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خانم ستاری
ادوار انجمن

عشق و وفاداری نوکران نسبت به ارباب

جوانـان عزیـز بدانیـد آینـده بـا قـرآن و 
اسـام اسـت، این همـه تزویرهـا، نیرنگ ها، 
تهدیدهـا، آزارهـا و... از بیـن می رود. » شـهید 

» مفتح
والسام، مذاکره دیگر تمام!

نظامـی که خیمـه گاه آن به دسـت مردم 
برپاشـده ایـن روزها گرد و غبارهـای پرتنش و 
وقیحانـه ی اژدهـای هفت سـر قصـد خاکی 
کردنـش را دارد تـا بلکـه بتواننـد سـتون های 
آن را از حالـت ایسـتایی خـود منحـرف کنـد 
گویـا انحـراف را معیاری بـرای ضربه فنی کردن 
رقیـب در دسـتور کار دارد. ایجـاد ناامنی و بی 
ثباتـی در منطقـه و تنـش های اقتصـادی در 
کنـار سفسـطه بـازی هـای سیاسـی همـه و 
همـه برای رسـیدن به اهدافی اسـت که قصد 
گرفتنـش را دارد امـا وقاحـت و گسـتاخی تـا 
کـی؟ ایـن بـار دبـه زنـی و بهانـه گیـری دیگر 
بس اسـت و بزرگمـان خوب جوابشـان را داد، 

مذاکـره دیگـر تمام و این شـد ختـم کام.
سرایت کننده، اما قابل درمان!

چنـدی پیش سـکان دار دولـت دوازدهم 
در حالـی بـر سـر کار آمـد کـه شـاه کلیـد حل 
مشـکات مـردم را فقـط و فقـط در دسـتان 
خـود مـی دیـد امـا امـان از دل غافل کـه این 
کلیـد بـه دسـت اشـراف زاده هایـی افتـاد که 
زندگـی کهکشـانی بـرای خود داشـته باشـند 
باالنـس های اقتصـادی گرانـی درکاالهـا را به 
حـدی رسـانده کـه دیگـر بـه جای شکسـتن 
زنجیرهـای اقتصـادی بایـد بـه دنبال شـفاف 

سـازی در فسـادهای زنجیـره ای مدیـران و 
باشیم. مسـئولین 

پیشـتر به دنبال این بودیم تا فسـاد را در 
کاالهـای قاچاق ثبت ریشـه کن کنیـم که خبر 
از پـول هـای بـاد آورده و شـمش هـای زرین، 
بـرق چشـمانمان را بـه خـود جلب کـرد گویا 
رقابـت تـازه ای را بین خود آغاز کـرده اند. این 
روزهـا محتکرین به راحتی انبارهـای خود را پر 
مـی کننـد در حالـی که مـردم ما هنـوز راحتی 
خواب های پریشـان را به چشـم خـود ندیده 
انـد بالین هـای مرد خانـه این روزهـا خمیده 
تـر از دیـروز به فکـر تامین نان اسـت اما مهم 

تـر از نان خود آشـیان اسـت.
وعـده وعیدهـای دولت بـرای رفع معظل 
و  وزرا  کـه  درحالـی  بـود  کشـور  در  بیـکاری 
مسـئولین  مـا هـم ایـن روزهـا بیکارشـدند 
مثـل اینکـه ایـن در روزهـای آتـی هـم بایـد 
شـاهد سـرایت کم کاری و شـاید هـم بیکاری 
در مسـئولین دیگر باشـیم اما کاش پیشگیری 
را زودتـر از درمان شـروع می کردیـم و به جای 
سـلفی بـازی هـای مطبوعاتـی بـه دنبـال راه 
حلـی بـرای رفـاه و آسـایش مـردم پیـدا می 
کردیـم و کمتر پنهـان کاری مـی کردیم. تحریم 
را بهانـه ای بـرای اوضـاع اقتصـادی شـایعه 

کردنـد در حالـی که همین چنـد روز پیش بود 
کـه ناخدای کشـورمان اصل موضوع را فسـاد 
سیسـتمی در درون دسـتگاه هـای دولتـی و 
مدیریتـی بیان کردند. جهت قطـب نما خارج 
شـدن میلیاردها دالر ارز از کشـورمان را نشـان 
مـی دهـد در حالی کـه هنوز مسـئولین ما به 
دنبـال ماحضـه کاری هـای قضائی هسـتند 
گویـا تـازه یادشـان آمـده کـه فسـاد بایـد از 
ریشـه خشـکانیده شـود ولی هر چه هسـت 
بـاز هـم از دسـت روی دسـت گذاشـتن بهتـر 

است. 
تابان همچون ماه رخشان

کاش زمانـی کـه تالـؤ آفتـاب تابـان را 
نظـاره مـی کردیـم کمـی هـم حواسـمان بـه 
درخشـش مهتابـی کـه در پس چشـمان بود 
مـی بود خوش بیانـه بیان می کـرد و مدبرانه 
امـا نبـود گوشـی که شـنوا باشـد انگار سـر در 
گریبـان فـرو کـرده باشـیم و بـه دنبـال آذوقه 
ی زمسـتان در پائیز می گشـتیم بـدون اینکه 

یـادی هـم از بهـار کنیم.
تیزبینانه موشـکافی می کرد امـا مقداری 
کُنـد عمـل کردیـم و یادمـان رفـت کـه بایـد 
خودسـازی را بـرای رویارویـی در ایـن لحظات 
تمریـن مـی کردیـم و حواسـمان بـه رنگارنگ 
پسـت  از  بعـد  و  قبـل  زمـان  در  شـدنمان 

گرفتنمـان مـی بود.
قلـم به دسـت هـا حواسشـان باشـد که 
نباید بذرهایی از یأس و ناامیدی را در دل خود 
و مـردم  بکارند بار مسـئولیت ها و تکالیفی را 
کـه بر دوششـان هسـت را در مسـیرهایی که 
بـه سـرباالیی نزدیـک مـی شـوند روی زمین 
نذارنـد ایـن بارهـا باید بـا تـاش و جدیت و 
درعیـن برخـورداری از معنویـات به سـر منزل 

خود برسـند!
»در پایـان، خـوش گفـت ناخدایمـان کـه 
خـدا با ماسـت و مـا اگـر خودمـان خودمان 
را حفـظ کنیـم، انگیـزه و ایمانمـان را حفـظ 
کنیـم، عزم راسـخمان را حفظ کنیـم و عقلمان 
را بـکار بیندازیـم و تدبیر درسـت کنیم بر تمام 
ترفندهـای دشـمن کـه از جهـت هـا و جبهه 
هـای مختلـف بـه کار میبرنـد فایـق خواهیم 

آمـد و همـه را بـه خـاک می نشـانیم.«

نیم نگاهی بر اوضاع و احواالت کشوری در کنار روزنه هایی برای صعود

انعکاسی از نور برای مسیر عبور

فرمود:هشـدار!  او،  بـر  خـدا  درود 
هشـدار! بـه خـدا سـوگند، چنـان پـرده 
پوشـی کـرده که پنـداری تو را بخشـیده 

اسـت!
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حکمت

 به نام خدای مهربون

از  هـوا  حـال  ایـن  از  بگویـم  چـه 
پریسـال کـه اولین سـفر مجـردی ام رو 
رفتـم کربـا از پارسـالی که بـا خالم رفتم 
از امسـالی کـه جامانـدم از کاروان امیـد.

بگـم  میتونـم  اقلـش  حـد  خـوب 
امسـال مهمـون امـام رضـا و حضـرت 
امـام  تـر  مهـم  همـه  از  و  معصومـه 
بـا  مهدی)عـج(  مـون حضـرت  غائـب 
اون حـال هـوای عالـی دوس داشـتنی  
مسـجد بـزرگ جمکرانشـم بـا اون نمـاز 

دورکعتیـش...
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 به زبان ساده

تعهد در سکوت

شـاید هیچکـدام فرامـوش نکرده باشـیم 
کـدام   اینکـه  بـرای  بودیـم  بچـه  کـه وقتـی 
عروسـک خاله بازی دسـت چه   کسـی بیفتد 
دعوایمان می شـد بعد شـخصی کـه به ظاهر 
حـس عدالتگـری اش از همه بیشـتر بود بلند 
مـی شـد و از هفـت تـا کوچه آنطـرف تر بچه 
ای دیگـر را باخـودش بـه عنـوان قاضـی مـی 
آورد. امـا اینکـه در راه چـه میـزان دالر هـای 
کودکانـه نسـار شـخص قاضـی مـی شـد اهلل 

علم. ا
 و نمـی دانـم چرا همیشـه دسـت افرادی 
کـه بـه دنبـال قاضـی نمـی رفتند خالـی می 
مانـد. امـا کاش در همان کودکـی یادمان می 
دادنـد کـه اگر می خواهـی در ایـن معرکه دزد 
باشـی الاقـل قاضـی هـم خـودت بـاش. برای 
تملک اموال شـخص سـومی الزم نیست. این 
روزهـا FATF همـان  کودک سـوم خالـه بازی 
مسـئولین اسـت آخر قاضـی ایـن روزها خود 
عروسـک گـردان متبحـری شـده و شـفافیت 
بانکـی و در نتیجـه ی آن شـفافیت امـوال 
مسـئولین عروسـک هایشـان را بـه خطر می 
انـدازد. اما مـی خواهم کودک سـوم معرکه ی  

ایـن  روز هـا را توصیـف کنم.
 نهـاد FATFیـک نهـاد مالـی بـا هـدف 
پیگیری شـفافیت مبـادالت مالی بـرای مبارزه 
بـا پولشـویی، خصوصـا در قالـب معامـات 
مواد مخـدر و مقابله با تامین مالی تروریسـم 
اسـت. از نظـر ایـن نهـاد مالـی، کشـور ها به 
چهار دسـته اسـتاندارد، درحال پیشـرفت، غیر 
همـکار و لیسـت سـیاه تقسـیم مـی شـوند. 
ایـران در سـال ۲۰۰۹ و بـه خاطر برنامه هسـته 
ای در لیسـت سـیاه FATF قرار گرفت. و اکنون 

دولـت مـا سـعی در خـارج کـردن ایـران از 
لیسـت سـیاه و ورود آن به کفن سـفید است.  
ماجـرا ی توافق روی یک برنامـه ی  اقدام 
بـا FATF کـه وزیـر اقتصاد دولـت تدبیرو امید 
در تاریـخ 25 اردیبهشـت 95 طـی نامـه ای به 
رئیس FATF تعهد سیاسـی به اجـرای آن داده 
اسـت، دقیقـا از روز اجرای برجـام  یعنی زمانی 
شـروع شـد که دولـت متوجه شـد آمریکایی 
هـا هرچنـد در ظاهـر اجـرای تحریـم برخـی 
نهادها و موسسـات ایرانـی را متوقف کرده اند 
امـا با گذاشـتن یک سـری شـرایط جدیـد در 
عمـل تحریـم هـا را حفظ کـرده اند. براسـاس 
بنـد 17/2 از ضمیمـه ی 5 برجـام آمریکایی ها 
متعهـد شـده بودند افـراد و موسسـات ایرانی 
منـدرج در پیوسـت 3 ضمیمـه 2 برجـام را از 
لیسـت تحریم خـارج کنند امـا روز 27 دی ماه 

یعنـی پـس از تاییـد انجـام همـه ی تعهدات 
ایـران در برجـام توسـط آژانـس وزارت خزانـه 
داری دولـت تدبیـر و امیـد آقـای روحانـی را 
شـوکه کـرد در وب سـایت ایـن وزارت خانـه 
اعامیـه ی 44 صفحـه ای در آن منتشـر و 
تشـریح شـد و افـراد حقیقـی و حقوقـی بـه 
شـرطی می توانند بـا موسسـات ایرانی خارج 
شـده از لیسـت تحریـم آمریکا همـکاری کنند 
کـه مطمئن باشـند در نتیجـه ی این همکاری 
178 فـرد و موسسـه ی ایرانـی باقـی مانده در 
لیسـت تحریـم آمریکا ذینفع نشـود به عبارت 
روشـن تـر آمریکایی ها فی المثـل بانک ملت 
را از لیسـت تحریـم خـود خـارج کردنـد امـا 
گفتنـد بانـک هـای اروپایـی به شـرطی اجازه 
دارنـد بـا بانک ملـت همـکاری کنند یـا پولی 
به حسـاب آنها منتقل کنند که مطمئن شـوند 

در نتیجـه ی این تراکنـش وزارت دفاع که 
در لیسـت تحریم SDN هسـت ذینفع نباشـد 
ایـن پـروژه ی جدید در واقـع درآمدهای نفتی 

را هدف گرفته اسـت.
 دفتـر مطالعـات گفتمـان  انقـاب در قم 
اعـام کرد پیامد هـای حاصل از FATF بسـیار 
زیـان بـار تر از برجام اسـت. برجامـی که راکتور 

اراک را بـه بتـن نشـاند ،سـانتریفیوژهای 
نطنـز را بااسـتفاده کـرد و جـان بسـیاری از 
بیمـاران سـرطانی را بـه خطـر انداخـت و در 
مقابـل عروسـک گردانـان مملکـت سیاسـت 

کشـنده ی لبخنـد را در پیـش گرفتنـد. 
امـا این بار FATF باعـث خود تحریمی در 
کشـور مـی شـود . ایران طبـق ایـن توافقنامه 
متعهـد اسـت کـه ۲۳ فـرد و ۶۱ نهـادی که در 
قطعنامه ۲۲۳۱ تحت تحریم هسـتند را تحریم 
کنـد .شـاخص تریـن ایـن افـراد حـاج قاسـم 

سـلیمانی است . 
رهبـر انقـاب در تاریـخ ۳۰ تیرمـاه سـال 
۹۷ مخالفـت خـود بـا FATF اعـام کردنـد و 
فرمودنـد بـرای بحـث پولشـویی و مبـارزه بـا 
تروریسـم نیازی به  قبـول کردن معاهده هایی 
نیسـتیم که نمـی دانیم چـه ماهیتـی دارند و 
سـرانجام آنـان چیسـت . مجلـس خـود بـه 
صـورت مسـتقل باید قانـون گذاری کنـد . اما 
انـگار تاریـخ دسـت از تکـرار خود برنمـی دارد 
زمانـی به  حماقـت امضاکننـدگان ترکمنچای  
مـی خندیدم   حـال آیندگان باید به تمسـخر 

امضـا کننـدگان FATF بپردازند.
 

فرمایشات امام خامنه ای

زانونخواهیم زد
توصیـه هـای رهبرانقـاب اسـامی  بـه 

مـردم و مسـوولین
رهبـر انقـاب اسـامی در سـخنرانی کـه 
در خـرداد مـاه بـا کابینـه دولـت داشـتند بـه 
محتویـات وشـرایط حاضـر، درکشـور اشـاره 
کردنـد و گفتند تمام این بحرانـات به خاطر به 
زانـو درآوردن مسـوولین ومـردم اسـت ونکته 
ی مهـم اینکـه با چالـش هـا و وضعیت های 
نابسـامان همراهیـم امابـدان معنانیسـت که 
کشـور در »انسـداد و بن بسـت« قرار دارد. این 
راه هـا و مشـکات کـه دارای چالش هسـتند 

امـا راه بـاز اسـت ، بـن بسـت وجود نـدارد .
بارهـا حضـرت آقـا در سـخنرانی هـای 
خـود تاکیـد بـر ایـن نکتـه کردنـد کـه هدف 
دشـمن قرار دادن اسـام و اسـامیت و کشور 
و جمهوریت ماسـت. اروپاییان هـزاران هزار بار 
چـه آشـکار و پنهان گفتند کـه ایـران را تحریم 
کنیـم ، محاصـره کنیـم تا بـه زانو در آیـد تا در 
تمامـی عرصـه ها بـه ما نیاز داشـته باشـند . 
امـا حضـرت آقـا مـی فرماینـد : ماحظه 
ی واقعیـت هـا نه فقـط موجب می شـود ما 
در محاسـبات گذشـته مان تجدید نظر نکنیم 
بلکـه مـا را بـه درسـتی راهـی کـه پیمودیم و 
راهـی کـه انقاب جلـوی ما گذاشـته مطمئن 

تـر مـی کند .
ایـن  از  رهایـی  بـرای  راسـتا  همیـن  در 
مشـکات اقداماتی الزم اسـت که همگی برای 

رهایـی از ایـن چالـش هـا تـاش کننـد :
1- داشتن انگیزه و رو حیه ی قوی است : 

همـه ی مدیـران دولتـی بایـد در مقابـل 
مشـکات بـا تحـرک و پویایـی بیشـتر و بـا 
احسـاس مسـئولیت مضاعف عمل کنند . عزم 
شـبانه روزی مـی خواهـد عزمی  مـی خواهد 
کـه کسـی از تاش دسـت نکشـد و بداند هر 
کسـی کـه در ایـن راه کمکـی کند اجـر معنوی 
اش محفـوظ اسـت و در حقیقـت به محفوظ 
مانـدن پایه های کشـورش کمک کرده اسـت.

2-فرماندهی واحد اقتصادی : 
همـان طـور کـه در زمـان جنـگ بایـد 
فرماندهی ثابتی وچود داشـته باشـد که همه 
به سـلیقه ی خـود عمل نکنند در جنـگ امروز 
هم سـتاد فرماندهی جنگی اقتصـادی در تیم 

اقتصـادی« دولت« اسـت .
بـر طبـق قانون اساسـی رئیس جمهـور از 

امکانات بسـیار گسـترده ای در کشـور بر خورد 
دار اسـت خیلـی از کار هـا را مـی توانند انجام 
بدهنـد از ایـن امکاناتـی کـه در اختیـار دارند 

اسـتفاده کنند .
3-چشم اندوختن به نقطه های خیالی: 

افـکار خـود را بـه آرزوهای تحقـق نیافته 
نبایـد تبدیـل کـرد . ما قبـا هم تجربـه کردیم  
آسـیب هایـی از سـمت دشـمن به ما رسـید 
و امـروزه هـم در برجـام فهمیدیـم کـه معطل 
کـردن اقتصاد کشـور به دسـت دشـمن فقط 
عقـب بـردن کشـور اسـت البتـه بعید اسـت 
بـا توجـه بـه اظهار نظر هـای مقامـات دولتی 

اروپایـی آبـی از آن بـرای کشـور گرم شـود.
4-چـاره اندیشـی بـرای حل سـوء مدیریت 

هـای داخلی :
 البته باید یاد آوری کرد که 

بسـیاری از مشـکات مـا ناشـی از کـم 
کاری هـا و سـوء مدیریت های داخلی اسـت 
و بایـد گفـت کـه بسـیاری از اشـکاالت نظـام 
بانکـی و نقدینگـی ارتباطی با تحریم و فشـار 
هـای خارجی ندارد و از گذشـته وجود داشـته 
اسـت . مشـکات اقتصـادی  و راه حـل هـای 
آن معلـوم اسـت هیـچ بن بسـتی در کشـور 
وجـود ندارد و مسـئوالن در هر سـه قـوه باید 
بـا تـاش ، کار مشـترک و اسـتفاده از نظـرات 
کارشناسـان ، مشـکات و فشـار ها را از دوش 

مـردم بردارند .
مقاومتـی،  اقتصـاد  هـای  سیاسـت 
همسـنگر سـازی دفاعـی و توانمند سـازی در 
مقابـل دشـمن اسـت و هـم ، توانمند سـازی 
اقتصـاد  بنابرایـن  روبـه جلـو.  بـرای حرکـت 
مقاومتی بـا محدودیـت تولید داخلـی دارای 

جنبـه هـای پدافنـدی و آفنـدی اسـت . 
مذاکـره با آمریـکا نتیجه ای نـدارد :تاکید 
کـرده ایم کـه حرف زدن بـه امریـکا مارابه جلو 
نخواهـد بـرد بلکـه تمامـی افکار،اهـداف مارا 

نابـود خواهـد کرد..
نتیجه: دولت میتواندبرمشـکالت اقتصادی 
فائـق آیـد بـه شـرطی کـه اقدامـات الزم و 
هوشـمندانه ای انجـام دهـد و ایـن خواهـد 
توانسـت ما را برمشـکالت پیروز کند و توطئه 

هـای آمریـکا را ناکام بگـذارد.

