
معـرفـی   کـتــاب

پیـر مـرد   و  دریـا
نبــردی در راه بــود، نبــرد پیرمــرد بــا ماهــی از نــوع تــن بــه 
ــل  ــرای تکمی ــردی کــه ب ــه؛ نب ــا شــکوه و مقتدران ــن و حماســی ب ت
آداب حماســه حتــی بــه رجــز خوانــی هــای پیــر مــرد بــرای ماهــی 
کشــیده مــی شــود و ماهــی نیــز بــا چرخــش هــای ســریع خــود و 
کشــش هــای پیاپــی خــود را قــوی وانمــود مــی کنــد و مــی گویــد 
پیــر مــرد مــن هســتم مــن قــوی تــرم. نبــردی در میــان اســت کــه 
ــه صحنــه ایــی حماســی و تراژیــک مبــدل مــی شــود دو حریــف  ب
خرفــت ارزشــمند و شــریف یکــی پیــر مــرد تنهای زبــده و کار کشــته 
و دیگــری ماهــی بــزرگ و قــوی کــه بــه حکــم تقدیــری ناشــناخته 

ناگریــز از جنــگ بــا یکدیگــر.
هــر دو دنبــال پیــروزی راســتین ، پیــروزی کــه در عمــق آســایش و 
رضایــت خانــه کــرده اســت و ایــن جــز نابــود کــردن حریفــی نیســت 
کــه مــی دانــد او شــجاع ،قــوی عظیــم و البتــه باشــکوه هســت؛ ولــی 
پیــروز اصلــی آن پیــر مــرد اســت از آن روکــه )... انســان ممکن اســت 
نابــود شــود ، امــا شکســت نمــی خــورد.( حــال پیــر مــرد دیگــر یــک 
ــهرت  ــی و ش ــود چیرگ ــارت خ ــت او در مه ــادی نیس ــرد ع ــر م پی
داشــت ولــی بــه ماننــد او افــراد دیگــری بســیار بودنــد ولــی ایــن بــار 
او چیــزی بهتــری کســب کــرده بــود و آن چیــز آن پیــر مــرد تنهــا 
وســاده را کــه فقــط یــک مونــس و همــدل داشــت را بــه یــک قهرمان 

تبدیــل کــرده بــود و آن...
ــر  ــن هن ــه تری ــا ، هنرمندان ــرد و دری ــر م ــتان پی ــت داس ــن اس ای
ــه گفتــه خــود او- عصــاره همــه زندگــی و  ــع- ب همینگــوی و درواق
هنــر اوســت. شــاید دلیــل آن ایــن اســت کــه بیــش از دیگــر آثــارش 
از تمثیــل و نمــاد اســتفاده کــرده اســت و آن نشــانه از خبــره بــودن 
او در هنــرش کــه هنــری اصیــل و مانــدگار اســت در عیــن ســادگی 
ــی  ــن رو م ــار. از همی ــی و سرش ــق ، پرمعن ــاز، عمی ،صراحــت و ایج
تــوان از ســطح زالل و روشــن آن بــه رازداره تریــن اعمــاق فــرو رفــت 

و نمادهــا و رمــز هــای بســیاری را بیــرون کشــید.
و درایــن رابطــه خــود همینگــوی درکتــاب A Man`s Credo مــی 
گویــد: ) گاهــی فکــر مــی کنــم کــه ســبک مــن بیشــتر بــه کنایــه 
اســت تــا بــه وضــوح. خواننــده مــن بایــد همیشــه تخیلــش را بــه کار 

گیــرد تــا از باریــک تریــن افــکارم غافــل نشــود.(
و حــال ایــن شــما و داســتان پیرمــرد و دریــا و نمــاد هــای بســیارش؛ 
ــان را  ــه خــود همینگــوی تحویلت ــه گفت ــه ب ــگام مطالع ــس در هن پ
فعــال کنیــد و بســیار دقیــق ایــن رمــان زیبــا را بخوانیــد کــه از بزرگ 

تریــن رمــان هــای دنیــا ســت و لــذت ببریــد.
لذت دانایی لذت، مطالعه و لذت همراهی با پیر مرد... .
برای دریافت این کتاب به آی دی زیر مراجعه فرمایید:

@ketab_khuisa
#پیرمرد_و_دریا

محمد کفیلی
دانشجوی رشته پژوهشگری اجتماعی

مطالعــه در تاریــخ زندگــی بشــر و روابــط 
اجتماعــی، ضــرورت ایــن اصــل را بــه اثبــات می 
رســاند و بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه اصــل 
ــا  ــت و هرکج ــه اس ــر جامع ــه ه ــت الزم مدیری
ــش  ــی خوی ــا زندگ ــد ت ــرادی جمــع شــده ان اف
را بــر اســاس همــکاری و تعــاون تکمیــل کننــد 
نیــاز بــه مدیــر در رأس برنامــه هــای آنــان قــرار 
ــن ویژگــی محــور و موضــوع  گرفتــه اســت و ای

حرکــت هــا و تــاش هــای آنــان بــوده اســت.
امــام رضــا )ع( در مــورد مدیریــت فرمودنــد: بــه 
درســتی کــه مــا در بررســی احــوال بشــر هیــچ 
گــروه و فرقــه ای را نمــی یابیــم کــه در زندگــی 
موفــق و پایــدار باشــد مگــر بوجــود سرپرســتی 
ــای(  ــن و دنی ــوی )دی ــادی و معن ــور م ــه ام ک
آنــان را مدیریــت نمایــد، هیــچ مکتبــی بــه ایــن 
ــان  ــری را بی ــت و رهب ــت مدیری ــنی اهمی روش
نکــرده کــه ســعادت و پایــداری یــک ملــت را در 
زندگــی دنیــوی و امــور دینــی مرهــون آن بداند.

