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اگــر  اســت  منقــول  جویافــر|  علــی 
ــا او  ــید ب ــوب بشناس ــردی را خ ــد ف می خواهی
ــوند  ــود پس ــفه وج ــد. فلس ــافرت بروی ــه مس ب
ــای  ــق روزه ــارت رفی ــخت در عب ــای س روزه
ــرایط  ــود ش ــت. وج ــن اس ــم همی ــخت ه س
دشــوار،  روزهــای  چالش برانگیــز  و  خــاص 
درک محدودیــت هــا و خطــرات و واکنــش 
ــی از  ــر خیل ــختی ها، بیانگ ــن س ــه ای ــراد ب اف
ــکان  ــکان، ام ــان و م ــا زم ــت. ت ــق اس حقای
سوء اســتفاده از آبــرو و جــان دیگــران یــا 
جــان  و  آبــرو  قبــال  در  خطــر  احســاس 
نیاورده اســت،  وجــود  بــه  را  افــراد  خــود 
از  صــادق  ترســو،  از  شــجاع  تشــخیص 
ــم  ــب، کری ــردم فری ــت از م ــذاب، مردم دوس ک
ــواه  ــر از خودخ ــنده و ایثارگ ــع کار، بخش از طم
ــخت و  ــر س ــی دیگ ــب دوتائ ــزاران ترکی و ه
را  نشدنی ا ســت. شــرایط ســخت مســافرت 

موعــد  تیمــی،  کار  در  می تــوان  همچنیــن 
ــزول بــا  ــوع و هنــگام ن ــه کمــک هم ن ــاز ب نی
احســاس کــرد. مصداقــش همیــن هفتــه پیــش؛ 
زلزلــه ای کــه ســازه هــای بتنــی و آجــری را در 
ــرد  ــتان را فش ــب هم نوع دوس ــد، قل ــم کوبی ه
و طبــق عــادت معمــول عــزم رســانه ها را 
ــردم  ــون م ــر آواری از خ ــواری ب ــرای موج س ب
ــرد. آالم  ــزم ک ــان ج ــه خودش ــروی ریخت و آب
مصیبــت وارده، آزردگــی خاطــر مصیبــت زدگان 
ــزاری  ــی و اب ــی اله ــارات وارده، آزمایش و خس
بــرای ســنجش تــوان مدیریــت بحــران و ادای 
ــع  ــه و توزی ــی در تهی ــئوالن دولت ــه مس وظیف

ــت. ــاز اس ــورد نی ــام م اق

بالشت امشبم از تیِرآهن ست
»مــا بــا الریجانی هــا مخالفیــم! مگــه جرمــه؟«، 
»زلزلــه عــراق، ایــران را لرزانــد«، »خشــم خــدا 

ــه کردســتان  از پیــاده روی اربعیــن موجــب زلزل
شــد«، »مســکن  مهــر قاتــل جــان مــردم«. این 
ــته های روز  ــا و نوش ــن گفته ه ــا، مضامی تیتره
ــن اســت  ــی کارش ای ــر آهن ــد. تی ــد حادثه ان بع
کــه ظالمانــه روی تــن آدمیــزادی بیفتــد و 
خانــواده ای را بــه عــزا بنشــاند. تیتــر آهنــی هــم 
ــای  ــی از کینه ه ــر تل ــانیت زی ــن انس کارش دف
سیاسی ســت. درد، مغالطــه در فهمانــدن درد 
ــزرگ  ــی ســت. رســانه هــا مشــکات را ب اصل
و  می کننــد  سانســور  می کننــد.  کوچــک  و 
ــتباهی  ــای اش ــد. رس ــه می گوین ــی اضاف گاه
می دهنــد تــا عمروعاصیســم مــدرن نفــس 
ــر  ــا ب ــد ت ــم می بندن ــت چش ــر حقیق ــد. ب بکش
ــا  ــد ت ــود. و خفته ان ــته نش ــمی بس ــا چش آنه
رسانه شــان راه جاده خاکــی را بــا چشــمانی 
ــه  ــه در گوشــه صحن ــد. کودکــی ک ــاز بپیمای ب
ادامه در صفحه بعد
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صرفــا جهــت اطالع!

تو همــه اندیشــه ای...

ســه...حرکت دو،  یــک، 

چــرا عضــو انجمــن 
ــویم؟!! اسالمی نش

ــر؟ ــه خب ــازی چ مج

مســابقه تیتر آزاد اندیشــی 
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نشریه حاوی اسماء متبرکه است، حفظ آن بر عهده خواننده می باشد.
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صرفــا جهــت اطالع!

عکس نوشتــــ

ادامه از صفحه 1
در حــال جــان دادن اســت و دو رقیــب سیاســی 
ــال  ــج و کان ــران امرشــان از ســلبریتی و پی و آم
ــال  ــه، فارغ ب ــجوی خودفروخت ــا دانش ــه ت گرفت
ــی  ــایی سیاس ــده گش ــی عق ــه در پ و کفتارگون
ــار  ــی انتظ ــانه های جمع ــتند. از رس ــم هس از ه
عناوینــی بــا محوریــت نیازمنــدی مــردم، انتقــاد 
بــه فرآینــد ضعیــف کمک رســانی و دعــوت 
بــه یاری رســانی همگانــی مــی رفــت امــا 
ــوختگی  ــوی پدرس ــان ب ــا یک در می ــن تیتره ای