یـک  فـروش  عامـل  دسـت نویس،  اسـناد 
ملـک بـه چندیـن نفـر

چرا بایـد کاهبرداران بـه راحتی بتوانند 
یـک ملک را بـه چندین نفر واگـذار کنند؟

فـروش یـک ملـک بـه چندیـن نفـر 
پیـش  در  کـه  اسـت  از جملـه معضاتـی 
فروش سـاختمان ها بـا آن مواجه هسـتیم. 
ایـن روش بـه صورتـی فراگیـر در بیـن کاه 
بـرداران رواج دارد به نوعی کـه فرد کاه بردار 
تنهـا بـا عقـد بیع نامـه یـا قولنامـه خانه ای 
تکمیل نشـده را به چندین نفـر پیش فروش 

می کنـد.
اعتبـار  را می تـوان  اتفـاق  ایـن  دلیـل 
دسـت  و  رسـمی  )غیـر  عـادی  معامـات 
یـا  قولنامـه ای  معامـات  ماننـد  نویـس( 
بیعنامـه ای در بیـن مردم دانسـت. هـر فرد 
می توانـد به راحتـی یک ملک را با اسـتفاده 
از ایـن معامات به چندین نفر بفروشـد و از 
جهتی کـه این معامات در هیچ سـامانه ای 
ثبـت نمی شـود، امـکان تشـخیص صحت 
معامـات امـکان پذیر نیسـت. بدیـن معنا 
که معلوم نیسـت آیا فروشـنده ایـن ملک را 

قبـاً بـه کسـی فروخته اسـت یـا خیر.
از طـرف دیگـر بـا توجـه به مشـکات 
اقتصـادی فضـای حـال حاضر کشـور، یکی 
از روش هـای مقـرون به صرفـه جهت خرید 
منـزل، پیـش خرید آن محسـوب می شـود. 
چراکـه فـرد بجـای درخواسـت وام از بانـک 
بـرای تهیـه مبلـغ مـورد نظر خـود، خانـه را 
در قالـب پیش خریـد و اقسـاطی خریـداری 
می کنـد و ایـن امـر باعث می شـود کـه وی 
در کنـار خانه دار شـدن، از پرداخت اقسـاط با 

بهـره بـاالی بانکی نیـز خـودداری کند.
بـه ایـن نکته بایـد توجه داشـت که در 
ارتباط با معامات عـادی هیچ فرایندی برای 
متوقف شـدن فروش یک واحد سـاختمانی 
بـه یـک نفـر وجـود نـدارد. در همین راسـتا 
سـازمان ثبت اسـناد و اماک برای جلوگیری 
از فـروش یـک ملک به چند نفـر، از طرح کد 
ره گیـری امـاک و مسـتغات اسـتفاده کرد 
کـه  بـه دلیـل عـدم همخوانـی با کـد ثبتی 
اماک و نداشتن پشـتوانه ی قانونی کارآمده 
نبـود و کاهبـرداران به راحتی می توانسـتند 
در بسـتر سـند عـادی یک ملـک را بـه چند 
نفـر بفروشـند و جالـب اینکـه هـر کـدام از 
قولنامه هـا کـد رهگیـری جداگانـه ای را در بر 

داشتند.
فـروش  پیـش  مشـکل  حـل  بـرای 
ساختمان، سـه قوه مقننه، قضاییه و مجریه 
بـا اتفـاق یکدیگـر الیحـه ای را تحـت عنوان 
الیحه »پیش فروش سـاختمان« در سـال ۸۹ 
به تصویب رسـاندند تا دسـت کاه برداران را 
در ایـن حـوزه کوتاه کنند. اما شـورای نگهبان 
این مصوبه را به دلیل معتبر دانسـتن اسـناد 
عـادی یـا دسـت نویـس، نظیـر بیعنامه یا 
قولنامـه در برابر اسـناد رسـمی خاف شـرع 
دانسـت. در نتیجه پس از بررسـی های مرکز 
پژوهش هـای مجلـس و شـورای نگهبـان، 
الیحـه مذکور دسـتخوش تغییـرات عظیمی 
شـد که بعضا مغایر بـا اهـداف اولیه تدوین 
کننـدگان بـود. بدیـن ترتیـب علی رغـم این 
که الیحـه مذکور به تصویب مجلس رسـید 
امـا پس از سـپری شـدن بیش از ۸ سـال از 

تصویـب آن، قابلیـت اجرا پیـدا نکرد.
در آخـر بایـد گفت کـه حاکمیـت برای 
جلوگیـری از بـروز چنیـن معاماتـی نظیـر 
فـروش یک ملـک به چند نفر، طی سـازوکار 
و زمان مشـخصی اسـناد و معامـات عادی 
بـه اسـناد رسـمی تبدیـل شـده و معامات 
عـادی نیـز در نظام قضایی و حقوقی کشـور 
بـی اعتبـار تلقی شـود که بـا این کار دسـت 
معـارض  معامـات  انجـام  از  کاهبـرداران 

کوتـاه می شـود.

اخبار

خانم مالیی
فعال سیاسی

خانم سلمانی
فعال فرهنگی

سی سیا
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آخرین وصیت امام حسین 
)علیه السالم( چه بود؟

حضـرت  پنجـم  امـام  از  روایتـی 
نقـل  باقر»سـام اهلل علیه«  امـام محمـد 
پـدر  از  حضـرت  آن  و  اسـت  شـده 
بزرگوارشـان امـام سجاد»سـام اهلل علیه« 
حضـرت  پدرشـان  از  هـم  ایشـان  و 
سّیدالشهداء»سـام  اهلل علیـه« و آن امام 
بزرگـوار از قـول مبـارک مـوالی متقیـان 
را  روایـت  امیرالمؤمنین»سـام اهلل علیه« 

می فرماینـد. نقـل 
همچنین در روایت آمده است حضرت 
اباعبداهلل الحسین»سـام اهلل علیه« در روز 
عاشـورا و موقعـی کـه همـۀ اصحـاب و 
یـاران به شـهادت رسـیده بوده اند، یعنی 
در آن موقعیت حسـاس، که الزم اسـت 
مطالـب  حسـاس ترین  و  مهم تریـن 
بیـان شـود، آخریـن وصیـت خـود بـه 
حقیقـت  در  کـه  برومندشـان  فرزنـد 
آخریـن وصیـت ایشـان بـه شـیعیان و 
بلکـه بشـریت اسـت را چنین بیـان می 

فرمایند:
ای فرزنـدم، بپرهیز از ظلم به کسـی 
کـه در برابـر تو ، هیـچ یاری کننـده ای به 

جز خداونـد ندارد
انسـان بایـد از ظلـم بـه دیگـران ؛ 
خصوصـا به کسـانی که یـاوری جز خدا 
ندارنـد پرهیز کند )مانند بسـیاری از افراد 
کـه اگـر حقشـان خـورده شـود؛ کاری از 
دستشـان بـر نمـی آیـد، مثل همسـر ، 
شـاگرد، بچـه یتیـم، انسـان فقیـر و ... (

و خـدا نکند این افـراد نفرین کنند و 
یا این ظلـم را در دل بریزند.

داستانک:
حضـرت آیـت اهلل فاطمـی نیـا نقل 

مـی کنند:
در حمـام هـای خزانـه قدیـم کـه تا 
کـف حمـام، پله می خـورد و ارتفـاع پّله 
هـا زیـاد بـود و از طرفـی مسـیر تاریک 
بـود، روزی حضـرت آیت اهلل شـاه آبادی 
مشـغول پاییـن رفتـن به سـمت حمام 
بودنـد و سـرهنگی طاغوتـی نیـز مـی 
خواسـت بـرود باال.چـون آیت اهلل شـاه 
آبـادی پیـر مـرد بودنـد و بـا احتیـاط 
پاییـن مـی آمدنـد راه بنـد آمده بـود و 
سـرهنگ بایـد منتظـر می ماند ایشـان 

پاییـن بیاینـد و او بـرود باال.
معطلـی  کمـی  از  پـس  سـرهنگ 
عصبانی شـد و بـا بی ادبی، ناسـزایی به 
ایشـان داد و نیز گفت:مـردک، مگر نمی 

بینـی مـا منتظریم؟
مردم ناراحت شـدند و به سـرهنگ 
گفتند:ایشـان آیت اهلل شـاه آبادی است، 

چرا اینگونه ایشـان را خطـاب کردی؟
او گفت:هـر کـه مـی خواهد باشـد 
و بعـد بـا بـی اعتنایی بـاال رفت.حضرت 
آیت اهلل شـاه آبادی نیـز هیچ نفرمودند 
و سـر را بـه زیر انداختنـد و پایین آمدند.
وقتـی پـای آن سـرهنگ بـه باال رسـید 

خبـر آوردند کـه آن سـرهنگ ُمرد!
حضرت آیت اهلل شـاه آبادی شـروع 
کردند به گریه کردن.از ایشـان پرسـیدند 
چـرا گریه مـی کنید؟فرمودنـده ای کاش 
جوابـش را مـی دادم، اگـر یـک کلمـه 
جوابـش رامـی دادم نمی ُمـرد! ]نکته ها 

از گفتـه هـا ؛ دفتـر اول؛ صفحه ۶۶[

ممبرک

هنگی136 فر

مراسـم تعزیه خوانی هر سـاله در دانشـگاه با موضوع شـهادت حضرت رقیه و روایت واقعه 
کربا تا شـام برگـزار میگردد.

مراسـم تعزیـه خوانـی یکـی از فعالیـت های مهـم انجمـن و در حقیقت از لحـاظ معنوی به 
عنـوان بزرگتریـن فعالیـت انجمن می باشـد تمام تـاش ما به عنوان بزرگترین تشـکل دانشـگاه 
انجـام فعالیـت هـای مختلـف وگوناگـون در انجمن اسـت تـا بتوانیـم حضـور خـود را در تمام 
فعالیـت هـای فرهنگـی ،سیاسـی و اجتماعـی ارتقـا بخشـیم تـا بتوانیم سـبب پویایـی هر چه 
بیشـتر محیط دانشـگاهی و حضور دانشـجویان محترم در عرصه فعالیت های مختلف باشـیم.
تعزیـه خوانـی نوعـی نمایـش صحنـه واقعه کربـا به صـورت زنده ویکـی از کارهـای هنری 
اسـت کـه  توانسـته  مـورد عاقـه بسـیاری قـرار گیـرد مراسـم امسـال بحمـداهلل قبـل از اعـزام 
دانشـجویان بـه اربعیـن بـه نوعـی نمایانگر غریبی اهـل بیت و خـودش تکان دهنـده دل هایی 

بـود کـه در اربعیـن ثبت نـام نکـرده بودند.

مراسـم شـهادت حضرت رقیه از وداع امام حسـین)ع( با حضرت زینب شـروع و با شـهادت 
امـام حسـین)ع( و اسـیر شـدن اهـل خیام و حرکـت قافلـه از کربا تا شـام و در نهایت شـهادت 
حضـرت رقیـه تمـام مـی شـود.اگر بخواهیـم از چگونگـی برگزاری مراسـم بگوییـم تفـاوت آن در 
دانشـجویی بـودن آن بـود از بازیگـران گرفتـه تـا کارگـردان و ... خود دانشـجویان انجـام دادند. 
هزینـه هـا و پذیرایـی آن اکثرا از نذورات خانواده ها و دانشـجویان اسـت که انشـاهلل خود بتواند 
سـبب افزایش اخاص در برگزاری مراسـم و حسـینی شـدن مراسـم شـود تمام تاش برای برگزار 
شـدن عارغـم وضعیت مالی کشـور و همـکاری ضعیف دانشـگاه نمونه ای بود که دانشـجویان 

دغدغـه منـد به صـورت آتش بـه اختیار انجام شـد.

تعزیـه امسـال کـه بـه صورت روضـه مصور برگـزار شـد دارای صحنه هـا و روایـت هایی بود 
کـه خـودش یک دانشـگاه مطلـب دارد از روایت گـری راوی گرفته تا صحنه هـای رزم از خود زنی 
خواهـران گرفتـه تـا عـدم آتش گرفتـن خیمه ها!!! انشـاهلل که توانسـته باشـیم تا کمـی از غربت 
اهـل بیـت را نشـان داده باشـیم ای کاش حضـرت رقیـه را کمـی درک کنیـم روضه حضـرت رقیه 
خوانـدن چنـان سـخت و دلسـوز اسـت که حتـی راضـی کردن مـداح بـه خواندن روضه بسـی 
دشـوار بـود ولـی الحمـدهلل که امام حسـین توفیـق خدمت را به مـا داد. روایـت ما از مراسـم از از 
وداع بـا اهـل خیـام و حضـرت زینـب و همچنین امام سـجاد به گونـه ای متفاوت اسـت چرا که 
آن هـا بعـد از شـهادت آخریـن یـادگار زهرا مسـئولیت بعـد از کربا برعهـده دارند غمنـاک ترین 

حادثـه نیـز با شـهادت حضرت رقیـه به پایان رسـید.

گزارشی تصویری از مراسم تعزیه خوانی
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امـروزه سـلبریتی هـا بـه یکـی از موثـر 
تریـن چهره هـای رسـانه ای و جریان سـاز در 
سـطح دنیـا وبـه خصـوص در سـطح کشـور 
شـده انـد که رسـانه ها چـه رسـمی و چه غیر 
رسـمی نقش مهمـی در این وضعیت داشـته 
انـد. در واقـع بـا افزایش سـطح تکنولـوژی و 
افزایش سـطح رسـانه ای مردم کم کم شـاهد 
جریـان سـازی و جلـب توجـه کـردن بعضی 
از شـخصیت هـا بـرای موضوعـات مختلـف 
سیاسـی فرهنگـی و اجتماعـی شـدیم. امروزه 
ایـن موضـوع سـبب تغییـر نـگاه و تحریـک 
حـس و احساسـت انسـانی نیز شـده اسـت 
غلبـه  مواقـع سـبب  بعضـی  در  ویـا حتـی 

احسـاس بـر عقانیت شـده اسـت.
افزایش وسـایل ارتباطاتی ماننـد تلگرام و 
اینسـتاگرام در بین اعضـای جامعه وهمچنین 
امکانـات و ارتباط آسـان در آن سـبب افزایش 
مخاطـب آن هـا در دنیـای امروزشـده اسـت 
در نتیجـه رسـانه هـای نویـن بسـتر فعالیت 
بسـیاری از شـخصیت هـا نهاد ها شـرکت ها 
و... شـد و بـا روی کار آمدن اینسـتاگرام و نبود 
رقیـب جـدی بـرای آن وهمچنیـن امکاناتـی 
ماننـد امکان به اشـتراک گذاشـتن عکـس و... 

در آن مخطبـان آن بسـیار بـاال رفت.
چنین محیطی بسـتر بسـیار خوبـی برای 
جلـب توجـه بینندگان و یـا فالوورهـا و تزریق 
افـکار بـه تـوده هـای مـردم اسـت در نتیجه 
بسـیاری از شـخصیت های هنری نیـز به این 
عرصـه وارد شـوند و بسـیاری از این نـرم افزار 
برای افزایش شـهرت اسـتفاده کنند بسیاری از 
شـخصیت های مشـهور تلویزیون و سینما با 
تعداد دنبال کننده هایی که در اختیار داشـتند 
انتخابـات  امـور کشـور مثـل  از  در بسـیاری 
اعـام نظـر مـی کننـد وبـا اعـام نظرهـای 

غیـر کارشناسـی سـبب نقـش اپوزوسـیون و 
مـوج سـواری هـای گروهـی وجناحـی از این 
هنرمندان میشـوند و به جـای این که هنرمند 
با هنر خود سـبب رشـد فرهنگی مردم و رشـد 
اقتصاد رسـانه شـود با در اختیار گرفتن رسانه 

ازآن بـرای شـهرت خود اسـتفاده میکنند.
بازی هـای  عرصـه ی  در  سـلبریتی ها 
مجـازی و واقعی، رشـته های مختلف ورزشـی 
و سـرگرمی و هنرهـای سـرگرم کننـده چـون 
موسـیقی و سـینما. در واقـع سـلبریتی ها کـه 
قـرار بـود تـا ابـزاری بـرای توسـعه اقتصـادی 
صنعت رسـانه ای باشـند، امـروز گویی رسـانه 
را در خدمـت خـود گرفتـه  ورسـانه های نوین 
مجـازی  سـازی های  شـهرت  بـرای  ابـزاری 

شـده اند.  سـلبریتی ها 

عقل مضاعف در سلبریتی ها

رسـمی نبودن این رسـانه ها سـبب شـد 
تـا بسـیاری از افراد معاند و با گرایشـها وجناح 
های سیاسـی مدیریـت تفکرات عمومـی را در 
دسـت بگیرند و سـبب ایجاد جریان ویا موج 
در داخل کشـور شـوند. نقش رادیکالیسمی که 
بسـیاری از هنرمندان را خواسـته یا ناخواسـته 
گرفتـار خـود سـاخته اسـت بـه عنـوان مثال 
کسـانی کـه در انتخابـات با انتشـار پسـت از 
نامـزد خـود حمایـت کـرده بودنـد االن از رای 

خود پشـیمانند.
 کاال و برنـد درج شـده بـر روی پیراهـن 
ورزش کاران، دعـوت از آنهـا در افتتـاح پروژها 
بـا گرفتـن پول و... نیـز نمونه هایـی دیگری از 

اسـتفاده هـای ابـزاری از هنرمندان اسـت.
ظاهر گرایی سبب حذف روشنفکران

امـروزه چـه در غـرب و چه در کشـورهای 
غـرب زده ،سـکان هدایـت جامعـه بـه نحوی 

بـه  آن  امتـداد  در  و  رسـانه  بـه  ناخواسـته 
سـلبریتی ها وانهـاده شـده اسـت. ایـن بـه 
خـواری  بـه  و  تضعیـف  یـا  حـذف  معنـای 
کشـاندن سـکانداران حقیقـی جوامع بشـری 

اسـت.