آن حضــرت در جــای دیگــر در ســخنی جالــب، 
ــه  ــت مســلمان را ب ــر ام ــی مســلمین و مدی وال
ــا  ــوده اند:آی ــرد و فرم ــه تشــبیه ک ســتون خیم
ــون  ــلمانان همچ ــی مس ــه وال ــی ک ــی دان نم
ســتون میــان خیمــه اســت )کــه اوالً تمــام بــار 
ســقف بــر روی آن اســتوار اســت و ثانیــاً ماننــد 
نقطــه مرکــزی دایــره شــعاعش نســبت بــه همه 
ــر  ــه ه ــوری ک ــه ط ــت( ب ــان اس ــب یکس جوان
ــه اراده  ــرف ک ــر ط ــان و از ه ــر زم ــس در ه ک

ــد داشــت. ــه او دسترســی خواه ــد ب کن
امــام اگرچــه شــرط غلبــه بــر مشــکات را توفیق 
ــد ولــی تأکیــد مــی نمایــد ایــن  الهــی مــی دان
بــاور کفایــت نمــی کنــد و بایــد مدیــر بــرای حّل 

دشــواری هــا تــاش کنــد:
مــن ســأل التوفیــق و لــم یجتهــد فقــد اســتهزء 

بنفسه
ــی  ــد ول ــد بخواه ــق از خداون ــه توفی ــی ک  کس
کوشــش نکند)کــه برناهمــواری هــا غلبــه یابــد( 

ــرار داده اســت. ــورد اســتهزاء ق خــود را م
خانم موسوی/ دانشجوی رشته روانشناسی

مدیریت  از دیدگاه  امـام  رضا )ع(

ــد  و در آنصــورت دانشــجوهای خوابگاهــی مجبورن
بــه حضــور  آلودگــی هــای صوتــی مربــوط 
ــار  ــاس اخب ــر اس ــل کنند.ب ــز تحم ــارا نی قطاره
ــم  ــن ه ــا را از ای ــئولین پ ــفانه مس ــیده، متاس رس
فراتــر گذاشــته انــد و میخواهنــد بــه بهانــه عبــور 
متــرو از کنــار دانشــگاه مــا اصلــی تریــن ســردر و 
ــش از دو  ــه بی ــه روزان ــگاه ک ــن دانش در ورودی ای
ــد را  ــی کن ــور م ــزار دســتگاه ماشــین از آن عب ه
مســدود کننــد بــی شــک ایــن اقــدام باعــث تراکم 
شــدید ترافیکــی در شــهر حصــارک خواهــد شــد 
کــه بــه دلیــل آمــاده نبــودن بافــت ترافیکــی ایــن 
ــه  ــدی در منطق شــهر باعــث ایجــاد بحــران جدی
خواهــد شــد. طبــق پیــش بینــی صاحــب نظــران 
ــی ایــن دانشــگاه بســته شــود  اگــر در ورودی غرب
عمــا امــکان حضــور دانشــجویان تهرانی دانشــگاه 
خوارزمــی )کــه غالــب دانشــجوها تهرانــی هســتند 
(در تایــم اول کاس هــا نیســت کــه ایــن موضــوع 
ــی  ــتم آموزش ــه سیس ــی ای را  ب ــه ی اساس ضرب

ــد زد . دانشــگاه خواه
خوارزمــی  دانشــگاه  دانشــجویان  مــا  حــال 
ازمســئوالن دانشــگاه خواســتاریم کــه جلــوی 
ــد  ــگاه را بگیرن ــت در دانش ــدن وضعی ــی ش بحران
ــوع  ــه وق ــع از ب ــود مان ــر ش ــه دی ــش از آنک و پی

پیوســتن یــک فاجعــه در دانشــگاه شــوند.
وحید نجفی زمان / دبیر تشکیات انجمن اسامی دانشجویان