ــی داد. ــی م سیاس

پدرسوختگی سیاسی
ــقف  ــا و س ــرش زیر پ ــه از ف ــی ک ــی  های عراق
بــاالی ســر خــود گذشــتند تــا دســت خالــی در 
ــوند؛  ــر نش ــین )ع( ظاه ــام حس ــران ام ــر زائ براب
بــا کینــه ورزی روزنامــه تفرقه افکــن شــرق، 
ــه  ــوع زلزل ــی وق ــل اصل ــده و عام ــه ش مواج
ــانه  ــوز، رس ــده آمدنی ــا عقی ــدند! ام ــی ش معرف
بــه  او  اســت؛  متفاوت تــر  دولــت،  حامــی 
عراقی هــا جمعیــت 20 میلیونــی زائــران اربعیــن 
را اضافــه می کنــد و معتقــد اســت اینــان خشــم 
خــدا را برانگیختــه انــد. روزنامــه همدلــی، 
ــردش هیــچ شــباهتی بــا نامــش  کــه عملک
ــال انتقــام گیــری  ــدارد، در بدتریــن زمــان دنب ن
ــاه  ــتر از زلزلــه کرمانش ــت و بیش ــی ا س سیاس
بــه تحلیــل مســکن مهــر و احمــدی نــژاد 
ــش،  ــاون اول ــور، مع ــس جمه ــردازد. رئی ــی پ م

ــزاداری و  ــب ع ــا در ش ــردم دقیق ــانه ها و م رس
ــد  ــان آوردن ــی به زب ــز های ــردم چی ــاری م گرفت
کــه یــک درمیــان بــوی پدرســوختگی سیاســی 
ــلم  ــی داد. مس ــی م ــق سیاس ــذر ل ــت ب و کاش
اســت  بزرگ نمائــی یــک مشــکل قدیمــی 
)یعنــی کیفیــت پائیــن ســاخت مســکن مهر کــه 
فی النفســه یکــی از بزرگتریــن دغدغه هــای 
ــی در  مــردم را در زمــان خــودش حــل کــرد ول
ــه  ــرهم بندی مواج ــی و س ــد مال ــا مفاس ــرا ب اج
ــد و  ــان ش ــا بی ــش باره ــالهای پی ــه س ــود( ک ب
ــر آن نرفــت یــک هــدف  چــه تحلیل هــا کــه ب
ــه  ــب توج ــد و آن جل ــال می کن ــزرگ را دنب ب
مخاطبــان بــه حاشــیه ها و غفلــت ازموضوعــات 

ــت. ــر اس ــه روز و مهمت ب

پشت صحنه کرمانشــــــآه
بــه دور از چشــم مــردم امــا، اتفاقــات دیگــری در 
جریــان اســت؛ »گــزارش هــا حاکــی از غــارت و 
ــت؛  ــای مردمی س ــک ه ــان از کم دزدی راهزن
ضعــف دولــت و هــال احمــر در حفــظ امنیــت 
فرآینــد توزیــع اقــام«، »توجیــه مدیریــت 
»بیمارســتان  شــدیم!«،  غافل گیــر  بحــران: 
ــر  ــی شــد ب ــات رونمای دولتــی کــه شــب انتخاب
اثــر زلزلــه بــا خــاک یکســان شــد« »آخونــدی 
ــی در  ــت روحان ــته دول ــه نانوش ــد! دیکت ــم ش گ
تامیــن مســکن مقــاوم بــه زلزلــه و ســیل بــرای 
ــط اســت! بحــران ســاخت  ــردم مســلما بی غل م
و ســاز، گرانــی خانــه، مشــکل وام مســکن، 

نبــود خانــه ارزان بــرای زوج هــای جــوان« 
و نهایتــا »ارســال الیحــه الحــاق از ســوی 
دکتــر  روحانــی بــه کنوانســیون مقابلــه تــا 
تامیــن مالــی ســپاهی کــه بــه زعــم ایشــان در 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــت!«. ب ــای داش ــردم ج دل م
ــترک دو  ــه مش ــه آش پخت ــری ک ــکن مه مس
ــی  ــا ذهن ــود ت ــانه ای می ش ــت رس ــت اس دول
ــی  ــت روحان ــای دول ــکن گورخوابه ــمت مس س
نــرود. چــه وقیــح! چــه کریــه! چــه زشــت، قبیح، 
ــز و  ــرت انگی ــوار، نف ــایند، ناگ ــند، ناخوش ناپس
نفرت بــار و چــه خالــی. چــه خالــی مثــل دایــره 
ــان.  ــی این ــر، خداترس ــه خالی ت ــن و چ ــات م لغ
ــت  ــه زش ــت. البت ــت اس ــی زش ــه! خداناترس بل
ــی و گارد  ــِت ضعیف کش ــا کل ــور ب ــر از حض ت
اشــرافی گری میــان مــردم مجــروح، حاشــا 
ــرت  ــرم حض ــم در ح ــندان عال ــردن خودپس ک
عبدالعظیــم اســت. چــرا کــه امــر شــده ایــم بــه 
ــری  ــه اســم انقابی گ ــه ب ــا« ن ــا زین ــوا لن »کون
ــان  ــط خودت ــه بتراشــید و فق ــرای نظــام هزین ب
را ببینیــد و درد خودتــان را و اگــر وقــت اضافــه 
ــور از  ــر ظه ــازی ام ــال زمینه س ــتید در خ داش
مــردم هــم یــادی کنیــد کــه مفــت اســت. نــه 
ــردم. وکام  ــان م ــه ج ــک ک ــنگ و گنجش س
آخــر اینکــه اگــر قلــب ســنگی سیاســیون ســوز 
صــدای یتیــم ُکــرد را می شــنید آنقــدر چموشــی 
ــاه  ــم: کوت ــی نویس ــرد. م ــی نمی ک و خودخواه
ــوار هــای مســکن مهــر، شــانه هــای  ــر از دی ت

