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 طراح : ساسان روستایی

از میان عزیزانی که رمز صحیح را به ادمین کانال تلگرامی انجمن 
اسالمی دانشجویان بفرستند به قید قرعه به دو نفر از دوستان کارت هدیه 

داده می شود.

رمز جدول : .................................

در این شماره می خوانید:
استان های مرزی و  مقوله اقتصاد، امنیت 

و فرهنگ
چند نکته طالیی درباره کار گروهی

راست و چپ دو لبه یک قیچی
خوبی هایمان را به اشتراک بگذاریم

نیازمندی ها
 به یک جفت کفش نو جهت 

طی کردن مسیر بین دانشکده ها 
نیازمندیم.

به یک تلنگر به مسئوالن برای 
رسیدگی به وضعیت ورزش دانشگاه 

نیازمندیم. 

ما را به تعدادی بوق، لیزر وترقه 
برای استفاده در مناظرات و سخنرانی 

های سالن شهید مطهری دانشکده 
نیازمندیم. علوم 

جمعی از بذرهای جوانه نزده

جهت جلوگیری از خشک شدن 
کارون، به نظرات برترجهت آبیاری 

فضای سبز دانشگاه، جایزه های نفیسی 
اهدا می شود.

به چند عدد گیشه نشریات دست 
دوم در حد نو برای قرار دادن در 

دانشکده ها نیازمندیم.

به یک سالن شهید مطهری نو و ورژن 
جدید دارای پروژکتور سالم، بلند گوی سالم 
و ترجیحا دارای بیمه و آمبوالنس در محل 

نیازمندیم!!!

جهت مقابله با ریزگرد ها به 
تعدادی درخت بین دانشکده ریاضی و 
ادبیات و همچنین خوابگاه علم الهدی 
نیازمندیم!!! )نوع درخت فرقی ندارد(

به یک فرد امین، فریادرس، عاقل و بالغ 
و آشنا به مسائل فرهنگی دانشگاه 

در معاونت فرهنگی نیازمندیم!!!
جمعی از دانشجویان

اگر دوست داشتید می تونید از طریق ذیل با ما در ارتباط باشید: عکس هفـته



دانشگاه
جامعه - استان

به آتش می کشم آخر زبان سربه زیرم را
به توفان می سپارم اسمان های اسیرم را

منم من، گردبادی خسته ام، زندانی خویشم
بگیرید آی مردم دست  های ناگزیرم را

تمام عمر باقی مانده اش را گریه خواهد کرد

اگر توفان بخواند خنده های دور و دیرم را
درختان گردبادی رو به خورش  یدند، از آن دم

که خواندم در مسیر باد، اندوه غدیرم را
شبی اندوه تابان علی )ع( از چاه بیرون شد
شبی سیراب دیدم جان سر تا پا کویرم را

اگر کسی را نداشتی که به او فکر کنی 
کسی  درآن  زیرا  بیندیش  آسمان  به 

هست که به تو می اندیشد.
در  آنچه  و  ندارد  وجود  دیگر  گذشته 

آینده ی نزدیک است خداست.
موجودی  جز  کیست  انسان 
آرزومند  و  زمین  از  نگران،برخاسته 

اختران آسمان.
وقتی  که  باش  گلدونی  خاک  همیشه 
سرش به اسمون رسید یادش نره ریشه 

کجاست.
ستاره  گر  جستجو  خویش  آسمان  در 
بخشیم  تحقق  که  پایان  بی  بودیم  ای 
خواسته هایمان را و یافتیم آنچه را می 

خواستیم.
بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد،نه در 

آنچه مینگری.
کسی که بهشت را بر زمین نیافته است

آن را در آسمان نیز نخواهد یافت
خانه ی خدا نزدیک ماست.

                     

شما  صدای  اینکه  هدف  با  دانشجو  صدای  نشریه 
دانشجویان باشد آماده می شود و ما مجبوریم نشریه 

ببندیم!
بتوانیم مشکالت شما  این است که  ما  رسالت اصلی 
و  بدهیم  ارجاع  دانشگاه  مسئوالن  به  را  دانشجویان 

پیگیری کنیم.
 و ما به به عنوان صدای دانشجو این مشکالت را در 
نشریه خود تحت عنوان صدای دانشجو قرار می دهیم 

تا بتوانیم صدای شما دانشجویان باشیم.
این نشریه دچار فراز و فرود هایی در سال های اخیر 
شد و به این فکر افتادیم که بازنگری در نشریه داشته 
و  کنیم  پا  به  نویی  و  جدید  معماری  یک  و  باشیم 
رویکردی که در نشریه پیش گرفتیم اینکه بتوانیم از 
بسیاری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی جلوگیری 

کنیم . 
همین  با  بتونیم  که  کنیم  می  تالشمون  حداکثر 
حرکت  یک  به  نیاز  حرکت  این  و  بریم  جلو  رویکرد 
فکری و عملی جمعی داره که به هر چه بهتر شدن 
نشریه کمک می کنه  و نظر شما دانشجویان ما را به 

راه خود امیدوار می کند.
اما  رسیده  ما  گوش  به  پذیری  مسئولیت  واژه  بارها 
عمل  کلمه  واقعی  معنی  به  واژه  این  به  نفر  چندین 
کردند؟ کسی را باید مسئولیت پذیر دانست که وقتی 
مسئولیتی را به او دادند بتواند در جهتش عمل بکنه!

متاسفانه نشریه که باید زودتر از این ها به دست شما 
برسه با تاخیر چاپ شد و امروز به دست شما رسید)!( 

چون عجیب نیست پس جای گالیه هم نیست...! 
به عنوان سردبیر این نشریه نهایت شرمندگی خود را 
به هیئت محترم تحریریه و دانشجویان ابراز می کنم 
و امیدوارم )فقط امیدوار( که همچین اتفاقی به تاریخ 

بپیونده. به هر حال گذشت، گذشت!
جبران  و  موفقیتهایمان  روند  ادامه  در  که  انشااهلل 
پیشبرد  در  عزیزان  شما  کمک  با  هایمان  کاستی 

اهداف نشریه کوشاتر باشیم.
آنقدر دیر آمدی تا عاقبت پاییز شد

شهر خوزستان قلبم عاقبت تبریز شد
آنقدر دیر آمدی تا گریه ام خونابه گشت
کاسه ی صبرم سرآمد عاقبت لبریز شد

آنقدر دیر آمدی تا پیله ام پروانه شد
جام اندوه و غمم با رفتنت سرریز شد

آنقدر دیرآمدی تا عاشقت دیوانه گشت
خرم آباد دلم، ویرانه ی چنگیز شد
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  وقتی وارد اداره تغذیه شدم و روی صندلی نشستم اولین جمله ای که رییس اداره مسعود آراوند
تغذیه عرض کرد اینجا اسباب پذیرایی مهیا نیست، پذیرایی ما در سلف است و ما اینجا 
چیزی برای پذیرایی نداریم این سرآغاز مصاحبه ما با ایشان شد که گفتگو را آغاز کنیم. 

