد که اعتقادی به برخی گزارشات مبنی بر  رئیس

جمهوری آمریکا و در نتیجه پیروزی وی در  مداخوه روسیه در انتخابات ریاست

 ندارد. مقابل هیالری کوینتون

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعالم کرد که اظهارات ضردایررانری وزرای 

خارجه عربستان و انگویس سرپوشی بر نقش مخرب آنها در حمایت از تروریسم 

 تکفیری است.

شهر در مجوس شورای اسالمی از تقدیم طررح کراهرش  نماینده مردم شاهی 

 روابط دیپوماتیک با انگویس به هیئت رئیسه مجوس خبر داد.

ها را  جمهور آمریکا باید تمدید تحریم دبیر شورای عالی امنیت موی گفت: رئیس

 وتو و متوقف کند؛ دست مجریان برای مقابوه با نقض برجام باز است.

الوقرو   آمیز سفر قری  های استان اردبیل در تجمعی اعتراض دانشجویان دانشگاه

 نتانیاهو به کشور آذربایجان را با سر دادن شعار  "مرگ بر اسرائیل محکوم کردند.

رود که داعش  ای انتظار می وزیر دفا  گفت: براساس شواهد و نشانگرهای منطقه

پس از شکست در عراق به آسیای مرکزی و یا لیبی و همچنی  مرزهرای اردن 

 برود.

های ای  قوه شفاف بوده و در تمام اسنراد و  سخنگوی قوه قضائیه گفت: حساب

ام و صداوسیما نیرز  مدارک آن که در ای  جوسه نیز نسخه کاموی از آن را آورده

ها به نام شخص نبوده و به نرام  تواند آنها را به مردم نشان دهد، ای  حساب می

 افتتاح شده است. قوه قضائیه

 اخبار  اجتماعی هفته!!!

 انجتتتتتتت ن اسالمتتتی ااشتتتتتتتتتتتجتنیان 

پیام رهبر معظم انقالب به بیست و پنجمی  اجالس سراسری 

ی خود  نماز:همه همّت گماریم که نماز را در جایگاه شایسته

 بشناسانیم.

 در اجالس نماز قرائت شد به شرح زیر است: 

ی آحاد امت است که از آن  نماز، دری گشوده بر روی همه

میتوان به هدایت و رحمت خداوند رسید و زندگی را در سمت 

و سوی درست و سرشار از خیر و برکت قرار داد. سالمت 

معنوی هر فرد وابسته به نماز است و صراط مستقیم و حیات 

یابد.  ی نماز در آن تحقق می ی هر جامعه نیز تنها با اقامه طیبه

ی نماز در کتاب و سنت، هدفی جز ای   اینهمه تأکید بر اقامه

ندارد که ای  باب رحمت بر روی فرد و جامعه مسومان گشوده 

 مندی از آن دست دهد. بماند و فرصت بهره

سالها است که ای  شعار در ایران اسالمی بر سر دست گرفته 

شده است که: و ای  اجالس سالیانه به همت و پشتکار عالم 

مجاهد و خستگی ناپذیر جناب حجةاالسالم قرائتی برپا میشود 

ی گسترش نماز و به کیفیت الزم  های مؤکد درباره و توصیه

رسیدن نمازهای ما، تکرار میگردد. با ای  حال باید اعتراف 

ی  ی الهی که درمان دردهای عمده کنیم که حق ای  فریضه

فردی و اجتماعی ما است ادا نشده است. ما مسئوالن، ما 

داران امور کشور، ما  گویان، ما سررشته سخنوران و سخ 

ی آحاد و  روحانیان و متولیان تبویغ و تعویم دی ، و ما همه

ی قشرهای مردم، همه و همه در مسئولیت اقامه نماز  همه

ی  شریکیم.همه همّت گماریم که نماز را در جایگاه شایسته

خود که قرآن و حدیث بدان ناطق است، بشناسیم و بشناسانیم 

 و عمل شخصی خود را نیز به تناس  آن تعالی بخشیم.

ی شما و شخص جناب آقای قرائتی را  توفیقات روزافزون همه

 از خداوند متعال مسألت مینمایم.

 ای سید عوی خامنه

   ۷3۵۹آذر ماه  ۷۲

ی  ه ه هّ ت گ اریم که ن از را ار جایگا  شایساه
 خنا بشناسانیم.