جوامـع  کشـتی  شایسـته ی  ناخدایـان 
بشـری ،کسـانی نیسـتند جـز دانشـمندان و 
روشـنفکران. با حذف دانشمندان و روشنفکران 
از مسـند هدایـت اجتماعی و واگـذاردن آن به 
سـتاره های جذاب سـینمایی، هنری و ورزشی، 
آرام آرام فرهنـگ جامعه به باتـاق ظاهرگرایی 

و ظاهرپرسـتی سـقوط می کنـد.

و  عقانیـت  بـر  ظاهرگرایـی  تفـوق 
ارزش هـای وجـودی انسـان ،یعنـی حکومت 
حـس و خرافـه بر تفکـر و اندیشـه. جامعه ای 

کـه از درون چنیـن خودخواسـته بسـترهای 
را  خرافه بینـی  و  ظاهرپنـداری  و  حس گرایـی 
گسـترش می دهد نتیجـه ای جز رادیکالیسـم 
چنـد بعـدی بـه روی خـود نخواهـد دیـد. 
جهانـی  تفریط هـا.  مقابـل  در  افراط هـا 
این چنیـن، جهـان متارکه ی بشـر بـا عقانیت 

و پیونـد بـا رادیکالیسـم اسـت. 

در سـویی از ماجـرا ،گویـی سلبریتیسـم 
و تروریسـم هـر دو، دو روی یـک سـکه اند. 
رادیکالیسـم چه با چهره ی جذاب سلبریتیسـم 
و چـه بـا چهره ی چنـدش آور تروریسـم هر دو 
یعنـی دور شـدن بشـر از خویشـتن انسـانی 

. یش خو

 عملکرد دسـتگاه فرهنگی کشـور به اندازه 
ای اسـفناک اسـت کـه هرگونـه تاشـی برای 
یـادآوری وظایـف وزارت ارشـاد به مسـئولین 
آن بـی شـک آب در هاونـگ کوبیـدن اسـت. 
وضعیت سـینما ، کتاب و سایر موارد فرهنگی 
کشـور به اندازه ای بغرنج اسـت که در ۳ سـال 
گذشـته بـود و نبـود وزارت ارشـاد تفاوتـی به 
حـال کشـور نمـی کـرد. فقـط بایسـتی ابـراز 
امیـدواری کـرد که ارشـاد کشـور روزی تکلیف 
ایـن حـدود اظهـار نظر هـای این هنر پیشـه 

هـا را مشـخص کند.

نقش هنرمندان در هدایت افکار عمومی

سلبریتی ها با عقل مضاعف

راز هجرت در سحرگاه های فراق

موکب های انتظار

بایـد این روزها مثل پرسـتوها سـفر کنید 
و مثـل پرسـتوهای مهاجـر باید رسـم کـوچ را 
بلـد باشـی کـوچ از خـودت تـا خدا تـا بتوانی 
تعلقـات را زمیـن بگـذاری و راهی شـوی برای 
سـفر عشـق و ایـن یـک زندگـی بـر اسـاس 
محبـت بـود در نظامـی کـه مبتنـی بـر ایثـار 

اسـت نـه انصاف. 
شـوق به حـرم رسـیدن عاملی محـرک و 
منبـع الهام اسـت و همیـن که قدم در مسـیر 
بگـذاری تمـام دغدغـه هایت از چه می شـود 
و چـه خواهـد شـد رفـع می شـود و سـفری 
شـروع مـی شـود که تو هسـتی و دلـت و هر 
گام کـه بـر میـداری به هـدف و مقصودت می 
اندیشـی و از همـه ی وابسـتگی هـا رهـا می 
شـوی و فرشـتگان بال می گسـترانند تا فرش 
راهـت باشـند و تو تمـام وجـودت اعتقاد می 
شـود و مسـیر را خرامان خرامـان طی میکنی. 
از کنـار موکـب ها عبـور میکنی و چای عشـق 
مینوشـی و بـه رسـم ادب بـه اربـاب سـام 
مـی دهـی و از اینکـه عطشـت رفع می شـود 
خشـنود می شـوی. راسـتی چه قدر ارادت الزم 

اسـت میزبانی کـردن از زائـران ارباب؟
وکام عاجز میشـود آن گاه که ملتمسـانه 
میخواهنـد پذیـرای تو باشـند و جایـگاه تو را 
سـر و چشمشـان مـی داننـد و خانـه ی خود 
را بـدون هیچ چشـم داشـتی در اختیارت می 

گذارنـد و مـی گویند شـما ندای عشـق را سـر 
داده اید و ما آن را شنیده ایم. مگر تو کیستی؟ 
زائر حسـین ...و او کیسـت؟ خادم زائر حسـین 
و چه می شـود که یک عشـق مشـترک چنین 
به سـخره مـی گیرد و تنهـا تفاوت بیـن زائر و 
خـادم بی تفاوتی اسـت و او مدعی اسـت که 
در موکـب بـه انتظار تـو ایسـتاده و می گوید 
ایـران العـراق الیمکن الفـراق و گویا لبخند هر 
زائـر اشـتیاقش را بـرای ادامـه دادن افزون می 
کنـد و اعتقـادش را دو چندان و خسـتگی را از 

جسـم و جـان او مـی گیـرد اگر چه زمـان این 
عاشـقان را هـزار و چهـار صـد سـال دیرتـر به 
صحـرای کربـا راه داده اسـت تا ارادت شـان را 
به موالیشـان نشـان دهند اما خدا رزقشـان را 
چنین نوشـت و سـخت معتقدند کـه نوکری 
شـغل شـریفی سـت بـه شـرط آنکـه اربـاب 

حسـین بـن علی باشـد و بس. 
از  ای  حماسـه  حماسـه،  یعنـی  ایـن  و 
عشـق، حماسـه ای که دیـدن دارد و این ادامه 
حماسـه ی زینـب )س(اسـت که پیام عاشـورا 

را منعکـس کـرد و مـا هدایـت یافتـگان بـه 
ایـن امر شـدیم و نـاب ترین لحظـه ی حیات 
مـی شـود آنگاه که چشـمت به تابلـوی مرقد 
امـام حسـین مـی افتـد و تـو و بارانـی کـه از 
آسـمان چشـمانت بـر کویـر قلبت می بـارد و 
جایز اسـت اگر از این عشـق در کوی تو سـکنا 
گزینیـم و تـرک وطن کنیـم و بـی درنگ قلب، 
دسـت را بـه سـوی خـودش  جذب مـی کند. 
السـام علیـک یا ثـار اهلل. به ابی انـت و امی و 
ایـن جا قلب عالمی اسـت برای حرکـت دادن 

پـا و تـو قطـره ای می شـوی در 

دریایـی از جمعیـت در بیـن کسـانی کـه 
خـود را یافتـه انـد و زیارت اربعیـن می خوانی 
أشـه د ان اهلل منجـز مـا و عـدک و مهلـک من 
خذلـک و معـذب مـن قتلـک .. .گواهـی مـی 
دهـم کـه خدا وفـا کننده اسـت آنچـه را به تو 
وعـده داده و نابـود کننده کسـانی را که از یاری 
ات دریـغ ورزیدنـد و عذاب کننده کسـانی را که 
تو را کشـتند ...شـاید با خودت بگویـی از خانه 
هـم مـی شـود سـام دهـم از همین جـا هم 
مـی شـود زیـارت اربعیـن خوانـد امـا اگر من 
از خانـه سـام دهـم و تـو از خانه سـام دهی 
دیـری نمی پایید که داسـتان کربا و حماسـه 
عاشـورا از یـاد هـا محـو مـی شـود اما بشـنو 
سـخن زینـب)س( را کـه بـه یزیـد فرمـود »به 
خـدا نمـی توانـی یـاد و خاطـره مـا را محو و 

نابـود کنی «.
بـه مسـتحبی دل  اربـاب مـا   خاصـه 
خـوش کـرده ایم کـه جوابـش واجب اسـت. 
جـواب سـام مـان را گرفتـه ایم و بـا کوهی از 
امیـد و کولـه ای از ایمان راه برگشـت در پیش 
مـی گیریـم گرچه قلبمـان را حزن دور بـودن از 
شـما در هم می فشـارد و دور بـودن به معنی 
نبـودن نیسـت کاش کمـک کنیـد کـه جـزء 
خوارج نباشـیم و دعا کنیـد از هدایت یافتگان 
باشـیم ای ایها العزیز دسـتمان را گرفته ای رها 

. نکن

خانم سعادت
عضو کمیته فرهنگی

مسلم رضایی
دبیر فرهنگی
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امام زمان : نماز اول وقت را فراموش نکن

صـدای اذان از رادیـو ماشـین بـه گـوش 
رسـید، جوانـی که در کنارم نشسـته بـود بلند 
شـد و بـه طـرف راننـده رفـت و بـه او گفـت: 
بخوانـم. نمـاز  خواهـم  مـی  راننـده!   آقـای 

راننـده بـا بـی تفاوتی و بـی خیالی گفـت: برو 
بابـا حـاال کـی نمـاز مـی خوانـد! بعـدش هم 
توجهـی بـه این مطلـب نکـرد، ولی جـوان با 

جدیـت گفـت: به تـو می گویـم نگهـدار...!   

او بسـیار جـدی اسـت،  راننـده فهمیـد کـه 
گفـت: اینجـا کـه جای نمـاز خواندن نیسـت، 
وسـط بیابـان، بگـذار بـه یـک قهـوه خانـه 
دارم. مـی  نگـه  بعـد  برسـیم،  شـهری   یـا 

خاصـه بحث بـاال گرفـت راننده چـاره ای جز 
نگـه داشـتن نداشـت. باالخـره ماشـین را در 
کنـار جـاده نگـه داشـت، جـوان پیاده شـد و 
نمـازش را بـا آرامـش و طمأنینـه خوانـد، من 
هـم بـه تأسـی از وی نمـاز خوانـدم. پـس از 
نمـاز وقتـی در کنـار هم نشسـتیم و ماشـین 
حرکـت کـرد از او پرسـیدم: چـه چیـز باعـث 
وقـت خواندیـد؟ اول  را  نمازتـان  کـه   شـده 
گفت: من به امام زمانم، حضرت ولی عصر)عج( 
 تعهـد داده ام کـه نمـاز را اول وقـت بخوانـم.

چگونـه  گفتـم:  شـد،  بیشـتر  مـن  تعجـب 
دادیـد؟ تعهـد  چیـز  چـه  خاطـر  بـه   و 

گفت: مـن قضیه و داسـتانی دارم کـه برایتان 
بازگـو مـی کنـم، مـن در یکـی از کشـورهای 
اروپایـی بـرای ادامـه تحصیاتـم درس مـی 
خوانـدم، چنـد سـالی بـود کـه آنجـا بـودم، 
محـل سـکونتم در یـک بخـش کوچـک بود 
و تـا شـهر کـه دانشـگاه در آن قـرار داشـت 
فاصلـه زیـادی بـود که اکثـر اوقات با ماشـین 
ایـن مسـیر را طـی مـی کـردم. ضمنـاً در این 
کـه  نبـود  بیشـتر  اتوبـوس  یـک  بخـش، 
 مسـافران را به شـهر مـی برد و بر می گشـت.

بـرای فـارغ التحصیـل شـدنم بایـد آخریـن 
امتحانـم را مـی دادم، پـس از سـال هـا رنج و 
سـختی و تحمـل غربـت، خاصـه روز موعود 
فـرا رسـید، درس هایـم را خوب خوانـده بودم، 
سـوار  امتحـان  آخریـن  بـرای  بـودم  آمـاده 
اتوبـوس شـدم و پس از چند دقیقـه، اتوبوس 
در حالی که پر از مسـافر بـود راه افتاد، من هم 
کتـاب جلویـم باز بـود و می خوانـدم، نیمی از 
راه آمـده بودیـم که یکبـاره اتوبـوس خاموش 
شـد، راننـده پاییـن رفـت و کاپوت ماشـین را 
بـاال زد، مقـداری موتـور ماشـین را نـگاه کـرد 
و دسـتکاری نمـود، آمد اسـتارت زد، ماشـین 
روشـن نشـد، دوبـاره و چندین بـار همین کار 
را کـرد، اما فایـده ای نداشـت، )این وضعیت( 
طوالنـی شـد و مسـافران آمـده بودنـد کنـار 
جـاده نشسـته و بچـه هـای شـان بـازی می 
کردنـد و مـن هم دلم بـرای امتحان شـور می 

زد و ناراحـت بـودم، چیـزی دیگـر بـه موقـع 
امتحـان نمانـده بـود، وسـیله نقلیـه دیگری 
هـم از جـاده عبـور نمـی کـرد که بـا آن بـروم، 
نمـی دانسـتم چه کنـم، در اضطـراب و نگرانی 
و ناامیـدی بـه سـر مـی بردم، تا شـهر هـم راه 
زیـادی بـود که نمی شـد پیاده بروم، پیوسـته 
قـدم مـی زدم و بـه ماشـین و جـاده نـگاه 
مـی کـردم که همـه تاش هـای چندسـاله ام 
بـودم. نگـران  خیلـی  و  رود  مـی  بیـن   از 

یکبـاره جرقـه ای در مغـزم زد کـه مـا وقتـی 
متوسـل  هـا  سـختی  در  بودیـم  ایـران  در 
بـه امـام زمـان )عـج( مـی شـدیم و وقتـی 
کارهـا بـه بـن بسـت مـی رسـید از او کمـک 
و یـاری مـی خواسـتیم، ایـن بـود کـه دلـم 
شکسـت و اشـکم جـاری شـد، با خـود گفتم: 
یـا بقیـه اللَّـه! اگـر امـروز کمکـم کنـی تـا بـه 

و  دهـم  مـی  قـول  برسـم،  مقصـدم 
متعهـد مـی شـوم کـه تـا آخـر عمـر 
 نمـازم را همیشـه سـر وقـت بخوانـم.

پـس از چنـد دقیقه آقایـی از آن دورها 
آمـد و رو کـرد بـه راننـده و گفـت: 

چه شـده؟ )بـا زبان خـود آنها 
حـرف مـی زد(. راننـده گفت:

نمـی دانـم هـر کار مـی 
کنم روشـن نمی شـود. مقداری 

و  کـرد  کاری  دسـت  را  ماشـین 
 کاپـوت را بسـت و گفـت: بـرو اسـتارت بـزن!

چند اسـتارت که زد ماشـین روشـن شد، همه 
خوشحال شـدند و سوار ماشین گشتند و من 
امیـدی در دلـم زد و امیـدوار شـدم، همین که 
اتوبوس می خواسـت راه بیفتـد، دیدم همان 
 آقـا بـاال آمـد و مـرا بـه اسـم صـدا زد و گفت:
دادی  مـا  بـه  کـه  »تعهـدی 
وقـت!« اول  نمـاز  نـرود،   یـادت 
و بعـد پیـاده شـد و رفـت و مـن او را ندیدم. 
فهمیـدم که حضـرت بقیه اللَّه امـام عصر)عج( 
بـوده، همین طور اشـک می ریختـم که چقدر 
مـن در غفلـت بـودم. ایـن بـود سرگذشـت 
 ۱۳۹۲ تیـر  سـوم  مـن..  وقـت  اول   نمـاز 

منبـع: نماز و عبـادت امـام زمان)عـج(، عباس 
عزیـزی، صفحه ۸۵

   امــروزه وسـایــل ارتـبــاط جمعـى در 
تمامـى کشـورها نقـش حسـاس و مهّمـى را 
در زمـیــنه هـاى مختلـف از جمله سیاسـى، 
اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگـى ایفا مى کنند. 
اهمّیـت رسـانه هـاى گروهـى تا حدى اسـت 
که دانـشـمـنــدان در تقسـیم بنـدى مراحل 
تاریخـى تمـدن بشـر، آن را لحـاظ کـرده اند.

انسـان بـرای ارتبـاط بـا همنـوع خـود، از 
زبـان کـه همـان دسـتگاه پیچیـده ارتباطـی 
اسـت کمـک مـی گیـرد  و ایـن زبـان خـود را 
به اشـکال مختلفـی از ابتدایی تا پیچیـده، )از 
سـکوت و صحبـت معمولـی گرفته تا روشـن 
کـردن آتش و پدیـد آوردن دود جهت ارسـال 

پیـام و سـرانجام اینترنت.(نشـان مـی دهد.
امـروزه این حقیقـت را نمی شـود کتمان 
کـرد کـه سـرمایه داری مـدرن بـا اسـتفاده از 
تکنولـوژی هـای پیشـرفته ارتباطی سـعی در 
جهـت دهی افـکار و امیال، طـرز تلقی، نگرش 

هـا واساسـا فرهنگ سـایر جوامـع دارد.
در جوامع وسـیع امروزی برخاف گذشـته 
هـر چنـد روابـط روردررو و چهـره بـه چهـره 
افـراد در گـروه  امـا شـرکت  یافتـه،  کاهـش 
هـا و شـبکه هـای اجتماعـی از قبیل تلگـرام، 
کـه  اینهـا  ماننـد  و  اینسـتاگرام،  فیسـبوک، 
درگذشـته وجـود  نداشـته ویا روابـط به گونه 
ای دیگـر همچـون ارتبـاط بین افـراد خانواده، 
طایفـه ای و قبیلـه ای بـوده امـروز گسـترش 
یافتـه اسـت.در جهـان کنونـی انسـان بیـش 
از گذشـته احسـاس تنهایـی مـی کنـد و ایـن 
درحالـی اسـت کـه در وسـایل ارتبـاط جمعی 
کـه بـا هـدف از بیـن بـردن تنهایـی و ایجـاد 
همدلـی و هـم بسـتگی میـان افـراد بـه این 

جهـان میان انسـان ها پاگذاشـته، راهی دیگر 
کـه خـاف ایـن وضعیت بـوده را طی کـرده و 
بـه ابزاری برای سـلطه گری و دسـت اندازی بر 
روی احساسـات و افـکار مردمـی که بـه تازگی 
بـا ابـزار اختاپـوس بـزرگ ))صهیونیسـم(( کار 
مـی کننـد، تبدیل شـده انـد. و این انسـان که 
احسـاس تنهایی مـی کند در تاش اسـت که 
خـود را بـه گروه یا گـروه هایی وابسـته کند تا 
مگـر ازناراحتی روحـی خود کم کنـدودر چنین 
جوامعـی مـی تـوان تصـور کـرد کـه در افـراد 
برخـاف گذشـته ثبـات شـخصیتی چندانـی 
نفـوذ  راحتـی تحـت  بـه  و  نداشـته  وجـود 
قـرار مـی گیرنـد و مـی توانـد به سـمت های 
مختلفی کشـیده شـود. در واقع انسان جامعه 
کنونـی کوشـش می کند کـه هرچه مـی بیند 
و مـی خواهـد را بـه دسـت آورد وبـه همیـن 
دلیـل اختاپوس جهان )) صهیونیسـم (( نیز با 
سـاختن انواع و اقسام وسـایل جمعی از قبیل 
تولیـد انـواع فیلم های درام، ترسـناک، تخیلی 

سـعی در بـه کارگیری قـوای ذهنـی بینندگان 
دارند.

