
ترامپ آمد 

  کالغ پـر... برجام پـر !!

از خــودم مــی پرســم چیــزی در دنیاهســت کــه مــا ایرانــی هــا بــه آن نخندیــم و آن را فیلــم 
نکنیــم؟! آخــه اینســتاگرام ترامــپ هــم شــده تفریــح جدیــد ماایرانــی ها؟!بحــث ایــن روز هــای 
فضــای مجــازی و بحــث کوچــه و بــازار ایرانیــان  شــده اســت ترامــپ!! فقــط مانــده تلویزیــون 
ــه ای  را کــه روشــن میکنیــم اخبــار شــبکه ی یــک اعــام کنــد کــه بیننــدگان محتــرم زلزل
بــه بزرگــی 45ریشــتر در مقیــاس ترامــپ جهــان را لرزانــد، مرکــز ایــن زلزلــه شــهر نیویــورک 
میباشــد از خســارت هــای جانــی و مالــی وسیاســی آن اخبــار دقیقــی در دســت نیســت و همیــن 

قــدر بــس کــه بــورس ژاپــن و اروپــا و... 3.5 درصــد افــت کردنــد .

 زلزله ای به نام ترامپ با سه ازدواج خاص...
ــرا  ــت زی ــر اس ــم ت ــیار مبه ــپ بس ــورد ترام ــل دادن در م تحلی
اولیــن مســئولیت حکومتــی اش همیــن ریاســت جمهــوری 
ایــاالت متحــده ی آمریــکا اســت !!مــن قصــد نــدارم مطلبــم را 
ایــن گونــه شــروع کنــم کــه ترامــپ متولــد 1946 در نیویــورک 
هســت و حتــی نمیخــوام بگــم کــه جنــاب ترامــپ تــا حــاال ســه 
بــار ازدواج کــرده انــد و هــر ســه بــار هــم بــا مانکــن هــا و هنــر 

ــد ســراغ کــس دیگــری،  ــه ان ــه و رفت ــار هــم طــاق گرفت ــر ب ــوودی و ه ــای هالی پیشــه ه
اولیــن بــار در ســال 1977 بــا مانکنــی اهــل چــک بــه نــام ایــوان ترامــپ ازدواج کــرده و در 

ســال 91 طــاق گرفــت و بعــد ســال 1993 بــا هنرپیشــه ای بــه نــا مــارال ازدواج کــرده انــد 
و بعــد در1999 طــاق گرفتــه  و بعــد در ســال 1998 بــا مانکنــی اســلوونیایی بــه نــام مانیــا 
ــد ... ترامــپ صاحــب مجموعــه ی امــاک  ــه ان ــوز طــاق نگرفت ــد کــه هن ازدواج کــرده ان
ــل از  ــع قب ــت و در واق ــارد دالر اس ــا 10 میلی ــه ارزش 4.5 ت ــی ب ــا و کازینوهای ــرکت ه و ش
ریاســت جمهــوری اش هیــچ پســت سیاســی یــا نظامــی ای نداشــته اســت زندگــی او مملــو از 
پارادوکــس هاســت یــک بــار لــو مــی رود کــه دنبــال اغفــال زن متاهلــی بــوده یکبــار تــوی 
رینــگ کشــتی کــج وارد مــی شــود و داور را مــی زنــد!! یکبــار حرفهــای نــژاد پرســتانه میزنــد 
و ســه بــار بــا ســه غیــر آمریکایــی ازدواج میکنــد ولــی بــا همــه ی اینهــا او رییــس جمهــور 

آمریــکا مــی شــود.

ــه  ــکا علی ــون اول بود؟!آمری ــه کلینت ــا آنک ــپ رای آورد ب ترام
ــکا شــورید آمری

در انتخابــات آمریــکا اول درون هــر حــزب یــک انتخابــات درونــی برگــزار میشــود وهــر کــس 
بیشــترین رای را بیــاورد میشــود نماینــده ی حــزب در انتخابــات واقعــی و اشــتباه اســتراتژیک 
دموکــرات هــا ایــن بــود کــه بــا تقلــب  و بــه نفــع کلینتــون آقــای ســندرز رادرانتخابــات درون 

حزبــی حــذف کردنــد وایــن شــد عامــل پیــروزی ترامــپ!! چــرا؟

ادامه ی مطلب در صفحه ی بعد

میالد زردانکالغ پـر... برجام پـر!!

رازی در کار است...؟!  )صفحه ی3(

قطره قطره جمع گردد وام 
میلیاردی شود!!  )صفحه ی 4(

نصب Gps بر روی دانشجویان!  
)صفحه ی 4(
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)ادامه از صفحه ی اول(

چــون مــردم آمریکا از سیســتم و ســاختار سیاســی و سیاســیون 
آمریــکا خســته شــده بودنــد  ومیخواســتند هرجــور شــده ایــن 
ــود  ــن وانم ــن چنی ــپ ای ــکنند و ترام ــدرت را بش ــه ی ق حلق
مــی کــرد کــه او در میــان سیاســتمداران و کاندیداهــای 
انتخابــات یــک غیــر خــودی اســت واز جنــس سیاســتمداران 
ــن  ــه لح ــاد و ب ــای متض ــه و حرفه ــات عامیان ــت و ادبی نیس
بظاهرصادقانــه ی ترامــپ در متهــم کــردن همــه ی ســاختار 
ــود  ــی ویژگــی خــاص او ب ــه فســاد وتبان ــکا ب ــت آمری حکوم
چیــزی کــه اقــای ســندرز هــم اگــر نماینــده ی دموکــرات هــا 
شــده بــود میتوانســت ادعــای  آنــرا بکنــد امــا کلینتــون چــون 
خــودش قبــا وزیــر امــور خارجــه بــوده و خــودش و شــوهرش 
ــای  ــتند ادع ــد نمیتوانس ــته ان ــی داش ــئولیت سیاس ــا مس ده ه

آنــرا بکننــد.