 با سالم. حسین رضازاده کاوری هستم )البته با خنده با حسین رضا زاده اشتباه 
نگیرید( متولد یک بهمن 1356 خرمشهرهستم و وارد سن چهل سالگی شدم. 
معاونت  در  دانشگاه  اول  روز  از   ، هستم  دانشگاه  مجموعه  در  که  سال  هفده 
دانشجویی بودم حدود چهارسال ونیم کارپرداز معاونت بودم، نزدیک به دو سال 
مسئول واحد نظارت در اداره تغذیه بودم و بعد به صالح دید مسئولین وقت مدیر 
مجتمع پسران )نخل و زیتون( بودم و تا ده روز پیش در مجموعه معاونت فرهنگی 
مسئول دفتر و مشاور معاونت فرهنگی به عنوان خدمتگذار انجام وظیفه می کردم 
و در حال حاضر به عنوان رییس اداره تغذیه در خدمت دانشجویان عزیز می باشم.

که  هست  عوامل  از  ای  مجموعه  یک  دارد،  ای  ریشه  بحث  یک  تغذیه  بحث   
ایجاد شود و فقط یه یک مورد خاص  دست به دست هم می دهند که مشکل 
نمی توان اشاره کرد. دربحث تجهیزات و زیرساخت هایی که نیاز داریم نیاز به 
اخیرصورت گرفته  این سال های  در  به کندی  روزرسانی  به  و  داریم  بروزرسانی 
کشوردر  سطح  ها  دانشگاه  از  بسیاری  به  نسبت  ما  دانشگاه  تجهیزات  است. 
و  مناسب   زیرساخت  نبود  همان  یعنی  عامل  واین   . ندارد  قرار  خوبی  وضعیت 
در  غذا  توزیع  محل  همچنین  و  ها  آشپزخانه  و  ها  سلف  رسانی  روز  به  عدم 
با فاصله در  خوابگاه ها سبب شده که غذایی که به دست دانشجویان می رسد 
نیست.  تاثیر  بی  غذا  کیفیت  روی  موضوع  این  و  بگیرد  قرار  دانشجویان  اختیار 
اولیه  مواد  بکنم  عرض  دانشجویان  خدمت  صراحت  با  را  مطلب  این  و 
درجه  و  استاندارد  اولیه  مواد  شود  می  استفاده  ها  درآشپزخانه  که  ای 
پیمانکار  با  که  قراردادهایی  در  ما  و  هستند  بازار  در  موجود  یک 
دهیم. می  نشان  موضوع  این  روی  را  خود  حساسیت  شود  می  بسته 

با  رایزنی هایی که  اقدامات خوبی صورت گرفته است،  این مشکالت  برای رفع   
انجام  دانشجویی  معاونت  که  هایی  تالش  و  گرفته  صورت  رفاه  صندوق  رییس 
خریداری  را  تجهیزاتی  که  گرفته  صورت  اعتبار  تامین  ها  کمبود  این  داده،برای 
بشود  حل  قضیه  دستی  حالت  که  اتوماتیک  زن  کباب  دستگاه  جمله  از  کنیم 
بزرگی  های  و شرکت  بزرگ  های  دانشگاه  در  که  بخار  های  دیگ  از  استفاده  و 
خط  ها  این  بر  عالوه  هستیم.  مورد  دو  این  خرید  دنبال  به  شود،  می  استفاده 
توزیع غذاهای توی سلف ها را مجهز به گرمخانه بکنیم که این باعث می شود 
باشد.  گرم  بشود  دانشجویان  سینی  در  ریختن  آماده  که  ای  لحظه  تا  غذا  که 
بکنیم. اجرایی  ترم  این  در  را  شده  گفته  های  برنامه  این  بتواینم  انشاهلل  که 

قولی که می توانم بدهم در اداره تغذیه علمی تر به تغذیه دانشجویان نگاه بکنیم، 
صرفا غذا جنبه کمی برای دانشجویان نداشته باشد و بتوانیم کیفیت غذا را بهبود 
داده و ویتامین ها و موادمعدنی و سبزی ها ومیوه ها را در سبد غذایی دانشجویان 
بگنجانیم و منوهای غذا را با نگاه علمی تری ببندیم. برای این امر از کارشناس 
برای علمی  تغذیه  ارشد  اساتید و کارشناسان  از  و  نظارتی  برای بحث  تغذیه که 
بودن تغذیه دانشجویان استفاده بکنیم وبتوانیم بانک اطالعاتی جامعی برای تغذیه 

دانشجویان تهیه کنیم. وبرنامه ای که به موازات این برنامه ها دارد انجام می 
شود سلف های آزاد پز می باشد که دانشگاه هایی مانند اصفهان و تبریز و عالمه 
و یزد ،سلف آزاد پز را راه انداختند. شروع کار سلف های آزاد پز اینگونه است اگر 
دانشجو از منو غذاهای سلف غذایی را انتخاب نکرد به رستورانی که در محوطه 
دانشگاه در نظر گرفته شده ، آنجا یک منوی دیگر غذا را ارائه دهد و بابت غذایی 
که دانشجو در آنجا میل می کند، یارانه ای را برای آن برای دانشجویان قرار بدهیم 
که ما به دنبال آن هستیم که بتوانیم این ترم سلف آزاد پز را راه اندازی بکنیم.

بدهید. آنها  به  را  جواب  مختصرترین  شما  و  کنم  می  بیان  کلمه  چند 
اداره تغذیه: خط مقدم

دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز: هفده سال به دید دوستان و 
برادران خودم به آنها نگاه کردم.

معاونت فرهنگی : دیده نمی شود
شایعاتی به گوش رسیده که احتماال معاونت فرهنگی و دانشجویی 

ادغام می شود آیا این کار را درست می دانید؟
بنده با ادغام این دو معاونت به شدت مخالفم، مبحث ادغام یک سری از 
مسائل را حذف می کند وزحمات بسیاری در مجموعه معاونت فرهنگی 

کشیده شده است،  ادغام کردن بحث فرهنگی رابه حاشیه می کشاند.

سالم، معرفی اجمالی از خودتون داشته باشید.