ــت.  ــتضعف اس مس

ــد 96/۸/2۸  ــق ش ــلیمانی محق ــم س ــده قاس وع
در حالــی کــه در اواخــر شــهریور مــاه سرلشــکر 
ســلیمانی نابــودی داعــش را تــا دو مــاه دیگــر 
وعــده داده بــود؛ پــس از کشــور عــراق، شــهر 
»البوکمــال« نیــز بــه عنــوان آخریــن پناهــگاه 

داعــش در ســوریه آزاد شــد.

دخالت فرانسه در حوزه موشکی 
ایران96/۸/27  

ــت مکــرون  ــی گفــت: دخال ــر والیت ــی اکب عل
در صنعــت موشــکی ایــران، جــز کاســتن 
از اعتبــار دولــت فرانســه نــزد جمهــوری 
ــدارد. ــری ن ــت دیگ ــران خاصی ــامی ای اس

دوباره تحریم !                        96/۸/25            
ــت  ــه ممنوعی ــوط ب ــن مرب ــکا قوانی آمری
مبــادالت بــا ایــران را تصویــب کــرد، ایــن 
ــتقیم  ــال مس ــخاص را از ارس ــن اش قوانی
هــر گونــه وجــه بــرای ســازمان های 

ــد. ــع می کنن ــی، من ــه ایران خیری

سه شنبه های مهدوی 96/۸/23  
اســامی  انجمــن  خواهــران  واحــد 
ــگاه  ــنبه در خواب ــه ش ــر س دانشــجویان ه
خواهــران میزبــان دانشــجویان عاشــق 

ــت. ــر س ــی عص ول

ریاســت  رســانی  اطــالع  پایــگاه 
ــدور  ــا ص ــی ب ــن روحان جمهــوری/ حس
ــم،  ــهیدان ابوالقاس ــدر ش ــی درگذشــت پ پیام
را  باقری فــرد  حاجــی  محمــد  و  مختــار 

ــت. ــلیت گف تس

اهلل  آیــت  ی  نامــه  وصیــت  اعتمــاد/ 
کجاســت؟ رفســنجانی{  }هاشــمی 

فارس/»آویگــدور لیبرمــن«، وزیــر جنــگ 
رژیــم صهیونیســتی از کشــورهای جهــان 
ــور  ــه »ان ــروی از روی ــه پی ــرب خواســت ب ع
ــا  ــر ب ــبق مص ــور اس ــادات«، رئیس جمه س

ــد. ــح کنن ــرائیل صل اس

پایــان  بــی  ادعاهــای  تکــرار  شــرق/ 
عربســتان مشــکلی را حــل نمــی کنــد.

ــردم و  ــه م ــه توج ــی ک خراســان/ در حال
همــه دغدغــه منــدان کشــور بــه امدادرســانی 
اســت،  کشــور  غــرب  زدگان  زلزلــه  بــه 
ــی  ــژاد در حرکت ــدی ن ــکان احم ــه نزدی حلق
نمایشــی بــه بســت نشــینی در حــرم حضــرت 
عبدالعظیــم حســنی در شــهر ری روی آوردند. 
ایــن اقــدام  بــا واکنــش منفــی چهــره هــای 
ــور  ــب کش ــاح طل ــرا و اص ــی اصولگ سیاس

ــه رو شــد. روب

ــر  ــدن ب ــی: دمی ــیدعلی خمین ــان/ س آرم
اختافــات، مــردم را خســته می کنــد

ــور  ــس جمه ــگاران/ رئی ــگاه خبرن باش
ــکیل  ــنهاد تش ــطینیان پیش ــه فلس ــکا ب آمری
کشــور فلســطین بــا شــرایطی متفــاوت 

می دهــد.

ایرنــا/ هیاتــی از اتحادیــه اروپــا بــه ریاســت 
هلــگا اشــمید معــاون مســئول سیاســت 
خارجــی اتحادیــه اروپــا یکشنبه شــب بــه 
گفــت  دور  ســومین  در  شــرکت  منظــور 
جمهــوری  سیاســی  عالیرتبــه  وگوهــای 
اســامی ایــران و اتحادیــه اروپایــی بــه 

می آیــد. تهــران 

ــیون  ــی سیاس ــدی: برخ ــنیم/علم اله تس
ــرات  ــد، مذاک ــی کنن ــتکاری م ــا را دس واژه ه
ــام  ــام رضــا)ع(، ام ــم؛ ام ــام رضــا)ع( نداری ام

ــره. ــه مذاک مناظــره اســت ن

برد آبروي مشرق و مغرب را
ايــن »شــرق« کــم شــعور عقــب 

مانــده
ــد شــد  ــدري ب ــه ق ــر ب ــن تیت ــم از ای حال
کــه ارتجــاال ایــن بیــت هجــو را در بــاره 
ي ایــن ناشــي گــري و مــرض نوشــتم.