کلینتون اولین رییس جمهور زن آمریکا شد!!

 

باآنکه اکثررسانه ها و هنرمندان و 
ــون  ــع کلینت ــه نف ــا ب ــی نظــر ســنجی ه ــتمداران و حت سیاس
ــور  ــس جمه ــد اوریی ــه فکــر میکردن ــد و هم موضــع میگرفتن
خواهــد شــد تــا جایــی کــه روزنامــه ی خبــر جنــوب در شــیراز 
روز انتخابــات آمریــکا تیتــر زده بــود کــه کلینتــون بــه عنــوان 
ــا  ــه ب ــد ک ــاب ش ــکا انتخ ــور زن آمری ــس جمه ــن ریی اولی

ــد!! ــرا از دکــه هــا جمــع کردن افتضــاح آن
ولــی ایــن ترامــپ بــود کــه رای آورد.. شــاید دلیــل رای آوردن 
ــز وارد  ــپ هرگ ــت: ترام ــا گف ــه اوبام ــود ک ــن ب ــپ همی ترام
ــس  ــس مجل ــی رئی ــا آنکــه حت کاخ ســفید نخواهــد شــد و ی
ــت  ــود گف ــواه ب ــک جمهوریخ ــود ی ــه خ ــکا ک ــنای آمری س
ــر  ــه بخاط ــردم ن ــد داد و... و م ــپ رای نخواه ــه ترام ــه ب ک
ــه  ــه ب ــود بلک ــه ب ــزی ک ــپ و چی ــت ترام ــای مثب ــی ه ویژگ
دلیــل چیــزی کــه ترامــپ نبــود بــه او رای دادنــد. چــون حــس 
کردنــد ترامــپ یــک هــوس بــاز و یــک دیوانــه و حتــی یــک 
ــی  یــک سیاســتمدار  ــل پیــش بینــی هســت ول ــر قاب آدم غی

نیســت!!

ترامپی وزید و برجام را باد برد...
ــرای ایرانیــان ایــن  ــات آمریــکا ب قطعــا دلیــل اهمیــت انتخاب
اســت کــه میخواهنــد ببیننــد ترامــپ بــا برجــام چــه میکنــد؟! 
ــود  کمــا اینکــه صبــح همــان روزی کــه ترامــپ رای آورده ب
دکتــر طریــف و دکتــر روحانــی و چندمســئول دیگــر ایرانــی 
همــه درمــورد ترامــپ و برجــام موضــع گرفتنــد!! امــا چــرا؟! 
چــون ترامــپ بارهــا گفتــه بــود کــه اگــر رای بیــاورد برجــام 
ــد  ــی بع ــه هردولت ــم ک ــا میدانی ــه ی م ــد و هم ــاره میکن را پ
ــوده اســت ودولــت  ازانقــاب در یــک زمینــه ای قــوی تــر ب
ــف همگــی  ــا دکترظری ــه ت ــان گرفت ــی از خودش ــر روحان دکت
ــم  ــه میدانی ــد وهم ــه ان ــیار باتجرب ــه بس ــت خارج در سیاس
ــا  ــه نفــع م ــا ب ــم هــای نفتــی و بانکــی قطع کــه رفــع تحری
ــره رخ  ــود و باخ ــی ب ــه ی نگران ــه مای ــه ک ــا آنچ میبودام
ــه ی  ــع هم ــی رف ــر روحان ــت دکت ــه دول ــت ک ــن اس داد؛ ای
ــه سیاســت  مشــکات اقتصــادی و سیاســی و بهداشــتی را ب
ــه  ــز را ب ــه چی ــه هم ــت خارج ــد زد و در سیاس ــه پیون خارج

ــد زد  ــکا پیون ــه آمری ــز را ب برجــام و در برجــام هــم همــه چی
وکمتــر بــه تذکــرات کارشناســان و رهبــر انقــاب مبنــی بــر 

ــرد. ــکا توجــه ک بدعهــدی آمری
ــر  ــت و او اگ ــت اوباماس ــاح دول ــام افتض ــت برج ــپ گف ترام
ــن  ــی ای ــن یعن ــرد و ای ــد ک ــاره خواه ــام را پ ــاورد برج رای بی
ــت  ــن دس ــرا بزرگتری ــی آن ــر روحان ــه دکت ــی ک ــه برجام ک
ــودش را در  ــر خ ــر میشــود و اث ــد پرپ ــود میدان ــت خ آورد دول

ــت. ــد گذاش ــال 96 خواه ــات س انتخاب

آیا ترامپ میتواند برجام را پاره کند؟!
از لحــاظ حقوقــی جــواب بلــه اســت زیــرا مصوبــات مجلــس 
ــدگان  ــوم نماین ــاالی دو س ــا رأی ب ــر ب ــکا اگ ــنای آمری س
تصویــب شــود کــه هیــچ، امــا اگــر بــا رأی کمتــر از دو ســوم 
نماینــدگان باشــد رییــس جمهــور میتوانــد آنــرا وتــو کنــد کــه 
ــا  ــد رای آورد... اماقطع ــاه درص ــدود پنج ــنا ح ــام در  س برج
ــد نظــر ترامــپ را تعدیــل  فشــاراروپا و شــورای امنیــت میتوان