آمــدن خطــرات جانی در طــی مســیرپرخطرمترو-
دانشــگاه شــده اســت . عــاوه برایــن بارهــا دیــده 
شــده اســت کــه دانشــجوها در فصــول ســرد ســال 
و در زیــر بــاران و بــرف شــدید مجبــور شــده انــد 
کــه زمــان زیــادی را در ایســتگاه منتظــر بماننــد 
ــه ایســتگاه هــا  ــا خودروهــای ون خودشــان را ب ت
ــده ای از  ــه ع ــت ک ــر اس ــه ذک ــانند. الزم ب برس
دانشــجویان کــه تعــداد آن هــا کــم هــم نیســت 
بــه خاطــر همیــن مشــکات مطــرح شــده بــا ایــن 
ــور  ــا مجب ــتند ام ــران هس ــهر ته ــاکن ش ــه س ک
ــد  ــدا کنن ــا اســکان پی ــگاه ه ــه در خواب شــدند ک
ــه  ــادی از جمل ــن مســئله خــود مشــکات زی و ای
ــش  ــن افزای ــج خوابگاهــی و همچنی معضــات رای
ــر  هزینــه جــاری دانشــگاه شــده اســت . عــاوه ب
ایــن محلــه حصــارک بــا توجــه به حاشــیه نشــین 
بــودن و تراکــم جمعیتــی آن کــه حــدودا 300هزار 
نفــر بــرآورد شــده نیــازی مبرمی بــه یک ایســتگاه 
متــرو دارد. بــا تمام این شــرایط جای ســوال اســت 
کــه دقیقــا چــه اتفاقی افتــاده اســت که مســئوالن 
تصمیــم بــه تغییــر دســتور وزیــر و نادیــده گرفتــن 
ــد  ــد دارن ــد و قص ــه ان ــده گرفت ــام ش ــق انج تواف
کــه نــه تنهــا بــه دانشــگاه ایســتگاه متــرو ندهنــد 
بلکــه زمیــن هــای دانشــگاه رو تصاحــب کننــد و 
ــرار  ــا ق ــوی قطاره ــگ و دپ ــا را محــل پارکین آنج
ــگاه  ــر در دانش ــی دیگ ــی معضل ــن یعن ــد وای دهن

ــن  ــی و متروای ــگاه خوارزم ــوع دانش موض
ــای  ــث ه ــی از  بح ــه یک ــا ب ــن روزه ــگاه ای دانش
عجیــب و پرحاشــیه تبدیــل شــده . اجــازه دهیــد 
ــر شــروع کنیــم یعنــی دو ســال  از کمــی قبــل ت
پیــش کــه  بــا بــه امضــا رســیدن یــک توافقنامــه, 
ــی و وزارت راه  ــگاه خوارزم ــئوالن دانش ــن مس بی
ــگاه  ــه دانش ــد ک ــن ش ــرار برای ــازی, ق و شهرس
خوارزمــی در ازای قــرار دادن چنــد هکتــار از 
اراضــی خــود بــه وزارت راه و شهرســازی صاحــب 
یــک ایســتگاه متــرو شــود، اطمینــان از عملیاتــی 
شــدن ایــن پــروژه حتــی زیادتــر هــم شــد 
ــتوری را  ــر دس ــخص وزی ــود ش ــه خ ــی ک هنگام
در مــورد احــداث ایســتگاه متــرو ابــاغ کــرد .. بــا 
توجــه بــه اینکــه ایــن دانشــگاه حــدود شــش هزار 
دانشــجوی ســاکن تهــران و کــرج دارد و ایــن افــراد 
روزانــه از متــرو اســتفاده میکننــد، وجــوب احــداث 
ــئوالن  ــجوها و مس ــام دانش ــرای تم ــرو ب ــن مت ای
ــا  ــت. ام ــی اس ــری بدیه ــگاهی ام ــهری و دانش ش
ــا  ــرو ت ــتگاه مت ــن ایس ــه ازآخری ــل  اینک ــه دلی ب
دانشــگاه فاصلــه ای حــدود شــش کیلومتــری بایــد 
طــی شــود، تمــام دانشــجوها مجبونــد هــم موقــع 
رفــت و هــم موقــع برگشــت حــدود نیــم ســاعت از 
وقــت خــود را صــرف رفــت و آمــد از دانشــگاه بــه 
متــرو نماینــد. ایــن قضیــه عــاوه بــر  بــار مالــی و 
زمانــی کــه بــرای دانشــجوها دارد باعــث بــه وجــود 

شــاید وقــت آن باشــد کــه دل بــه دریــا بزنیــم وراهــی ســفر 
شــویم، ســفری بــه دورتریــن نقــاط عالــم، نــه! نگــران نباشــید کــم 
هزینــه اســت، دانشــجویی حســاب میشــود، از ســفرهای زیارتــی نمی 
ــال  ــا ب ــم، از ســفری ب ــم، از طــی االرض هــم ســخن نمــی گوی گوی

هــای کاغــذی میگویــم کــه جانــت را متعالــی کنــد.
ســفرمان بــا بــال هــای کاغــذی بــه بوســتان هــای زیبایــی منتهــی 
ــوده  ــن فرم ــاره اش چنی ــان درب ــوالی متقی ــه م ــان ک ــود، هم میش
اســت: ))الکتــب بســاتین العلمــاء((: کتــاب هــا بوســتان هــای 
ــال هــای کاغــذی سوارشــویم  ــر ب ــا ب دانشــمندان هســتند. پــس بی
وشــاهد مناظــر زیبایــش باشــیم، بگــذار همیــن جــا بشــارت دهــم 
کــه مــن وتــو مصــداق حدیــث لســُت احــبُّ ان اری الشــابَّ  منکــم 
االّ غادیــاً فــي حالتین،اّمــا عالمــاً او متعلّمــاً امــام صــادق هســتیم کــه 
مــن وتــورا دانشــجو مــی  پســندد. چــه بســا بــا پــرواز بــر بــال هــای 