 رسول پیام دانشجوی                                                    طنز اانشجنیی 

عضو شورای عمومری انرجرمر  اسرالمری ۵9کامپیوتر 
 دانشجویان 

مصاحبه استخدامی : سالم حال شما چطرورهممرترقراضری 
استخدامی با پارتی : خروبرم.فرقرط دایری جران سرالم 
رسوند.رفتی خونه سالم ویژه بهشون بررسرون، از فرردا هرم بریرا 

 سرکارمصاحبه استخدام بدون پارتی:

تا آجر داری یکیشو میندازی پایریر  3۵سوال ها:. تو هواپیما نشستی 
 چندتا دیگه داریم

تا + درسته. خ ، چطور در سه حرکت یه فیل رو ترو  ۷۵متقاضی:  
یخچال جا میدیممتقاضی:اول در یخچالو باز میکرنریرمردوم فریرورو 

: چهار حرکت برای گذاشت  3میذاریمسوم در یخچالو میبندیم.درسته.
یک زرافه رو تو یخچال بگو متقاضی:اول در یخچالو باز میکنریرم دوم 
فیوو از یخچال در میاریم سوم زرافه رو میذاریم چهارم در یرخرچرالرو 

: خر  ۹: سوطان جنگل کیهم متقاضی: شیر+ درسته.9میبندیم.درسته.
شیر برای خودش جش  تولد گرفته همه حیوانات رو دعروت کررده، 
یکی نرفته، کی نرفتهم متقاضی: زرافه نرفته چون ترو یرخرچرالره + 

: یه پیرزن میخواد از یه رودخونه کم عمق رد شره چرطرور 6درسته.
ازمیان تمساح ها رد شهم متقاضی: خیوی راحت رد مریرشره، چرون 

: پیره زنه در رودخانه افتاد  ۲تمساح ها رفت  جش  تولد شیر+ درسته
اون آجر کره " مرد چرا مردممتقاضی: نمیدونم شاید غرق شد...نه دیگه

 از هواپیما انداختی پایی  خورد تو سرش متاسفانه شما رد شدی !

 دانشگاه در  قاب دوربین  

 –جهت مطالعه روز نامه های :وط  امروز 

 -فرهیخترگران  –کیهان   –جوان –شرق 

ورزشی  به دفتر مرکزی انجم  اسالمری 

 واقع در محوطه مرکزی مراجعه نمایید 



 

 سـال  دهــــــــم
 702شـمـــــــــــــاره 

خبرنامه انجمن اسالمی دانشــــــجویان دانشگاه  5931آذر  ماه77دوشنبه 
 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 باز برجام گویید 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 

عضرو ۵۹امیر حسی  اسماعیوی فقه وحقوق 

شورای عمومی انجم  اسالمی دانشجویران   

و اعرالم  ۵6با نزدیک شدن به انتخابات   -

نظر و موضع گیری های مختوف  دربراره ی 

عموکرد دولت ، قطع به یقی  دولت برای پیروزی انتخرابرات 

پیش رو کارنامه ی عموکردی خود را برای مردم تشریح مری 

کند. مهم تری  و شاخص تری  محور کارنامره مری تروانرد 

سیاست خارجی باشد به خصوص مذاکره برا شرش قردرت 

جهانی پیرامون موضو  هسته ای که به توافق وی  و بررجرام 

منجر شد. توافقی که قرار بود در روز اول اجرای آن کروریره 

تحریم های مرتبط با موضو  هسته ای لغو شرود ولری برا 

ژانویه روز اجرای توافق( و وعده  ۷6گذشت تقریبا یک سال )