ــد. نمای

ترامپ و اسرائیل و فلسطین و چین
ترامــپ گفتــه کــه در قضیــه ی فلســطین و اســرائیل حالــت 
ــد.  ــت میکن ــزرگ حمای ــرائیل ب ــا از اس ــی دارد ام ــی طرف ب
ــای  ــورش در دری ــی حض ــاظ نظام ــه از لح ــه ک ــپ گفت ترام
چیــن وحمایــت از کــره جنوبــی و تایــوان را کاهــش خواهــد 
ــر ورود کاالهــای  ــا ب ــن هســت ام ــع چی ــه نف ــن ب داد کــه ای

ــه آمریــکا مالیــات وضــع خواهــد کــرد. چینــی ب

آمریکای پسا ترامپ
دارای چهــار ویژگــی اســت 1- آمریــکا ی ترامــپ غیــر قابــل 
پیــش بینــی اســت مثاهــم گفتــه حجــم ارتــش را افزایــش 
ــکا میکاهــد!! 2-نهــاد  مــی دهــد وهــم از حضورنظامــی آمری
ــوند  ــف میش ــل تضعی ــازمان مل ــل س ــی مث ــن الملل ــای بی ه
ــه  ــا ب ــاف اوبام ــش برخ ــرای نظرات ــرای اج ــپ ب ــرا ترام زی
ــکا  ــط آمری ــت 3-رواب ــل نیس ــازمان مل ــازه ی س ــال اج دنب
ــن  ــتان وژاپ ــورد و عربس ــد خ ــم خواه ــه ه ــش ب ــا متحدان ب
اگرمیخواهنــد امنیتشــان برقــرار شــود بایــد پــول آنــرا بدهنــد 
ــی درکشورشــان را  ــه ی حضــور ســربازان آمریکای ــد هزین بای
بپردازنــد و آمریــکا بجــای کانتــر و پلیــس جهــان میخواهــد 
ــد.  ــتریانش باش ــرای مش ــی ب ــی امنیت ــرکت خصوص ــک ش ی
4-سیاســت هــای اجتماعــی ترامــپ بــر پایــه ی نــژاد پرســتی  
و تقویــت فقــرا وکارگــران بنــا شــده و او گفتــه دیــواری بیــن 
ــون  ــوی 11 میلی ــا جل ــد ت ــک میکش ــورش و مکزی ــرز کش م
ــد او  ــات ده ــاد را نج ــرد و اقتص ــی را بگی ــر قانون ــر غی مهاج

ــد. ــگاه اقتصــادی میبین ــز را از ن ــه چی هم
چــون ترامــپ شــخصیت سیاســی و حکومتــی نیســت لــذا تاثیر 
ــکا در  ــی آمری ــاع و مشــاورامنیت مل ــور خارجــه و دف ــر ام وزی

دولتش بیشتر خواهدبود.

 

آتشش خواهیم زد!
ــن  ــا ازدرون همی ــرود مســیر توســعه ی م ــان ن دوســتان یادم
دانشــگاه و کشــور خودمــان میگــذرد و مــا شــروع کننــده ی 
نقــض برجــام نخواهیــم بــود امابــر فــرض کــه ترامــپ برجــام 

را پــاره کنــد مــا آنــرا آتــش خواهیــم زد... 

صرفا جهت اطالع!
خبرگزاری فارس

ــرای  ــوده اســت/ ب ــد ب ــام پایبن ــاد برج ــه مف ــران ب ــا: ای اوبام
برهــم زدن ایــن توافــق بایــد دلیلــی قانع کننــده وجــود 

ــد ــته باش داش
خبرگزاری فارس

بــا  گفت وگــو  در  اربعیــن  مرکــزی  ســتاد  ســخنگوی 
فارس:مــرز مهــران بــاز و تــردد زائــران دارای روادیــد بــدون 
ــرز را  ــی ســریعاً  م ــدون مجــوز قانون ــراد ب مشــکل اســت/ اف

ــد ــه کنن تخلی
خبرگزاری فارس

ــد  ــاب »دونال ــال انتخ ــه دنب ــده ب ــاد ش ــای ایج اعتراض ه
ــهرهای  ــز در ش ــب نی ــنبه ش ــواه یکش ــپ« جمهوریخ ترام

ــد ــه دوم ش ــت و وارد هفت ــه یاف ــکا ادام ــف آمری مختل

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب
دادســتان تهــران: »یاشــار ســلطانی« آزاد شــد/ فــردی کــه در 
ــه شــده  ــات مجرمان حــوزه فرهنــگ و ســینما مرتکــب اقدام
بــود تحــت تعقیــب قضایــی قــرار گرفــت/ تبلیــغ کاال و فیلــم 

ــوع اســت ــد ممن در شــبکه های ماهــواره ای معان
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب

ــاره  ــورد پ ــپ در م ــد ترام ــخنان دونال ــون :س ــی م ــان ک ب
کــردن برجــام لفاظــی سیاســی در انتخابــات بــود / مطمئنــم 
ــم  ــه مه ــود / انچ ــد ب ــد خواه ــق پایبن ــه تواف ــپ ب ــه ترام ک
اســت، اجــرای وفادارانــه برجــام اســت / بایــد از ایــن توافــق 