به نظر شما مهمترین مشکلی که در اداره تغذیه و حوزه تغذیه 
دانشجویان دیده می شود چیست؟

و بفرمایید که اداره تغذیه دانشگاه در راستای ارائه غذای  مطلوب 
به دانشجویان چه اقدامات و طرح هایی  دارد؟

دبیر انجمن اسالمی دانشجویان

و  گرد  از  تلی  زیر  در  هاست  سال  خوزستان 
غبار و ریزگرد به فراموشی سپرده شده است، 
استانی  که  اند  کرده  فراموش  مسئولین  گویا 

به نام خوزستان وجود دارد. 
ازخط  خوزستان  محیطی  زیست  وضعیت 
را  کشیدن  نفس  و  است  کرده  عبور  قرمز 
این سرزمین سخت وکند  این  روزها در  در 
ریزگرد  از  جدیدی  موج  روز  هر  است.  کرده 
بر سر این مردم فراموش شده فرود می آید 
و  جنگ  سال   8 دیدن  از  بعد  خوزستان  و 
آوارگی و محرومیت و بی توجهی  امروز نیز 
نرم  وپنجه  دست  خشکسالی  و  ریزگردها  با 
می کند. و به تنهایی تالش می کند که زنده 
ازنمایندگان  یکی  گفته  به  نمیرد.  و  بماند 
استانی، خوزستان تا 20 سال دیگر از سکنه 
ابعاد  روز  هر  آب  بحران  بود.  خواهد  خالی 
پیچیده تری به خود می گیرد. اکنون انتقال 

و  شده  کارون  آب  شدید  کاهش  موجب  کارون،  آب 
سرازیر  استان  این  سمت  به  را  ریزگردها  همچنین 
آورده  بند  به  را  خوزستان  مردم  نفس  و  است  کرده 
است و نفس های نخلستان های خوزستان را به تنگ 

آورده است. 
شرایط  ترین  شکننده  و  بدترین  در  امروز  خوزستان 
محیط زیستی خود به سر می برد و غفلت مسئوالن 
ارشد  مدیران  وقتی  است  شده  برعلت  مزید  نیز 
سازمان متولی آب کشور به مالحظات محیط زیستی 
ندارند  اعتقادی  متبوع خود هم  وزارت  مانیفیست  به 

و گرنه چگونه ممکن است رسیدن 
آب به خلیج فارس و تاالب ها را 
"هدر رفت" آب بنامند و آشکارا و 
بدون هیچ دغدغه ای اعالم کنند 
آنها  مطبوع  دستگاه  سیاست  که 
این است که تا آخرین قطره آب 
سطح  های  رودخانه  در  موجود 

کشور را مهار کنند و اجازه ندهند تا هیچ رودخانه ای 
در فالت ایران به پایان خود رسد. سیاستی که توسط 
پیاده  حال  در  وقت  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
آنها  که  است  نگرانی  جای  موضوع  این  است.  شدن 
باعث مرگ  زیستی خود  با سیاست های ضد محیط 
نظام  تغییردر  بهانه  به  کشور  های  رودخانه  جریان 
با  نتواند  دولت  ایران می شوند. چناچه  آب شناختی 
انجام  اقدامی  سرزمین  این  حفظ  در  مردم  مشارکت 
نیست،  خوزستان  رفت  خواهد  دست  از  آنچه  دهد 

بلکه ایران است. 
تاثیر گردوخاک باعث شده که اقتصاد خوزستان 

بشود  مردم  برای  اقتصادی  مشکالت  باعث  و  بخوابد 
شوند.  مواجه  مشکل  با  خود  اجناس  فروش  در  و 
ایران  ارزشمندترین شهرهای  از  یکی  ها  براین  عالوه 
مانند اهواز و خرمشهر و آبادان از منظرجذابیت های 
گردشگری، تاریخی و فرهنگی در معرض نابودی قرار 

گرفته است.
 امروز نگاه به خوزستان می کنیم می بینیم که جلگه 
امروز  و  است  ذبح شده  استان  این  های حاصل خیز 
بزرگترین  است وخطر  25 درصد شورتر شده  کارون 
اما  است.  آفریده  ما  برای  را  استان  این  در  مهاجرت 
پاسخگویی  مکانیزم  گونه  هیچ  کشور  ارشد  مسئولین 
ندارند  روزهای خوزستان  این  هوای  برای 
نیاز به زمان اعالم  و حل این معضالت را 
قدر  چه  بپرسم  خواهم  می  کنند!!!  می 
سفره  مانند  خوزستان  دارید؟  نیاز  زمان 
ای شده است که نفت و گاز و آب کارون  
این  سر  بر  که  چیزی  تنها  و  برند  می  را 
 ، است  وغبار  گرد  است  مانده  باقی  سفره 

ای کاش مسئولین این را هم با خود می بردند.
قبال  در  خود  های  اولویت  در  بایستی  می  مسئولین 
پروژه محیط زیست بازنگری کنند و به اقتصاد آب و 
خاک محور روی بیاورند و تفکر ایجاد سازه هایی که 
در جهت صنایع آب بر باشد خطاست و باید جایگزین 
که  مدیرانی  کرد.  بادی  و  انرژی های خورشیدی  آن 
جز ساختن سد و اجرای پروژه های عظیم و مخربی 
به  را  خود  ندارند جای  دیگری  هنر  آب  انتقال  چون 
تا  بدهند  دلسوزهستند  و  ومتعهد  متخصص  مدیران 

بتوانند راهی درخور و شان این مردم بیابند.    

خوزستـان همچنان در غبار....!!!
       بحـران زیسـت محیطی در خوزستـان

با  نتواند  دولت  چناچه   
این  حفظ  در  مردم  مشارکت 
سرزمین اقدامی انجام دهد آنچه 
از دست خواهد رفت، خوزستان 

نیست بلکه ایران است. 

   سخن سر دبیر

مصاحبه اختصاصی با رئیس اداره تغذیه دانشگاه شهید چمران اهواز 
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دانشگاه

روزی شخصی در حال نماز
خواندن در راهی بود و مجنون بدون

این که متوجه شود از بین او و سجاده اش
عبور کرد مرد نمازش راقطع کردو داد زد هي

چرا بین من وخدایم فاصله انداختي؟مجنون
به خود آمد و گفت من که عاشق لیلي
هستم تو را ندیدم تو که عاشق خداي

لیلي هستي چگونه مرا دیدي...! 

علی ابن ابیطالب : در فتنه ها همچون بچه 
شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار 
شوند و نه پستانی که از آن شیر بدوشند .

که  ای  کننده  دعوت   : ابیطالب  ابن  علی 
فاقد عمل باشد مانند تیر اندازی است که 

کمان او زه ندارد.