البتــه ناشــي نــه، همــان مــرض! همــان 
ــان  ــیطنت، هم ــان ش ــي، هم ــي رنگ ب

ــیطان. ــان ش ــاق، هم نف
ــور  ــن پ ــد یامی ــا وحی ــه آق ــا ب و مرحب
کــه بــه جــا و درســت انگشــت بــر ایــن 
ــه  ــازي منافقان ــف و ب سیاســي کاري کثی
ــرق  ــن ش ــر م ــه نظ ــت. ب ــته اس گذاش

ــت.. ــه ماس ــن روزنام ــزده تری غرب

علیرضا قزوه
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یــک، دو، ســه...حرکتتو همــه اندیشــه ای...

کد: 321
کد: 331

کد: 322
کد: 332

ایــن  از  نوشــتن  بــرای  کریمیــان|  خانــم 
ــا  ــردم ت ــودم را ک ــاش خ ــام ت ــوع، تم موض
ــر  ــن را تحری ــت ممک ــن حال ــه تری خوش بینان

ــم! کن
امــا بــا کمــی فکــر بــاز بــه ایــن نتیجه می رســم 
کــه ایــن موضــوع، حداقــل در ذهــن مــن، جایی 

بــرای تفکــر خــوش بینانه نــدارد...
ــر  ــه روی ه ــت ب ــم را بس ــوان چش ــر می ت مگ
چــه کــه هــر روز در دنیــای حقیقــی و مجــازی 

می بینــی؟!
روزی، در حــال خوانــدن شــعری از پابلــو نــرودا 

ــه شــروع می شــد: ــودم کــه اینگون ب
اگر »بــه آرامــی شــروع به مــردن می کنی 

کتابــی نخوانــی...«
ــا  ــا ب ــه تنه ــردم ک ــر ک ــن فک ــه ای یک ب

ــه روزهایمــان در می یابیــم آنچــه  ــگاه گــذرا ب ن
ــی از  ــا نام ــت و تنه ــی اس ــم،  مردگ می گذرانی

می کشــد! دوش  بــه  را  زندگــی 
انــگار کــه بــه خــواب رفتــه باشــیم، آن هــم 

ــدار شــویم،  ــم بی ــی کــه بخواهی ــه خواب ن
کــه مــا فقــط خــود را بــه خــواب 
ــد  ــه می گوین ــون همیش ــم..! چ زده ای
کســی کــه خوابیــده باشــد را می تــوان 
ــود را  ــه خ ــا کســی ک ــرد ام ــدار ک بی

ــز! ــد، هرگ ــواب زده باش ــه خ ب
از  از دغدغــه هــا و یکــی  یکــی 
ــه   ــر روز در جامع ــه ه ــکات ک مش
ــر  ــان گی ــد و گریب ــرفت می کن پیش

همــه می شــود، عــدم تفکــر اســت.
چــرا حاشــیه بــروم و یــا اصــا چــه لزومــی دارد 

ایــن همــه دیــد خوش بینانــه بــه ایــن قضیــه؟
دیگر با خودمان تعارف که نداریم!

ــن  ــور م ــد و منظ ــر نمی کن ــا تفک ــه ی م جامع
ــرا  ــت. چ ــم نیس ــال و وه ــر و خی ــر، فک از تفک
کــه تفکــر یعنــی: اندیشــیدن ســاختارمند بــرای 

ــا و مفهــوم واحــد! ــک معن ــه ی رســیدن ب
و گویــا مــا مســخ شــده ایم. مســخ ایــن زندگــی 

. . مصرفی.
ــراغ از  ــه ای س ــن بحبوح ــود در چنی ــا می ش آی

ــت؟ ــی گرف ــا در زندگ معن
ــا مطالعــه دارد و  اندیشــیدن ارتبــاط تنگاتنــگ ب
ــه در  ــد ک ــیدن باش ــرای اندیش ــی ب ــد محمل بای

بســتر نوشــتن و مطالعــه، تحقــق پیــدا می کنــد.
جامعــه ای کــه مــردم آن اندیشــه و تفکر نداشــته 

باشــد، اســتعمار و اســتحمار می شــود!
ــر  ــس ه ــر ک ــد، ه ــه نباش ــه اندیش ــی ک وقت
ــر  ــرد، ه ــان می ب ــد از انس ــه بخواه ــر ه ای ک به

ــتفاده ای... . ــوء اس س
ــگاه  ــود جای ــه می ش ــه جامع ــت ک ــت اس آن وق
چپــاول فکــری و اخاقــی و معنــوی و زیســتی 

و...
ــچ کاری  ــم هی ــا ه ــانه ه ــان، رس ــن می در ای
نمی کننــد و حتــی بــه ایــن فاجعــه دامــن 

می زننــد!
رســانه ای کــه خــود در عیــن کمکــی کــه 
ــر راه  ــر س ــع ب ــی از موان ــا یک ــد، اینج می کن

می شــود! تفکــر 
به راستی ما چقدر می اندیشیم؟

اصــا مــا کیســتیم؟ آیــا مــا اســممان هســتیم؟ 

آیــا مــا شــغلمان هســتیم؟
ــه  ــی ک ــا، بیت ــوال ه ــن س ــر ای ــن در براب و م
ــد را جــواب  ــا می خوان همیشــه اســتادم از موالن

ــم: میدان
ای برادر تو همه اندیشه ای

ما بقی تو استخوان و ریشه ای...
ــه مان  ــز اندیش ــزی ج ــا چی ــتی م ــه راس ــا ب آی
کــه  میــزان  همــان  بــه  مــا  و  هســتیم؟! 
اگــر  کــه  هســتیم...همانطور  می اندیشــیم 