ــت شــود حمای
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب

تحلیــل هیــاري کلینتــون از علــت شکســتش در انتخابــات/ 
قلــب مــن شکســته اســت

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب
رئیــس جمهــور: شــورای نگهبــان در روزهــای آخــر در 
»افتخــار برجــام« شــریک شــد/ برجــام یعنــی یــک فضــا و 

ــد ــس جدی تنف
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب

آیت اهلل هاشمی:
ــع  ــی مان ــر روحان ــف اســت، دفت ــت ضعی ــانه ای دول ــم رس تی
ــا  ــتور آق ــا دس ــدی را ب ــانه ای اســت/ مه ــم رس ــرات تی تغیی
ــی  ــوان عال ــدی در دی ــده  مه ــد/ پرون ــتان بردن ــه بیمارس ب
ــی و  ــد / ملی گرای ــی آم ــان نم ــا بدم ــت/ از اوبام ــور اس کش

وطن دوســتی چــه اشــکالی دارد؟ 
پایگاه خبری تحلیلی تابناک

علــی مطهــری: برخــی انتقادهــای حقــوق بشــری بــه ایــران 
ــم  ــا« ه ــا«، »کردزبان ه ــت/بعد از »ترک زبان ه ــت اس درس

ــد ــکیل می دهن ــیون تش فراکس
پایگاه خبری تحلیلی تابناک

محسن مهرعلیزاده در گفت و گو با »تابناک«؛
»ورزش« و »جوانــان« از یــک جنــس نیســتند؛ وزیــر جدیــد 
تفکیکشــان کنــد/ در انتخابــات شــورای شــهر شــرکت 

ــرد ــم ک خواه
پایگاه خبری تحلیلی تابناک

بازگشت کارت سوخت در مجلس کلید خورد؛
ــیمان  ــد، پش ــذف کردن ــوخت را ح ــه کارت س ــی ک نمایندگان

ــد! شــده ان
پایگاه خبری تحلیلی تابناک

مجلس طرح »شفافیت دریافتی مدیران« را رد کرد

خبرآناین
جلیلــی و قالیبــاف آمــاده کاندیداتــوری در انتخابــات ریاســت 

جمهــوری 96 هســتند
خبرآناین

ــی نشــدن برجــام به خاطــر انتخــاب  جهانگیری:ادعــای اجرای
ترامــپ، حــرف بی خــودی اســت/می خواهند دل مــردم را 

ــد بلرزانن
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چــه رازهایــی در اربعیــن و راهپیمایــی آن نهفته 
اســت؟! چــرا پیــاده؟! اصا چــرا کاروان اســرای 
ــاده  ــر نه ــت س ــا را پش ــام ب ــه ش ــا ک کرب
بودنــد، بــار دیگــر وایــن بــار در چهلــم شــهدای 
عاشــورا بایــد بــه ســرزمین کربــا بــاز گردنــد؟

ــرت  ــم حض ــدن غ ــازه ش ــرای ت ــا ب ــا صرف آی
ــین)ع(  ــام حس ــت ام ــل بی ــب )س( و اه زین

ــود؟ ب
ــا  ــهدای کرب ــا ش ــد ب ــد عه ــرای تجدی ــا ب آی
بــود؟ یــا آنکــه نــه بــه قــول آیــت ا... خامنــه 

ــه( : ای )مدظل
» مســأله از ایــن بســیار باالتــر بــود. نمی شــود 
کارهــای شــخصیتی مثــل امــام ســجاد)ع( یــا 
مثــل زینــب کبــری)س( را بــر همیــن مســائل 
ــد در  ــرد، بای ــل ک ــری حم ــج ظاه ــادی رای ع

ــر  ــای بزرگت ــت وجوی رازه ــت در جس ــن عظم ــه ای ــخصیت هایی ب ــات ش ــا و تصمیم کاره
ــران 1366/7/24 ــه ته ــود.... «    نمازجمع ب

ویا آیاآمدن جابر به کربا تصادفي بوده یا با برنامه صورت گرفته است؟!
استاد فاطمی نیا به این سوال اینگونه پاسخ میدهند:

ــارت  ــي اســت. زی ــه گاه ــا تکی ــخ م ــد در تاری ــه کردن ــن کاري ک ــا ای ــا جابرانصــاری ب » واقع
جابرانصــاری در اربعیــن کامــا بــا برنامــه بــوده اســت. جابــر تربیــت شــده اهــل بیــت بوده. شــما 
بایــد همــه کارهــاي جابــر و ظرایــف کارش را کنــار هــم بگذاریــد و ببینیــد ایــن مکتــب اهــل 
بیــت چــه مکتبــي اســت؟ از طرفــي یادمــان باشــد کــه حضــرت امــام حســن عســکري)ع( مــي 
فرمایــد: عایــم ایمــان پنــج تاســت. آن عائــم، تمامــش بــراي شــیعیان اســت. بســم اهلل بلنــد 
گفتــن، در نمــاز پیشــاني را بــه خــاک گذاشــتن، انگشــتر را بــه دســت راســت کــردن، خوانــدن 
ــدن. ایــن مختصــات شــیعه اســت. امــا  ــارت اربعیــن و 51 رکعــت نمــاز در شــبانه روز خوان زی
جابــر عمــدا بــراي اینکــه اربعیــن اســت مــي خواهــد بــرود بــه کربــا نــه اینکــه از آنجــا رد مــي 