مـک لوهاند جامعـه شـناس کانادایی که 
یکـی از صاحـب نظـران در زمینـه ی وسـایل 
ارتبـاط جمعـی اسـت عنـوان مـی کند کـه در 
جهـان کنونـی وسـایل بـزرگ ارتباطـی خـود 
از محتـوای پیـام و اطاعاتـی کـه ناقـل) نقل 
کننـده ( آن هسـتند اهمیـت بیشـتری دارند. 
بـرای مثـال او می گویـد وقتی که مـن دربرابر 
وقایـع  شـاهد  و  ام  گرفتـه  قـرار  تلویزیـون 
خاورمیانـه هسـتم، برنامـه تلویزیـون چـه به 
نفـع اعراب باشـند و چه بر علیه آنهـا ، آنچه در 
آن لحظـه در برابـر چشـم من می گـذرد ، دیر 
یـا زود در ضمیـر ناخوداگاه مـن نفوذ می کند.
در واقـع مـک لوهانـد مـی خواهـد بگوید که 
ایـن وسـایل ارتبـاط جمعی یک فرق اساسـی 
بـا کتـاب دارد آن هـم این اسـت کـه به کمک 
تصویر و صدا انسـان از صورت یک تماشـاچی 
سـاده بیرون مـی آید، و این وسـایل با احاطه 

کـردن فکـر تماشـاگر، او را وادار بـه مشـارکت 
مـی کنـد وبـه کمـک این وسـایل ما بـه طرق 
مختلف و به سـرعت با دنیای خـارج) خارج از 
حـدود مرزهـا ( ارتباط پیدا می کنیم.اسـتفاده 
صحیـح از وسـایل مـی توانـد در سـرعت و 
کیفیـت و رشـد جامعـه ای که از وسـایل بهره 
مـی گیـرد) کشـورهای درحـال توسـعه (اثری 
فـوق العـاده وغیر قابل تصور داشـته باشـد و 
در مقابـل، سـوء اسـتفاده ار آنهـا و عدم توجه 
بـه اثـرات آن مـی توانـد بـه همـان میـزان، 
جامعه ای را از یک سـو از هدف های انسـانی 
خـود منحـرف و از سـوی دیگـر رشـد مـوزون 
آنهـا را کند یا متوقف سـازد.در ایـن از دو مثال 
یـاد مـی کنیم کـه شـاید در فهم مسـائل موثر 
افتـد: یکـی از تاثیرات وسـایل ارتبـاط جمعی 
کـه منجـر بـه روی کار آمـدن نظـام جمهوری 
اسـامی بـوده از وسـایل چاپ بود که با نشـر 
عکـس و مطالبـی در مـورد رهبر کبیـر انقاب 
زمینـه های فکـری را برای حـوزه و مردم فراهم 
کـرد و باعث شـد کـه مهمترین اتفـاق قرن در 

ایـران رخ دهد.
و بـرای مثـال دوم مـی شـود بـه جنـگ 
رسـانه اشـاره کـرد که در حـال حاضـر از آن به 

عنـوان جنـگ نـرم یـاد می شـود.
در حـال حاضـر نیز همچنان شـاهد ورود 
ابزارهـای مختلـف جمعی در سـبک و سـیاق 
های مختلف هسـتیم.از وضع پوششـی مردم 
گرفته تا پسـت هـای مختلف در رسـانه های 
جمعـی که همه نشـان از موفقیـت های کم و 
بیـش اختاپوس جهانـی)) صهیونیسـم (( ندا 

مـی دهد.
اکنـون بایـد دیـد کـه فعالیـن فرهنـگ 
و رسـانه چـه تدابیـری بـرای مقابلـه بـا نفوذ 
فرهنگـی ایـن اختاپـوس خواهند اندیشـید.

موفقیت های کم و بیش اختاپوس جهانی 

 تاثیر رسانه 

به نام خدای مهربون

چـه بگویـم از ایـن حـال هـوا از دو 
سـال پیش که اولین سـفر مجردی ام رو 
رفتـم کربـا از پارسـالی که بـا خالم رفتم 

از امسـالی کـه جامانـدم از کاروان امید.

 خـوب حـد اقلـش میتونـم بگـم 
امسـال مهمـون امـام رضـا و حضـرت 
معصومـه و از همـه مهـم تر امـام غائب 
مـون حضـرت مهدی)عـج( بـا اون حال 
هـوای عالـی دوس داشـتنی  مسـجد 
بزرگ جمکرانشـم با اون نماز دورکعتیش 
مرتبـه   دویسـت  خـدا  بـه  تـوش  کـه 
میگـی فقط تو رو میپرسـتم  اخرشـم یه 

بـار میگـی ال الـه ال اهلل.
و بـا اون دعای عهـد اول صبحش و 
بـا اون زیـارت زیبای ال یاسـین که خود 
امـام مهربونمون بهمون تـو دوران غیبت 

صغرا یـاد داده ; 
جمکـران فقـط اون اول صبحـش 
کـه هـوا سـرده و داری میلـرزی و بـدو 
بـدو میـری طـرف درب هـای ورودی تا 
گرمت بشـه بعـدش میری بـه دنبال یه 
گوشـه خلـوت و اون جـا شـروع میکنی 
بـه دعای عهـد خونـدن و نمـاز حضرت 
خونـدن و از ته دل به خـدا میگی خدایا 

تـا کی میخـوای کـه نـذاری بیاد.
 خـوب البتـه خـدا هـم گفتـه تـا 
مـا واقعـن از تـه دل طلـب نکنیـم امام 
عزیزمـون نمیاد پس بیایم بـا هم دعای 
فرجـو بخونیـم تـا حـد اقلـش کـه امام 
مـون اومـد نگـه بهمـون کـه چـرا بـرای 

اومـدن مـن دعـا نکـردی .

 بسم اهلل الررحمن الرحیم
الهی عظم .....)90(

حـاال با گفتن این ماجـرا ها میخوام 
برم سـراغ اربعین همون حماسه برترین 

خـوب اولـش کـه میخـوای از مـرز 
رد بشـی و یـه حـال دل تنگـی دوری از 
امـام بهت دسـت میده همـون جای که 
باالخـره میتونی بگـی داری میری پیش 

برترین 
وقتـی میرسـی نجـف پیـش امـام 
اولیـن سـام میـدی بـه پـدرت بهترین 

لمین  پدرعا
حسـین  سـوی  بـه  میـری  بعـدم 
سـومین پدر عالمیـن وقتی میرسـی به 
اولیـن عمـود میفتـی بـه یاد سـید علی 
کـه دلـش میخواسـت باشـه اونـم تـو 
جـاده اربعیـن حداقلـش بهـش میگیم 

هسـتیم نائـب زیـارت تـو اربعیـن
بعـدش شـروع میکنـی بـه سـوی 
اون جاسـت حـرم  کـه  اخریـن عمـود 

باوفاتریـن 
اولیـن  تـو  میکنـم  دعـا  تـون  بـرا 
اربعینـی کـه دنیـا هسـت تـو دسـتای 
حضـرت صاحـب الزمان کـه اون اربعین 

میشـه بهتریـن اربعیـن

خـوب بـه قـول خـودم بـا کمـک 
سـهراب 

)زندگانـی سنگیسـت گاز بایـد زد با 
دندان(

سخن دوستان

علی رضا صدوقی
عضو کمیته فرهنگی

مصطفی نظری پور
عضو کمیته فرهنگی
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پا به پای پیامبر خدا، حضرت موسی 

)علیه السالم(

مـی  کریـم  قـران  در  متعـال  خداونـد 
فرمایـد:

و  ویـژه  عبادتـی  ]بـرای  موسـی  بـا  و 
دریافـت تورات[ سـی شـب وعده گذاشـتیم و 
آن را بـا ]افـزودن[ ده شـب کامـل کردیم، پس 
میعـادگاه پـروردگارش بـه چهل شـب پایان 

گرفـت ... . )سـوره اعـراف، آیـه ۱۴۲(
و  شـب  کـدام  روز  و  شـب   ۱۰ آن 
الحجـه. ذی  اول  دهـه  روزهاسـت؟ 

حـاال آن سـی روز از کـی آغاز شـده بود؟ 
اول مـاه ذی القعده.

اگـر دغدغـه خودسـازی داریـم، از همین 
اول ذی القعـده شـروع کنیـم. چلـه ای همراه 
و پـا بـه پای حضـرت موسـی )علیه السـام( 
بگیریـم. کسـانی که اهـل معنویت هسـتند، 
بـرای خود بیشـتر برنامه ریزی مـی کنند؛ نماز 

و  شبی 
بعضـی هـم کـه شـاید حوصلـه کمتری 
دارنـد و یا فرصـت کمتری دارنـد، و می دانند 
که مثـا نمی توانند نماز شـب مداوم شـروع 
کننـد، برنامـه های دیگـر انتخاب کننـد. مثا 
تصمیـم بگیرنـد نمازهـا را از ایـن بـه بعـد به 

جماعـت بخوانند.
اگـر این را هم نمی تواننـد، این چهل روز 
نمازهـای خـود را اول وقـت بخواننـد. یا بعد 
از نمازهـا تسـبیحات حضـرت زهرا)سـام اهلل 
علیهـا( بگویند. یـا روزی ۱۰ صلوات بفرسـتند. 

روزی یـک بـار الالـه اال اهلل بگویند.
هرچنـد کوچـک، امـا یـک برنامـه برای 

بردارند. خـود 
امـا حـاال چه چیـزی بهتـر از ایـن که ما 
توفیق همسـایگی حضرت رضا علیه السـام 
بهـره  ایـن چلـه ی خودسـازی  از  داریـم،  را 
ببریـم. چـرا کـه ایـن مـاه، مـاه حضـرت رضا 
علیه السـام اسـت. ۵ مناسـبت مهـم از ابتدا 
تـا انتهـای مـاه ذی القعـده بـه گونـه ای بـه 
حضـرت رضا علیـه السـام ارتبـاط دارد. این 
مـاه، مـاه حضـرت رضـا علیه السـام اسـت.
چـرا مهمتریـن جلسـه تاریـخ تعطیـل 

شـد؟!!!
داستانک:

یکـی از ادیانـی که نامش در قـرآن آمده 
»صابئیـن« اسـت کـه بـه حضـرت یحیـی 
گرایـش دارنـد. ضمنـاً بـرای سـتارگان تأثیری 

قائلنـد و نمـاز و مراسـم ویـژه ای دارنـد
ایـن فرقـه رهبری بسـیار دانشـمند ولی 
مغـرور داشـتند بـه نـام عمـران،  کـه بارها با 
امـام رضـا علیـه السـام  گفتگو می کـرد ولی 
زیـر بـار نمی رفـت. در یکـی از جلسـات امام 
رضا علیه السـام اسـتداللی کرد که او تسلیم 

شـد و گفت:
حـاال روح مـن نرم شـده حاضرم مکتب 
تـو را بپذیـرم ولـی ناگهـان صـدای اذان بلند 

. شد
 امـام رضـا علیه السـام  جلسـه را ترک 
کـرد. مـردم گفتند: فرصت حساسـی اسـت، 

چنیـن فرصتـی پیـش نمی آید.
 امام رضا علیه السام  فرمود: اول نماز!

او کـه ایـن تعهد را از امـام دید عاقه اش 
بیشـتر شـد.امام بعد از نماز گفت و گویش را 

تکمیل کـرد و او ایمان آورد.
]اصـل روایـت عیـون أخبـار الرضـا علیه 
السـام، ج ۱، ص: ۱۷۲ بـه نقـل از یکصـد 
و چهـارده نکتـه دربـاره ی نماز )محسـن 

قرائتی(،

ممبرک

نفر اول 

1-وقتـی اسـم دانشـگاه بیرجنـد رو داخـل 
سـایت سـازمان سـنجش دیدید چه حسـی 

داشتید؟
- خیلی خوشحا شدم    
 + خوشحال شدی؟     

  -آره خوشـخال شـدم چون رشـته ای که 
اولویـت اولـم بود قبول شـدم.

2-موقـع ثبت نام دانشـگاه فراینـد ثبت نام 
رو چطـور دیـدی؟از زمانـی کـه وارد دانشـگاه 
شـدی تا زمانـی که اتاقـت رو تحویل گرفتی؟
_ بیشـتر حالـت سـردرگمی داشـتم. برای 
نظـام وظیفـه خیلـی اذیـت شـدم و چنـد 
سـاعتی الکـی درگیـر همیـن معافیت شـدم.

+ بعد از معافیت تحصیلی چی؟    
   _  باز هم سردرگمی.        

  + چرا؟چـون فراینـد ثبـت نامـش طول 
؟  کشید

_ هـر دومـورد. هم سـردرگم شـدیم و هم 
خیلـی معطـل شـدیم. کسـانی کـه ثیـت نام 
مـی کردند بیشـتر حالـت آزار دادن داشـتند.

انتظـار  کـه  چیـزی  بیرجنـد  دانشـگاه   -3
داشـتید بـود یـا نـه؟ قبـل از اینکـه بیاییـد 
دانشـگاه ، چـه انتظـاری از دانشـگاه بیرجند 
داشـتید و االن که اومدین دانشـگاه ، شرایط 

رو چطـور مـی بینیـد؟

_ راسـتش رو بخواهید فکـر نمی کردم که 
دانشـگاه از شـهر فاصله زیادی داشـته باشه و 
بـرای اینکه کتابی یا وسـیله ای تهیـه کنم این 
فاصلـه زیـاد رو باید طی کنم تا برسـم به شـهر 

و ایـن برای من خیلی سـخته.           
+ خب دیگه چی؟    

  _ حجـم اینترنتـی هـم کـه در اختیـار 
دانشـجو قـرار میـدن خیلـی کمه و بـه جایی 
نمـی رسـه. یک چیز دیگـه هم این کـه انتظار 
اتـاق هـای کوچـک و کـم  نداشـتم چنیـن 
امکاناتـی داخـل خوابـگاه باشـه و اینکـه فکر 
نمـی کردم غدای سـلف این همـه بی کیفیت 
باشـه.وقتی دانش آموز بودم از دوسـت و آشنا 
می شـنیدم کیفیت غذای سـلف دانشـگاه ها 
کمـه ولـی فکرش رو نمـی کردم که ایـن اندازه 

کیفیـت غذای سـلف پایین باشـه.

4- اوضـاع خریـد از مغـازه هـای دانشـگاه 
چطـوره؟ راضـی هسـتید؟

_ نـه اصـا. قیمـت هـای خریـد از مغازه 
هـای داخـل شـهر بـا داخـل دانشـگاه خیلی 
فـرق داره و قیمـت هـا اینجـا خیلـی باالتـره.

نفر دوم

1- وقتـی اسـم دانشـگاه بیرجنـد رو داخـل 
سـایت سـازمان سـنجش دیدید چه حسـی 

داشتید؟
مـن خـودم بـه شـخصه عاقـه زیـادی 
داشـتم تا رشـته پزشـکی یا پیراپزشـکی قبول 
بشـم حـاال هـر چنـد جلـوی رشـته ام اسـم 
بیرجنـد می بود. ولی با قبول شـدنم در رشـته  
مترجمـی زبان یـک جورایی خوب شـد و یک 
جورایـی هـم بد. خوبـی اش اینکه یک رشـته 
ای قبـول شـدم کـه داخـل ایـن رشـته تقریبا 
حرفـه ای ام و قبـا بـه اندازه کافـی کار کردم و 

بـدی اش اینکـه رشـته ای کـه دارم می خونم 
هیـچ تضمینی نداره و در آینـده بازار کار خوبی 

نداره.

2- موقـع ثبت نام دانشـگاه فرایند ثبت نام 
رو چطـور دیـدی؟از زمانـی کـه وارد دانشـگاه 
شـدی تا زمانـی که اتاقـت رو تحویل گرفتی؟

قبلـش بگذاریـد ایـن رو بگم.پسـر عموم 
قبـل ازمن برای ثبـت نام به دانشـگاه بجنورد 
رفتـه بـود. تمـام فراینـد هـای ثبت نـام مثل 
پلیـس 10+  و ... یـک جـا کنـار هـم قـرار داده 
شـده بودنـد و ثبت نام بـا روند بهتر و سـریع 
تـری انجـام مـی شـد. بـا اینکـه دانشـگاه 
بجنورد سـطح علمی اش از دانشـگاه  بیرجند 
پاییـن تـره ولی در فرایند ثبـت نام خیلی بهتر 
از دانشـگاه بیرجنـد عمل کردند. ولـی در ثبت 
نـام مـا یک دفعـه مـا رو می فرسـتادند کافی 
نـت کـه چنـد تـا برگـه بگیریـم یک دفعـه ما 
رو مـی فرسـتادند یـک جـای دیگـه کـه برگه 
نظـام وظیفـه رو بگیریـم و بدتـر از همـه یرای 
پلیـس 10+ بایـد میرفتی داخل شـهر کـه برای 
دانشـجویی کـه ایـن مسـیر هـا رو تـا حـاال 
نرفتـه اون هـم با ایـن فاصله ای که دانشـگاه 
از شـهر داره و با خسـتگی راه و ...  . خاصه که 

خیلـی اذیت شـدیم.

3- دانشـگاه بیرجنـد چیـزی کـه انتظارش 
رو داشـتید بـود یـا نـه؟ قبـل از اینکـه بیایید 
دانشـگاه ، چـه انتظـاری از دانشـگاه بیرجند 
داشـتید و االن که اومدین دانشـگاه ، شرایط 

رو چطـور مـی بینید؟

راسـتش رو بخواهیـد عکـس هایـی کـه 
داخل سـایت دانشـگاه بیرجند گذاشته بودند 
خیلـی رویایی بود و اینکه مـی گفتند خوابگاه 
خوب داره و فضای سـبز زیبا و باشـگاه ورزشی 
بـا کیفیـت و .... ولـی وقتـی اومدم دانشـگاه 

، دیـدم کـه ایـن هـا طبـل تـو خالـی بیـش 
. نیست

4- اوضـاع خریـد از از مغـازه های دانشـگاه 
چطـوره؟ راضی هسـتید؟

نـه راضـی نیسـتم. قیمـت های خریـد از 
مغـازه های داخل شـهر بـا مغازه هـای داخل 

دانشـگاه حیلی فـرق داره.