نیســت...! هیــچ  نباشــد  اندیشــه 
مــورد  در  می کــردم  فکــر  کــه  زمانــی  از 
کتابخوانــی بنویســم، بیشــتر از هــر چیــز مربــوط 
ــود  ــی ب ــاب نخوان ــه ی کت ــی، کلم ــه کتابخوان ب

ــود... ــرده ب ــود مشــغول ک ــه خ ــم را ب ــه ذهن ک
بــه ایــن فکــر میکنــم کــه بایــد جــای ایــن دو 
بــا هــم عــوض شــوند. چــرا کــه شــنیدن بعضــی 
ــوال را در  ــت س ــزاران عام ــط ه ــات فق کلم

ذهــن ایجــاد می کننــد!
عبــارت »کتــاب نخوانــی در ایــران« برایــم 
ــرار  ــاید ق ــر اســت! ش ــر و واضــح ت ــوس ت ملم
ــه ی  ــر کلم ــر س ــرف »ن« ب ــن ح ــن همی گرفت
ــچ  ــر هی ــه دیگ ــود ک ــث ش ــود باع ــدن، خ خوان

ــود! ــاف نش ــی« اجح ــق »کتابخوان ــا در ح ج
ــدازه تمــام  ــه ان ــم ب و شــاید گاهــی فکــر میکن
دقیقــه هــای عــدم مطالعــه در روزهایمــان، 
ــی  ــر کس ــرای ه ــم ب ــل می آوری ــه و دلی توجی
کــه از مــا بخواهــد صفحــه ای از کتابــی را 

بخوانیــم ...
ــان هــای شــهرمان را  ــام خیاب ــر تم ــدم اگ معتق
پــر از قفســه هــای کتــاب کنیــم بــاز هــم ســطح 
کتــاب خوانــی جامعــه مــا تغییــری 
کمبــود  و  گرانــی  کــرد.  نخواهــد 
کتابخانــه، بهانــه ای بیــش نیســت، 
پیگیــری  بــرای  مــردم  چــون 
سواالتشــان و گذرانــدن اوقــات 
ــاب  ــود کت ــا وج ــان ب ــت ش فراغ
هــای فــراوان و آثــار خــوب، اصــا 
احســاس نیــاز بــه کتــاب نمــی کننــد.

ــاب  ــه کت ــاز ب ــاس نی ــه احس ــی ک کس
ــه  ــورت آن را ب ــر ص ــد در ه ــته باش داش
دســت خواهــد آورد و متولیــان امــور را 
ــا را  ــاب ه ــه آن کت ــرد ک ــد ک ــر خواه ناگزی
ــد.  ــا دارن ــه هــا را برپ تأمیــن کننــد و کتابخان
چــارۀ کار را برخــی گفته انــد و مــن نیــز 
تکــرار مــی کنــم بــرای اینکــه فرهنــگ کتــاب 
ــد  ــدا کن ــد پی ــه رش ــه در جامع ــی و مطالع خوان
ــد از تربیــت کــودکان، بازنگــری در فعالیــت  بای
رســانه هــای ملــی همچــون تلویزیــون شــروع 
کنیــم، تــا هنگامــی کــه نســل جدیــدی پــا بــه 
ــدن  ــه خوان ــاز ب عرصــه اجتمــاع مــی گــذارد نی
کتــاب را در خــود احســاس کنــد و مطالعــه 
برایــش لــذت بخــش باشــد و از نبــود کتــاب رنج 
ببــرد و احســاس نیــاز شــدید بــه حضــور کتــاب 
ــد. وقتــی ایــن فرهنــگ توســط آمــوزش و  بکن
پــرورش، رســانه ملــی و در ســایه تربیــت صحیح 
رشــد پیــدا کــرد بــه جایگاهــی می رســد کــه در 
ــه  ــود ب ــر خ ــان بســیاری از مســائل دیگ آن زم

ــی شــود. ــی حــل م خــود و طبیع

معرفی کتابــــ

»بر اساس واقعیاتی مستند از زندگی دختران و زنان پاک سرزمینمان«             مولف: نعیمه اسالملو
ــع  ــم واق ــه عالَ ــی ب ــع، نَِقب ــق داســتان در روشــی بدی ــگارش و خل ــی ن ــر علی رغــم اســتفاده از شــیوه های ادب ــن اث ای

زده اســت.
ــا  ــه و صرف ــرار گرفت ــران کشــور مــورد بررســی ق ــان و دخت ــر از زن ــه آن زندگــی مســتند بیــش از 1۵0 نف ــرای تهی ب
حاصــل تخیــات و توهمــات نویســنده نمی باشــد و همیــن موضــوع، از جملــه ویژگی هــای متمایزکننــده ی ایــن اثــر 

بــه شــمار مــی رود.                                                                                        

عکس نوشتــــ

خانم زارع زاده 
»حاال حالش نیست.«

»خوابم میاد. خسته ام.«
»بعدا. بعدا. بعدا«

در طــول هفتــه گذشــته چندبــار جمــات بــاال را بــا 
ــر  ــی اگ ــه نظــرت زندگ ــرده  ای؟ ب ــرار ک ــودت تک خ
ــی ات  ــود و راض ــده آل ب ــت ای ــود برای ــور ب ــه ط چ