شــده و مصــادف شــد بــا اربعیــن. «
بــی شــک اجتمــاع عظیــم میلیونــی امــروزه مســلمانان 
ــن  ــات اربعی ــر از زی ــن متاث ــان در روز اربعی سراســر جه
ــن  ــر ب ــن جاب ــارت اربعی ــین )ع( و زی ــت حس ــل بی اه

ــدا... انصــاری اســت. عب
ــت  ــت، خصوصی ــتی اس ــم هس ــای عال ــن از رازه اربعی
ــن  ــا روش ــراي م ــه در آن ب ــرار نهفت ــل و اس ــدد چه ع
ــرای آن ذکــر  ــا عظمتــی کــه ب ــواب هــای ب نیســت ،ث
ــرات و  ــت و اث ــن مدعاس ــواه ای ــود گ ــت خ ــده اس ش
بــرکات زیــادی دارد زیــرا ثــواب بــا عظمــت و اثــر کــم!! 

ــری اســت... ــه خب ــده!؟ ی ــدا بعی از خ
مختلــف  ثواب هــای  و  زیبایی هــا  از  جــدای 
پیــاده روی اربعیــن و اثــرات آن در وضعیــت 
ــاره آن  ــه درب ــردم ک ــی م ــی و فرهنگ اجتماع
هرچــه بنویســند و بگوینــد بــاز کــم اســت، ابعــاد 
ــل  ــی آن بســیار قاب ــرات جهان ــی و تاثی بین اللمل

ــت. ــل اس تام
ــت و  ــی بیس ــس از راهپیمای ــه پ ــوری ک ــه ط ب
چندمیلیونــی اربعیــن ســال 93 مســلمانان بــرای 
ــران زده ای  ــور بح ــم در کش ــر، آن ه ــک نف ی
مثــل عــراق و در فاصلــه ی چنــد کیلــو متــری 
ــی  ــه رســانه هــای جهان داعــش باعــث شــد ک
دیگــر بــه ایــن حقیقــت اقــرار کننــد، تــا جایــی 
ــش  ــت در تحلیل ــن پس ــه هافینگت ــه روزنام ک
ــت؟«،  ــین کیس ــد: »»حس ــان کن ــه بی این گون
ســوالی بــا ایــن عمــق کــه می توانــد باعــث شــود افــراد دیــن خــود را تغییــر دهنــد تنهــا زمانــی 

ــید.« ــه باش ــین رفت ــرم حس ــه ح ــاده ب ــای پی ــا پ ــما ب ــه ش ــود ک ــخ داده ش ــد پاس می توان
ــن  ــان از ای ــردم جه ــی م ــل ناآگاه ــورد دالی ــب در م ــی جال ــود در اعتراف ــه خ ــه مقال و در ادام
مراســم، می نویســد: »امــا چــرا شــما هیــچ گاه دربــاره  ایــن مراســم چیــزی نشــنیده اید؟ احتمــااًل 
ــیاه و  ــی، س ــری منف ــا تصوی ــتر ب ــًا، بیش ــانه ها عموم ــه رس ــت ک ــوط اس ــه مرب ــن قضی ــه ای ب
افراطــی ســرو کار دارنــد تــا روایتــی مثبــت و امیدبخــش، بخصــوص وقتــی بــا اســام مواجــه 

می شــوند.«
و یــا در همیــن راســتا روزنامــه ایندیپندنــت در گزارشــی بــه معرفــی مراســم اربعیــن حســینی 

ــرد. ــف ک ــان« توصی ــی جه ــم مذهب ــن مراس ــت و آن را »بزرگ تری پرداخ
از همــه ی اینهــا بگــذرم، تاثیــر اربعیــن بــر ظهــور امــام زمان)عــج( یکــی از آن اســرار میتوانــد 

باشــد.
»مرحــوم آیــت ا... بهجــت دربــاره نقــش پیــاده روی روز اربعیــن مــی فرمودنــد: روایــت دارد کــه 
امــام زمان)عــج( کــه ظهــور فرمــود، پنــج نــدا می کنــد بــه اهــل عالــم، ااَل یــا اَهــَل العالـَـم اَِنّ 
َجــِدی الُحَســین َقَتُلــوُه َعطشــانًا، ااَل یــا اَهــَل العالـَـم اَِنّ َجــِدی الُحَســین ســحقوه عدوانــا،... امــام 
ــن  ــد ... بنابرای ــم معرفــی می کنن ــه همــه عال ــه واســطه امــام حســین)ع( ب زمــان خــودش را ب
ــه  ــوز هم ــا االن هن ــند... ام ــناخته باش ــم، حســین)ع( را ش ــردم عال ــه م ــد هم ــان بای در آن زم
مــردم عالــم، حســین)ع( را نمی شناســند و ایــن تقصیــر ماســت، چــون مــا بــرای سیدالشــهدا)ع( 
طــوری فریــاد نزدیــم کــه همــه عالــم صــدای مــا را بشــنود، پیــاده روی اربعیــن بهتریــن فرصــت 

بــرای معرفــی حســین)ع( بــه عالــم اســت«.
انشاءا... ما در پیاده روی اربعین شعار حسینی خودمان را جهانی میکنیم...