مرکب  بر  که  کسی   : ابیطالب  ابن  علی 
نهایی  پیروزی  به  شود  سوار  شکیبایی 

دست می یابد.
علی ابن ابیطالب : چه زشت است کوچکی 
بی  هنگام  به  سرکشی  و  نیاز  هنگام  به 

نیازی

به  را  محتاج  حاجت   : ابیطالب  ابن  علی 
فردا  اینکه  از  دانی  نمی  زیرا  نینداز  تاخیر 

برای تو چه پیش خواهد آمد.
 علی ابن ابیطالب : دوست مومن عقل است 
 ، برادرش  و  مدارا  پدرش   ، علم  یاورش،   ،

نرمش

ظهور شبکه های اجتماعی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی 
باعث رشد سریع و قارچ گونه پدیده های اجتماعی و نوظهور شده است. به خصوص 
ابزار  از  استفاده  و  فعالیت  برای  نشاط  و  انگیزه شور  دانشگاه که  در فضایی مثل 

تکنولوژی جدید بیش از هر جایی به چشم می خورد.
اجتماعی،  شبکه های  در  نوظهور  پدیده های  از  یکی 
»کراش« است که در مدت زمان کمی به سرعت رشد 
کرد و هم اکنون در بسیاری از دانشگاه های سراسر کشور 

فعال شد.
 پدیده ای که در وهله ی اول بسیار جذاب و برای نسل 
فضای  در  عموما  که  پسر  و  دختر  دانشجویان  جوان، 
نیز مجرد هستند،  بوده و غالبا  دانشگاه دچار روزمرگی 

جاذبه ی عجیبی ایجاد می کند.
اما کراش چیست؟

کراش به شخصی گفته می شود که به معنای واقعی عاشق شده است ولی معشوق 
خبری از این عالقه و عشق ندارد. تقریبا به عشق های عمیق پنهانی یا عشق های 

یک طرفه گفته می شود.
این عشق و عالقه تا زمانی کراش باقی می ماند که پنهان باشد وقتی که هر کدام 

از طرفین با خبر شود که کسی وی را دوست دارد از فاز کراش خارج می شود.
حاال چند وقتی است که این ابراز عالقه یک طرفه از سمت دانشجویان در فضای 

مجازی با راه انداختن کانال های کراش یابی تهییج و مسائل اینچنینی، ذهن 

دانشجویان را به طور عجیبی مشغول به خود کرده است.
تعداد باالی اعضای این کانال ها در بدو ایجاد شدن و انتشار سریع و چک شدن 
مداوم از سوی دانشجویان، نشان دهنده ی اقبال اولیه ی شدید دانشجویان به این 

پدیده است.
چرا کراش؟

سواالتی درباره این پدیده در حال شیوع که همچنان درحال فراگیر 
شدن هستش پیش می آید که چرا اصال کراش؟ اصال این کراش و 

مکروش ها به همدیگر می رسند و به خانه بخت می روند؟
فرد  کراش  عالقه  از  نظر  مورد  مکروش  که  دارد  احتمال  چقدر 
را  بودن  کراش  این  و  دهد  پاسخ  او  عالقه  به  و  باخبر شود  عاشق 
خاتمه دهد. شاید جنبه فان و سرگرمی داشتن این پدیده رایج تر 
تا این که دنبال این باشند که به فرد مورد  باشد بین دانشجویان 

خود  برسند. به نظر می رسد عالقه یک طرفه در بین دختران و پسران نظر 
هم دانشگاهی در قالب این خنده ها و سرگرمی ها نوعی به سخره گرفتن احساسات 
پاک جوانانی است که به دنبال نیمه ی حقیقی گمشده خود می گردند  و شاید با 

به دام افتادن در یک کراش، مسیر زندگی انها به طور کلی تغییر کند.
به  زیادی  مخالفین  و  مدافعین  طرفه  یک  پدیده عشق  این  هرچه هست 
همراه خود دارد و باید تامل بیشتری روی آن داشت. مسئله ای که اولین 

و آخرین عوامل موثر بر آن خود دانشجویان هستند.

بازی با احسـاسـات پاک جوانان دانشجو 
در یک کـــــراش تلخ

میالد خدری

دبیر سابق انجمن اسالمی دانشجویان

استان های مرزی و ۳ مقوله اقتصاد، امنیت و فرهنگ

خوزستان و هزار راه نرفته
استان های مرزی؛ فقرزداهای فقیر

      

 تا قبل از ارائه بحث نظم نوین جهانی اکثر کشورها سرمایه گذاری ها     
مرکزی  مناطق  بر  امنیتی  مالحظات  به دلیل  را  خود  ظرفیت های  و 
دیدگاه،  این  رسیدن  بن بست  به  با  رفته  رفته  اما  می کردند.   متمرکز 
کشورهای مختلف به مرز ها توجه کرده و راه پیشرفت را در توجه   به 
و   مرزی  بین  همکاری های  و  مرزی  مناطق  به خصوص  نقاط  تمامی 
تقویت و گسترش تجارت فرامرزی یافته اند و به سمت توسعه یکپارچه   

و متوازن تمامی مناطق و رفع نابرابری حرکت کردند.
 50 آنها  مساحت  که  دارد  وجود  ایران  کشور  در  مرزی  استان    16  
درصد و جمعیت آنها 49 درصد کل کشور است؛ یعنی نیمی از ظرفیت 
انسانی کشور در استان های مرزی است و این نشان دهنده اهمیت این 
مناطق است و شایسته است حداقل نیمی از امکانات رفاهی و بودجه 

و قدرت فرهنگی کشور به این استان ها تخصیص داده شود.
امنیت  اقتصاد،  از سه حوزه  را  لزوم توجه دولت  این مناطق و  اهمیت 

و فرهنگ می توان بررسی کرد.
اقتصاد  

اقتصاد هر کشوری با صادرات است که پویا می ماند. دولت های مختلف 
صرفه  آن  در  که  محصوالتی  ظرفیت  از  بیش  تولید  با  دارند  سعی 
اقتصادی دارند به صادرات رو آورده و در عوض هزینه واردات خود را 

کنند. تامین 
اکثر این واردات و صادرات از مرز های زمینی و دریایی و بازارچه های 
در  کشور  یک  بودجه  حیاتی  رگ  یعنی  می شوند،  منتقل  مرزی 

مرزهاست.
ایجاد  را  عظیم  ظرفیت  این  همسایه  کشورهای  به  دستیابی  سهولت 
در  تحولی  می توانند  مطمئن  زیرساخت های  ایجاد  با  دولت ها  و  کرده 

صادرات کشور انجام دهند.
 حمل ونقل ریلی، جاده ای و تجهیز بازارچه های مرزی نیازمند تمهیدات 
افزایش ظرفیت صادراتی کشور، موجب  جدی دولت است که عالوه بر 
و  نشین  مرز  مردم  رفاهی  شرایط  بهبود  منطقه،  اقتصادی  پیشرفت 

ایجاد کسب وکارهای جدید می شود.  البته 
منیت ا

 اهمیت امنیت را باید در مناطق بحران زده دید؛ مناطقی که مردمش 

هر  و  کنند  حفظ  خارجی  و  داخلی  دشمنان  از  را  جان شان  باید 
خانواده عزادار یکی از عزیزانش است.