ــان شــویم. ــی م کاغذی،رهســپار ســرزمین ارمان
غرر الحکم،ص۲۴۵

از  جوانــی  نــدارم  دوســت  صــادق)ع(:  امــام  حدیــث  ترجمــه 
ــجو  ــا دانش ــمند ی ــم: دانش ــه ببین ــر دو گون ــز ب ــیعیان( را ج شما)ش

طــوس،ص303( )امالــی 
خانم حسن زاده/ دانشجوی رشته زبان و ادبیات عرب

حـد یــث  هـفـته

متـرو در آسـتانه رقـم زدن یک فاجـعه/خـوارزمی در بهـت

در سـایه  سکـوت  مسـئوالن ؛

ــخن  ــش س ــان کار داع ــت از پای ــی سیاس ــه اهال ــا هم ــن روزه ای
می گوینــد؛ گروهــی تروریســتی کــه حــدود پنــج ســال منطقــه را بــه 
طــور جــدی درگیــری حضــور خــود کــرده بــود و حــاال بــه انتهــای 
ــش، از  ــدی پی خــط رســیده اســت. سرلشــگر قاســم ســلیمانی چن
اتمــام پــروژه داعــش تــا کمتــر از دو مــاه خبــر داده بــود؛ وعــده ای که 

ــق اســت.  ــه نظــر می رســد در آســتانه ی تحق ب
در ایــن میــان برخــی از سیاســیون تــاش می کننــد تــا ایــن موفقیت 
ــادره و  ــران را مص ــی ای ــع مل ــرای مناف ــم ب ــتاورد عظی ــزرگ و دس ب
ــی  ــتاوردهای جناح ــور دس ــه منظ ــه آن را ب ــتیابی ب ــه های دس ریش
خــود تغییــر دهنــد؛ اقدامــی کــه می توانــد رویکــردی خطرنــاک برای 
منافــع ملــی کشــورمان محســوب شــود. محمدجــواد ظریــف چنــد 
ــگفتی  ــراز ش ــا اب ــی ب ــه حت ــب ک ــش و در اظهارنظــری عجی روز پی
ــوس داعــش در ســوریه را  ــان کاب ــرو شــد، پای ــز روب ــش نی طرفداران

حاصــل »گفتگــو« و اتمــام بحــران ایــن گــروه تروریســتی در منطقــه 
را دســتاورد »مذاکــره« نامیــد و حتــی توصیــه کــرد تــا از ایــن نســخه 
ــن  ــر مســاله یمــن اســتفاده شــود! ای ــر نظی ــای دیگ ــرای بحران ه ب
ــرح  ــی مط ــورمان در حال ــه کش ــور خارج ــر ام ــب وزی ــت عجی توئی
شــده کــه از ابتــدای شــکل گریی بحــران داعــش در ســوریه، چندیــن 
کنفرانــس نمایشــی بــه منظــور گفتگو دربــاره این مســاله برگزار شــد 
کــه بــا دخالــت عربســتان و آمریــکا، حتــی از ایــران بــرای حضــور در 
آنهــا دعــوت هــم نشــد. در کنفرانــس ژنــو۲ هــم کــه ســازمان ملــل 
از تهــران بــرای حضــور در نشســت همفکــری دربــاره بحــران ســوریه 
ــن دعــوت پــس گرفتــه شــد. حضــور  ــه راه ای دعــوت کــرد، در میان
مقتدرانــه ایــران در عرصــه مبــارزه بــا تروریســم در منطقــه، یکــی از 
مســائلی اســت کــه حتــی از ســوی دولت هــای غربــی هــم نســبت بــه 
آن اذعــان شــده و رســانه های اروپایــی و آمریکایــی هــم بارهــا تاکیــد 
کرده انــد کــه نیروهــای نظامــی ایــران یکــی از اصلی تریــن مبــارزان 
علیــه داعــش بوده انــد و اگــر ایســتادگی ایــران در برابــر تکفیری هــا 
ــد ســوگواره ی  ــان کار داعــش بای ــه جــای جشــن پای نبــود، امــروز ب

ــدی در یکــی دیگــر از کشــورهای منطقــه برگــزار می شــد.  جدی
ــق و  ــات دقی ــر اطاع ــی ب ــا مبتن ــه تنه ــف ن ــای ظری ــخه ی آق نس
واقعیــات جــاری در فضــای منطقــه نیســت بلکــه شــاید حتــی  منافع 

ــرار دهــد.   ــی کشــورمان را تحــت الشــعاع ق مل
ــان  ــی اتحــاد در می ــات ســعودی در یمــن، نوع ــه جنای ــی ک در زمان