رازی درکار است...؟!
هادی  بیگدلو

عکس هفته

محســن خزایــی، خبرنــگار خبرگــزاری صــدا 
ــه ی گــزارش  ــن تهی وســیما در ســوریه حی
ــه شــهادت  ــب ب ــی حل ــه ی عملیات از منطق

رســیدند.

ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در عــراق پیــش 
ــه  ــورت گرفت ــه ص ــتقبالی ک ــا اس ــرد ب ــی ک بین
اســت امســال تعــداد زائریــن ایرانــی در اربعیــن به 
ــر برســد. ــون وپانصــد هــزار نف ــش از دو میلی بی

ــراض هــای خیابانــی ایجــاد شــده بــه دنبــال  اعت
انتخــاب »دونالــد ترامــپ« بــه عنــوان رئیــس جمهــور 
جملــه  از  آمریــکا  مختلــف  شــهرهای  در  آمریــکا 
ــر  ــس، ســن فرانسیســکو و دیگ ــس آنجل ــورک، ل نیوی

ــه ی دوم شــد. ــکا وارد هفت شــهرهای آمری

ــی  ــم مل ــی روش ســرمربی تی ــوس ک کارل
ایــران پیــش از بــازی بــا تیــم ملــی ســوریه 
ــزی  ــی کــه در مال ــی جــام جهان در مقدمات
برگــزار میشــود گفــت: هــم کیفیــت چمــن 
ــال  ــم احتم ــت و ه ــاح اس ــگاه افتض ورزش

ــاران وجــود دارد... بــارش شــدید ب
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ــجویان  ــرل دانش ــرای کنت ــگاه ب ــش از دانش ــان بخ ــت ف ــه هم ــرح ب ــن ط ای
ــود. ــی ش ــی م ــد اجرای ــرم بع ــزد از ت ــگاه ی دانش

خاصــه ایــن طــرح بدیــن شــرح مــی باشــد کــه دانشــجویان خوابگاهــی و غیــر 
خوابگاهــی تحــت نظــارت کامــل دانشــگاه قــرار گرفتــه و همه رفتــار و کارهایشــان 

تحــت نظــر مســئولین باشــد.
شــاید در نــگاه اول کمــی ســخت گیرانــه بــه نظــر برســد ولــی در مجمــوع اهــداف 

خیــر خواهانــه ای دارنــد کــه بــه نفــع شــخص دانشــجو اســت.
بــه طــور مثــال میــزان پیــاده روی و مقــدار فعالیــت و... شــما را محاســبه مــی کنــد 

و ناهارتــان را بــر اســاس کالــری از دســت رفتــه تنظیــم مــی کنــد.
ــد  ــن باشــید و نتوانی ــر ذره بی ــه طریقــی زی ــی داشــته باشــد و ب ــه شــاید عیوب البت
خیلــی آزاد باشــید بــه فــرض مثــال اگــر پنــج ســاعت از طــول روز را بــا دوســتان 
بــه گــردش و خــوش گذرانــی برویــد، فــردای آن روز هیــچ دلیلــی بــرای بــه تاخیــر 

انداختــن امتحــان میــان تــرم نخواهیــد داشــت و هــزاران مشــکل دیگــر....
ــون در  ــد چ ــب نکنی ــاد تعج ــد زی ــم باش ــه ای ه ــن برنام ــر روزی چنی ــه اگ البت
خوابــگاه خواهــران قــرار بــود ســاعت ورود و خــروج از خوابــگاه را طریــق پیامــک 

ــد. ــواده اطــاع دهن ــه خان ب
زمانــی فکــر مــی کردیــم اگــر بــزرگ شــویم اســتقال داریــم البتــه اشــتباه نکنیــد 
کــه مــا اســتقال را هــر چیــزی معنــی کنیــم ولــی ایــن گونــه هــم درســت نیســت 
کــه کامــا زیــر ذره بیــن باشــیم و همــه ی اعمالمــان تحــت نظــر فــان بخــش 

باشــد.
فکــرش را بکنیــد جنــاب دکتر»ســیدمحمد ط.« مســئول  برخــورد بــا دانشــجویانی 
باشــد کــه دیــر وقــت )پــس از ســاعت ده( بــه خوابــگاه مــی آینــد و ایشــان راس 
ــرون  ــا نصــف شــب بی ــت منتظــر دانشــجویی اســت کــه ت ســاعت در ورودی گی
ــی  ــکار م ــرون چی ــع شــب بی ــن موق ــا ای ــد: ت ــد و بگوی ــا او برخــورد کن ــوده و ب ب
ــد  ــه نشــویم و کمربن ــودی؟ هــا؟ و مــا هــم از تــرس اینکــه تنبی کــردی؟ کجــا ب
نخوریــم و ایــن عمــل مــا در آرشــیو ثبــت نکنــد بگوییــم: اشــتباه کردیــم، بچگــی 
کردیــم، دیگــه تکــرار نمیشــه آقای»ســیدمحمد ط.«، تــو رو خــدا مــا رو ببخشــید 
ــر درس  ــینم س ــرم و بش ــگاه ن ــرون از خواب ــد از 8 بی ــب بع ــر ش ــدم ه ــول می ق
ــم  ــا خوشــحالی بگی ــم ب ــا ه ــه؟ م ــول، مردون ــول ق و مشــقم و ایشــونم بگــن: ق
ــردا  ــه نشــویم از ف ــه خاطــر اینکــه تنبی ــگاه و ب ــه ســمت خواب ــم ب ــه و بری مردون
حتــی اگــر گرســنه شــدیم قبــل از ســاعت 8 خوابــگاه باشــیم و یــا حتــی کار پــاره 
وقتــی بــرای اینکــه درآمــدی داشــته باشــیم را کنــار بکذاریــم چــون قانــون بــرای 
همــه یکــی اســت و ضمنــا مــا بــه دکتــر »ســیدمحمد ط.« هــم قــول داده ایــم.