های گشایش اقتصادی دولت ،با تصوی  تمدید تحریم هرای 

ده ساله آمریکا در کنگره و نقض آشکار برجام، به نظرر مری 

رسد دیگر امیدی به ثمرات آن باغ بزرگ نیست . بررجرامری 

که در زمان توافق فتح الفتوح و دستاورد بزرگ دولت تدبیرر 

بود و حال با تمدید تحریم ها همه جزئیراترش زیرر نرظرر 

رهبری جوو رفته است! به نظر می رسد تنها نرکرتره مرورد 

استفاده دولت برای استفاده از برجام برطرف کرردن سرایره 

جنگ از سر ایران و اجما  جهانی در مورد حموه بره ایرران 

است. مدت طوالنی است که سران آمریکا از وجود گرزیرنره 

نظامی بر روی میز سخ  می گویند اما اگر کسی کرمری برا 

آمریکا و سیاستش و از ای  طرف با قدرت برازدارنردگری و 

دفاعی جمهوری اسالمی آشنا باشد قطعرا بره پروو برودن 

ادعاهای سران آمریکا و صرف تبویغاتی بودن ای  حررف هرا 

اذعان میکند. تحویوگران و مقامات آن هرا برارهرا از عردم 

کارایی گزینه نظامی بر عویه ایران و متحمل شدن هزینه ای 

گزاف برای آمریکا و اقتصاد جهانی سخ  گفته انرد. هررگرز 

اقتصاد سرمایه داری و لیبرالیستی ریسرک پرذیررش ایر  

خسارت و هزینه ها را حتی در صورت پیروزی قطعی نرمری 

کند زیرا نه تنها آمریکا بوکه اکثر کشورها در آن دخریرل 

هستند و هرگز منافع خود را فدای جنگ افروزی آمرریرکرا 

نمی کند. دیگر مورد منطقه جغرافیایی ایران و امکان تسورط 

بر تنگه هرمز و شاهراه اقتصاد جهانی است و هدف قرار داده 

شدن پایگاه های نظامی آمریکا در خاورمیانه و مهمتررهردف 

قرار داده شدن رژیم صهیونیستی توسط جمهوری اسرالمری 

است.به عنوان مثال گفته رابرت گیتس)وزیر دفا  آمریکا در 

زمان جر  بوش(: حموه به ایران برای ما فاجعه بار خرواهرد 

بود و چند نسل ما را رد آن بخش جهان آزار خواهد داد. در 

داخل کشور هم همیشه فرماندهان عالی نظامی کشور پاسر  

تهدید های آنها را داده اند و از آمادگی کامل ایران گفته اند. 

سردار حاجی زاده )فرمانده نیروی هوافضا سپراه پراسرداران 

انقالب(:م  به موت ایران قول میدهم هیچگونه نراامرنری از 

بیرون مرزها متوجه ایران نخواهد شد؛نگرانی مرا فرقرط از 

آقازاده هاست. آری در استعمار فرانو دیگر نیازی به حرمروره 

نظامی نیست و با وجود مدیران و مسئوالنی با خط فکری و 

در مسیر پیشبرد اهداف آنهاهستند لزومی به ای  کار دیرده 

نمی شود؛در طول تاری  همیشه ثابت شده خرواص اطرراف 

عوی) ( باعث تسویم مالک ها با وجود فراصروره ده ضرربره 

 شمشیر از خیمه معاویه شده اند. 

 محنر کارنامه؛ سیاست خارجی  
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 در ای  شماره از نشریه میخوانیم : 
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کارنامه ؛سریراسرت -۵۹یادداشت دانشجویی امیر حسی  اسماعیوی ورودی فقه وحقوق 

 خارجی 

 پوستر ها و کاریکاور های مناسبتی!!

نویسنده رسول پیام دانشجوی کامپیوتر عضو شورای عمومی انجرمر  —ظنز دانشجویی

 اسالمی دانشجویان 

 اخبار  اجتماعی هفته!!!

 دانشگاه در  قاب دوربی  !!

 پیام رهبر معظم انقالب به بیست و پنجمی  اجالس سراسری نماز.

 درد دل ها ی دانشجویی.

 

برجام نتیجه دو نگاه غلط است. یکی خوش بینی و اعتماد بهه 
آمریکا و به عبارت روشن تر غرب زدگی و دیگری گهره زد  
مسائل کشور به تحریم و حل مسائل با قدرت های جهانی. بر 

ای از اقدات توسط دولت_ یازدهم انهجهام  این اساس سلسله
شده و تقریبا امروز روشن است که نتیجه ای را بهه دنهبها  
نداشته است. رهبری معظم_ در ابتدای مذاکرات فرمهودنهد 
که این مذاکرات برای ملت_ایرا  تجربه ای خهواههد شهد. 
اینک وقت آ  است که درسها و تجربیات این رونهد مهرور 
شود: درس_بگیریم که آمریکا دشمن است و به دشمن نبایهد 
اعتماد کرد. به عبارت بهتر آمریکا تغییر نکرده است. دشمهن 