 یکی از دالیل این جنگ ها که نقشه کشورهای استکباری است، تجزیه 
آنها  دارند  مرزنشین قصد  تحریک مردم  با  و  است  کشورهای مسلمان 
از جمله  از کشور بکشانند. نمونه های زیادی  برای جدایی  را به تالش 

کومله، االهوازی، پژاک، پان ترک ها و... فقط در کشور ما هستند.
باشد،  نداشته  آنچنانی  تاثیر  دشمن  تحریک  شاید  عادی  شرایط  در 
کند،  بیداد  طبقاتی  اختالف  و  فقر  مرزی  مناطق  همان  در  وقتی  اما 
به راحتی مردم اسیر وسوسه خناسان می شوند. نمونه آن را در دعوت 
و... می توان  بندرعباس، گلستان، مشهد  زاهدان،  اهواز،  در  وهابیت  به 
به  باطنی شان  میل  به رغم  کار  و  پول  وعده  با  کرد،  مشاهده  عینه  به 

فَرق مختلف روی می آورند. 
را  جوانان  اشتغال  موجبات  کسب وکار  فضای  تامین  با  باید  دولت ها   

کنند. ایجاد 
شاید  که  است  قاچاق  موضوع  طبقاتی  اختالف  و  فقر  دیگر  خطر   
گفته  به  هرچند  باشید.  دیده  کولبر ها  ماجرای  در  را  آن  از  شمه ای 
مسئوالن کشور، قاچاق   سیستمی شده است و کانتینر کانتینر قاچاق 

وارد می شود.
 فرهنگ

و  خویشاوندی  پیوندهای  زبانی،  هم  کشور  هر  مرز های  در  معموال   
کشور  به  توریست پذیری  موجب  مسائل  همین  و  دارد  وجود  مذهبی 
شود که اگر دولت ها به سهولت ورود و خروج کمک کنند، نه تنها رفاه 
برای مردم ایجاد می شود بلکه خود دولت هم از روادید آن سود قابل 

توجهی خواهد کرد.
حسینی  اربعین  جهانی  راهپیمایی  عظیم  ظرفیت های  این  از  یکی 
است. دولت ها با اصالح زیرساخت های فرهنگی و حمل ونقل می توانند 

رفاه حال زوار را تامین کنند.
کرمانشاه،  ایالم،  استان های  در  که  است  نور  راهیان  دیگر  ظرفیت   

خوزستان و...  هر ساله پذیرای میلیونی زائران خواهد بود.

شاید شما هم در گوشه و کنار شهرتان یا در همسایگی خود خانواده هایی را بیابید که 
حتی نمی توانند نیازهای اولیه فرزند خردسالشان را تامین کنند. از جمله این نیازها 
تامین کتب درسی و لوازم تحریر می تواند باشد. از این رو ما در بخش اجتماعی انجمن 
اسالمی دانشجویان از سال گذشته فعالیتی را مبنی بر اشتراک مثبت در دانشکده 
های ادبیات و اقتصاد و خوابگاه مرعشی شروع کردیم که با کمک دانشجویان تعدادی 
ماهیانه  و  قرار گرفتند  ایتام هستند تحت حمایت  این کودکان که عموما جزو  از 
کمک هزینه ای از طرف دانشجویان به حساب آنها واریز می شود.از نظر بنده همین 
کمک ها هستند که مسیر زندگی یک شخص را تغییر می دهند. شما در نظر بگیرید 
نوجوانی به دلیل نداشتن هزینه تحصیل ترک تحصیل می کند و وارد اجتماعی شود 
که متکدیان از قبل برای او دامی پهن کردند تا از نیازمندی او سواستفاده کنند، 
نادانسته وارد ورطه خطرناکی می شوند که راه بازگشتی  متاسفانه گاهی نوجوانان 
هم برایشان وجود ندارد. حال ما با درنظر گرفتن این نوع آسیب در استان خوزستان 
تصمیم گرفتیم پویشی را در دانشگاه شروع کنیم و به کمک دانشجویان ادامه دهیم، 
خوشبختانه این پویش در بعضی از دانشگاهی کشور هم اکنون در حال اجراست و  
دانشگاه های شهید بهشتی تهران، خوارزمی و شهید چمران، محقق اردبیلی، یاسوج 
و... پیشرو در این حرکت هستند. دانشجویان گرامی با عضویت در کانال یا گروه 
این پویش می توانند عملکرد اشتراک مثبت را در کشور نظاره گر باشند. بعضی از 
می  چگونه  که  کردند  سؤال  بنده  از  مکرراً  دانشجویان 
نظر  مورد  کودک  دست  به  ها  کمک  این  شد  مطمئن  توان 
طی  بنده  رود؟  نمی  دیگری  جای  دهند  می  که  پولی  و  رسد  می 
دادند که  پاسخ  اینگونه  ایشان  استان داشتم  امداد  با مسئول کمیته  جلسه ای که 
کار  این  باشد،  خود  حمایت  مورد  کودک  احوال  پیگیر  می تواند  که  شخص  خود 

می  را  کردن  کمک  نحوه  حال  اجراست.  قابل  غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت  به 
 ۵ و   ۴ های  گروه  به صورت  توانند  می  دانشجویان  که  کنیم  بیان   اینگونه  توانیم 
با همکاری  از طریق کد اشترکی که ما  این کار  به یک کودک کمک کنند.  نفره 
به  را  مبلغی  ماهیانه  و  پذیرد  می  انجام  گذاریم  می  شما  اختیار  در  امداد  کمیته 
 ۱۰ نفری  می تواند  مبلغ  این  نمایید.  می  واریز  خود  نظر  مورد  کودک  حساب 
تومان  هزار  نفر ۴۰  مثال چهار  عنوان  به  که  باشد  ماهانه  به صورت  تومان   هزار 
ماهیانه می شود. الزم به ذکر است که مبلغ  واریزی شما  نهایتاً ظرف ۴۸ ساعت 
گردد. می  واریز  امداد  کمیته  اکرام  سامانه  طریق  از  نظر  مورد  کودک  به حساب 

       

دبیر تشکیالت 
انجمن اسالمی دانشجویان

ایاز سپهری راد  خوبـی هایمان را به اشتراک بگذاریم

عالقه یک طرفه در بین دختران و 
پسران هم دانشگاهی در قالب این 

خنده ها و سرگرمی ها نوعی به سخره 
گرفتن احساسات پاک جوانانی است که 

به دنبال نیمه ی حقیقی گمشده خود 
می گردند  و شاید با به دام افتادن در 
یک کراش، مسیر زندگی انها به طور 

کلی تغییر کند.
خالی  جمعیت  از  دیگر  سال   ۲۰ تا  خوزستان 

می شود.
با تاکید  عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان 
آب،  پایداری  برای  تر  سریع  هرچه  باید  اینکه  بر 
کاری  استان  این  در  ریزگردها  کاهش  و  اشتغال 
شود، گفت: با تداوم این وضعیت، خوزستان تا ۲۰ 

سال دیگر از جمعیت خالی می شود.

  خورستانی ها منتظر فاجعه باشند!
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  طبیعی  محیط  معاون 
گفت:  خوزستان  در  آبی  کم  بحران  به  اشاره  با  خوزستان 
اتفاقات بدی در تاالبهای خوزستان  تا ۲ ماه آینده منتظر 

هستیم و خیلی به آینده تاالب ها خوشبین نیستیم.

   بر اساس اطالعات استخراج شده از پایگاه شاخص های 
اساسی علم؛۵3 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی ایران از جمله 
دانشگاه شهید چمران اهواز در بین موثرترین های دنیا قرار 

گرفته اند.
رییس کنفدراسیون کشتی آسیا از محل برگزاری 

مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ در سالن ورزشی دانشگاه 
شهیدچمران اهواز بازدید کرد.

جهت اطالع بیشتر به دفاتر انجمن اسالمی دانشجویان در سطح دانشگاه مراجعه 
فرمایید. 
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فرهنگ-جامعه

و  می شد  نزدیک  آتش  به  توان  تمام  با  و  عجله  با  گنجشکی 
برمی گشت !

پرسیدن : چه می کنی؟
پاسخ داد: در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک 

خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم
گفتند: حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار زیاد 

است و این آب فایده ای ندارد.
که  هنگام  آن  اما  کنم،  خاموش  را  آتش  نتوانم  شاید  گفت: 
تو  می سوخت  آتش  در  دوستت  که  زمانی  می پرسد:  وجدانم 

چه کردی؟
پاسخ می دهم: هر آنچه از من بر می آمد!!

به نام خدایی آغاز می کنم که آفرینندۀ 
گفتن  سخن  علی  است.از  علی  موالیم 
آنکه  حال  زیباست...  اما  دشوار  بسی  
و  شناسم  می  خوب  را  موالیم  نه  من 
نه می توانم زیبا سخن گویم. اما هرگاه 
بدین نکته توجه می کنم بسی خود را 
سرزنش می کنم که چرا اینگونه است 
چرا ملت مسلمان ما اکنون که بیش از 
پیش به علی نیازمند است علی را تنها 

اش کس  اسوه  و  قهرمان  و  گذارد  می 
پذیریم  . چرا همگی می  است  دیگری 
که علی اسوه و قهرمان تمام الگوهاست 
او  همانند  اندکی  که  پذیریم  نمی  اما 
شناخت  از  همیشه  چرا  کنیم.  رفتار 
روی  مستحب  اعمال  به  و  گریزیم  می 
می آوریم. خود علی است که می گوید 
واجبات  انجام  در  که  انجام مستحباتی 
تاخیر به عمل آورند رزقی نیست. چرا 

اکنون  نیاز  که   بدانیم  خواهیم  نمی 
قرار  اسوه  و  است  شناخت  ما  جامعۀ 
دادن یک رهبر انقالبی است. علی ما را 
البالغه  برای فهمیدن نهج  ببخش که  
ما  علی  کنیم.  می  تعلل  همیشه  ات 
فراموش  را  شخصیتت  که  ببخش  را 
کرده ایم. علی ما را ببخش که تنهایت 

گذاشتیم. 

به  را  زمانه  جالد  و  شهید  که  فیلمی  شام"  وقت  "به 
مخاطب معرفی کرد

طغیان  و  سوریه  مردم  مظلومیت  شام"  وقت  "به 
کام  به  و  اسالم  نام  به  که  داد  نشان  را  تکفیری های 
و  بودند  بسته  اسالم  نابودی  به  کمر  جهانی  تروریسم 
فیلمی بود که شهید و جالد زمانه خود را از زبان سینما 

به مخاطب شناساند.
فیلم "به وقت شام" درباره جنگ سوریه با داعش و جان 
نثاری دو خلبان ایرانی برای دفاع از حرم حضرت زینب و 

شیعیان این کشور بود.
کارگردان به خوبی و با نگاهی واقعی به این جنگ توانسته 
بود ذهنیت و برداشت افراد جامعه را درباره مدافعان حرم 
تا مبادا  نیز غافل نمانده بود  از آن  را به تصویر بکشد و 
واقعیتی را در این جنگ از قلم بیاندازد و مخاطب او را به 

نداشتن نگاه واقعی و جامع متهم نکنند.
رابطه  خود  جدید  فیلم  در  هم  باز  حاتمی کیا  همچنین 
عمیق پدر و پسری را نشان داده ولی اینبار با شکلی نو و 
وفاداری پسری که می خواهد خودش را به پدرش شبیه 
کند تا برای یکبار هم که شده خودش را پدرش ثابت کند 
اما در آخر حاتمی کیا قهرمان اصلی داستان را همان جوان 

معرفی می کند تا مخاطب را بیشتر به هیجان بیاورد.
اما نکته قابل ستایش اصل داستان و کاراکشن فیلم است؛ 
"به وقت شام" شروع داستان های بسیاری است که باید 
سینمای ایران به عنوان رسانه ای به این گستردگی آن را 
تالش  و  بکشد  تصویر  به  دنیا  در سرتاسر  مخاطب  برای 
بانو)س( و آزادسازی  مدافعان حرم برای آزادسازی حرم 
کشور اسالمی از دست دشمنان تکفیری امری است که 

نباید از نگاه کارگردانان ایرانی مغفول بماند.
و  حرم  مدافع  ایرانی  خلبان  دو  میان  که  دیالوگ های 
که  بود  واقعیتی  جنس  از  می شد  وبدل  رد  تکفیری ها 
مدافعان حرم برای آن پا به عرصه جنگ با کفر در خاک 
آرمان های  از  شفافی  شکل  به  و  بودند  گذاشته  سوریه 

واقعی مدافعان حکایت می کردند
و  بود  نکرده  فراموش  را  کار  ظرافت  حتی  حاتمی کیا 
سرتاسر  از  که  داد  نشان  خود  فیلم  در  را  تکفیری هایی 
دنیا با زبان و نژادهای متفاوت از یکدیگر،  برای نابودی 
سرزمین های اسالمی و وحشی گری سوریه را به خاک و 

خون کشیدند.
فیلم  درطول  مخاطب  به  استرس  القای حس  و  هیجان 
به شکلی بود که مخاطب حتی لحظه ای هم نمی توانست 
همراه فیلم نباشد و از صحنه های جذاب آن غافل بماند 
بطوری که حتی در بخشی از صحنه ها نفس را در سینه 
مخاطبش حبس می کرد اما سوپرایز اصلی حاتمی کیا برای 
تماشاگران به تصویر کشیدن حرم حضرت زینب)س( بود 

که تماشاگر برای چند لحظه مات و مبهوت آن می شد.
و  سوریه  مردم  مظلومیت  شام"  وقت  "به  کلی  طور  به 
به  و  اسالم  نام  به  که  داد  نشان  را  تکفیری های  طغیان 
کام تروریسم جهانی کمر به نابودی اسالم بسته بودند و 
فیلمی بود که شهید و جالد زمانه خود را از زبان سینما 

به مخاطب شناساند.
همچنین حاتمی کیا با این اثر خود توانست پیشروی آتش 
شام"   وقت  به  و"  باشد  فرهنگی  عرصه  در  اختیاری  به 

شاهکاری بود که تنها او از عهده آن بر می آمد.