افــکار عمومــی و نخبــگان جهــان بــه وجــود آورده و همه انگشــت های 
اتهــام را بــه ســمت ریــاض نشــانه رفتــه )تــا جایــی کــه حتــی رابــرت 
فیســک، روزنامه نــگار برجســته انگلیســی هــم بــه افشــاگری مفصــل 
علیــه عربســتان پرداختــه اســت(، ســخن گفتــن از مذاکــره بــر ســر 
یمــن آن هــم بــا حاکمــان جدیــد عربســتان، مصــداق نادیــده  گرفتــن 
علــم روابــط بین الملــل و بــر روی ابرهــا ســخن گفتــن اســت. اجــازه 
ــی  ــا یعن ــن روزه ــرد بزرگ«ای ــخنان »م ــه س ــی ب ــا نگاه ــد ت بدهی
سرلشــکر قاســم ســلیمانی بیندازیــم ،در ســی ام شــهریور در جمــع 
مــردم فرمودنــد: »در پیامــی کــه براي شــهادت شــهید حججــی دادم، 
گفتــم مــا انتقــام خواهیــم گرفــت؛ مــا بایــد بــه وعــده خــود صــادق 
باشــیم. آن انتقــام کمتــر از ســه مــاه دیگــر اعــام پایــان داعــش در 
ایــن کــره ی خاکــی خواهــد بــود. مــا ضربــات خــود را قاطعانــه بــرای 
آنکــه ایــن 3 مــاه را بــه ۲ مــاه برســانیم وارد خواهیــم کــرد و جشــن 

آن را در ایــران و منطقــه اعــام خواهیــم کــرد.«
ــخ   اکنــون وعــده پیــروزی محقــق شــد،دو روز پیــش یعنــی در تاری
بیســت و هشــتم آبــان مــاه بــا آزادی شــهر البوکمــال، آخریــن پایــگاه 
ــه  ــی ب ــده داعــش در عرصــه میدان داعــش نیــز ســقوط کــرد و پرون
طــور کامــل بســته شــد. ایــن عملیات را شــخص سرلشــکر ســلیمانی 

فرماندهــی مــی کــرده اســت.
عباس کاشی / دبیر کل انجمن اسامی دانشجویان

در  واکنـش  به  سخـنان  وزیـر  امـور  خـارجه  دربـاره  علـت  حـل بحـران  سـوریه

پیـروزی  بر داعـش حاصـل اقـتدار نظـامی یا گفـتگوی دیـپلماتیـک!
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در روزهــای اخیــر ،کشــور درگیــر حادثــه ناگــوار و جانســوز 
ــه باعــث درگذشــت  ــی ک ــوده اســت.حادثه ای ــه کرمانشــاه ب زلزل
عــده ایــی از همطنانمــان و داغــدار شــدن عــده ایــی دیگــر شــد.

از نــکات زیبــا و قابــل توجــه ایــن حادثه،همدلــی سراســری مــردم 
ــرای  ــه زدگان بود.هــر کــس در وســعش ب ــه زلزل ــرای کمــک ب ب
ــوع دوســتی و میهــن پرســتی خــود کمــک  ــه حــس ن جــواب ب
مــی کــرد و از دیگــران هــم ایــن تقاضــا را داشــت.در کنــار همــه 
مصیبــت هــا و صحنــه هــای پــر از غــم و انــدوه ،ایــن یکصــدا بودن 
و همدلــی هــا در حافظــه تاریخــی ملــت ثبــت شــد و جلــوه ایی از 

فرهنــگ غنــی ایرانــی بــوده اســت.
ــی  ــده ای ــات ع ــه حــوادث و اتفاق ــه هم ــد هم ــم مانن ــاز ه ــا ب ام
فرصــت را بــرای تصفیــه حســاب هــای سیاســی مغتنــم شــمرده 
انــد در حالــی کــه مــردم زلزلــه زده در گرماگــرم جنجــال هــای 

ــر جــان خــود احســاس مــی کننــد. سیاســی آنهــا ســرما را ب
ــی  ــرای شــانه خال ــا ســرنخ بعضــی مســئولین ب انگشــت اتهــام ب
کــردن از بــار مســئولیت،به ســمت پــروژه مســکن مهــر مــی رود.

پــروژه ایــی کــه هیــچ کــس بــه بــی نقــص بــودن آن اذعــان نــدارد 
و هیــچ تاشــی هــم در حمایــت همــه جانبــه از آن نیســت امــا 

چنــد نکتــه قابــل ذکــر اســت:
اول اینکــه در ایــن زمــان بــا توجــه بــه نیــاز تمرکــز بــر روی امــر 
امدادرســانی و اســکان زلزلــه زدگان،ایــن گفتــه هــا باعــث متشــنج 

شــدن فضــای جامعــه و اذهــان عمومــی مــی شــود.
ــی  ــدات الزم را م ــل تمهی ــود از قب ــر ب ــت بهت ــه دول دوم اینک
اندیشــید و مقاومــت مجتمــع هــای مســکن مهــر را بررســی مــی 

ــی داد. ــه را م ــدارهای الزم ــرد و هش ک
ســوم اینکــه قســمت اعظــم ایــن پــروژه مربــوط بــه دولــت هــای 
ــز  ــه خــود را نی ــد کارنام ــی بای ــت فعل ــم اســت و دول ــم و ده نه
در امــر مســکن بررســی کند؛البتــه کــه ســاختمان هــای ســاخته 