البتــه در برنامــه ریــزی ایــن طــرح بایــد کمــی دقــت میکردنــد چــون جنــاب آقــای 
دکتر»ســیدمحمد ط.« در دفتــر خــود بــرای پاســخ بــه اربــاب رجــوع حضــور ندارنــد 
و وقــت گرانبهایشــان را بــرای دانشــجو صــرف نمــی کنــد چــه برســد بــه ایــن کــه 

حــاال دلســوز دانشــجو باشــد و کنتــرل کنــد کــه وقتــش را بــه بطالــت نگذرانــد.
مشــکل دیگــر ایــن طــرح هــم بدیــن گونــه اســت کــه تــا GPS هــا را ســفارش 
دهنــد و آن را طراحــی کننــد و بــه گمــرگ بیایــد و پــس از آن ترخیــص شــود خــود 
زمــان بــر اســت و ضمنــا یــادآور شــوم کــه دانشــگاه از نظــر مالــی هــم بــه مشــکل 
برخــورده و بودجــه کافــی خریــد GPS بــرای همــه ی دانشــجویان را نــدارد و طــرح  

دکتــر »ســیدمحمد ط.« خــودکار بــه حالــت تعلیــق در مــی آیــد.
ضمنا منتظر طرح ها و ایده های جدید دکتر»سیدمحمد ط.« باشید.

نصب GPSروی دانشجویان از ترم آینده!
سعید  قاسمی

قطره قطره جمع گردد وام میلیاردی شود!!
امیر استکی

ایــن ایــده کــه ســازمان ها و ارگان هایــی کــه پرســنل زیــادی دارنــد اقــدام بــه ایجــاد صندوق هــای ذخیــره 
ــی  ــب توجه ــد و جال ــر مفی ــیار ام ــد بس ــود می کنن ــنل خ ــوق پرس ــی از حق ــا کســر مبالغ ــرمایه گذاری ب و س
اســت؛ اینکــه از تجمیــع مبالــغ انــدک، ســرمایه های زیــادی شــکل بگیــرد کــه بتــوان آنهــا را در بخش هــای 
ــه  ــاره ب ــا دوب ــرد ی ــنل پرداخــت ک ــه پرس ــرد و ســود حاصــل از آن را ب ــرمایه گذاری ک ــف اقتصــاد س مختل
ــان و  ــرای کارکن ــه بعــد از چندیــن ســال ســرمایه عظیمــی را ب چرخــه ســرمایه گذاری وارد کــرد و بدین گون
پرســنل ترتیــب داد تــا منافــع حاصــل از آن بتوانــد کاســتی های معیشــتی آنــان را جبــران کنــد. ایــن ایــده 

بــه شــکلی کــه شــرح داده شــد مــورد پذیــرش همــگان خواهــد بــود.
امــا نکتــه مهمــی کــه در ایــن میــان حائــز اهمیــت اســت ایــن اســت کــه مدیریــت ایــن منابــع کان بــر 
عهــده چــه کســانی باشــد؟ و اینکــه چگونــه می شــود تضمیــن کــرد رونــد یادشــده همانگونــه کــه وصفــش 
رفــت بخوبــی اجــرا شــود؟ ایــن اگرچــه مســاله بســیار مهمــی اســت امــا راه حــل مدیریــت آن زیــاد پیچیــده 
ــهم  ــداد س ــاس تع ــق رأی براس ــه ح ــی ب ــه متک ــهامی ک ــتم های س ــا سیس ــه ب ــل البت ــود. راه ح ــد ب نخواه
ــه  ــا ب ــره پرســنل همــه تقریب ــن صندوق هــای ذخی ــه در ای ــرت خواهــد داشــت، چــرا ک ــراد هســتند مغای اف
ــات درون پرســنل و معرفــی افــراد مــورد اجمــاع آنهــا  ــد. در ایــن سیســتم ها انتخاب یــک میــزان ســهم دارن
بــرای مدیریــت منابــع مذکــور بســیار راهگشــا خواهــد بــود، چــرا کــه احســاس مالکیــت را در همــه پرســنل 
ایجــاد می کنــد و ایــن امــکان را بــرای همــه آنهــا فراهــم مــی آورد کــه در جریــان مدیریــت ایــن سیســتم 
ــا  ــز ت ــودن آن نی ــری و دوره ای ب ــر رای گی ــی ب ــی نقشــی داشــته باشــند و از طــرف دیگــر ســاختار مبتن مال
حــدود مناســبی تضمین کننــده ایــن مهــم اســت کــه هیــچ گروهــی قــادر بــه تســلط طوالنی مــدت بــر ایــن 