» از شــخصیت فاطمــه ســخن گفتــن بســیار دشــوار اســت . فاطمــه ، یــک زن بــود ، آن چنــان کــه اســالم مــی خواهــد کــه زن 
باشــد. تصویــر ســیمای او را پیامبــر خــود رســم کــرده بــود و او در کــوره هــای ســختی و فقــر و مبــارزه و آمــوزش هــای عمیــق 

و شــگفت انســانی خویــش پــرورده و نــاب ســاخته بــود . وی در همــه ی ابعــاد گوناگــون » زن بــودن « نمونــه شــده بــود. مظهــر 
یــک » دختــر « ، در برابــر پــدرش. مظهــر یــک » همســر « ، در برابــر شــوهرش . مظهــر یــک » مــادر « ، در برابــر فرزندانــش. 

مظهــر یــک » زن مبــارز و مســئول « ، در برابــر زمانــش و سرنوشــت جامعــه اش.  نمــی دانــم چــه بگویــم ؟ 
بســیار گفتــم و بســیار ناگفتــه مانــد. در میــان همــه ی جلــوه هــای خیــره کننــده ی روح بــزرگ فاطمــه ، آنچــه بیــش از همــه بــرای مــن 
ــه  ــم ؟ چگون ــم از او چــه بگوی ــی اســت . نمــی دان ــم عل ــرواز روح عظی ــم پ ــه فاطمــه همســفر و همــگام و ه ــن اســت ک ــز اســت ای شــگفت انگی
ــی از » مریــم « ســخن مــی گفــت. گفــت  ــا حضــور لوئ بگویــم ؟ خواســتم از » بوســوئه « تقلیــد کنــم ، خطیــب نامــور فرانســوی کــه روزی در مجلســی ب
: هــزار و هفتصــد ســال اســت کــه همــه ی ســخنوران عالــم دربــاره ی مریــم داد ســخن داده انــد. هــزار و هفتصــد ســال اســت کــه همــه ی فیلســوفان و 
متفکــران ملــت هــا در شــرق و غــرب ، ارزش هــای مریــم را بیــان کــرده انــد . هــزار و هفتصــد ســال اســت کــه شــاعران جهــان در ســتایش مریــم همــه 

ی ذوق و قــدرت خالقــه شــان را بــه کار گرفتــه انــد .
هــزار و هفتصــد ســال اســت کــه همــه ی هنرمنــدان ، چهــره نــگاران ، پیکــره ســازان بشــر ، در نشــان دادن ســیما و حــاالت مریــم هنرمنــدی هــای اعجازگــر 
کــرده انــد . امــا مجموعــه ی گفتــه هــا و اندیشــه هــا و کوشــش هــا و هنرمنــدی هــای همــه در طــول ایــن قــرن هــای بســیار ، بــه انــدازه ی ایــن کلمــه 

نتوانســته انــد عظمــت هــای مریــم را بازگوینــد کــه : » مریــم مــادر عیســی اســت . «
و من خواســتم با چنین شــیوه ای از فاطمه بگویم . باز درماندم : خواســتم بگویم : 

فاطمه دختر خدیجه ی بزرگ اســت . دیدم که فاطمه نیســت .
 خواســتم بگویم که : فاطمه دختر محمد )ص( اســت  دیدم که فاطمه نیســت .

خواســتم بگویم که : فاطمه همســر علی است .
دیدم که فاطمه نیســت .

خواســتم بگویم که : فاطمه مادر حســنین است .
دیدم که فاطمه نیســت .

خواســتم بگویم که : فاطمه مادر زینب اســت .
باز دیدم که فاطمه نیســت .

نه ، این ها همه هســت و این همه ی فاطمه نیســت .
فاطمه ، فاطمه است.

تلخیص از کتاب فاطمه فاطمه است دکتر علی شریعتی

حمیدحبیبی

عضو کمیته فرهنگی
 انجمن اسالمی دانشجویان

به  و  جلو  به  رو  حرکتی  که  هستند  این  خواهان  همواره  ها  انسان 
کار  در  حرکت،  این  الزمه  باشند.  داشته  پیشرفت  های  دروازه  سوی 
کمرنگ  ما  جامعه  در  گروهی  کار  فرهنگ  شود.  می  خالصه  گروهی 
بعضی  شاید  دهند،  می  ترجیح  گروهی  کار  به  را  فردی  کار  و  شده 
دسته جمعی  کار  به  رو  که  باعث شده  ما  و خودخواهی  منیت  اوقات 
می  سرچشمه  خودمان  کاری  ندانم  از  گفت  توان  می  یا  و  نیاوریم 
کار  به  ضرورتی  چه  که  است  جا  این  چالشی  و  اساسی  سوال  گیرد. 
باشیم؟  سوال  این  به  پاسخگویی  دنبال  به  باید  ما  آیا  است؟  گروهی 
ذکر  را   نمونه  چند  اختصار  به   گروهی  های  کار  ضرورت  از 
همدلی  حس  تقویت  افراد،  بین  وظایف  تقسیم  کنم:  می 
گرفتن. نتیجه  بهتر  کارها،  در  سریع  پیشرفت  همکاری،  و 

مردم  مثال  نیست که  زمان خاصی  و  دوره  کار کردن مختص   جمعی 
دهند  انجام  جمعی  باید  را  کارها  که  باشند  رسیده  نتیجه  یک  به 
در  جمعی  کارهای   . دهند  انجام  فردی  کارهای  باید  زمان  این  یا 
است  شده  مشاهده  نیز  نخستین  های  انسان  زمان  در  و  عصرحاضر 
مثال در زمان شکار ، ساختن ابزار و وسایل و دفاع از شهر و روستای 
چه  مجموعه  یک  در  نفر   یک  چون   . کردند  می  کار  جمعی  خود 
پیش  از  کاری  تنهایی  به  کنونی  زمان  در  چه  و  قدیم  زمان  در 

جمعی  نخواهدبرد.کارهای 
را  فرصت  این  افراد  به 
فکری  هم  با  که  میدهد 
برنامه  کار  یک  هم 