نشــده همگــی ســالم هســتند!
ــد از  ــه مخــرب بع ــه کرمانشــاه ســومین زلزل ــه زلزل ــارم اینک چه
ــی ۷.3  ــه بزرگ ــار ب ــال 69  #رودب ــت.زلزله س ــوده اس ــاب ب انق
ــه  ــر و زلزل ــش از 3۵000 نف ــمی بی ــات رس ــار تلف ــتر و آم ریش
ــمی  ــات رس ــار تلف ــتر و آم ــی 6.6 ریش ــه بزرگ ــم ب ــال ۸۲ #ب س
۲6000 نفــر و غیررســمی  بیــش از ۴0000 نفــر جلوتــر از زلزلــه 
اخیــر هســتند .نکتــه اینجاســت کــه آمــار تلفــات از چنــد ده هــزار 
نفــر بــه کمتــر از ۱000 نفــر تقلیــل یافتــه کــه البتــه نبــود آمــار 
دقیــق و قابــل اســتناد از تلفــات امــری مشــهود اســت ولــی ایــن 
کاهــش آمــار خــود نیــز قابــل تامــل اســت و بــه نظــر مــی رســد 
ــاوم ســازی مســکن مهــر شــاهد  ــود ســاخت و مق در صــورت نب
آمــاری باالتــر از ایــن بودیــم گرچــه ایــن آمــار هــم ،آمــار قابــل 
توجــه ایــی نســبت بــه آمار تلفــات زلزلــه در کشــورهای پیشــرفته 

و زلزلــه خیــز اســت.
پنجــم اینکــه در حــال حاضــر تعــداد زیــادی از مــردم در واحدهای 

مســکن مهــر ســاکن هســتند و ایــن صحبــت هــا در حــال حاضــر 
باعــث نگرانــی و دلهــره آنــان خواهد شــد.

ــا عبــور از فضــای نقــد در  عــده دیگــری هــم ماننــد گــروه اول،ب
صــدد تخریــب دولــت هســتند درحالــی کــه اگــر هــر شــخصی و 
یــا طیفــی بــر ســر کار بــود ایــن اتفــاق مــی افتــاد و ایــن اظهــار 

نظرهــا هــم ســودی بــه حــال مــردم زلزلــه زده نــدارد.
عــده ایــی هــم که همیشــه در حــال ســیاه نمایــی بودنــد ،فرصتی 
ــاب  ــد انق ــای ض ــبکه ه ــد. از ش ــدا کردن ــور پی ــرای مان ــی ب عال
ــی  ــی برخ ــی و حت ــد داخل ــای معان ــال ه ــا کان ــین ت ــارج نش خ
ــال اهــداف خــود  کــه همــان  ــه دنب ــراد مشــهور و معروف،ب از اف

تخریــب چهــره نظــام است،هســتند.
گویــا اینهــا فقــط دهــان بــاز بــرای نفــرت پراکنــی دارنــد و تــوان 
بــاز کــردن گــره ایــی را نداشــته و بــه کمــک و همــدردی مجــازی 

بســنده مــی کننــد.
ــال  ــه دور از جنج ــه ب ــی رود ک ــار م ــه انتظ ــئولین مربوط از مس
هــای سیاســی و رقابــت بــر ســر حضــور در محــل حادثــه بــرای 
ژســت هــای تبلیغاتــی ،بــه فکــر ســرپناهی بــرای مــردم باشــند 
کــه فصــل ســرما در راه اســت و  ایــن حادثــه زنــگ خطــری بــرای 
آنهــا باشــد کــه اقدامــات پیشــگیرانه بــرای بــه حداقــل رســاندن 
خســارت ناشــی از حادثــه را در ســایر مناطــق لحــاظ کننــد و بــا 
عجلــه ربــان افتتــاح هــر پــروژه ایــی را نبرنــد کــه بعــد از پذیــرش 

مســئولیت شــانه خالــی کننــد.
امیر حسین اسماعیلی / دبیر سیاسی انجمن اسامی دانشجویان

شــهید علــی اکبــر آبریــن درمــورخ ۱۵ آذرمــاه ۱3۴۲ 
در روســتای بهاآبــاد کرمــان پابــه عرصــه هســتی نهــاد. پــس 
ازطــی تحصیــات خــود در حــوزه علمیــه و ملبــس شــدن به 
لبــاس روحانیــت اقدامــات درخشــانی عرضــه نمــود کــه از آن 
جملــه: شــرکت درمبــارزات و راهپیمایــی هایــی علیــه رژیــم 
طاغــوت، احســاس تکلیــف و حضــور در جبهــه حــق علیــه 
باطــل )جنــگ ایــران وبعثــی هــای عــراق(. اعــزام بــه جبهــه 
خرمشــهر و دفــاع از آن )۲بارمجروحیــت(، شــرکت درجنــگ 
هــای نامنظــم )بمــدت۲0روز( ، مســئولیت رزمــی و تبلیغــی، 

میتــوان خاطرنشــان شــد.
نحــوه وزمــان شــهادت؛ علــی اکبــر ســرانجام در روز ۲۸آبــان 
مــاه ۱3۵9 در منطقــه عملیاتــی خرمشــهر درحالــی کــه بــه 
ــود  ــی تبلیغــی را عهــده دار ب ــه مســئولیت رزم ــوان طلب عن
ــهادت را  ــام ش ــه ج ــت گلول ــر اصاب ــر اث ــالگی ب درسن۱۷س

نوشــید.
محل و زمان دفن: گلزارشهدای مطهرآباد)ع( کرمان_روزعاشورا

گزیــده ای از وصیــت ایــن شــهید؛ همیشــه فرزنــدان خــودرا طــوری 
تربیــت کنیدکــه علیــه حکومــت هــای باطــل بجنگند.