ــت؟ ــت چیس ــز موفقی ــرد؟ رم می ک
ــل  ــاری نس ــن بیم ــایع تری ــد ش ــر می رس ــه نظ ب
مــا کمبــود انگیــزه اســت. معمــوال نمی دانیــم 
هدفمــان چیســت، و ایــن ندانســتن باعــث بــی 
دانشــجویانی  نتیجــه  در  می شــود.  انگیزگــی 
ــه  ــاف( ک ــوه ق ــت ک ــه، پش ــا ن ــد )اینج ــود دارن وج
ــم  ــان مجس ــنی از آینده ش ــر روش ــد تصوی نمی توانن
ــه اســت.  ــک قســمت از قضی ــازه ی ــن ت ــد. و ای کنن
ــای  ــه ه ــم، نمون ــت کنی ــان دق ــه رفتارهایم ــر ب اگ
پیــدا می کنیــم کــه  زیــادی-  کوچــک -ولــی 
ــرار  ــل تک ــی روی ری ــی گاه ــد زندگ ــان می دهن نش
ــن  ــی از بی ــاط زندگ ــه نش ــت ک ــد. و اینجاس می افت
ــه  ــا شــب ب ــح ت مــی رود. کافیســت یــک روز از صب
دلیــل انجــام کوچــک تریــن کارهایتــان )ماننــد صبح 
بیــدار شــدن در ســاعت مشــخص، رفتــن بــه مــکان 
ــر  ــرام و ...( فک ــردن تلگ ــک ک ــخص، چ ــای مش ه
ــی از  ــه خیل ــید ک ــه برس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــد ت کنی
ــی  ــده جای ــا اصــا ضــروری نیســتند و در آین آن ه

ــد. ندارن
آیــا شــما هــم جملــه معــروف بیــل گیتــس را 
ــن  ــخت تری ــه س ــد: »همیش ــه می گوی ــنیده اید ک ش
ــم،  ــذار می کن ــراد واگ ــن اف ــل تری ــه تنب ــا را ب کاره
چــون آنهــا ســاده تریــن راه را بــرای انجــام آن پیــدا 

ــد« ؟ ــی کنن م
واقعیــت ایــن اســت کــه مــا انســان هــا ذاتــا تنبــل 
ــاده  ــال س ــه دنب ــوال ب ــان معم ــن انس ــتیم. ذه هس
ــی  ــد گاه ــن فراین ــردد، و ای ــن راه ممکــن می گ تری
ــاال  ــه ب ــه در جمل ــور ک ــت )همانط ــم هس ــد ه مفی
ــد  ــش می آی ــی پی ــت های ــی موقعی ــد(، ول ــر ش ذک
ــد.  ــنگینی وارد می کن ــات س ــی ضرب ــن تنبل ــه ای ک
ــا باشــم  ــردی کوش ــر ف ــن در ظاه ممکــن اســت م
ــه  ــم ک ــته باش ــی گذاش ــا در راه ــل پ ــی در اص ول
ــن مســأله  ــۀ ای ــد. نمون ــرآورده نمی کن ــرا ب انتظــار م
ــند  ــر می رس ــه نظ ــق ب ــه موف ــتند ک ــرادی هس اف
ولــی ناگهــان مســیر زندگیشــان را تغییــر مــی دهنــد 
ــد. ــوان برگردان ــه را نمی-ت ــای رفت ــب، روزه و... خ

اگــر مــن خــودم را فــردی ارزشــمند می دانــم، و اگــر 
ــط  ــا بســازم، فق ــم را زیب می خواهــم لحظــات زندگی
ــا  ــم. اول ب ــک کن ــودم کم ــه خ ــم ب ــودم می توان خ

ــزه هــا. تعییــن هدفهــا، و بعــد بررســی انگی

در شــماره بعــد خواهیــد خوانــد: تعییــن هــدف 
ســخت نیســت؛ یکــم فکــر کــن!

نشســت  و  نقاشــی  نمایشــگاه 
  96/۸/20 کتــاب 

امورفرهنگــی دانشــگاه یــزد، هفتــه ی گذشــته 
برگــزاری  بــه  اقــدام  بدیــع،  حرکتــی  در 
ــه  ــگاهی در محوط ــاب و نمایش ــت  کت نشس

ــرد. ــت ک ــتان معرف بوس

نمایشگاه استکبار ستیزی    96/۸/13 
ــبت  ــه مناس ــجویان ب ــامی دانش ــن اس انجم
ــار  ــی و آث ــات تاریخ ــوز، اطاع ــش آم روز دان
ــناخت  ــدف ش ــا ه ــانه ای را ب ــی رس گرافیک

ــت ــش گذاش ــه نمای ــتکبار ب اس

آیفــون هائــی کــه در هــوا زده شــد 
  96/۸/27

 تمامــی موجــودی آیفــون x در کمتــر از 3 
دقیقــه در کشــور مهــد سامســونگ بــه فــروش 

رســید

شــد!!  اعــالم   201۸ جهانــی  جــام  گروه بنــدی 
  96 /۸ /27

ــک  ــی ی ــه پیش بین ــران ب ــال ای ــی فوتب ــم مل تی
ســایت نیجریــه ای در گــروه D بــا تیم هــای 
ــود. ــد ب ــروه خواه ــا همگ ــال، کرواســی و پانام پرتغ



نشریه میثاق| شماره سوم، هفته چهارم آبان ماه 96 4

صاحب امتیاز:  انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه یزد      مدیر مسئول:  امیررضا بشیری       ویراستار:  خانم کریمیان      طراح و صفحه آرا:  هادی بیگدلو

