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سالمی عرض کنیم به اساتیدی که تا هفته ی 

آخر کالس هاشون دایره و حضور غیاب و ثبت 

سیستم می کنند و از همه مهم تر میان ترم ها 

 رو گذاشتند برای همین هفته ی آخر

خدا قوّت                   

 

 سالمی ها سالم           
با عرض سالم و خداقوت به همه ی شمالا 

دوستان و با تسلیت مجدد ایام سوگواری 

 ا...  علیهاسالم ابیها حضرت فاطمه الزهرا ام

و آرزوی قبولی عزاداری شما  عالزیالزان 

هفتاد و یکمین شماره ی نشریه ی سالم 

 رو تقدیم حضورتون می کنیم. 

در حال سپری کردن آخالریالن روزهالای 

هستیم. ان شاء ا... که سالال  7931سال 

 خوبی براتون بوده و به خوشی ختم بشه.

رو  7931پیشاپیش فرا رسیدن نالوروز  

هم به شما عزیزان تبریک عرض می کنم 

و سالی سرشار از خوبی وموفالقالیالت در 

 کنار خانواده  براتون آرزومندم.

ی مالا رو برای هالمالهبی شک سال پیش

سالی سرنوشت ساز خواهد بود، چرا کاله 

امالور یمون باید سالررشالتالههابا انتخاب

مملکت رو برای چهارسال آینده به دست 

اصلح ترین  بسپاریم. امید آن که در ایالن 

 راه با آگاهی و بصیرت کافی گام برداریم.

 

 سردبیر

سخن سردبیر        

خواهند خدا و مؤمنان را فریب دهننندد در  می) 

دهندد )امنا   حالی که جز خودشان را فریب نمی

 ( ی بقرهسوره 3ی آیه)فهمند.      نمی

تنور انتخابات روز به روز گرم تر می شود و تهمت هالا، 

دروغ ها و جنگ های روانی رسانه ها لحظه به لحالظاله 

 کوره ی انتخابات را ملتهب تر می کند.

 اطراف این کوره نیز نقش های متفاوتی مشغولند. 

عده ای قرار است از این کوره نان بخورند، عده ای نان 

این کوره را می خورند و عده ای با سوختن شان تنالور 

این کوره را روشن نگه می دارند و هرگز سهمی از ایالن 

 کوره آیدشان نمی شود.

 ... مظلوم، شما بخوان مردمگویم من می

مردم چوب اعتماد خود را می خورند، پله شدند بالرای 

-مالی بیشعورصعود فالنی و بهمانی؛ حال فالنی او را 

میلیالونالی بالرای خالود   42خواند و بهمانی حقوق 

 تصویب می کند. 

انقالب کردیم که اشرافیت نباشد، تبعالیالن نالبالاشالد،  

عدالت باشد، حق اظهار نظر و آزادی بیان داشته باشیم 

 ولی شواهد و قرائن از موضوع دیگری حکایت دارد! 

موضوعی به قیمت خون هزاران شهید و سال ها تحریم 

 و تهدید این مردم که به تمام معنا وفادار و متعهدند.

واهلل که خداوند کسانی را که از خوبی و معرفالت ایالن 

 مردم استفاده سوء کنند نخواهد بخشید!

 -سفره های ملت خالی ست و آقایان سفره ی پالانصالد

 میلیونی راه می اندازند! سفر های میلیونی می روند! 

 

 

ایثار خون را از شعب ابی طالب و تحریم و گرسنگی ما 

رده ایم. در مکتب  و خانواده عاشورا به ارث ب را از 

ما فدا شدن شرافت دارد، ولی نه برای کسانی که راه را 

عوضی می روند و به آرمان ها و آن چه برایالش خالون 

 داده ایم پشت پا می زنند !