کند. برای آمریکا برجام قهعهعهه ای از  است و دشمنی می
دشمنی با ایرا  محسوب میشود. می خواهد ایرا  را زمهیهن 
گیر کند و برجام هم یک بهانه اش. اما دوستا  داخلی آمریکا 
در خوش بینانه ترین حالت خودشا  را بهه خهواب زدنهد. 
طوری حرف می زدند که گویی ما با یک دوست قابل اعتمهاد 
در حا  مذاکره ایم. درس_بگیریم کهه ریشهه مشهکه ت 
اقتصادی کشور در داخل است و نه در خهار.. حهل ههمهه 
مسائل اقتصاد را به تحریم گره زدند و انتظار هم داشتند کهه 
مسائل حل شود اما در برجام دیدیم جز برخی تحوالت روانهی 
اولیه و موقت اتفاق اقتصادی خاصی نیفتاد. باید بیاموزیهم و 

حل مسائل کشور در داخل است. دنهبها   درس بگیریم که راه
راه حل ها در بیرو  از کشور نباشیم. برویم اقتصاد_مقاومتهی 
را دنبا  کنیم. درس_بگیریم که باید در هر موضهوعهی کهار 
جدی و عمیق بکنیم. در برجام متوجه شدیم که آمریکایی هها 
واقعا برای تحریم و اطراف و اکناف آ  وقت گذاشتند. بویههه 
از نظر علمی و حقوقی دستشا  پر است. در عوض ما تقریهبها 
هیچ کار علمی و تحلیلی جدی در این موضوع نکردیم؛ چه در 
این دولت و چه در دولتهای گذشته. بخشی از مغلوبه شهد  

گردد. تها قهبهل  ایرا  در این عرصه هم به این موضوع برمی
تصویب قانو  داماتو بخش مهمی از بدعهدی_آمریکا  ناشهی 

ها به تحریم و عدم تسلط ما است. ما از ابتدا فقط  از تسلط آ 
ها به متن_برجهام ههم  به روح_برجام احترام گذاشتیم اما آ 

احترام نگذاشتند. درس_بگیریم که حرف منتقدا  را گهوش 
کنیم. اگر اظهار نمی کنیم الاقل پشت صحنه توجه کهنهیهم.  
اگر تیم مذاکره کننده حرف منتقدا  را دقیق تر گهوش مهی 
کردند امروز چنین شرایعی نداشتیم. منتقدا  گفتند که رابعه 

گفتند که تحریم ها بهه  تحریم های اولیه و ثانویه مهم است، 
هم پیوسته است و نمی شود یکی را برداشت و دیهگهری نهه، 
گفتند که تعلیق و توقف فایده ای ندارد باید تحریم ها از نظهر 

مکررا درباره بحث ههای بهانهکهی و   حقوقی برداشته شود،
درباره نگرانی های موشکی صبهحهت   پو _نفت صحبت شد،

شد و از همه مهمترکه اعتماد به آمریکا کار غلعی اسهت. ای 
کاش دست اندرکارا  مذاکره کمی به این نکات تهوجهه مهی 
کردند. درس بگیریم منافع ملی را قربانی منافع حزبی نکنیم. 
یکی از اشتباهات مهم در برجام تبدیل یک مسئله مهلهی بهه 
مسئله داخلی است.  یعنی یک موضوع مرتبط با سرنهوشهت 
کشور تبدیل شد به یک موضوع داخلی بین دو جهریها  کهه 
یکی مخالف است و دیگری موافق. به همین دلیل عهده ای 
برای منفعت حزبی شا  مشغو  توجیه کرد  رفتار آمهریهکها 
شدند. جالب است که هنوز هم دست بردار نیستند. یهعهنهی 
برای توجیه درستی عمل اشتباه خودشا  الجرم باید توجیهاتی 
برای بد عهدی آمریکا درست کنند و متاسفانه ایهن کهار را 

کنند. یعنی عنصر بیگانه و دشمن مدافعهانهی در داخهل  می
کشور پیدا کرده است که تحت هر شرایعی عمل آ  را توجیهه 