ــات در  ــا بعضــی اوق امیر رضــا بشــیری|همۀ م
ــه  ــم ک ــی را می بینی ــراد و جریانات ــی، اف زندگ
ــک  ــده ی ــه ش ــکلی ک ــر ش ــه ه ــد ب می خواهن
حقیقــت را نادیــده انگارنــد و یــا حتــی اگــر بــدان 
ــل  ــه ای متوس ــر حرب ــه ه ــد، ب ــم کنن ــه ه توج
ــه  ــده شــدن آن توســط بقی ــع دی شــده کــه مان
ــد  ــان تهدی ــرده منافعش ــی نک ــا خدای ــوند ت ش

ــود! نش
جملــه بــاال مصــداق هــای زیــادی دارد از 
جملــه: »تــاش و رفتــار )البتــه نافرجــام!( 
بــرای  هم دانشــگاهی مان  دوســتان  بعضــی 
ــای  ــوه دادن فعالیت ه ــدوش جل ــگ و مخ کم رن
ــامی«  ــن اس ــد انجم ــکل ها، مانن ــی تش بعض

ــد. ــز می باش ــتار نی ــن نوش ــوع ای ــه موض ک
ایــن دوســتان کــه بــرای مــا بســیار هــم عزیــز 
هســتند؛ زمانــی از طریــق تریبــون، زمانــی دیگر 
ــز  ــی نی ــان و مواقع ــریه های فخیمه ش از راه نش
ــت و  ــای نادرس ــر، صحبت ه ــای دیگ ــا ابزار ه ب
ناآگاهانــۀ خــود را بیــان می کننــد و ســعی در بــه 
حاشــیه کشــاندن فضــای دانشــگاه و تشــکل ها 
ــد. حــال قطعــا ایــن ســوال برایتــان پیــش  دارن
ــه دور از  ــار ب ــد کــه چــرا بایــد چنیــن رفت می آی
اخاقــی را در محیــط آکادمیــک دانشــگاه شــاهد 
باشــیم، مضــاف بــر اینکــه بعضــا اســم اســام و 
پیــروی از اشــخاص بــزرگ و محترمــی را هــم 

ــند؟  ــه دوش می کش ب
ــبب  ــه س ــتند ب ــزان می دانس ــن عزی ای کاش ای
ــای  ــد، نگاه ه ــر دوش دارن ــه ب ــاری ک ــن ب ای
ــد  ــت و بای ــان اس ــر روی عملکردش ــادی ب زی

ــکام  ــاظ اح ــه از لح ــامی را چ ــای اس آموزه ه
ظاهــری ) نیــازی بــه توضیــح بیشــتر نیســت!( ، 
چــه از لحــاظ اخاقــی )طــرز صحیــح اخاقــی 
ــاظ  ــه از لح ــکل ها( و چ ــۀ تش ــا بقی ــه ب مواج
سیاســی- اجتماعــی )حداقــل در ظاهــر( رعایــت 

ــد. کنن
ــتان را  ــن دوس ــرد ای ــتر عملک ــِد بیش ــِد نق قص
ــن  ــش از ای ــور دادِن بی ــًا مان ــرا حقیقت ــدارم زی ن
بــر روی کارهــای دور از شــأن دانشگاهی شــان، 
ــرای  ــت و ب ــرژی اس ــت و ان ــردن وق ــف ک تل
ــت  ــدف رضای ــا ه ــه ب ــی ک ــراد و گروه های اف
الهــی فعالیــت می کننــد)ان شــاا...( مامــت 
ــه  ــی در روحی ــث خلل ــد باع ــرزنش گران نبای س
ــد از  ــد کارشــان شــود بلکــه برعکــس بای و رون

ــد! ــود ببالن ــه خ ــن مســأله ب ای
جــواب دو ســوالی کــه پیش تــر مطــرح نمــودم) 
ــامی! و  ــن اس ــت در انجم ــدم عضوی ــت ع عل
علــت کم لطفــِی بعضــی دوســتان در قبــال 
ــه در دو  ــور خاص ــه ط ــامی( را ب ــن اس انجم

ــد: ــد بیابی ــر می توانی ــِد زی بن
انجمــن اســامی بــرای افــرادی کــه متمایــل به 
فعالیــت کــردن در آن هســتند زمینــه ای را ایجاد 
می کنــد تــا بتواننــد در کنــار رشــد فــردِی خــود 
بــه رشــِد فعالیت هــای اجتماعــی نیــز بپردازنــد. 
امیرالمومنیــن)ع( ســخنی بــا ایــن مضمــون 
ــوان  ــه عن ــد ب ــه می خواه ــردی ک ــد:« ف دارن
راهبــر یــا جریــان ســاز)به تعبیــر ســاده تر، 
ــه(  ــه بقی ــِد بیشــتر نســبت ب ــت مفی دارای فعالی
انجــام وظیفــه کنــد، بایــد اول از خــودش شــروع 

کنــد.« یعنــی اولولیــت بــا خــودش اســت و البته 
ــروع  ــود ش ــاق، از خ ــای اخ ــه علم ــق گفت طب
کــردن بــه معنــای »تقــدم رتبــی« اســت نــه » 
تقــدم زمانــی«. بــه طــور مثــال؛ فــرد همزمــان 
بــا اینکــه مطالعــه را شــروع کــرده اســت؛ آن را  
نیــز ترویــج دهــد. زمینــه ایجــاد کــردن انجمــن 
ــاوه  ــه ع ــن اســت ک ــای ای ــه معن اســامی، ب
بــر فراهــم کــردِن امکانــات آموزشــی، کاس هــا 
و اردوهــای مختلــف بــرای دانشــجویان عاقــه 
ــه و  ــب عاق ــر حس ــد ب ــا می توانن ــد، آن ه من
استعدادشــان در زمینه هــای فرهنگــی، سیاســی، 
اجتماعــی و رســانه ای گام بردارنــد و بــا برگزاری 
فرهنگــی  خاقانــه ی  و  متنــوع  برنامه هــای 
ــه  ــزرگ گرفت ماننــد شــب شــعر و جشــن های ب
ماننــد  سیاســی  برنامه هــای  برگــزاری  تــا 
مناظره هــا و تجربــه قلــم زدن در نشــریات 
انجمــن و همچنیــن برنامه هــا و طرح هــای 
ــش  ــود را افزای ــای خ ــی ه ــی و... توانای اجتماع
ــز  ــه دوستانشــان نی ــه بقی ــارش ب ــد و درکن دهن