ــود. ــال آن افزایــش پتانســیل رانتخــواری و فســاد نخواهــد ب ــزرگ و به دنب ــی ب سیســتم مال
ــه  ــده اگــر بررســی دقیــق و همه جانبــه ای از صندوق هــای ایــن چنینــی موجــود در کشــور ب ــه نظــر نگارن ب
ــورد،  ــد خ ــه چشــم خواه ــان ب ــه آن ــع هم ــص مناب ــای کان در تخصی ــای رانت ه ــد بی شــک ردپ ــل آی عم
چــرا کــه تــا آنجایــی کــه مربــوط بــه بهره منــدی پرســنل آنهــا می شــود، رضایتــی از ایــن انتفــاع در میــان 
ــه  ــان ســرمایه هایی ک ــات هــم اطــاع درســتی از جری ــی در حــد کلی ــده نمی شــود و بســیاری حت ــا دی آنه

درصــدی از آن نیــز از آن شــان اســت ندارنــد.
ــف اول  ــواره در ص ــان هم فرهنگی
ــوق و  ــه حق ــبت ب ــان نس معترض
ــواره  ــد و هم ــود بوده ان ــای خ مزای
ــان وزرای آموزش وپــرورش و  از زب
بویــژه وزیــر مســتعفی یا معــزول)!( 
یازدهــم  دولــت  در  پیشــین 
شــنیده ایم کــه ایــن وزارتخانــه 
بســیار بــزرگ از نظــر منابــع فقیــر 
و ضعیــف اســت امــا امــروز شــاهد 
آنیــم کــه در زیرمجموعه هــای 
فقیــر و ضعیــف  وزارت  همیــن 
ــه  ــی میســر اســت ک فعل وانفعاالت

از میــان آنهــا رقــم نجومــی 8 هــزار میلیــارد تومــان فســاد اقتصــادی ســر بــر مــی آورد، اگرچــه ســخنگوی 
ــه شــکل  ــه ب ــی نخــورده اســت! بلک ــول را غندال ــن پ ــد ای ــن می ده ــان تضمی ــه فرهنگی ــاب ب ــت خط دول
وام هــای کان و رانتــی فقــط بــه عــده خاصــی تخصیــص داده شــده اســت؛ عــده خاصــی کــه شــمار 900 
هــزار نفــری فرهنگیــان عضــو ایــن صنــدوق در آن حضــور ندارنــد. همیــن مشــکل را مــا بــه نحــوی دیگــر 
در میــان بانک هــای دولتــی شــاهدیم. آنجــا کــه از محــل ســپرده های قرض الحســنه مــردم درصــد زیــادی 
بــه جــای وام دهــی بــه خــود مــردم بــه پرداخــت وام هــای درســت و درمــان بــه مدیــران و کارکنــان بانک هــا 
ــه  ــد ب ــان بای ــپرده های خودش ــی از س ــک مال ــن کم ــرای گرفت ــردم ب ــن م ــود و همی ــص داده می ش تخصی

ــد. ــی کنن ــتم را ط ــان رس ــه هفت خ ــی کلم ــای واقع معن
هفت خانــی کــه آنقــدر محکــم اســت کــه حتــی در صــورت مــرگ نفــر هــم بــه فکــر بازپرداخــت وام گرفتــه 
شــده از ســوی او هســتند و بانک هــا پولــی را کــه بــه مــردم وام داده انــد از مــرده آنهــا هــم پــس خواهنــد 
گرفــت ولــی ارقــام نجومــی را کــه بــه شــکل رانتــی بــه ویــژگان وام داده انــد از زنــده آنهــا هــم نمی تواننــد 
پــس بگیرنــد و چاله هــای بــزرگ ایجــاد شــده از ایــن طریــق در ترازهــای خــود را هــم بــه شــکلی دیگــر 
ــازار  ــتقراض از ب ــا اس ــه؟ ب ــید چگون ــد. می پرس ــن می کنن ــردم تامی ــن م ــب همی ــتقیم از جی ــه غیرمس و البت
بین بانکــی کــه عمــده تزریق کننــده منابــع بــه آن هــم بانــک مرکــزی اســت و اینگونــه چرخــه کاهبــرداری 

خامــوش از ملــت بــه گــردش خــود ادامــه خواهــد داد.
البتــه بــرای ســرمایه داران رانتــی گرفتــن وام هــای کان عــاوه بــر دسترســی بــه منابــع ارزان و ســریع حســن 
دیگــری هــم دارد و آن اینکــه امــوال بنجــل خــود را بابــت طلــب بانک هــا بــه آنهــا واگــذار می کننــد و بــه 
نوعــی بانــک مجبــور می شــود در مقابــل پــول نقــدی کــه از کــف داده اســت و بــرای خالــی نبــودن عریضــه 
ــده   ــش مان ــی کــه روی دســت صاحبان ــوال بنجل ــر امــاک و ام ــه تهات ــراز شــدن ترازنامــه اش دســت ب و ت
اســت بزنــد. مســاله ای کــه در همیــن جریانــات بانــک ســرمایه و صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان هــم نمونــه اش 
را شــاهد هســتیم. تکــه زمینــی بــه ارزش 272 میلیــارد تومــان بــا بدهــی صاحبــش معاوضــه می شــود و حــاال 
خــدا می دانــد ایــن زمیــن چقــدر بــه پــول نقــد نزدیــک خواهــد بــود و خــدا می دانــد چقــدر از ایــن زمین هــا 

ــاده اســت ــا افت ــردم، روی دل بانک ه ــدد سوءاســتفاده از قطره قطــره ســرمایه های م ــه م ب
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