نفر سوم

1- وقتـی اسـم دانشـگاه بیرجنـد رو داخـل 
سـایت سـازمان سـنجش دیدید چه حسـی 

داشتید؟

خوشـحال شـدم چون جـز اولویـت هام 
بـود و هـر چنـد عاقـه داشـتم بـه دانشـگاه 
محـدودی  تعـداد  ولـی  بـروم  فرهنگیـان 
ولـی  شـدند.  مـی  پذیـرش  دانشـجویان  از 
بعـد از دانشـگاه فرهنگیـان اولیـن اولویـت 
مـن دانشـگاه بیرجنـد بـود و حتی دانشـگاه 
فردوسـی هم این رشـته رو نداشـت به همین 
دلیل دانشـگاه بیرجند رو انتخـاب کردم و می 
دونسـتم دانشـگاه بیرجند دانشـگاه معتبری 
اسـت .ایـن رو هـم اضافه کنـم که رشـته من 

زبان هسـت. مترجمـی 

2- موقـع ثبت نام دانشـگاه فرایند ثبت نام 
رو چطور دیدی؟

از زمانـی که وارد دانشـگاه شـدی تـا زمانی 
کـه اتاقـت رو تحویـل گرفتی؟

بیشـتر حالت سـردرگمی داشـتم هرچند 
خـودم اسـترس زیادی داشـتم بـرای ثبت نام 
، ولـی خیلی سـردر گم شـده بـودم مخصوصا 
بـرای پلیـس 10+ . چـون هرجـا داخـل شـهر 
میرفتـم مثـل اینکـه پلیـس 10+  انتقـال پیدا 

کـرده بـود به مکانـی دیگه و باعث سـردرگمی 
دانشـجویان می شـد و اینکه فراینـد ثبت نام 

هـم خیلی طوالنـی و پیچیـده بود.

3- دانشـگاه بیرجنـد چیـزی کـه انتظارش 
رو داشـتید بـود یـا نـه؟ قبـل از اینکـه بیایید 
دانشـگاه ، چـه انتظـاری از دانشـگاه بیرجند 
داشـتید و االن که اومدین دانشـگاه ، شرایط 

رو چطـور مـی بینید؟

_ فکـر نمـی کـردم کـه بخـواد اینجـوری 
باشـه. مـا درس خوندیـم که دانشـگاه دولتی 
قبول بشـیم حاال کـه اومدیم دانشـگاه دیدیم 
کـه خوابـگاه هـای خصوصی بـا قیمـت زیاد 
رو دادن بـه مـا و اصـا امکانات مناسـبی هم 
نـداره و حتـی آب خوابگاه ها هـم بی کیفیته.
یـک چیـز دیگـه ای هـم کـه وجـود داره 
اتوبـوس هاسـت کـه  هزینـه رفـت و آمـد 
واقعـا زیـاده. در اکثـر دانشـگاه هـای کشـور 
هزینـه رفـت و آمـد اتوبـوس ها رایگانـه ولی 
در دانشـگاه بیرجنـد که یک دانشـگاه درجه2 
هسـت برای اتوبوس ها باید هزینـه بپردازیم.

+حرف دیگه ای نداری که بزنی؟
_ فقـط خواهشـا صـدای ما رو بـه گوش 
مسـئولین دانشـگاه برسـونید چـون زندگـی 
دانشـجویی واقعـا سـخته و همین کـه داری 
کنـی  مـی  تحمـل  رو  ات  خانـواده  از  دوری 
خـودش کلـی سـختی داره چه برسـه به بقیه 
مـوارد کـه زندگـی دانشـجویی رو با مشـقت 

بیشـتری همـراه مـی کنه .

+ باشـه حتمـا ایـن کار رو انجـام میدیـم 
و یکـی از کارهـای مـا رسـوندن حـرف شـما 

دانشـجوها بـه مسـئولین دانشـگاه.

گامـی  دانشـگاه  امیـدوارم مسـئولین   _
رو بـرای بـر طـرف کـردن مشـکات صنفـی و 

رفاهـی دانشـجوها بـردارن.

مصاحبه از ورودی های97
علی نوروزی

دبیر انجمن
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رییس دولت از وزیر جدید اقتصاد چه 

می خواهد؟

افزایـش درآمـد کشـور را شـاید بتـوان 
مهم تریـن درخواسـت رئیس جمهـور از وزیـر 

جدیـد اقتصـاد دولـت دوازدهـم دانسـت.
ایـن  کرباسـیان  مسـعود  او،  از  پیـش 
مسـئولیت را بـر عهده داشـت کـه نمایندگان 
مجلـس یـک سـال پـس از دادن رای اعتماد 
بـه وی، رئیـس کل پیشـین گمـرک ایـران را 
گزینه مناسـبی برای وزارت اقتصاد ندانسـته و 

رای بـه اسـتیضاح وی دادنـد.
بـی تردید وزارت امور اقتصـادی و دارایی 
یکـی مهم تریـن وزارت خانه هـای کشـور بوده 
و شـاید مهم تریـن در بیـن وزارت خانه هـای 
اقتصـادی باشـد و رئیـس جمهـور نیـز بایـد 
اهمیـت بسـیاری را بـرای آن قائـل بـوده و 
خواسـته های معقـول و در عین حـال مهمی 
را از سـکان دار ایـن وزارت خانه داشـته باشـد.
روحانـی در روز گذشـته کـه بـه عنـوان 
مدافـع وزرای پیشـنهادی خـود در مجلـس 
و  برنامه هـا  برخـی  بـود،  شـده  حاضـر 
جهت گیری هـای اقتصـادی را جـزو اقدامـات 
مهـم دولت اعـام کرد کـه به نوعـی می توان 
آن هـا را خواسـته های رئیس جمهـور از وزیـر 

آینـده اقتصـاد ایـران دانسـت.
روحانـی در عیـن حـال که بخـش عمده 
درآمدهـای ایـران را از طریـق ایـن وزارت امـور 
بخـش  بـر  می دانـد،  دارایـی  و  اقتصـادی 
مالیـات تاکید ویـژه ای کرد و به نظر می رسـد 
یکی از مهم ترین خواسـته های او از دژپسـند، 
سـاماندهی اوضـاع مالیاتـی کشـور اسـت؛ 
موضوعـی کـه کرباسـیان در روزهـای پایانـی 
وزارتـش، به شـدت در این زمینه مـورد انتقاد 

قـرار گرفت.
روحانی تاکید کرده اسـت کـه ایران باید 
اخـذ مالیات را افزایش دهیـم و افزایش درآمد 
مالیاتـی به معنـی افزایـش مالیات نیسـت، 
بلکه بـه معنی اخذ مالیـات از فراریان مالیاتی 

است.
یکـی از بزرگ ترین انتقاداتی کـه در حال 
حاضر به سیسـتم مالیاتی کشـور وارد اسـت، 
ایـن اسـت کـه بیشـترین فشـار مالیـات بـر 
واحدهـای تولیـدی می آیـد و در عیـن حـال 
بسـیاری از افرادی که درآمدهای بسـیار زیادی 
دارنـد به اشـکال مختلف از پرداخـت مالیات 

می کنند. فـرار 
کنتـرل تـورم و افزایش رشـد اقتصاد دو 
خواسـته مهم دیگری اسـت که رئیس جمهور 
از وزیـر جدیـد اقتصـاد دولـت دارد، امـا بـر 
کسـی پوشـیده نیسـت که رسـیدن به رشـد 
اقتصـادی پایـدار در کوتـاه  مدت امـکان پذیر 
نیسـت و ایـن امـر بایـد در طـی برنامه های 

بلندمـدت اقتصـادی به دسـت آید.
در  کـه  مـواردی  مهم تریـن  از  یکـی 
خواسـته های رئیس جمهـور از وزیـر اقتصـاد 
بـه چشـم می خـورد، اصـاح نظـام بانکـی 
اسـت؛ هرچنـد کـه او معتقـد اسـت بخـش 
مهمـی از بـار اقتصادی کشـور در حـال حاضر 
بـر دوش بانک هاسـت و آن ها سـرمایه مردم 
را تبدیل به سـودآوری و ایجاد رشـد اقتصادی 
می کننـد، امـا ایـن را هم گفتـه که اگـر برخی 
نشـود، همیـن  اصـاح  بانک هـا  در  مـوارد 
بانک هـا مشکل سـاز اقتصـاد خواهنـد شـد

یکـی از مشـکاتی کـه بیـش از همـه 
مدنظـر رئیس دولـت دوازدهم اسـت، خروج 
بانک هـا از بنـگاه داری اسـت کـه بایـد ایـن 
بانک هـا تحت اختیـار بانـک مرکـزی درآیند 
و گفتـه اسـت کـه اگـر مـوردی هـم در ایـن 
زمینه الزم باشـد طـی یک برنامـه  زمان بندی 

یک سـاله اجرایـی خواهـد شـد.
بازار سـرمایه یا همان بـورس در ماه های 
اخیر رشـد خوبـی داشـت که با کاهـش نرخ 
دالر ایـن بـازار نیـز مقـداری افـت کـرد، امـا 
رییس جمهـور بـر ایـن بـاور اسـت کـه ایـن 
بـازار در شـرایط سـخت می توانـد بـه کشـور 
کمـک کنـد؛ بنابرایـن یکـی از خواسـته های 
روحانـی از وزارت اقتصـاد توجـه بیشـتر بـه 
باجـذب سـرمایه خارجـی و افزایـش ارتبـاط 
اقتصـادی با کشـورهای اتحادیـه اروپا، برخی 
و  التیـن  آمریـکای  و  آفریقایـی  کشـورهای 
کشـورهایی از جمله هند و چیـن نیز از جمله 
اقتصـاد  وزیـر  از  روحانـی  درخواسـت های 

ست. ا

خبر علت اظهارات غیر مستند نتانیاهو، چیزی جز تحریک آمریکا علیه ایران نیست

چاپلوسی شیطان بزرگ، رسوایی جهانی

بنیامیـن نتانیاهـو نخسـت وزیـر رژیـم 
صهیونیسـتی بـا شـواهدی غیـر مسـتند در 
مـورد برنامـه هسـته ای ایران کـه البتـه مورد 
تمسـخر کاربـران ایرانـی قـرار گرفت، حاشـیه 
سـاز شـد. اگرچه رسـانه ها و مخاطبـان آن ها 
را بـه خاطـر داشـته  نتانیاهـو  نمایش هـای 
باشـند، ایـن نمایش هـا از زمانی کـه نتانیاهو 
در دهـه نـود بـرای اولین بـار به قدرت رسـید، 

شد. شـروع 
رژیـم  مـداوم  هشـدارهای  سـابقه 
صهیونیسـتی در مـورد توانمنـدی ایـران برای 
دسـتیابی به سـاح های اتمـی بـه اوایل دهه 
نـود میـادی بـاز می گـردد. زمانی که شـلیک 
فلسـطین  بـه  عراقـی  اسـکاد  موشـک های 
اشـغالی در جنـگ اول خلیـج فـارس و امکان 
شـیمیایی  کاهک هـای  بـه  آن هـا  تسـلیح 
چشـم انـدازی خطرنـاک بـرای برنامـه ریـزان 
امنیتـی این رژیم در آینده به وجـود آورده بود. 
در کنـار ایـن آغـاز مذاکـرات سـازش بـا برخی 
طرف های فلسـطینی و تعارضـات داخلی این 
رژیـم نیـاز بـه تـدارک دیدن دشـمنی تـازه در 
فراسـوی مرزها را غیـر قابل اجتناب کـرده بود.
زمانـی کـه اسـحاق رابیـن بـه نخسـت 
وزیـری ایـن رژیـم رسـید، شـیمون پـرز وزیـر 
امـور خارجـه بخـش جدیـدی تحـت عنـوان 
ایـن  امورخارجـه  وزارت  در  صلـح  دپارتمـان 
رژیـم ایجـاد کرد کـه وظیفه آن معرفـی کردن 
بنیادگرایـی شـیعی بـه عنـوان تهدیـدی علیه 

رژیـم صهیونیسـتی بـود.
رابین برای اولین بار شـروع بـه ارائه پیش 
بینـی  از زمـان دسـتیابی ایـران به سـاح های 
هسـته ای کرد. وی در دسامبر سال 1992 پیش 
بینـی کـرد که رژیم صهیونیسـتی بیـن 3 تا 7 
سـال آینـده بـا تهدیـد جـدی موشـک های 
زمیـن بـه زمیـن و مجهـز بـه کاهک هـای 

جنگـی غیر متعـارف روبـه رو خواهـد بود. 
برنامه موشکی ایران تحریم می شود

در نوامبـر سـال 1997 پـس از تحویـل 25 
فرونـد جنگنـده اف 15 آی که توانمندی بمباران 
اهـدف در فاصلـه دور را داشـتند نتانیاهـو بار 
دیگر از تهدید ایران سـخن گفت. در این سـال 
نتانیاهـو بدون این که نامـی از ایران ببرد بارها 
و بارهـا سـخن گفـت و ناگهـان روزنامه هـای 
رژیم صهیونیسـتی از طرحـی همانند حمله به 
راکتـور ازیراک سـخن گفتند که تا قبل از سـال 

1998 اجرایی می شـود.
بـه  نشسـتی  در   1998 سـال  ژانویـه  در 
ریاسـت »افراییم سـنه« از اعضای حـزب کارگر، 
نتانیاهـو برای اولیـن بار برای برنامه موشـکی 
ایـران از لفـظ تهدیـد وجـودی اسـتفاده کـرد. 
تمـام ایـن لفاظی هـا در حالی مطرح می شـد 
کـه در محافـل خصوصی نهادهـای اطاعاتی 
آمریـکا تهدیدهـای فـوق بـی ارزش دانسـته 

می شـد.
بـا ایـن حال تهدیدهـای نتانیاهـو دولت 
آمریـکا را وادار بـه انجـام یـک سـری اقدامات 

علیـه برنامه موشـکی ایـران کرد.
در اکتبـر سـال 1997 طرحی بـه نام تحریم 
برنامـه موشـکی ایـران در کمیتـه سیاسـت 
خارجـی مجلـس سـنا بـه تصویب رسـید که 
کشـورهای انتقال دهنده فناوری هسـته ای به 
ایـران را مـورد هدف قـرار مـی داد. نتانیاهو نیز 
بـرای تسـریع در تصویـب این طـرح در ژانویه 

سـال 1998 به واشـنگتن سـفر کرد.
اگرچـه طرح فوق پس از تصویب توسـط 
کلینتـون وتـو شـد، امـا وی برای راضـی کردن 
کنگـره مجبور به تحریم برخی مقامات روسـی 

و شـرکت همکاری کننـده با ایران شـد.
کمپیـن  از  کـه  بـود  امیـدوار  نتانیاهـو 
ضـد ایرانـی خـود نتایـج بیشـتری را بگیـرد، 
امـا شکسـت وی در انتخابـات سـال 1999 و 
واگـذاری پسـت نخسـت وزیـری بـه ایهـود 
بـاراک ایـن مسـیر را ناتمـام گذاشـت. بـا این 
حـال تجربیـات وی در خصـوص پروپاگاندای 
هسـته ای می توانسـت در آینـده بازهـم بـه 

کمـک وی بیایـد.
مانورهای مشقی برای تهدید به جنگ

در سـال 2009 زمانـی که بنیامین نتانیاهو 
بـه نخسـت وزیـری دوبـاره رسـید، برنامـه 
برنامـه  محوری تریـن  بـه  ایـران  هسـته ای 
امنیتـی رژیم صهیونیسـتی تبدیل شـده بود. 
بـه رهبـری »مئیـر داگان« در حـال  موسـاد 
طرح ریـزی تـرور دانشـمندان هسـته ای ایران 

علیـه  بـود و چنـد قطعنامـه تحریمـی 
برنامـه هسـته ای در شـورای امنیـت سـازمان 

ملـل متحـد بـه تصویـب رسـیده بـود.
ایـن برنامـه در حقیقـت از ماه هـا پیـش 
در دولـت اولمـرت و در یـک نقشـه دقیـق 
بیـن ایهود بـارک و رابـرت گیتـس وزرای دفاع 
وقـت آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی طراحـی 
شـده بـود. در اواخر سـال 2008 میـادی رژیم 
را بـه نـام »گلوریـان  صهیونیسـتی مانـوری 
اسـپارتان 8« بـا اسـتفاده از 100 جگنـده اف 15 
و اف 16 طـرح ریـزی کـرد. ایـن مانـور به دلیل 
طـی کـردن مسـافت های طوالنـی بـه عنوان 
نشـانه ای از حملـه بـه ایـران تفسـیر شـد، اما 
مقامـات دفاعی آمریکا به خوبی می دانسـتند 
کـه امـکان چنیـن عملیاتـی بـه هیـچ وجـه 

نـدارد. وجود 
بر اسـاس تحلیل های مقامـات اطاعاتی 
آمریـکا رژیـم صهیونیسـتی بـرای انجـام یک 
عملیـات موفـق علیـه برنامـه هسـته ای ایران 
نیـاز بـه 24 فرونـد هواپیمـای سوخت رسـان 
داشـت، در آن زمـان تعـداد هواپیمـای رژیـم 

صهیونیسـتی تنهـا نصف ایـن تعـداد بود.
بـا ایـن حـال نتانیاهـو و بـاراک قصـد 
داشـتند تهدید علیه ایران را 4 سـال دیگر زنده 
نگـه دارنـد تـا در موقـع لـزوم از آن اسـتفاده 
کننـد. یک سـال بعد گلدبـرگ در مقاله دیگری 
بـاز هـم ایـن نکتـه را مطرح کـرد کـه احتمال 
حملـه اسـراییل به ایـران در سـال 2012 نزدیک 

بـه 50 درصد اسـت.
تکرار حیله قبلی

پس از سـال 2013 همـکاری جدی آمریکا 
و رژیـم صهیونیسـتی در خصـوص مسـئله 
هسـته ای ایـران ادامـه پیـدا کـرد. برخـی از 
مهم تریـن الزامـات فنـی برجـام از جملـه خط 
مهار یک سـاله بـرای ظرفیت غنی سـازی ایران 
نتیجـه فشـارهای رژیـم صهیونیسـتی بـوده 

ست. ا
در دوران ترامـپ نتانیاهـو بـاز هـم از این 
ابـزار بهـره برده اسـت. نمونـه روشـن آن یک 
نمایـش رسـانه ای بـرای نشـان دادن مشـتی 
اسـناد ادعایی بـود. جالب اینجاسـت که چند 
روز بعـد ترامپ با امضـای فرمانی از این توافق 
خـارج شـد. جدیدترین نمونه ایـن نیرنگ نیز 
نشـان دادن تصاویـری از یک انبـار در منطقه 
تورقوزآبـاد تهـران بـود. نگاهی به تمـام موارد 
فـوق نشـان می دهـد کـه هـدف نتانیاهـو از 

ایـن اقـدام ایجاد جنجال سیاسـی 
بـرای جـذب حمایـت در واشـنگتن بوده 
اسـت. تاریـخ عـدم موفقیـت ایـن بازی های 

کثیـف سیاسـی را تاییـد می کنـد.

محمد  امین شاحیدری پور
دبیر نشریات

عضـو شـورای مرکـزی جمعیـت ایثارگران 
بـا بیـان اینکـه خنـده دار اسـت      کـه امروز 
آخونـدی بـه جـای اینکـه پاسـخگو باشـد، 
گفـت:  اسـت،  شـده  دولـت  اپوزیسـیون 

آخونـدی بایـد محاکمـه شـود. 
 

آزاد عضـو شـورای مرکـزی  رضـا روسـتا 
جمعیـت ایثارگران انقاب اسـامی ، با اشـاره 
بـه عملکرد پر حرف و حدیـث عباس آخوندی 
داشـت:  اظهـار  شهرسـازی  و  راه  وزارت  در 
آخونـدی در ماجرای آتش گرفتـن قطار تبریز-
مشـهد، سـقوط هواپیمـای یاسـوج یـا روی 
زمیـن مانـدن پـروژه مسـکن مهر، هیـچ گاه 

پاسـخگو نبوده اسـت.
 

وی در گفـت و گـو با هر، افـزود: آخوندی 
پـس از ۶ سـال حضـور در منصـب اجرایـی، 
اکنون اپوزیسـیون دولت شـده و نقطه نظرات 
مدیریتـی مـی دهد؛ ایـن کار اصـا قابل قبول 
نیسـت؛ آخونـدی بـه جـای ایـن کارهـا باید 
نسـبت بـه ضعف هـای حـوزه مدیریتی خود 

پاسـخگو باشد.
 

روسـتاآزاد تصریـح کـرد: در ماجـرای زلزله 
کرمانشـاه، با وجود اینکه اسـکلت سـاختمان 
هـای متعلـق بـه پـروژه مسـکن مهـر سـالم 
باقـی مانده بـود و فقط نما ریختـه بود، امثال 

آخوندی علیه مسـکن مهـر جار و جنجـال راه 
انداختنـد و آن حـرف هـا را در دهـان آقـای 

گذاشـتند. روحانی 
 

کـه  اسـت  دار  خنـده  داد:  ادامـه  وی 
آخونـدی امروز به جای اینکه پاسـخگو باشـد، 
سـوال کننـده اسـت. آخونـدی بایـد محاکمه 
شـود؛ او باید بگوید که نسـبت به مسـئولیت 
هایی که تاکنون داشـته، چگونـه برخورد کرده 

است.

اپوزیسیون شدن عباس آخوندی مولتی میلیاردر مقابل دولت 
خنده دار است
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طنزی در باب مذاکرات

تن ایرانی و کیسه مذاکره نمایندگان مجلس همچنان 
پیگیر ادامه فعالیت شهردار 

پایتخت هستند
محسـن هاشـمی روز یکشـنبه در 
جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه اینکـه 
در عیـن حـال موضـوع نحـوه انتخـاب 
شـهردار را در جلسـه هم اندیشـی شـورا 
آغـاز کـرده ایـم اظهارداشـت: همزمـان 
بـا تـاش نماینـدگان مجلـس مـا این 
انتخـاب را بـه طـور مـوازی انجـام مـی 

 . هیم د
وی بیـان کـرد: شـهردار تهـران تـا 
زمانـی کـه از نظـر قانـون اجـازه دارد، به 
کار خـود ادامـه می دهـد و البته طرحی 
کـه در مجلـس شـورای اسـامی دنبـال 
می شـود بـا 50 رأی نمایندگان می تواند 
خـارج از نوبـت در صحـن مطرح شـود.
هاشـمی در خصوص زمـان قانونی 
افشـانی  علـی  محمـد  سـید  حضـور 
در شـهرداری نیـز گفـت: برخـی زمـان 
تصویـب قانـون کـه 24 آبـان اسـت و 
برخـی موقـع ابـاغ قانـون ) 2 آذرمـاه( 
را اعـام مـی کننـد کـه مشـموالن مـی 
تواننـد تـا آن زمان در محـل کار خدمت 

خـود حاضـر شـوند.
وی افـزود: اعضـای شـورای شـهر از 
فـردا پنـج کاندیـدای مـورد نظر خـود را 
)بـرای تصـدی شـهرداری( معرفـی مـی 
نفـر  دو  کاندیداهـا  از  سـپس  و  کننـد 
انتخـاب و در نهایت گزینه نهایی معرفی 

شـود. می 
رییس شـورای اسـامی شـهر تهران 
در پاسـخ بـه این سـوال که آیـا خودتان 
کاندیـدا می شـوید؟ گفت: من شـخصا 

کاندیدا نمی شـوم. 
اعضـا  گذشـته  دور  در  افـزود:  وی 
مصوبـه ای مبنـی بـر منع خـروج اعضا 
از شـورا داشـتند کـه بـا 17 رأی تصویـب 
شـد؛در جلسـه فردا این موضـوع که آیا 
فـردی از اعضـای شـورا می توانـد خارج 

شـود یـا خیـر صحبـت می شـود.
بـه گـزارش ایرنا، شـهردار تهـران نیز 
امروز در حاشـیه نشست شـورا در پاسخ 
به پرسـش خبرنگاران مبنی بـر اینکه آیا 
در مهلـت باقی مانده قانونـی برای ادامه 
فعالیـت در این نهاد آیا اسـتعفا خواهد 
داد یـا خیـر؟ تصریح کـرد: تـا زمانی که 
قانـون تکلیـف کنـد می مانم، بر اسـاس 
قانـون عمل مـی کنم و همچنـان پایبند 

هستم. قانون 
افشـانی که فعالیتش در شـهرداری 
تهـران را از 23 اردیبهشـت امسـال آغـاز 
کـرده افـزود: تا زمانی که طرح مسـتثنی 
کمیسـیون  در  تهـران  شـهردار  شـدن 
تخصصـی مجلـس بررسـی و نتیجـه 

اعـام شـود منتظـر مـی مانم.
بـه گـزارش ایرنـا، بـه دنبـال ابـاغ 
قانـون منع بـه کارگیـری بازنشسـتگان 
اعام شـده که شـهرداران بازنشسـته نیز 
مشـمول این قانون می شـوند اما برخی 
نماینـدگان مجلـس به دنبـال اصاحیه 
بـر این قانون یا مسـتثنی کردن شـهردار 
تهـران از این قانون هسـتند و معتقدند 
کـه ثبات شـهری در پایتخـت از اهمیت 

بسـیاری برخوردار اسـت.
ایـن افراد اسـتدالل مـی کنند چون 
شـهرداران بـه طور غیرمسـتقیم ) بـا رای 
اعضای شـورا( توسـط مردم انتخاب می 

شـوند مشـمول قانون مذکور نیستند.

خبر

مذاکـره  دنیـای  امـروز  دنیـای 
اسـت، دیگـر مسـائل بـا تحدیـد، 
جنـگ و چنگ و دندان نشـان دادن 
برای یـک دیگر حل نمی شـود دیگر 
آن زمـان گذشـت کـه هر کسـی که 
خـودش را گنـده فـرض می کـرد در 
ماشـینش یـا جیبش و یـا جورابش 
یـک قمـه یـه کارد ویـا چمـاق نگـه 
دارد، خـوب اگـر پلیـس ببینـد هـر 
چقـدر هـم آدم گنـده باشـد برایش 
حبـس مـی بـرد و اعمـال قانونـش 

کند.  مـی 

بلـه دنیای امـروز دنیـای مذاکره 
اسـت، مثـا اگر مـن از یـک حرکت 
شـما بـدم آمـد و کفـرم در آمد مثا 
شـمای نوعـی اگر حـق مـرا خوردید 
مـن نباید مشـت هایـم را گـره کنم 
و بـه دهـان و دمـاغ شـما بکوبـم، 
ایـن روانشناسـی هـم هسـت، باید 
بشـینیم و باهم مذاکـره کنیم که چرا 
شـمای نوعی حـق مرا خـوردی، واگر 
صـاح مـی دانـی حـق مـن را پس 

بـده، واصـا شـاید زن و بچه شـما در 
مضیغه باشـند و به حق مـن نیازمند 
باشـند، خـوب مـن حـق خـودم را در 

طبـق اخـاص به شـما مـی دادم.
  در دنیای دیپلماسی هم اینطوری 
اسـت، اگـر یک کشـور احیانـا به یک 
کشـور دیگـر زور گفـت، کشـوری کـه 
زور شـنیده نباید شـاخ و شانه بکشد 
چـون احتمـاال کشـوری کـه زور مـی 
گویـد حتما زور دارد کـه زور می گوید، 

یا نیـاز دازد کـه میگوید!

آمریـکا خیلـی زور دارد ماشـااهلل 
هـزار ماشـاهلل ده تـا نـاو هواپیمـا بـر 
دارد، کاهک هسـته ای دارد، ماهواره 
هـای نظامـی دارد، همچین کشـوری 
معلوم اسـت که به هر کشـور دیگری 
بخواهـد مـی توانـد زور بگویـد، البته 
آمریـکا تقـوای اسـتفاده از قدرتش را 

دارد، مثـا؛

 - هنـد از سـال ۱۹۹۱م. که شـوروی 
فروپاشـید به سـوی آمریکا گروید اما 
در سـال ۱۹۹۸م. بـه دلیل آزمایش  های 
اتمـی از سـوی آمریـکا تحریـم شـد. 
قـرار  تحریم هـا  ایـن  حـذف  شـرط 
گرفتن هند در پـازل ضدچینی آمریکا 
ایـاالت  بـا  کشـور  ایـن  همـکاری  و 
متحده در اشـغال افغانسـتان بود. به 
همین دلیل در سـال ۲۰۰۳م. )دو سـال 
پـس از اشـغال افغانسـتان( آمریـکا 
بخشـی از تحریم های هنـد را لغو کرد. 
یعنی ابتدا اسـتقال هند را خدشـه دار 
کرد، سـپس تنها بخشـی از تحریم ها 
را برداشـت، البته هند همیشـه شـاکر 

ایـن کرامت هسـت. 

- اوضـاع برزیـل نمونـه ی دیگـری 
تقـوا محـوری  و  قـدرت گسـتری  از 
آمریکاسـت. اولیـن بـار برزیلی هـا در 
پیشـرفت  خواسـتند  ۱۹۴۹میـادی، 
ابـر  تازگـی  بـه  کـه  آمریـکا  کننـد. 
قـدرت شـده بـود کارخانه ی سـاخت 
لوکوموتیـو در ایـن کشـور ایجـاد کرد 
امـا وقتی دولـت برزیل تصمیم گرفت 

دولـت  کنـد،  ملـی  را  ایـن صنعـت 
آمریـکا با فـروش روغن موتـور تقلبی 
بـه ایـن کارخانـه، موجـب سـوختن 
موتـور لوکوموتیوهای سـاخت برزیل 
در سراسـر جهـان شـد. آمریکایی ها با 
این دسـت خراب کاری هـا، برزیل را به 
بدهکارتریـن کشـور جهـان در دهه ی 

۱۹۸۰ بـدل کردنـد. 
طـرح  نتیجـه ی  در  آمریـکا   -
»مارشـال«، بـه اروپا تسـلط یافت اما 
پس از گذشـت ۶۶ سال از پایان جنگ 
جهانـی، هنوز برخـی صنایـع اروپایی 
به آمریکا وابسـته اسـت و بـا این که 
می تواننـد بومـی شـوند اما بـه دلیل 
بدهکاری به سـرمایه داران آمریکایی، 
البتـه  نیسـتند،  امـر  ایـن  بـه  قـادر 
ایـن ها حـق آمریکاسـت ناسـامتی 
اروپایـی هـا رو از اوختاپوسـی مثـل 

هیتلـر راحـت کرد. 

تسـخیر  سـال  چنـد  از  پـس   -
افغانسـتان توسط نیروهای آمریکایی 
و هـم پیمانانشـان، نتیجـه اعتمـاد 
افغانسـتان بـه آمریـکا توافـق بر سـر 

بود: زیـر  مـوارد 
فرهنگـی،  کامـل  انطبـاق   -1
حقوقـی  و  سیاسـی  اجتماعـی، 
افغانسـتان با ارزش هـا ی آمریکایی.
2- آزادی عمـل آمریکایـی هـا در 
اقدامـات نظامـی امنیتی بعد از سـال 
۲۰۱۴- کـه براسـاس بیانیـه سـران ناتو 
در لیسـبون غـرب بایـد در این سـال 
نیروهای نظامی خود را از افغانسـتان 

نماید خـارج 
3- تـداوم دسترسـی قـوای ایاالت 
متحده بـه تاسیسـات افغانسـتان و 
اسـتفاده از آن تاسیسـات که تا سـال 
۲۰۱۴ براسـاس اعامیه سـال ۲۰۱۰ ناتو 
در لیسـبون انجـام می شـود، پس از 

آن- حداقـل تـا پایان سـال ۲۰۲۴ 
4- آمریکا حق دارد در هر مناقشـه 
افغانسـتان  آن  طـرف  یـک  کـه  ای 
ورود  ایـن  و  شـود  وارد  باشـد، 
شـامل طیفـی از اقدامـات سیاسـی، 
دیپلماتیـک، اقتصـادی و نظامی می 
شـود دولـت و قـوای افغانسـتان در 

ایـن میـان »بایـد« »عاجاً« خـود را با 
ایـن اقدامـات هماهنـگ نماینـد. 

 
   - قذافی در جریان برنامه هسـته 
ای خـود از سـوی آمریکا تحت فشـار 
قرار گرفـت که برنامه هسـته ای خود 
را متوقـف کنـد و برای ایـن کار آمریکا 
بـه لیبـی تعهداتـی داد. لیبـی تمـام 
تأسیسـات هسـته ای خـود را سـوار 
کشـتی کرد و بـه آمریکا تحویـل داد. 
پـس از آن قذافی بارها از این کار خود 
ابـراز ندامـت کـرد و آمریـکا بـه هیچ 
کـدام از تعهـدات خـود عمـل نکـرد، 
درسـتش هـم همینـه، اصـا لیبی با 
اون هـوای گـرم چـرا باید هسـته ای 

باشـد؟ چـه معنی مـی دهد؟ 

بـه   ) بشـم  فـداش   ( آمریـکا   -
رحـم  و معتمدیـن خـود  متحدیـن 
نکـرده امـا حتمـا و مطمعنا حسـاب 
مـردم ایـران از ایـن مقوله جداسـت، 
مردم ایران هـرگاه به درگاه آمریکا پناه 
بردنـد از یکسـری چیـز هـای بیخود 
رها شـدند چون آمریکایی ها عاشـق 
چشـم و ابـروی مشـکی مـا ایرانـی 
هـا هسـتند و ما همیشـه بـرای اونها 
بـا بقیـه فـرق داشـتیم، مثـا، زمـان 
مصـدق، در مـرداد 1332 از نفت ملی 
وآزادی رها شـدیم، )چه بود آن مردک 
دمـاغ گنـده ی کچـل همـان بهتر که 
پـرش دادنـد(، قبـل و بعـد از مصدق 
هـم در زمـان پهلـوی دوم کا از آزادی 
راحـت شـدند، نـه تنهـا از آزادی بلکه 
از نامـوس و عـزت هم راحت شـدند، 
کاپیتوالسیون بارزیادی را از روی دوش 

مـردم ایران برداشـت.
وبـا ایـن حـال کـه مـردم ایـران 
ناسپاسـانه و بـا اغـوا گـری آخوند ها 
آمریکایـی هـا را از کشورشـان بیـرون 
کردنـد و بـه جنـگ طلبـی و شـرارت 
پرداختنـد) شـما بخوانیـد اسـتقال( 
امـا بـاز هم سـفره رحمـت آمریـکا بر 
روی ملت ایران گشـوده بـود، اونها به 
واسـطه عواملشـان در داخل کشـور ) 
مـن و امثال مـن ( چندین بـار ایرانی 

هارا بـه پای میز مذاکره کشـاندند آن 
هـم بی قیـد و شـرط تا هـم روی ماه 
مـا را ببینند و هم سـوتفاهمات را رفع 
کننـد، امـا ایرانی جماعت با ناشـکری 
تمـام پـول هـای بلوکـه شـده اش و 
یکسـری حقـوق بـی اهمیـت را مـی 

خواست.
مـارا  آنکـه  بـرای  هـا  آمریکایـی 
متوجـه اشـتباهاتمان کننـد اول قول 
مـی دادنـد و امضا می کردنـد و چند 
تـا بـار سـنگین را از دوش مـا برمـی 
داشـتند ماننـد حـق داشـتن انـرژی 
هسـته ای و بعـد زیـر قـول ها شـان 
مـی زدنـد البتـه خـود مـن هـم یک 
ذره  نارحـت مـی شـدم امـا بعد می 
فهمیـدم که پولی کـه برای انـرژی بی 
خـود هسـته ای خـرج مـی شـد می 
توانـد در جا هـای دیگر خرج شـود و 
ایـن تقریبا همان برگشـتن پول های 

بلوکـه شـده مان اسـت.
البتـه آمریـکا تحریـم هایـی هـم 
کـرده کـه زیـاد زمانـی ازش نگذشـته 
اسـت ) حـدود چهـل سـال! ( اینهـا 

بیشـتر پدرانـه اسـت. 
از  را  ماننـد پـدری کـه فرزنـدش 
یکسـری چیـز ها کـه صـاح میداند 
منـع مـی کنـد مثـا اجـازه نمیدهـد 
هیـچ بازرگانی در عـوض خرید کاال به 
ایـران ارز دهـد، به خاطر همین اسـت 
کـه پـول مثـل شـبدرش کـه در همه 
ی دنیـا پشـیزی ارزش نـدارد در ایران 
ده تومـان شـود، یـا مثـا هیچکس 
نبایـد بـا ایـران همکاری سـود بخش 
اقتصـادی کنـد اما در عوض هرکسـی 
خواسـت مـی توانـد فعالیـت ضـرر 
بخش اقتصادی کند ) شـما بخواننید 
رنـو و پـژو (، خـوب ایرانـی هـا بایـد 

تنبیه شـوند.

اگـر چنـد روز نـان شـب نداشـته 
باشـند آدم مـی شـوند.

 

امضا: مخلص همه، یک لیبرال 
خسته کم شعور

مارتین اینرایک معـاون خاورمیانه ای وزارت 
خارجـه آمریـکا: »مجـازات و تنبیـه انقـالب 
اسـالمی درس عبرتی برای کشورهایی خواهد 
بود که در مسـیر اسـتقالل و رهایی از سـلطه 

آمریـکا گام برمی دارنـد.«

محمد  امین شاحیدری پور
دبیر نشریات
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است؟
رایزنی هـا  و  بحث هـا  هنـوز  گرچـه 
در  نفـت  و  نـرخ دالر  تعییـن  بـا  رابطـه  در 
بودجـه سـال آینـده ادامـه دارد، امـا احتمال 
اینکـه قیمـت دالر بـه عنـوان مبنـای تبدیـل 
درآمدهـای ارزی به لایر تـا حدود ۵۵۰۰ تومان 
تعییـن شـود، بیـش از نرخ های دیگر اسـت 
و بحث هایـی بـرای نفـت حـدود ۶۵ دالری 

مطـرح اسـت.
بخشـنامه  اخیـرا  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
بودجه سـال آینـده از سـوی رئیس جمهور به 
دسـتگاه های اجرایـی اباغ شـد، ولی ضوابط 
و چارچوب هـای آن کـه بایـد مبنـای تعییـن 
بودجـه دسـتگاه ها قـرار گیـرد، اعـام نشـده 
اسـت. ایـن ضوابـط می توانـد تعیین کننـده 
سـقف هزینه هـا و منابـع در اختیـار دولت و 

بـه دنبـال آن دسـتگاه های اجرایـی باشـد.
تعییـن  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
شـاخص های کان بـرای پیش بینـی بودجـه 
کـه  اسـت  برخـوردار  ویـژه ای  اهمیـت  از 
تعیین کننـده منابع درآمـدی و همچنین نوع 

بـود. خواهـد  دولـت  هزینه کـرد 
بـا توجـه بـه اینکـه بخشـی و در حدود 
یـک سـوم منابـع عمومـی دولـت از محـل 
درآمدهـای نفتـی تامیـن می شـود، بـر ایـن 
اسـاس پیش بینـی قیمـت هر بشـکه نفت، 
میـزان صـادرات و در اهـم آن نـرخ دالری کـه 
قـرار اسـت درآمدهـای نفتـی بـه لایر تبدیل 
شـود، قابل توجه اسـت که هر سـاله در رابطه 
بـا آن بحث هـای زیـادی شـکل می گیـرد و 
معمـوال تـا روزهای تحویـل الیحه به مجلس 

پیـدا می کند. ادامـه 
امـا بـا توجـه بـه شـرایط ویـژه ای کـه 
احتمـاال پیـش روی دولـت در سـال آینـده 
خواهـد بود و رئیس سـازمان برنامه و بودجه 
در رابطـه با آن تاکنون مسـائلی را مطرح کرده 
و گفتـه که "بـا توجه به تحریم هـای احتمالی 
آمریکا شـرایط بودجـه را به طور ویژه بررسـی 
و تدویـن خواهنـد کـرد"، بحـث درآمدهـای 
نفتـی بـه گونـه ای اسـت کـه احتمـاال و بـر 
اسـاس آنچه مسـئوالن اعام کرده انـد میزان 
صـادرات نفـت تا حـدود یک میلیون بشـکه 

در روز خواهـد بـود.
ایـن در حالی اسـت که اکنون برای سـال 
جـاری صادرات نفـت به حـدود دو میلیون و 

۴۰۰ هزار بشـکه در روز می رسـد.
از ایـن  اطاعـات دریافتـی ایسـنا نیـز 
حکایـت دارد کـه در رابطـه بـا تعییـن قیمت 
فـروش هر بشـکه نفت بـا توجه بـه افزایش 
قیمتـی کـه در بازارهـای جهانـی در چنـد ماه 
گذشـته داشـته و اکنـون به میانگیـن حدود 
۷۵ دالر در هـر بشـکه می رسـد، بـرای بودجه 
سـال بعـد بحث هایی بـرای نفت حـدود ۶۵ 
دالری وجـود دارد و بعیـد نیسـت کـه ایـن 

قیمـت بـرای آن ثبت شـود.
فروختـه  نفـت  بایـد  دیگـر  سـوی  از 
شـده توسـط دولـت از سـوی بانـک مرکـزی 
بـه لایر تبدیـل شـود کـه هرسـاله مبنـای آن 
بـرای پیش بینـی درآمـد نفتی دولـت تعیین 
می شـود. نرخ هایـی که پیشـنهاد شـده هنوز 
نهایـی نشـده اسـت امـا ظاهـرا نـرخ ۵۵۰۰ 
تومـان نیـز بـرای هـر دالر از احتمـال باالتری 

برخـوردار اسـت.
بر ایـن اسـاس دولـت درآمدهـای ارزی 
خـود در سـال آینده را با رشـد قیمـت دالر به 
لایر تبدیـل خواهـد کـرد و البتـه ایـن امـری 
طبیعی بـوده و هر سـاله معمـوال قیمت دالر 
در بودجه نسـبت به سـال قبل افزایـش دارد. 
بـرای سـال جاری مبنـای دالری بودجـه ۳۵۰۰ 

تومـان بود.
گرچـه احتمـاال با توجـه بـه تحریم های 
پیـش رو میزان صـادرات نفت ایـران کاهش 
خواهـد یافـت امـا بـه هـر حـال افزایـش 
قیمـت دالر در بودجـه و همچنیـن افزایـش 
قیمـت نفـت در بازارهـای جهانـی تـا حـدی 
ایـن کسـری را می توانـد جبـران کنـد؛ همان 
طـور کـه در ماه هـای ابتدایـی امسـال و بـر 
اسـاس آنچـه سـازمان برنامـه و بودجه اعام 
کـرد افزایـش قیمـت نفـت موجـب افزایش 
درآمدهـای نفتـی شـد، چراکـه دولـت بـرای 
قیمـت نفـت حـدود ۵۵ دالر در هر بشـکه با 
نـرخ ۳۵۰۰ تومـان پیش بینـی کـرده بـود که 
ایـن نرخ بـرای هـر بشـکه نفـت در بازارهای 
جهانـی تـا بیـش از ۷۰ دالر افزایـش داشـت.
بـا ایـن وجـود اعـداد و ارقـام بودجـه 
معمـوال تـا پایـان روزهـای پایانـی تحویـل 
بـه مجلـس )نیمـه آذر( در حـال گمانه زنـی 
تـا  اسـت  ممکـن  و  بـوده  چکـش کاری  و 
سـاعت های پایانـی نیـز نهایی نشـود؛ از این 
رو هـر گونـه تغییـری در نرخ ها و سـقف های 

بودجـه محتمـل اسـت.

خبر

در ایـن بـازار های آشـفته ی ایـران که هر 
روز یـک جنـس در حال گران شـدن اسـت نه 
تنهـا امید نداریم کـه دالر در همین حالت خود 
بمانـد بلکـه بایـد دسـت بـر دعـا برداریـم که 
سیاسـیون ما از زیر بار مسئولیت هایشان فرار 
نکننـد ، همـان گونه که قیمـت دالر هر لحظه 
درحـال تغییـر اسـت ، مـردان سیاسـت ایران 
نیـز در هر لحظـه رنگ عوض میکنند ، کسـی 
کـه دالر جهانگیـری را در جیـب هـای مـردم 
گذاشـت همان کسـی اسـت که حاال میگوید 
حتـی حق برکنـاری منشـی اش را هم نـدارد ، 
گاهـی اوقات بـه ایام انتخابـات که فکر میکنم 
یـاد حـرف هـای پـر زرق و بـرق کاندیدهایـی 
مـی افتـم کـه حـاال تمامـی آن حـرف هـا را 
انـکار میکننـد ، بـه راسـتی که شـاید ایـن فرار 
هـای رو بـه جلـو را بتـوان بـه عنـوان خیـز 
برداشـتن برای انتخابات های آینده دانسـت.
اتفاقاتـی در این چند هفتـه پیش رخ داد 
کـه باعـث شـد قیمـت دالر افـت ناگهانی ای 
داشـته باشـد هنگاهی که به دنبال منشـا این 
ماجـرا میگردیـم به جایـی جزء بانـک مرکزی 
نمی رسـیم به راسـتی که بانـک مرکزی چگونه 
توانسـت این تفاوت در قیمت دالر را به یکباره 

بوجـود بیـاورد؟ اگـر بانـک مرکـزی توانسـته 
یـک روش جدیـد را در ثبـات قیمت هـای ارز 
پیـدا کنـد پـس چـرا ایـن رونـد را ادا نـداد تا 
دوبـاره قیمـت دالر افزایـش پیـدا نکنـد؟ امـا 
سـوال اصلی اینجاسـت حـاال که قیمـت دالر 
نسـبت بـه روز های رکـورد زنی خـود کاهش 
یافتـه اسـت چـه زمانی ایـن کاهـش قیمت 
هـا را در قیمـت اجنـاس خواهیـم دیـد؟ تنها 
زمانـی قیمـت کاال هـا  بـا کاهـش دالر پایین 
نمـی آیـد که یا افزایـش قیمـت کاال ها ربطی 
به قیمت دالر نداشـته باشـد یا کسـانی باشند 

کـه اجـازه ایـن کاهـش قیمـت را بـه کاالهـا 
ندهنـد اما اگـر بخواهیم خوش بینانـه به این 
قضیـه نـگاه کنیم بایـد بگوییم که ایـن دولت 
اینطـور که از فعالیت هایـش در زمینه افتصاد 
پیداسـت هیـچ هنـری در ایـن زمینـه نـدارد
شـاید تنهـا کار مفیـدی کـه دولـت بـرای 
کاهـش نـرخ ارز انجـام داده اسـت این باشـد 
کـه سـایت tjgu کـه پـس از قـرار دادی کـه با 
اتحـادی فروشـندگان طـا و جواهـر تهـران 
بـرای اعـام نرخ ها داشـت بـه عنوان  رسـانه 
رسـمی ایـن اتحـاده شـناخته می شـد ، پس 

از اعـام مسـئوالن قضایی مبنی بـر برخورد با 
سـایت هایـی کـه با قیمـت های غیـر واقعی 
التهـاب را در بـازار زیـاد مـی کننـد ، فیلتر شـد  
امـا دولـت همیـن کار را هـم بـه طـور کامل و 
درسـت انجام نـداد زیرا هنـوز کانـال تلگرامی 
ایـن سـایت بـا بیـش از 70 هـزار عضـو فعال 
اسـت و دسـتان پشـت پـرده ی مسـئوالن 
ایـن کانـال در بـازار هـای مجـازی ارز جـوالن 
میدهنـد الزم بـه ذکـر اسـت کـه این سـایت 
از رسـانه هایـی بـود کـه در خریـد و فـروش 
سـکه ثامن کـه پرونـده کاه بـرداری آن هنوز 
هـم باز اسـت نقش به سـزایی داشـته اسـت 
و بسـیاری از مـردم بـا اعتمـادی کـه بـه ایـن 
سـایت بـه واسـطه همـکاری آن بـا اتحـاده 
فروشـندگان طا و جواهر داشـتند پـول های 
خـود را در این سـایت سـرمایه گـذاری کردند
بـا ایـن بـازار آشـفته ارز نـه تنها بسـیاری 
از مـردم سـردرگم شـده انـد بلکـه بسـیاری از 
کارشناسـان اقتصـادی نیز هیچ دلیل درسـتی 
را نمـی تواننـد برای رشـد یکدفعـه ای ارز بیان 
کننـد هـر چند کـه در ایـن میان زمزمـه هایی 
مبنـی بر مقصر بـودن دولت در ایـن تغییرات 
بـرای تامیـن بودجه خـود به گوش می رسـد
حـال تنهـا بایـد دیـد کـه قیمـت دالر باز 
هـم بـه دالر جهانگیـری بـر خواهـد گشـت 
یـا دالر جهانگیـری هـم بـه مـوزه پیوسـت!!!

ی د قتصا ا

جک بزرگ قرن

مردم خیالشان بابت قیمت دالر راحت باشد
خانم سعادت

عضو  کمیته فرهنگی

سوالی مهم

فروشندگان!

گـروه اقـدام مالـی FATFدرسـال 1989در 
پاریـس توسـط 8 کشـور بـا ماموریـت مبارزه 
با پول شـویی تاسیس شـد. ودر سـال 2001به 
دنبـال حادثه11سـبتامبر مبارزه بـا تامین مالی 
توریسـم در دسـتور گروه اقدام مالی FATFقرار 

گرفت.
وظیفـه اصلـی FATFنظـارت بـر عملکرد 
شـبکه ای بانکی در سـطح جهانی ودر سـطح 
کشـور هاسـت. FATFاز فوریه 2009کشـورمان 
را بـه بهانـه عـدم کارامـدی در رژیـم مبـارزه با 
پول شـویی وتامین مالی توریسـم  در لیست 
سـیاه خود قـرار داد اسـت. کشـورهای در این 
FATF لیسـت قـرار مـی گیرنـد کـه از دیـدگاه
خطر باالی پول شـویی وتامین مالی توریسـم 
در نظـام بانکـی ان هـا وجـود داشـته باشـد  
وبایـد علیـه ان  اقدامـات متقابل موثـر انجام 
شـود پس ازبرطرف نشـدن مشـکات بانکی 
کشـورمان پـس از اجـرای برجـام در اواخردی 
مـاه 94،برخـی از مسـئولین دولتـی علت عدم  
همـکاری بانـک هـای خارجی بـا ایـران  را قرار 
fatf داشـتن نـام کشـورمان در لیسـت سـیاه

اعـام کرد.
وحـرف  هـا  تحلیـل  همیـن  براسـاس 
هـا بـود کـه بـا هـدف برطـرف شـدن موانـع 
همـکاری بـا بانـک های خارجـی  با ایـران  در 
شـرایط پسـابرجام ایران از اواخر سـال94روابط  
خـود را بـا ایـن نهاد بعرصـه ی اقتصـادی ین 
الملل گسـترش داد و برنامه اقدام پیشـنهادی 
fatf  را بـا تعهد سـطح باالی سیاسـی توسـط 

وزیـر امـور اقتصـادی ودارایـی پذیرفت .

FATFرویکرد مجلس در قبال
در اواخرتیرمـاه  96بـود کـه دولـت تاش 
FATF   کـرد که چهـار تا  از لوایحی دخواسـتی
کـه بـا  ماهیـت قانـون گـذاری را بـه سـرعت 
محقـق کننـد و بر همین اسـاس ،دولت لوایح 
الحـاق ایـران بـه کنوانسـیون را بـه مجلس را 
ارسـال کـرد و مجلـس را تحت فشـار قـرارداد 
تـا  در اسـرع وقـت ایـن لوایح را بـه تصویب 

برساند.
همـان طور که در برجام ،ریاسـت مجلس 
بـه کمـک دولت آمـده و برای تصویب سـریع 
آن  تـاش زیـادی کـرد. اکنـون نیـز ریاسـت 
 FATF مجلـس در قامـت حامـی تمـام قـدر
ظاهـر شـده و مقابـل هرگونـه مخالفتـی  بـا 

ایـن لوایـح  را غیـر علنـی برگـزار کرد. از سـوی 
دیگـر همایش سـه قـوه را بـه منظـور توجیه 
نماینـدگان بـرای رای بـه لوایـح در خواسـتی 
FATFبرگـزار کرد تا رئیس جمهـور نمایندگان را 

بـرای رای دادن بـه ایـن لوایـح قانـع کند.
Fatf عامل یا مانع تحریم های بانکی؟

سیاسـت مـداران فعلـی کشـور معتقـد 
بودنـد در صورت تحقـق مطالبـات fatf موانع 
همـکاری بانکـی بر طـرف خواهد شـد. االن با 
گذشـت دو سـال از اجـرای برخـی از تعهـدات 
fatf وضعیت واقعـی ما در عرصه ی اقتصادی 
و بتنکی باید بهتر میشـد اما مشاهده میکنیم 
بانکهـای چینی و ترکیـه ای و اماراتی که قبا با 
ما همـکاری میکردند امروز همـکا.ی خود را با 

ما محـدود کـرده اند.
 بنابرایـن لزومـا همـکاری بـا fatf منجـر 
بـه بهتر شـدن وضعیـت همکاری بـا بانکهای 
خارجـی نمـی شـود.اجرای برنامـه ی اقـدام 
fatf  تبعـات خطرناکـی بـرای امنیـت ملـی 
و منافـع ملـی کشـور در پـی خواهد داشـت. 
چراکـه اجرای کامـل برنامه اقـدام باعث تولید 
اطاعـات دقیـق دربـاره ی افـراد و نهـاد های 
تحریمـی و نهاد های پوششـی آنها و انتشـار 
موجـب  و  گردیـده  موجـب  اطاعـات  ایـن 
افزایـش شـکنندگی اقتصـاد ایـران در مقابـل 

تحریـم هـای آمریـکا می شـود.