کنند . درس بگیریم که ما دارایی ما  را سر دست گرفتیهم  می
و توانستیم مذاکره کنیم. اگر فناوری_هسته_ای را نداشتیم و 
سوخت بیست درصد را نداشتیم و امثا  آ  . چیزی برای بده 
بستا  نبود. اگر همین تحریم ها را برای چیزههای دیهگهری 
وضع کرده بودند اال  باید با امنیت و ارزشهایما  مذاکره می 
کردیم. آنچه باید بیاموزیم این است که اصل افزایش قهدرت 

دارایی یک ملت باید زیاد باشد،  قدرت درونهی   درونی است!
باید باشد تا یک کشور بماند. پی نوشت. خاطرم هست کهه 

شا  در ابتدای مسهیهر  های رهبری معظم در یکی ازسخنرانی
مذاکره صریحا فرمودند که برجام به جایی نمی رسد و ایهن 
جمله مهم ایشا  در پیامک های دیدار بیست و هشتم بهمهن 
نود و دو ایشا  موجود است. البته ظاهرا به مصالحی در متهن 
بیانات ذکر نشده است. کاش بهه حهرف ایشها  گهوش 

 میکردند.         
 رضا فیروزی                                                                 

 از برجام درس بگیریم

یاداشت: عویرضا احمدی عضو شورای مرکزی اتحادیه انجم  های اسالمی دانشجویان مسرترقرل 

 دانشجوی فوسفه دانشگاه 

رفع فقر یکی از آرمانها و ارزشهای جامعه اسالمی و انقالب اسالمی بوده است. اهمیت ای  مروضرو  

بقدری است که پس از پیروزی انقالب اسالمی و تنها با گذشت چند روز از وقو  انقالب اسالمی امام 

 خمینی رحمت ا...  فرمان تشکیل کمیته امداد را صادر میکنند.

اما متاسفانه با گذشت بیش از سه دهه از انقالب اسالمی و استقرار دولت های مختوف شاهد وجرود 

فقر در بخشی از جامعه هستیم که گستردگی و عمق و ابعاد آن قابل چشم پوشی نیست و به عنروان 

 تهدیدی که هنوز حل نشده به آن باید نگریست و برای ریشه ک  کردن آن اقدام عاجل کرد.

اگرچه انقالب اسالمی هنوز بر ای  آرمان معتقد و راس  است اما دولتها با توجه به سیاست گرذاری 

ها و برنامه ریزی های غوط خود در وجود ای  مساله دخیل بوده اند و اخیرا ای  نو  نگراه بره حرد 

 اعالی خود رسیده و بیش از پیش در حل مشکالت فرودستان جامعه ناتوان و عاجز مانده است.

اما از سوی دیگر جنبش دانشجویی به عنوان جریانی که در دو دهه ی اخیر در سرطرح جرامرعره 

تاثیرگذاری باالیی داشته و میتوانسته است در حل ای  مشکل به طور غیر مستقیرم و یرا حرتری 

مستقیم دخیل باشد امروز دچار نوعی سیاست زدگی است یا با سردرگمی نسبت به اولویتها و فرقرر 

 خالقیت مواجه است.

اکنون آنچه که میتواند انررژی جرنربرش 

دانشجویی انقالبی را دوباره زنده کند و بره 

دوران پرشکوه گذشته بازگرداند توجه بره 

ای  مقوله مهم است چه در حوزه مطرالر  

 گری و چه در عرصه اقدام و عمل.

بستر مناسبی برای ای  اردوهای جهادی  

موضو  است اما متاسفانه هنوز جرایرگراه 

خود را در بدنه  دانشجویی نیافته و باید به 

ای تبدیل شود و به قالبهای دیگر ای   سکه

موضو  نیز توجه شود چرا که ابعاد فقرر و 

مشکالت ناشی از آن بسی پیچیده تر مری 

نماید.البته مطالبه گری نیز رسالت مرهرم 

جنبش دانشجویی است کره حرل ایر  

معضل باید بیشتر و بیشتر از گذشرتره در 

 اولویت خواسته ها قرار گیرد.

 

 اراوهای جهاای منتنر پیش برند  جنبش اانشجنیی