ما نشان داده ایم برای رفاه حال ملالت و پالیالروی از 

خویشتن داری در موالیمان هر کاری می کنیم، حتی 

؛ چیزی که امروز خسالالارت مالالحالالن مقابل ننگ

خوانده می شود. اما نا اهالن بداننالد؛ کالوچالکالتالریالن 

جسارتی به ساحت والیت را نمی پذیریم. کنایه هالای 

برخی مسئوالن ارشد نظام به والیت را باید با سالیاللالی 

 زدن سیاسی جواب داد. 

خرسندیم مرور کنیم شعارهایی که گو  فلک را کالر 

کردند و نتیجه گیری کنیم، ولی آن چیز کاله عالیالان 

 است چه حاجت به بیان است.

ادب مرد به ز دولت اوست؛ همین را در حد شعار هالم 

نگه نداشتند ! خوشحال می شویم در این اثنی مالا را 

هم بیشعور بخوانند تا بدانیم که از دادخواهالی ماللالت 

جانمانده ایم. البته قبال بارها از این بابت ما را به فیالن 

 اکمل رسانده اند! 

این اخطار انقالبی ها و رویش هاست: کنایه و طعنه باله 

 رهبری را بی پاسخ نخواهیم گذاشت!! 

ساد )و هنگامی که به آنان گفته شود:   ین ف م در ز

اینم    کنننده ما فقط اصالحگویند:  مینکنید 

 ی بقره(سوره 77ی )آیه

 ایران کربالی

 این جا خوزستان ایران؛

کفن این سرزمین می شنوید. صدای مارا از کربالی الله های گلگون

اینجا سرزمین عشق و آفتاب، مهد مردمانی ازجنس صبر و مقاومت 

و دالوریست که جان خود را در طبق اخالص گذاشتند و در برابر 

توپ و تانک و خمپاره دست خالی سینه سپر کردند. آوردگاهی که 

هموطنان دلیرمان چه عرب ،چه  ترک و لر، و چه بلوچ و فارس 

پیمان شدند تا هیچ نگاه چپی بر مرز های شانه، همبهشانه

کشورمان نیفتد. اینجا یادمان روزهای دفاع مقدس است؛ سرزمین 

 آبهای خروشان اروند و کرخه...

اینجا سرزمینی است که دختران سوسنگرد  پابرهنه در     

بیابانهای داغ، گریزان و حیران شدند و زنانش تفنگ به دست 

گرفتند و پابه پای مردان شان دفاع کردند...خرمشهر و نخلهای 

سوخته و خانه های موشک خورده و گنبد مسجد جامع؛ آبادان 

 74محصور و پاالیشگاه زخمی؛ کوچه های سه متری و راکت های 

متری دزفول... اینجا سرزمین من است؛ دل ریش از جنگ تحمیلی 

 و داغدار خون های بی گناه بر زمین ریخته. 

واکنون دوباره موسم راهیان نور و تجدید میثاق با شهیدان       

واالمقام رسیده است. هنگامه ی نفس کشیدن درهوای دوکوهه 

وشب های گردان تخریب؛ حال و هوای دهالویه و چمران؛ هویزه و 

مظلومیت علم الهدی؛ کانال کمیل و مقاومت ابراهیم هادی. فکه و  

قلم آوینی؛ طالییه و بیمارستان صحرایی و شهدای غواص اروند... و 

مسیر آخر، شلمچه؛ هر قدم مسلک شهادت چندین رزمنده. حتی 

پابرهنه گام برداشتن هم حرمت دارد. بوسه براین خاک باید زد و 

 توتیای چشم کرد.

 زائران کربالی ایران، پیشاپیش زیارت تان قبول.

 حمزه دستیار کوره ی سیاست زدگی

 کوثر پرورزاده

 چین و سازندگی سوریه   
شهید مدافع حرم و امنیت نسبی در این کشور به دسالت  7111عجین شدن نام کشور سوریه با 

دهد. اما مالثالل نیروهای نظامی ما همواره حس فخر و مباهات به هر انسان آزادی خواه دست می

اینکه باز هم بعضی ها از قافله عقب مانده اند و فرصتی که نیروهای ارتش و سپاه برای آنالهالا باله 

وجود آوردند را از دست داده اند. چندی پیش وزیر امور خارجه ی چین جهت سازندگی مناطالق 

زده  اعالم آمادگی کرد. ایالن یالعالنالی دیده و صادرات کاالهای مختلف به این کشور جنگصدمه

صادرات کاالهای مختلف سازندگی از گچ وسیمان گرفته تا سنگ توالت و وان حمام  به عالوه ی 

-ساختتیم های مهندسی که برای ساخت وساز  به سوریه اعزام می شوند. جایی که از لحاظ زیر

 سال به عقب رانده شده است.11ها 

آیا جای تاسف نداردکه زحمت امنیت را نیروهای ما تقبل کنند و کشور کمونیست چین از ایالن 

فرصت سوء استفاده ی اقتصادی کند؟؟ آبِ گل آلود شده را ما آزاد کردیم که چین از آن مالاهالی 

برد که همچین ظرفیت اقتصادی را نالادیالده بگیرد؟؟! دولت تدبیر و امید در چه خوابی به سر می

گیرد. خوب است به آقایان دولت این جمله ای که خود بارها به کاربرده اند را گوشزد کنالیالم. می

آنالالجالالا فکر ملی  یعنی این که اگر تو رفتی در سوریه شهید دادی، خودت هم بروی در 

سازندگی کنی. قدرت نظامی ات که رفت، قدرت اقتصادیِ خودت هم برود آنجا را بسالازد. اگالر 

فرهنگ جهاد و شهادت را به آنجا صادر کردیم، باید خود ما فرهنگ اقتصاد و مالعالمالاری را بالا 

 ساختمان سازی و صادرات کاالی داخلی صادر کنیم،نه دیگری..

 )سازندگی در سوریه به هیچ وجه به معنی صدقه دادن به سوریه نیست(
 سامان رئیسی

 بهار یعنی برای هر آمدنی رفتنی ست

 

خیالزد، همین که بوی سبزه و شکوفه برمی

زمین سرمست از برف و باران ها به خود  

تکانی می دهد که از خواب بالیالدار شالود. 

همه  به تکاپو می افتند؛ پرستوها کوچ مالی 

کنند، کرم ها پروانه می شوند و درخالتالان 

خلعت عیدانه می پوشند. خالالصاله هالماله 

درگیر تجدد اند. برای هر آمدنی رفالتالنالی 

شان را جمع کنند تا بالهالار است که زمستان و ننه سرما لحاف ست و وقت آن رسیده

 بهترین ها را برایمان بیاورد.

 حال روزگاربهبهار،  خو رسد اینکنرم نرمک می  

صدای پای عمو نوروز را که می شنوید؟؟؟ بهار در راه است. خانه ی دلمان را تالکالانالی 

 بدهیم.   
مقداد  امیر  



صائب                من از روییدن خار سر دیوار دانستم            که ناکس ، کس نمی گردد بدین باال نشینی ها                                                       امام خمینی )ره(آن روزی که مجلسیان )رجال سیاسی  خوی کاخ نشینی پیدا کنند برای این کشور باید فاتحه بخوانیم.                                    

 

 حکمت   
 

 

می فرماید: خدایا به  412امام علی )ع( در حکمت شماره 

تو پناه می برم که ظاهر من در برابر دیده ها نیکو و درونم 

در آنچه که از تو پنهان می دارم، زشت باشد و بخواهم با 

اعمال و رفتاری که تو از آن آگاهی توجه مردم را به خود 

جلب نمایم و چهره ظاهر را زیبا نشان داده و با اعمال 

نادرستی که درونم را زشت کرده به سوی تو آیم تا به 

 بندگانت نزدیک و از خوشنودی تو دور گردم. 

امام در این گفتار خویش رضایت خداوند متعال را به 

رضایت مردم ترجیح می دهد. مردمی که اگر بخواهی با 

آنها باشی و به آنها نزدیک شوی باید کارهایی انجام دهی 

که چه بسا لغو و بیهوده باشد و نارضایتی و دوری از 

خداوند را در پی داشته باشد. به زندگی شخصی خود 

مراجعه کنیم. بعضی وقت ها به خاطر این که رفیقمان از ما 

خوشش آید و خود را در دل دوستانمان جا دهیم شوخی 

ها و کارهایی بسیار زشت و زننده انجام می دهیم. خداوندا 

من مقتدا و پیشرو آن امام بزرگوار هستم و مانند امام 

خویش از تو خواستارم به خاطر گناهان فراوانی که در جمع 

دوستانم انجام داده ام تا توجه آنها را به خود جلب کنم ، 

مرا ببخش. و در کالم آخر می خواهم بگویم که : )و هلل 

عزت جمیعا( تمام عزت ها نزد خداوند می باشد؛ ما با 

کارهای لغو و شوخی هایمان شاید دقایقی خو  باشیم و 

حتی محبت دیگران را دریافت کنیم اما در آخر آنچه 

نسیبمان می شود ذلت و خواری در نظر دیگران می باشد. 

اما اگر برای خداوند کار کنیم و رفتارمان را با او منطبق 

کنیم به عزتی دست می یابیم که نیازی نیست ما به 

دیگران تزدیک شویم، بلکه آنها خوشان به طرف ما می 

 آیند.

 ملت شریف   محمد حسین موذن
 نماینده ی دولتی یا مردم؟؟ تو 

غلط کردی که نماینده مردمی؛ اگر گذاشالتالم 

یک روز بالمالانالی ایالنالجالا، بالی شالعالور!

 )سیاستمدارامروز: وزیربهداشت فعلی(

خواهید به من خدمت کالنالیالد، یالادم  اگر می

گالرد هسالتالم بیالاوریالد مالن هالمالان دوره

 )سیاستمداردیروز: رئیس جهمور شهید(

کارمان از به کجا می رویم گذشته است؛ باید 

 گفت: به کجا آمده ایم؟

این همان تدبیر و امیدی ست که می خواست 

به پشتوانه برجام معیشت مردم را سروسامان 

ببخشد؟ کدام مردم؟ مردمی که بالهالاناله ی 

توجیه هر غلط کردنی پنداشته می شونالد و 

نماینده ی آنان بودن غلط کالردن شالمالرده 

شود؟ شما خادم این مردمید نه تافته ای  می

جدا بافته از آنالان. چاله عالوض شالده کاله 

 هواخواهی ملت را ناصواب می دانید؟؟

گالذاریالم؛  ما غلط یک وزیر را پای دولت نمالی

این کارنامه ی دولت است که گواه می آورد و 

 تحقیر ملت را بیش از پیش روشن می سازد.

از ضدانقالب خواندن تحریم کنندگان صنعتِ 

بی کیفیت خودرو و تخصیص وام قابل توجاله 

برای دور زدن آن تا بی برنامگی در مصالرفِ 

ثروتِ ملی درخرید هواپیما؛ درحالیکه فالقالط 

درصد مردم از مسیرهوایی اسالتالفالاده مالی 9

 کنند.

از ابتکارِ حل بحران آلودگی آب و هوا که باله 

مسافرت های خارجه ابتکار خالصه شالد تالا 

مشکل ریزگرد های خوزستان که به  انالجالام 

 شود.نزول عذاب الهی ربط داده می منکرات  و 

از طرفی خنده های لفالیالف ظالریالف بالرای 

 موگرینی و مابقی؛ و از طرف دیگر توپ و تشر  

 هایش در بهارستان دربرابر نمایندگان مردم. 

 

 

 

از معضل بیکاری که با کاهش ساعت کاری و 

رفع الزامی بودن بیمه و ...  به کلی حل شالده 

 است؛ به حمداهلل!!!!

ما که شکر گزار این نعماتیم و آقای ریالیالس 

جمهور اما هنوز هم بر طبل ناسپاس بودنمان 

کوبد. آیا این برای شان کافی نیالسالت؟!؟!؟   می

نکند آن عینک کذا را خودشان هم استالفالاده 

 نمی کنند!!!!

دولت با خرواری وعده وعید اقتصادی  بر سالر 

روزه را به   711پاسخگویی کار آمد. عطای آن 

لقایش بخشیدیم؛ حداقل به آنان که با هالزار 

امید به تدبیر شما پای صندوق رأی آمالدنالد 

پشت نکنید. در قاموس تان نماینده ی مالردم 

بودن غلط کردن است؟؟؟؟ حرف ما  روشالن 

است: مسلما  توجیه و شانه خالی کالردن از 

انجام وظایف آسان تر است. در جواب مطالبه 

دست پالیالش خواهی مردم پاسخگو باشید نه 

 بگیرید که پس نیفتید.

 آقای رییس جمهور،

لت ما همانانیم که در تبلیغات انتخاباتی،  م

ستید  شریف خطاب می کردید و می خوا

عزت و شرف را باله پالاسالپالورت هالایالمالان 

برگردانید. آیا عزت و شرف ما را حفظ کالرده 

اید؟ ارز  پاسپورت این مملکت در دوره ی 

نالزول کالرده   32دنیا به   21شما  از رتبه ی 

است. سرکنگبین تان بدجور صالفالرا فالزوده 

است، حاج آقا. مسائل بین الملل پیالشالکالش؛ 

وزیرتان را توجیه کنید ما همانانیم که ماللالت 

  شریف خطاب می کردی...

 منشنکننل بننزرگ علی عمرانی
 سیدحمیدآکده

 

 

مصالدومالیالت در حالوادث  4111نفر و  9مر  -

  BBCچهارشنبه سوری در ایران + 

 -سوری + فالیاللالم  آخرین آمار از تلفات چهارشنبه -

 پایگاه خبری بامنا

تالن  411آمار قربانیان چهارشنبه سوری کشور به  -

 ساله کور شد . نسیم 41رسید/ جوان 

عکس های وحشتناک از نخستین حادثه هولالنالاک  -

 انفجار ترقه چهارشنبه سوری

مصدوم آخرین آمالار قالربالانالیالان  413کشته و 9  -

 32چهارشنبه سوری 

این ها تیتر هایی است که با یک جستجوی ساده در 

اینترنت بدست می آید و کم نیست از ایالن دسالت 

اخبار و متاسفانه تمامی هم ندارد. واقعا چرا؟؟؟ بیش  

از آنچه در خیال  بگنجد از فلسفه ی چالهالارشالنالباله 

ایالم و سوری برایمان نقل کرده اند و خودمان شنیده

سالت کاله  ایم اما واقعا جای بسی شالگالفالتالیخوانده

برخالف تصورات عوام نسبت دادن این مالراسالم باله 

آداب و رسوم باستانی ایران در هاله ای از ابهام است. 

چرا که در تقویم کهن فارسی هر روز از مالاه نالام 

شماری به نام هفته مطرح نبالوده خاصی داشته و گاه

 است که روزی به نام چهارشنبه تعریف شود.

سوای این مسائل و از دیدگاه مذهبی نسالبالت دادن 

این روز به زرتشتیان نیز اشتباه است. به بیان دکالتالر 

معین آتش برای زرتشتیان مقدس است و پریدن بالر 

فراز آن نوعی توهین بدان محسوب می شود و اینکاله 

این آیین از مراسمات ایشان است تصالوری بالاطالل 

 است.

در میان این همه دیدگاه صواب و ناصواب در این باره 

با جمله ی مشهور زردی من از تو، سرخی تو از مالن 

می توان کنار آمد؛ که با آن هم می توان مالنالطالقالی 

 برخورد کرد. پیشنهاد ما این است:

“ سرخی من از تو” چهارشنبه سوری امسال با شعار 

 به همنوعان خود خون بدهیم.

 زهرا حاتمی تلنگر فرهنگی

میگن عامل اصلی طالق ازدواجه!! و طبق این 

مغلطه  بزرگترین مشکل دانشگاه هرمزگان هم 

دانشجوها هستن!! اگه دانشجوها نبودن همه ی 

مسئوال راحت می شدن )الکی مثال االن راحت 

نیستن(.  معموال وقتی اسم مسئولین به زبان 

در ذهن ها  بودجه نیستمی آید جمله ی 

تداعی می شود. دانشگاهی عجیب در وسط 

بیابان و دور از شهر ، جایی که  آن قدر از 

امکانات رفاهی و صنفی سرشار است که هزینه 

سرویس ها رایگان، اینترنت با سرعتی معادل 

سرعت نور است. و به قول معروف  همه چی 

آرومه من چقد خوشحالم و فقط تنها مشکل 

اینه که گاهی وقتا آب و برق دانشگاه را ترک 

می کنند، حیوانات موذی و اهلی زندگی 

مسالمت آمیزی در کنار دانشجویان دارند و 

آخرین مورد هم ، نمی دانم مسئوالن محترم و 

دور اندیش چه تدبیری اندیشیدند که ، برای باز 

گشت غرور آفرین آبسرد کن ها به خوابگاه 

دیگر چشم امید ما ناامید شد. حال تمام 

مشکالتی که در شماره های قبل گفتیم و 

نگفتیم همه از نبود بودجه بود و به دلیل فقدان 

این امر مهم خیلی از برنامه ها اجرا نمی شدن 

)برنامه های فرهنگی(. حال در این شماره به 

سراغ بخشی در دانشگاه رفته ایم که با فعالیت 

های فرهنگی سر و کار داره و به بودجه ربطی 

نداره. بخشی که باید به آن متذکر شد که 

دادا ، راه رو داری اشتباه میری!!؟؟؟ وظیفه 

شما هماهنگی برای سالن و امکاناتش است  نه 

این که جناحی و سلیقه ای برخورد کنید. اکثر 

اوقات وقتی یک دانشجو برای هماهنگی و رزرو 

ات( به سالن فرهنگ )تنها محل برگزاری مراسم

ساختمان مرکزی دانشگاه و این قسمت نا 

شناخته مراجعه می کنه با این جواب رو به رو 

میشه که:  ما خودمون برنامه داریم و نمی تونیم 

سالن رو به شما بدیم. ولی بعدا کاشف به عمل 

میاد که هیچ برنامه ای برگزارنشده!!! مورد 

داشتیم ماه ها قبل از برگزاری مراسمی رفتند 

به آن مکان مراجعه کردند ، تا برای سالن وقت 

بگیرند ولی مسئول مربوطه گفت: االن خیلی 

زوده، اجازه نمی دیم، برو بعدا بیا. دوباره دو 

هفته قبل از برگزاری مراسم  رفتند و بازمسئول 

مربوطه گفت : ما خودمون برنامه داریم و نمی 

تونیم به شما اجازه بدیم.!  و در آخر هم در آن 

 تاریخ برنامه ای از طرف خودشون برگزار نشد. 

خالصه این قصه نه یک روز و دو روز بلکه مالاه 

هاست که داره تکرار می شه و عالده ای  بالا 

 چنین چالشی مواجهند.

به راستی که واقعا مشالکالل اصاللالی دانشالگالاه 

دانشجویانی هستند که قصد اجرای برنامه هالای 

فرهنگی، علمی، مذهبی و... دارند.  ناله چالیالز 

دیگری. حال اگه راه حلی برای ایالن مشالکالل 

 بزر  پیدا کردید ما را هم در جریان بزارید.  

 کاریکاتوریست: داوود ذاکرعباسعلی