ــره ای برســانند. به
بچــه هــای انجمــن اســامی دانشــجویان 
ــن  ــه ای ــد ک ــود می بالن ــه خ ــزد ب ــگاه ی دانش
ــه  ــی« اتحادی ــی و اصل ــر قدیم ــن از دفات انجم
ــت.   ــور« اس ــر کش ــجویان سراس ــتقل دانش مس
ــم  ــه ه ــا ب ــال 1378 ب ــه از س ــه ای ک اتحادی
ــم وحــدت  ــد دفتــری کــه از تحکی پیوســتن چن
انحرافــات  دلیــل  )بــه  بودنــد  شــده  جــدا 
ایجادشــده در آن ماننــد حمایــت از جریــان 
ــه خــارج  ــد انجمــن اســامی ک خاصــی(  و چن
از آن وجــود داشــتند، تشــکیل شــد.  اتحادیــه ای 
ــاش  ــودش ت ــتقِل« خ ــونِد »مس ــا پس ــه ب ک
ــزاب  ــم از اح ــه: ه ــد ک ــه بگوی ــه هم ــت ب داش
ــم  ــت و ه ــتقل اس ــی مس ــای سیاس ــروه ه و گ
از انجمن هــای اســامی کــه ساختارشــکنی 

چــرا عضو انجمن اســالمی نشــویم؟!!
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ــن  ــن ای ــوز همی ــفانه هن ــه متاس ــد ) ک می کنن
چنیــن انجمــن هایــی یافــت می شــوند!(.  ایــن 
ــوری  ــام جمه ــا نظ ــود را ب ــبِت خ ــه نس اتحادی
اســامی » نقــد حکومــت آری، نفــی حاکمیــت 
ــف کــرد و مانیفســت فکــری اش  هرگــز » تعری
ــند  ــاب »س ــر انق ــط رهب ــال 1383 توس در س
ــب  ــلمان« لق ــجویی مس ــش دانش ــان جنب گفتم
از  متعــددی  پیام هــای  در  ایشــان  و  گرفــت 
ــر کــرده و  ــه تقدی ــن اتحادی ــاش اعضــای ای ت
ــه  ــد ک ــود نامیدن ــی خ ــدان انقاب ــا را فرزن آن ه
جهادگونــه در جهــت پاسداشــت از ارزش هــا 

عمــل می کننــد.
ــم:   ــروری می دان ــه را ض ــر دو نکت ــر ذک در آخ
ــد و  اول اینکــه انجمــن اســامی همیشــه معتق
مدافــع ایجــاد فضایــی بــاز در محیــط دانشــگاه  
ــت  ــا رعای ــف ) ب ــایق مختل ــان س ــرای بی ب
ــاد، از  ــن اعتق ــق ای ــر طب ــوده و ب ــرایط آن( ب ش
ــا ســعه صــدر گذشــته  بســیاری بی اخاقی هــا ب
اســت ولــی ای  کاش همــه فعالیــن دانشــجویی 
ــر دوش  ــد ب ــه خداون ــی ک ــن نعمت ــه ای متوج
آن هــا  نهــاده، می شــدند زیــرا  امــام حســین)ع( 
نیازمندی هــای  کــه  »بدانیــد  می فرماینــد: 
بــر  الهــی  نعمتهــای  از  شــما،  بــه  مــردم 
شماســت...« و بــا رعایــت ارزش هــای الهــی در 

بر می داشــتند. گام  او  رضــای  جهــت 
اســامی  انجمــن  قطعــا  اینکــه؛  دوم  و 
ــدون ضعــف و مشــکل نیســت و  دانشــجویان ب
ــا  ــب ب ــو و متناس ــای ن ــت ایده ه ــد در جه بای
شــرایط روز گام بــردارد کــه بــرای تحقــق ایــن 
ــد  ــجویان عاقه من ــاری دانش ــِت ی ــداف دس اه
را بــه گرمــی می فشــارد و انتقــاد منصفانــۀ 

ــنود. ــان  می ش ــوش ج ــا گ ــوزان را ب دلس

ــی 3 ــر آزاد اندیش ــابقه تیت مس مجــازی چــه خبر

اسامی برندگان شماره قبل
1.سلب بشر

2.بــر بلنــدای جنايــت...؟؛ محمــد نامــداری
3.گــرگ های تپــه مرگ؛ محمدرضــا هلل گانی
ــه ســلیمانی 4.احــرام هــای خونیــن؛ ريحان
5.خــواب آلــوده بــه صلــح؛ فاطمــه فروزنــده

ــر  ــرو تیت ــرای عکــس روب ب
ــد. ــاب کنی ــبی انتخ مناس

جوایــز  برتــر  تیتــر   5 بــه 
خواهــد  اهــدا  نفیســی 

شــد.
 