رضا خسروی
قائم مقام سیاسی
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وقتی بعضی چیز ها را فراموش میکنیم

مردم عزیز ایران یادتان هست؟ مالش، پایش، پوزش

اکنـون کـه بـا عنایـات و الطاف 
بیکـران الهی و ژن موثر خویش دوره 
دکتری پزشـکی را با موفقیت و جان 
کنـدن بسـیار به پایـان رسـانده ام و 
مسـئولیت خدمـت به خلـق و بازی 
بـا جانشـان را بر عهـده گرفتـه ام، در 
پیشـگاه خداونـد قـادر متعـال کـه 
دانای آشـکار و نهان اسـت و نامش 
آرامـش دل های خردمندان، سـوگند 

یـاد می کنم کـه...
کـه: همـواره از تضییـع حقـوق 
و  سـامت  و  بپرهیـزم  بیمـاران 
بهبـود آنـان را بـر منافـع مـادی و 
امیال نفسـانی بقیـه )خـودم را قول 
نمیدهـم!( مقـدم بـدارم. البتـه اگـر 
تعدادشـان کـم و هزینـه ی درمـان 
بزرگـواران زیـاد بـود، زجرشـان را بـا 
تدبیـِر قایم نمـودن دارو پایـان داده 
و یـک سـوم آن مبلـغ را بـرای کفـن 
و دفـن آن مرحـوم هزینـه و مابقـی 
دالالن  بـه  و  کنـم  صرفه جویـی  را 

دهـم. تحویـل  زحمت کـش 
حریـم  معالجـه،  و  معاینـه  در 
عفـاف را رعایت کنـم و اصل مالش را 
به خانـواده بیمار بسـپارم. هم چنین 
بـه  جـز  را،  خـود  بیمـاران  اسـرار 
ضـرورت شـرعی و قانونـی و مالـی، 
فـاش نسـازم و چنین سـکوتی را با 

فحاشـی جبـران کنـم.
خود را نسـبت به حفظ قداست 
تخریـب  و  پزشـکی  میـزى  زیـر 
همـکاران، متعهد بدانـم و از آلودگی 
بـه امـوری که بـا تیغ زنى بیمـاران و 
پر کـردن خورجین پزشـکی منافات 

دارد، اجتنـاب ورزم.
پـرادوى خویـش را بـه پورشـه 
بدل سـاخته و از روزمرگى و نشستن 
بـر کرسـی خـودروی بـی کیفیـت 

بپرهیزم.
دانـش  ارتقـای  بـرای  همـواره 
و  کنـم  تـاش  خویـش  پزشـکی 
و  آگاهـی  کـه  امـوری  در  دخالـت 
مهـارت الزم را در آن ندارم، خودداری 
کنـم، بجز 2۵ ِسـمتى کـه تعارفى در 
پاچـه ام کرده انـد و اخـاق حرفـه ای 
پذیـرای زمیـن زدن روی آنـان نبوده 

. ست ا
در امر بهداشـت، اعتای فرهنگ 
نـزاع  در  کاربـردی  اصطاحـات 
خیابانی و آگاهی هـای عمومی براى 
چگونگـی خـروج ادوات پزشـکی از 
امعاء و احشـای بیمـاران تاش کنم 
و حفـظ و ارتقای سـامت جسـم و 
اعصاب جامعه را مسـئولیت اساسی 
خویش بدانم و مـدام طرح پایش و 
پویـش، مالش و پوزش)پـوز وی( به 
راه بینـدازم تـا دهان رعیت را بسـته 
و وانمـود کنـم که خیلی کار کـرده ام.

هفته نامه راه راه

 عرفان فتحیان

منت طنز

نقل به مضمون: 
“مـردم ایران، ما مشـکالت زیادی را حل 
کردیم! ثبـات به اقتصاد ایران برگردوندیم! 
مگـر یادتـان می رفـت لحظـه ای نـرخ ارز 
کاال  قیمـت  لحظـه ای  می شـد؟  عـوض 

می شـد؟ عوض 
اصالً مگر سرمایه گزار می توانست 

برای تولید و سرمایه گزاری فکر بکند؟”

از  یکـی  در  جهانگیـری  نطـق  این هـا 
مناظره هـای سـال 96 بود، او مـردم ایران 
را بـه فرامـوش نکـردن بعضـی چیزهـا و 
بعضی اتفاق هـا در سـال های قبل دعوت 

می کـرد، و البتـه دولـت مطبـوع خودش 
را ناجی اقتصاد ایران می دانست.

فرامـوش  هـارا  سـال  آن  مـا  بلـه 
نمی کنیم، اما این بدمسـتی بـازار ارز، این 
اقتصـاد خوابیـده، کارخانه هـای تعطیل، 
وعده هـای سـر خرمـن و عوام فریبـی این 
دولـت موسـوم بـه تدبیـر و امیـد را هـم 

فرامـوش نمی کنیـم، و باایمـان بـه اینکه 
ایـن دولـت کاسـب هیچ وقـت بـه فکر 
درد مـردم نخواهـد بـود فقـط می توانیم 

تـا 1400 فرامـوش نکنیـم و تحمل کنیم.

درد و درمان، کلید روحانی
سخت و آسان، کلید روحانی

خضر دوران، جناب روحانی
آب حیوان، کلید روحانی

مرد و زن هر دو عاشقش هستند
حور و غلمان، کلید روحانی

دست رعیت کلید روحانی
دست سلطان کلید روحانی

 نرسد ناگهان - زبانم الل -
دست شیطان کلید روحانی

در تمامی عرصه ها بی شک
مرد میدان، کلید روحانی 

به نبرد ایستاده لشگر قفل
با دو گردان کلید روحانی 

از عبایش طلوع کرد شبی
ماه تابان، کلید روحانی

توی دستش گرفت و باال برد
گفت: هان! هان! کلید روحانی!

بچه از روبه روی تلویزیون
گفت: مامان! کلید روحانی!

عارفان حق زنان به هم گفتند:
شاه عرفان کلید روحانی

به عزیزان کسی شنیدم گفت:
ای عزیزان! کلید روحانی!

روز بعدش نوشته بود کسی
پشت نیسان، کلید روحانی

توی سمنان، کلید روحانی
در خراسان، کلید روحانی

هم به گرگان رسیده شهرت او
هم به زنجان، کلید روحانی

می خورد هم به قفل استان ها
هم به تهران، کلید روحانی 

گشته ام دوِر سرزمینم را
کل ایران، کلید روحانی

مانده ام تا کنون چرا اصالً
مانده پنهان کلید روحانی؟

 به گمانم که بوده تا االن
زیر گلدان، کلید روحانی 

ای سخنران سخن که می رانی
بوق و فرمان کلید روحانی

 بـوق و فرمـان کـه هیچ بایـد گفت: 
میـل گاردان کلیـد روحانی! 

میخ آری، ولی نخواهد رفت
توی سیمان کلید روحانی 

 یک نفر کرد توی سیمان، شد
درب و داغان کلید روحانی

نان ما آجر است گرچه شده است
آجرش نان، کلید روحانی! 

 ساقیا می دهی به ما پس کی
جامی از آن کلید روحانی؟ 

یا به باغم مریز دانه ی قفل
یا بباران کلید روحانی

هر سه تایش هزار ناموت است
مفت و ارزان، کلید روحانی

کم تر از لنگه کفش کهنه که نیست
در بیابان کلید روحانی

مصرعی محض واج آرایی
کشک کاشان کلید روحانی!

طبع ما ته کشیده و رفته است
رو به پایان کلید روحانی

نیتم شعر بود و آخر شد
کش تنبان کلید روحانی!

الجرم قفل ما و دست شما
آه یاران! کلید روحانی...

رضا احساپور

طنزی از رضا احسانپور

کلید روحانی
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شعر و معر

ِاحَتَکَر َیحَتِکُر  ِاِحتکار

داده به تو، مبتکر هوشیار
شیوه نو با کََمکی ابتکار

تا ببری سود از این کار و بار
جیب تو لبریز شود از دالر

خوب توجه بکن ای مایه دار
اِحَتَکَر َیحَتِکُر  اِِحتکار

هر چه که با پول سرو کار داشت
هر چه که دیدی تو خریدار داشت

عاشق و دلداه ی  بسیار داشت
مشتری  ثابت بازار داشت

منحصرش کن ببرش در حصار
اِحَتَکَر َیحَتِکُر  اِِحتکار

گوش به پند مِن استاد کن
دل ز غم نان شب آزاد کن

خانه ی فردای خود آباد کن
اهل و عیالت همه را شادکن

تا بخورد ارث تو را ارثخوار
اِحَتَکَر َیحَتِکُر  اِِحتکار

روغن و چایی و دوا و کدو
پوشک و پوشاک، برنج و لبو
محض دل یار دوسه تا هوو
تا که نگویند به تو هی، ببو

ُپر بکن انبار بم و چابهار
اِحَتَکَر َیحَتِکُر  اِِحتکار

خـروار  دوسـه  و  لوکـس  خـودروی 
ریـش

کشتی و ویای جدا توی کیش
هر چه که داری تو بخر باز بیش
گر چه بنوشی تو ز اطراف نیش

خوف به دل راه نده ای ِبرار
اِحَتَکَر َیحَتِکُر  اِِحتکار

قسمت تو بوده سمن داشتن
هر چه که باشد قدغن داشتن

دلبر خوش تیپ و خفن داشتن
قد دوتا غار دهن داشتن

باهمه خوش باش در این روزگار
اِحَتَکَر َیحَتِکُر  اِِحتکار

ٰلکن اگر عرصه به تو تنگ شد
معجزه شد دست کجت سنگ شد

پای گریز از همه سو لنگ شد
بر سر پول و پله ات جنگ شد

روسری و شال و رژ و الفرار!
اِحَتَکَر َیحَتِکُر  اِِحتکار

جای تو امروز ته گور باد
گور تو از کشور ما دور  باد

چشم وزغ گونه ی تو کور باد
زرت تو هر آینه قمصور باد

تا برود جسم تو باالی دار
اِحَتَکَر َیحَتِکُر  اِِحتکار

عکس خود گویای مسائل است.

ملت خود باید مشکالت خود را حل کنند.

توییت های برگزیده

توییت سنج

اینا مطمعنا کار بچه های ساسه. وقتی دغدغه ها معیشت و عزت نیست.

درباب همه چیز و همه کس

عکس نویس

نامردا اینجا قایمش کردن.

بیا هنرمند) مثال( بزرگ کن با پول بیت المال.



ارتبــــــــاط با ما

پیامک            :        09397463635  

samaak88@gmail.com        :           رایانامه 

@mostaghel_admin        :    سروش و بله       

دفتر برادران     :       پردیس شوکت - روبروی سلف مرکزی برادران  

دفتر خواهران   :       دانشکده ادبیات - محل قدیم کتابخانه پرفسور گنجی    

اگر هر هفته منتظر سمعک هستید

اگر از دیدن ما شاد هستید

اگر انتقاد و پیشنهاد دارید

اگر موبایلتان شارژ  داشت

و حال هم داشتید

به سمعک پیامک بزنید.

شما می توانید مطالب خود را درباره 

مشکالت دانشکده، رشته، خوابگاه، سالن 

غذاخوری،فضای دانشگاه و... به رایانه 

سمعک ارسال کنید تا با اسم خودتان در 

صفحه دانشگاه چاپ شود.

   

 نجات دالر
رقابـت  دنیـا سـال هـای سـال عرصـه 
ابـر قـدرت هـا در زمینـه هـای مختلـف بـا 
یکدیگـر بـوده از رقابـت ایرانیـان با اشـوریان 
گرفتـه تـا هخامنشـیان بـا رومیـان و حتـی 
آمریـکا.  و  شـوروی  مابیـن  سـرد   جنـگ 
امروزه صحنه بین الملل شـاهد سبک جدیدی 
از رقابـت مابیـن چیـن و آمریکاسـت رقابتی 
کـه هـر دو طـرف  دعـوا را به چالش کشـیده. 
در سـال هـای اخیـر اختصـاص سیاسـت در 
های بسـته توسـط ترامـپ و قـراردادن تعرفه 
های سـنگین بـر روی کاالهـای چینی واکنش 
داشـته. چیـن  بـه همـراه  را  متقابـل چیـن 
متقابـا بـا گذاشـتن تعرفـه بـر روی کاالهای 
امریکایی و البته بسـتن چند ده قـرارداد پولی 
دوجانبـه بـا کشـور هـای مختلـف و حـذف 
دالر از بـازار مبـادالت جهانـی باعـث سـقوط 
 آزاد ارزش و اعتبـار دالر در جهان شـده اسـت. 

__گذر به عقب__
 در طـول سـال ها پـس از جنـگ جهانی 
مرجـع  واحـد  عنـوان  بـه  امریـکا  دالر  دوم 
پولـی جهـان انتخـاب شـده بـود شـرط ایـن 
انتخـاب وجـود میـزان مشـخصی از طـا دز 
خزانـه در عـوض میزان مشـخصی اسـکناس 
ان  فـروش  اسـکناس حکـم سـند  کـه  بـود 
میـزان از طـا را داشـت  امـا امریـکا بـا نقض 
ایـن پیمـان و چـاپ بـدون پشـتوانه دالر  به 
عـوض  در  بخشـید  قـدرت  خـود  اقتصـاد 
 چـه چیـزی؟  خیانـت بـه هـم پیمانانـش 
همیـن  دلیـل  بـه  اتحـاد  ایـن  هـا  بعـد 
بـر  را  آمریـکا  و  فروپاشـید  آمریـکا  خیانـت 
 لـب یـک پرتـگاه اقتصـادی بـزرگ قـرار داد. 

در ایـن زمـان آمریـکا بـرای فـرار از فروپاشـی 
اقتصـادی چرخـه جدیـدی بـرای دالر بوجـود 
اورد؛ چرخـه انـرژی؛  آمریـکا بـه کشـور هـای 
دارنـده نفـت نزدیک تر شـد و آنهـا را متقاعد 
کـرد در عـوض حمایت از انها که نفت را فقط و 
فقط بـا دالر مبادله کنند.  اینگونه کشـور های 
اروپایـی بـه شـدت بـه دالر نیـاز پیـدا کردند؛ 
بـه همـان دالری کـه پشـتوانه ای نداشـت  
بـه همـان تکه کاغـذ.   نـه تنها دالر هایشـان 
تقاضـای  بلکـه  برنگرداندنـد  امریـکا  بـه  را 
 چندیـن برابری بـرای چـاپ دالر بوجـود آمد. 
بعـد هـا امریـکا چرخـه بازگشـت دالر هـای 
گرفتـن  بـا  و  اورد  بوجـود  هـم  را  نفتـی 
نفـت  هـای  کشـور  از  هـا  دالر  همـان 
خیـز  بـه انهـا تسـلیحات نظامـی فروخـت 
کـرد.  تکمیـل  را  جدیـدی  دالر  چرخـه   و 

__واما امروز__ 
آمریـکا بـرای نجـات از باتـاق اقتصـاد 
ی چیـن نیـاز دارد تـا دوبـاره بـه دالر قـدرت 
ببخشـد چه راهی بهتر و سـاده تـر از باالبردن 
قیمـت نفت و البته کمیاب کـردن آن؟  آمریکا 

جهـان   انـرژی  بـه چرخـه  دادن  بـا شـوک 
میتوانـد ارزش دالر را بـاال ببـرد اکنـون ایـن 
سـوال بوجود مـی آید کـه چگونـه؟ آمریکا با 
ایجـاد آشـوب در منطقـه خاورمیانـه میتواند 
ایـن امـر را محقـق کنـد، کاری کـه همیشـه 
کـرده. هـر گاه آمریـکا در تنگنـای اقتصـادی 
قـرار گرفتـه خاورمیانـه را به اتش کشـیده اما 
اکنـون که داعش شکسـت خـورده و با وجود 
حیلـه های فـراوان منطقـه انسـجام خودش 
را حفـظ کـرده محـور مقاومـت بـه قدرتمنـد 
تریـن و متحـد ترین حالـت خـودش درآمده 
 آمریـکا چه طـور میتواند دالر را نجـات دهد؟ 

__ و امـا پاسـخ__تمرکز اقتصـادی آمریـکا بـر 
روی نفـت عربسـتان در سـال هـای اخیـر به 
شـدت افزایـش پیـدا کـرده و میزان برداشـت 
عربسـتان از چـاه هـای نفتـش بـه رقـم های 
وحشـتناکی رسـیده همچنین آمریکا در سدد 
حـذف نفـت ایران از بـازار و جبـران ان از طریق 
نفت عربسـتان اسـت. این دومینو ی افزایش 
فقـط به یـک چیز ختم میشـود فراهم شـدن 

مقدمـات یـک انفجـار بـزرگ تبدیـل شـدن 
عربسـتان به قطب صـادرات نفـت خاورمیانه 
 شـرایط بـه قـدرت رسـیدن دالر را مهیا میکند

__و اما چگونه__
فـرض کنیـد در بزرگتریـن صـادر کننـده 
بدهـد  رخ  بحرانـی  خاورمیانـه  در  نفـت 
مثـا درگیـری بـر سـر پادشـاهی و یـا جنـگ 
داخلـی و یـا قیـام مـردم    حـال چـه اتفاقی 
ایـن  آری  آیـد؟   مـی  نفـت  بـازار  سـر  بـر 
همـان بحرانـی اسـت کـه از آن حـرف زدیـم 
 همـان چیـزی کـه نجـات دالر را رقـم میزنـد. 
امریکا عربسـتان را بـا ایران هراسـی وارد بازی 
تسـلیحاتی کـرد. خریـد هـای فـوق نجومـی 
باعـث خالـی شـدن  تسـلیحاتی عربسـتان 
خزانـه عربسـتان شـده   جنـگ یمـن هزینـه 
هـای بسـیاری بـرای ال سـعود داشـته و در 
عـوض هیـچ نفعـی نداشـته، تحریـک کردن 
گسـل هـای قومـی و قبیلـه ای در عربسـتان 
ایجـاد درگیـری بـر سـر پادشـاهی، نارضایتی 
 مـردم و...  بخشـی از ایـن پـازل هسـتند .    

__و امـا... چیـزی کـه در چنـد روز اخیـر بـه 
طـور مـداوم از رسـانه ها شـنیده ایـم »جمال 
خاشـقچی«__ کامم را کوتاه میکنم خاشقچی 
روزنامـه نـگار منتقد ال سـعود از خانـواده  ای 
بسـیار قدرتمند و ثروتمند در عربسـتان است. 
حـذف او بـه عنـوان منتقـد سیاسـی نـه تنها 
ال  رسـوایی  باعـث  المللـی  بیـن  در سـطح 
سـعود شـد بلکـه فضـای عشـیره ای و قبیله 
ای عربسـتان را نیـز  بـه شـدت ملتهـب کـرد 
بـه طـوری کـه برخـی اخبـار درز پیدا کـرده از 
درون ال سـعود حاکـی از توافـق در بین قبایل 
بـر سـر حکومـت فـرد دیگـری بـر عربسـتان 
میدهـد.  درگیـری هـای لفظـی بیـن ترامـپ 
و بـن سـلمان هـم در چنـد وقـت اخیـر بـه 
شـدت افزایـش پیـدا کـرده فرضیـه عبـور از 
 بـن سـلمان را بیـش از پیـش تقویت کـرده. 

__بای
  بپذیریـم ایـن گاو شـیرده دارد بـه آخـر 
آمریـکا  شـود  مـی  نزدیـک  خـودش  خـط 
تـا میتوانسـت او را دوشـید و وقتـی دیـد 
دیگـر فایـدی عایـدش نمیشـود بـه راحتـی 
قربانیـش کـرد.  بـن سـلمان مانـد بـا خـون 
هـزاران بیگنـاه بـا انـدوه هـزاران مـادر  تنهـا 
مانـد بـا تـرس از قتـل، تنهـا مانـد تنهـای 
تنهـا    بـه راسـتی ایـن سرنوشـت محتـوم 
تکیـه  اسـتکبار  بـه  کـه  کسانیسـت  تمـام 
 کننـد   و او را یـاور و دوسـت خـود بداننـد. 

و مکرو و مکرواهلل و اهلل خیر الماکرین
     

 الهم عجل لولیک فرج 

جواد الهامی
 عضو کمیته فرهنگی

سرگرمی 

دانلود اپلیکیشن 
دانشجویار