خانم بابالو/ دانشجوی رشته تربیت بدنی

این شماره از نشریه تقدیم می شود 
به شهید علی اکبر آبرین

بهـره  بـرداری  حتـی  از   زلــزلـه!
لـطـفــا   مــردم   را   ببیـنیــد

محیــط خانــواده اولیــن محیطــی اســت کــه شــرایط برخــورد 
درســت یانادرســت بــا فــرد معلــو ل را تعییــن میکنــد. خانــواده نبایــد 
معلولیــت فــرد معلــول را مایــه ننــگ دانســته و بــر همیــن اســاس 
ــا ســایر افــراد جامعــه معاشــرت نماینــد. میتــوان باعــادی  کمتــر ب
ــش داد.  ــول را افزای ــس فردمعل ــه نف ــئله اعتمادب ــن مس ــازی ای س
معلولیــن نســبت بــه ســایر اعضــای خانــواده نیــاز فــزون تــری بــه 
رســیدگی وتوجــه دارا مــی باشــند کــه درصــورت وجــود محبــت این 
نیازهــا خودبــه خــود مرتفــع خواهدشــد. نکتــه مهــم و قابــل توجــه 
بــرای اعضــای خانــواده فــرد معلــول بایــد بیشــتربه آن توجــه نمایند 
این اســت کــه بــه وی خاطرنشــان شوندنشــان دادن توانمنــدی های 
ــن  ــه ســایرین مهــم اســت. ومهمتــرازآن اینکــه والدی وی نســبت ب
نبایــد ســعی نماینــد بــه جــای فــرد معلــول فکــر یاتصمیــم گیــری 
ــده خــود او  ــف شــخصی وی را برعه ــکان وظای ــی االم ــد و حت کنن

بـرخـورد  درسـت  با  معـلولیـن

ســعید توانــاراد، دبیــر سیاســی اتحادیــه انجمن های اســامی 
دانشــجویان مســتقل در گفتگــو بــا  »خبرنامــه دانشــجویان ایــران«؛ 
ــوای مادام العمــر شــدن حقوق هــای  ــا محت از پیشــروی الیحــه ای ب

نجومــی بــا حــذف یــک ویرگــول خبــر داد.
ــرای  ــات و جلســات تخصصــی کــه ب ــراً در تحقیق ــا گفــت: اخی توان
ــع مشــکات کشــور داشــتیم  ــرای رف ــه ی پیشــنهادات خــود ب ارائ
ــادام  ــوق م ــل، حق ــانه ای کام ــکوت رس ــه در س ــدیم ک ــه ش متوج
العمــر مســئوالن بــا حــذف یــک ویرگــول از متــن الیحــه بودجه 96 
ــا بی توجهــی کمیســیون تلفیــق مجلــس  و تبدیــل آن بــه قانــون ب
شــورای اســامی و نماینــدگان در صحــن علنــی مجلــس احیــا شــده 

اســت.
ــه  ــون بودج ــره ۱۲ قان ــف تبص ــد ال ــرد: در بن ــان ک ــا خاطرنش توان
ــت،  ــال ۱39۵ اس ــفند س ــوب ۲۴ اس ــه مص ــور ک ــال ۱396 کش س
ــل  ــر از قبی ــوق بگی ــف حق ــای مختل ــوق گروه ه ــش حق آمده:»افزای
ــور  ــه ط ــان کشــوری و لشــکری و قضــات ب ــی، کارکن ــت علم هیئ
جداگانــه توســط دولــت در ایــن قانــون انجــام می گیــرد بــه نحــوی 
ــات  ــت خدم ــون مدیری ــاده ۷۸ قان ــق موضــوع م ــاوت تطبی ــه تف ک
کشــوری مصــوب ۸/۷/۱3۸6 در حکــم “حقــوق ثابــت” باقــی 

می مانــد.«
ــن  ــح کــرد: تخمیــن زده می شــود کــه عــدم اصــاح ای ــا تصری توان
ــی  ــای اجرای ــه هزینه ه ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــاالنه ۷ ه ــد، س بن
دولــت افــزوده و بــا احتســاب عــدد نســبی ۵0 ســال بــرای حقــوق 
مشــمولین ایــن بنــد تــا پایــان عمــر، 3۵0 هــزار میلیــارد تومــان بــه 

اقتصــاد کشــور لطمــه وارد شــود.