وظایف  تقسیم  با  و  دهند  انجام  را  منسجم  و  دقیق  شده  ریزی 
و  باشند  سهیم  احسن  نحو  به  برنامه  آن  پیشبرد  در  افراد  بین 
بتوانند  کنند  می  تحمل  را  زیادی  های  فشار  که  هایی  زمان  در 
برسند. به هدف خود  و  برسانند  سرانجام  به  را  برنامه  آن  هم  درکنار 

وجود  نفر  یک  فقط  اول  مجموعه  در  بگیرید  درنظر  را  مجموعه  دو   
نفر  چند  دیگر،  مجموعه  ودر  دهد  می  انجام  را  کارها  تمام  که  دارد 
بی  دهند.  می  انجام  را  کارها  که  دارند  وجود  شده  تعین  وظایف  با 
نیست.  قیاس  قابل  مجموعه  دو  در  شده  ارائه  کارهای  کیفیت  شک 
مجموعه اول به من خالصه می شود  و مجموعه دوم به ما.  مشخص 
کارها  و  شود  می  خسته  مدتی  از  بعد  اول  مجموعه  فرد  که  است 
هم  درکنار  دوم  مجموعه  افراد  اما  گذارد  می  وا  خود  حال  به  را 
برنامه  تمام  در  باید  جمعی  های  کار  پس   . پردازند  می  ها  کار  به 
شود. گرفته  قرار  نظر  مد  و...  ورزشی  اجتماعی،   ، فرهنگی  های 

چند نکـتـه طـالیـی دربـاره کـار گـروهـی

به وقت ابراهیم

و سرتاسر این کشور در  بیست  روز 
مردم  ماه،  بهمن  به دو  دیگر  بار 

کنند  ثابت  تا  اند  آمده  ها  خیابان 
است  آنها  به  متعلق  انقالب  این  که 
خاصی  شخص  و  جناح  به  ومتعلق 
در  انقالب  این  فرزندان  و  نیست. 
داخلی  مشکالت  ی  همه  روز  این 
صحنه  به  پا  و  گذاشته  کنار  را 
را  نظیر  بی  ای  وحماسه  گذاشته 
با  را  خود  مرز  ملت  این  و  آفریدند 
مرز  که  کسانی  و  ها  انگیزی  فتنه 
کرده  کمرنگ  دشمن  با  را  خور 
دیگر  بار  و  کردند.   آشکار  بودند 
که  کردند  تاکید  شعارهایشان  در 
از  برخاسته  اسالمی  نظام  دنبال  به 

مشکالت  تواند  می  که  مردمیم 
لیکن  بکند.  حل  را  جامعه  این 
بعد از ۴۰ سال از پیروزی انقالب 
اسالمی ، گروه های سیاسی این 
تقسیم  خود  بین  ما  را  انقالب 
سیاسی  های  گروه  واین  کردند 
به  طلبان  اصالح  و  اصولگرایان 

شرکت های سهامی سیاسی تبدیل شده اند که در این 
کوپنی جایگزین شایسته  بندی  و سهمیه  برتر  ژن  ها 
ساالری شده است و گروه های مختلف سیاسی بنا به 
اقتضاتشان سهم بیشتری از این سفره انقالب را طلب 
گری  البی  از  از  اعتبارشان  که  هایی  گروه  کنند،  می 
از  شان  دارایی  و  ثروت  میزان  و  ها  بازی  سیاست  و 
قدرت است، گروه هایی که کشور را به دامن شرق یا 
غرب انداخته اند. در این گروه ها هر چیزی یافت می 
شود جز آرمان های انقالب ، مشکالت مردم ، عدالت 
خواهی ، ساده زیستی و درد محرومین. اصولگرایان و 
اصالح طلبان هیچ فرقی با هم ندارند و نمی توان آنان را 
انقالب  ما  ملت  که  چرا  داد  جا  انقالب  چتر  زیر  در 
نکردند که وقتی بعضی به قدرت و جایگاه و مرتبه ای 
این  حقیقت  در  پندارند  خود  رعیت  را  ملت  رسیدند 
از  ما  مردم  داد.  شرف  و  عزت  اینان  به  که  بود  ملت 
بازی های سیاسی و حقوق ها و امالک نجومی گرفته 
محافظین  از  هایشان،  ماشین  دودی  های  شیشه  تا 
های  گاه  تفرج  و  استخر  و  پرهزینه  های  محافظت  و 
گروه  کنند.  می  ناامیدی  احساس  خصوصیشان 
دادن  قرار  جزمحور  راهی  هیپچ  سیاسی  های 
مبنای  بر  ساالری  شایسته  و  انقالب  های  آرمان 
در  انقالب  رهبر  ندارد.  انقالب  اصول  به  پایبندی 
فرمود  کشور  مسولین  به  خطاب  گذشته  سال 
را  ماه  بهمن  دو  و  بیست  در  مردمی  حضور  این 

   

ما  های  فعالیت  از  مردم  نداشتن  گالیه  حساب  به 
مردم  که  چرا  نیاورید  حساب  کشوربه  مسئولین  
کنند.  می  رنج  و  ناراحتی  احساس  و  مندند  گله 
به  توجه  ما  دولت  که  روزی  آن  )ره(:  خمینی  امام 
کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحۀ دولت و 
ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای 
به  و  برود  بیرون  کوخ  نشینی  خوی  آن  از  نخواسته، 
انحطاط  که  است  روز  آن  بکند،  توجه  کاخ  نشینی 
پیدا  دارند  تماس  او  با  که  کسانی  برای  و  خود  برای 
کاخ نشینی  خوی  مجلسیان  که  روزی  آن  می  شود. 
ارزندۀ  خوی  این  از  و  نخواسته،  خدای  کنند  پیدا 
برای  ما  که  است  روز  آن  بروند،  بیرون  کوخ نشینی 
از  کوچکی  جز  این  بخوانیم.  فاتحه  باید  کشور  این 
نشین  کاخ  واژگان  است،  کرده  سفر  امام  آن  سخنان 
در  نباید  اینکه  و  ومستکبر  مستضعف  نشین،  وکوخ 
حاکم  نشینان  برکوخ  نشینان  کاخ  اسالمی  جمهوری 
است. نشده  جدا  عزیز  امام  کالم  از  ای  لحظه  شوند؛ 

 امروز کار ما به کجا رسیده که در جمهوری اسالمی 
کلیدی  و  مهم  های  مسئولیت  به  نشینان  کاخ 
شدنند! فراموش  حال  در  نشینان  وکوخ  اند  رسیده 

در  غرق  کاخها  در  که  کسانی  راستی  به 
مردم  مشکالت  میتوانند  چگونه  اشرافیتند، 
پیشکش؟! آن  حل  کنند،  درک  حتی  را 

راسـت و چـپ دو لبه یک قیچـی سید عباس حسینی

مـعـرفـی     
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