محــول نماینــد. محیــط بزرگتــر و گســترده ازاین محیط جایــگاه آنان 
درجامعــه و دانشــگاه و در میــان ســایرمردم اســت درگام اول توجه به 
نکتــه بســیار مهمــی اســت کــه اکثر مــردم نســبت بــه آن بــی توجه 
ــه  ــا ترحــم ب ــگاه دقیــق وذره بینــی تــوام ب مــی باشــند پرهیــز از ن
اینگونــه افــراد دربرخــورد اول بــا آنــان اســت نبایــد فراموش شــودکه 
افــراد معلــول دارای احســاس بســی ظریــف هســتند. ازاصــول اولیــه 
رفتــار بــا معلولیــن عــدم پرســش درموردمعلولیــت آنــان ودرصــورت 
ــک  ــنهاد کم ــودن پیش ــرح نم ــب احتیاط.مط ــت جان ــش رعای پرس
ــات  ــه، فراهــم ســازی شــرایط و امکان ــه ومودبان ــه صــورت صبوران ب
مناســب وی درمحــل قرارماقــات بــا او، احتــرام بــه حــق اســتفاده 
ــوص در  ــی الخص ــارک و عل ــل پ ــی مث ــای عموم ــن ازمکانه معلولی
ــوان  ــط دانشــگاه و دانشــکده میت ــودن، در محی صــورت دانشــجو ب

اشــاره نمــود.
جمعی از معلولین دانشگاه

سعیـد تـوانا / دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان 
مستقل راد  در گفـتگو با  خـبرنامـه  دانشـجویان  ایـران:

احـیای حقـوق های مادام العـمر 
نجـومی با حـذف یک ویـرگول 

احمــد توکلــی نماینــده ســابق مجلــس شــورای اســامی در 
واکنــش بــه مصاحبــه دبیــر سیاســی اتحادیــه انجمــن هــای اســامی 

دانشــجویان مســتقل در کانــال تلگرامــی خــود نوشــت:
هفتــه گذشــته مصاحبــه خبرنامه دانشــجویان ایران را با دبیر سیاســی 
انجمــن هــای اســامی دانشــجویان مســتقل خوانــدم. ایــن مصاحبــه 
ــر حمیــت و غیــرت دانشــجویان  ــود! ب ــاره »ویرگــول نجومــی« ب درب
آفریــن گفتــم و تصمیــم گرفتــم ایــن یادداشــت را بنویســم. ماجــرا از 
ایــن قــرار اســت کــه در قانــون بودجــه ســال هــای 9۱، 9۲، 93، 9۴، 
9۵ و الیحــه بودجــه 96 حکــم بنــد الــف تبصــره ۱۲ قانــون و لوایــح 
ــوق  ــش حق ــف- افزای ــد:» ال ــن میام ــی چنی ــالهای متوال ــه س بودج
ــان  ــی، کارکن ــأت علم ــل هی ــر از قبی ــف حقوق بگی ــای مختل گروهه
کشــوری و لشــکری و قضــات به طــور جداگانــه توســط دولــت در ایــن 
قانــون انجــام می گیــرد به نحــوی کــه تفــاوت تطبیــق موضــوع مــواد 
)۷۱( و )۷۸( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب ۱3۸6/۷/۸ 

در حکــم حقــوق، ثابــت باقــی بمانــد.« 
گــزارش کمیســیون تلفیــق بــه صحــن علنــی نیــز اساســا ویرگــول 
نداشــت. در صحــن علنــی هــم در ایــن بــاره حرفــی زده نشــد. یکبــاره 
وقتــی قانــون ابــاغ شــد ویرگــول پیــدا شــد ولــی برخــاف ۱۱ ســند 
قبلــی )6 الیحــه و ۵ قانــون بودجــه(، بــه ایــن شــکل درآمــد:». . . در 

حکــم حقــوق ثابــت، باقــی بمانــد.«. 
بــدون ورود بــه مباحــث فنــی و تخصصــی همیــن قــدر توجــه نمایید 
کــه بــا ایــن تغییــر محــل ویرگــول، حقــوق کارکنــان دولــت و مجلس 
و مقامــات کشــور بــا ایــن دســتکاری افزایــش مــی یابــد. هرچــه مقام 

باالتــر، ایــن افزایــش حقــوق افــزون تر!  
بــار مالــی ایــن دســتکاری بــرای ســال جــاری بــه چنــد هــزار میلیارد 
تومــان ســر میزنــد. دولــت از کجــا مــی خواهــد بیــاورد؟ جــا داشــت 
هیئــت رئیســه مجلــس بــه عنــوان یــک دســتکاری عمــدی بــا ایــن 

پدیــده برخــورد میکــرد، نــه آن کــه از کنــار آن بگــذرد. 
ــا نمایندگانــی  از ایــن باالتــر بی تفاوتــی مجلــس و عــدم همــکاری ب

ماننــد حاجــی دلیگانــی خمینــی شــهر و امیرآبــادی قــم اســت. 
تعریــف  چنیــن  را  فســاد  المللــی  بیــن  شــفافیت  ســازمان 
ــد  ــرای مقاص ــی ب ــت عموم ــدرت و موقعی ــتفاده از ق میکند:»سوءاس

خصوصــی« مگــر مجلــس غیــر از ایــن کار دیگــری کــرد؟ 
هنوز فرصت جبران هست. نمایندگان محترم خودتان را دریابید!

واکنش احمد توکلی به مصاحبه دبیر سیاسی 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل


