
ــن روزهــای زمســتانی  ــوی ای ــش نشــانه ی گرماســت و ت آت
ــذا و  ــاق غ ــاد اج ــش آدم رو ی ــش کرد،آت ــه درک ــتر میش بیش
حتــی یــاد آتشــکده ی زرتشــتیان یــزد مینــدازه ،نیــاکان مــا از 
آتــش اســتفاده هــای زیــادی میکــردن هــم بــرای پاک شــدن 
ــده  ــرای عق ــزات و هــم ب ــز و ذوب فل ــرای پخــت و پ هــم ب
گشــایی و جنــگ!! بلــه گاهــی انســان هــای متعصــب هــزاران 
ســال پیــش وقتــی از جایــی یــا کســی ناراحــت بودنــد دســت 
بــه آتــش زدن آن میزدنــد مثــا اســکندر مقدونــی دســتور داد 
تــا ســپاهیان یونــان  تخــت جمشــید را آتــش بزننــد تــا نشــانه 
ــپاهیان  ــا س ــد و ی ــود کنن ــی راناب ــن پارس ــدن که ــای تم ه
ــا  ــه آتــش کشــیدند و ی ــاد را ب چنگیزخــان مغــول نیشــابور آب
ــش کشــیدندو  ــه آت ــان را ب ــا کرم ــگ دســتور داد ت ــور لن تیم
ــر در  ــه دســت هیتل ــه ب ــد ک ــی ان ــم مدع ــان ه ــی یهودی حت

آتــش ســوخته انــد !!و نــام آنــرا هلوکاســت نهــاده انــد
کا ایــن آتــش زدن ازگذشــته تــا بــه العــان ســنتی بــوده در 
میــان آنهایــی کــه زورشــان بــه عمــق فکــری و اندیشــه ای 
ــک  ــا ی ــت ی ــک مل ــان در ی ــان و رقیبانش ــدان و مخالف منتق
ــی  ــه در فضــای منطق ــی ک ــیده و در آنجای ــه  نمیرس مجموع
کــم مــی آوردنــد دســت بــه آتــش زدن آثــار و نشــانه هــای 
ــا بــه زعــم خــود اندیشــه ی متفــاوت  آن منطــق میکردنــد ت
بــا خــود را بدیــن نحــو از بیــن ببرنــد ،آری زمانــی کــه علمــای 
ــه حــق  ــرم آنکــه ب ــه ج ــه را ب ــان گالیل ــدس یون خشــک مق
میگفــت کــه زمیــن گــرد اســت و یــک صفحــه ی مســطح 
ــد !!  ــی انداختن ــوش م ــر از آب ج ــگ پ ــه درون دی ــت ب نیس

امــا امــروز هیــچ کســی نامــی از آن علمــای خشــک مقــدس 
ــه را  ــه گالیل ــا هم ــخ ام ــد در تاری ــل نمیبین ــب جاه و متعص
میشناســند و همــه معتقدنــد کــه گالیلــه درســت میگفــت کــه 

زمیــن گــرد اســت.
ســرتان را درد نیارم،مــی خواســتم بگویــم هنــوز هــم و در ایــن 
قــرن بیســت و یکــم هســتند کســانی حتــی در همین دانشــگاه 
یــزد کــه بــا منطــق چنگیــز و اســکندر و تیمــور و هیتلــر فکــر 
میکننــد ودر مقابــل منطــق صحیــح طیــف مقابلشــان وقتــی 
دچــار ضعــف میشــوند ســریع دســت بــه مشــعل و کبریــت و 
فنــدک میشــوند ،یــک بــار و در تاریــخ اســفند93موتور انجمــن 
ــک  ــدو ی ــش میزنن ــزد را آت اســامی دانشــجویان دانشــگاه ی
بــار بــه دفتــر آن ســو قصــد میکننــد و یکبــار هــم در تاریــخ 
بیســت هفتــم آذر95 بــرد تبلیغــات و پوســترها و اینفوگرافــی 
آن را در جلــوی دفتــر انجمــن اســامی شــبانه آتــش میزننــد 

و بــا شــجاعت فــرار میکننــد!!
ســوالی کــه پیــش مــی آیــد ایــن اســت کــه نیــت ایــن افــراد 
ترســو چیســت؟! جــرم و گنــاه انجمــن اســامی دانشــجویان 
دانشــگاه یــزد چیســت؟و نقــش مســئوالن امــر بــرای 

ــت؟! ــوادث چیس ــن ح ــرار ای ــری از تک جلوگی
ــه انجمــن  ــن باشــد ک ــراد ای ــن اف ــت ای ــه نظــرم شــاید نی ب
اســامی دانشــجویان دانشــگاه یــزد یعنــی  بزرگتریــن و 
قدیمــی تریــن تشــکل دانشــجویی اســتان یــزد را بــه حاشــیه 
ــد ،  ــاز بمان ــود ب ــی خ ــای اصل ــت ه ــا از ماموری ــانند ت بکش
ــگاه  ــجویان دانش ــن اســامی دانش ــد از انجم ــاید میخواهن ش

ــط  ــا خودشــان فق ــن ه ــاید ای ــد ،ش ــده گشــایی کنن ــزد عق ی
پیــاده نظامــی باشــند و از بیــرون دانشــگاه خــط گرفتــه باشــند 
شــاید هــم سردشــان شــده باشــد و میخواســتند خودشــان را 

ــد ــرد انجمــن اســامی گــرم کنن ــش زدن ب ــا آت ب
امــا جــرم انجمــن اســامی دانشــجویان دانشــگاه یــزد 
چیســت؟! شــاید جرمــش ایــن باشــد کــه ســعی کــرده مشــی 
ــت  ــد و در هف ــظ کن ــودش را حف ــی خ ــرد فراجناح و عملک
ــر  ــرد از ه ــرا ک ــل اج ــال قب ــه س ــی ای ک ــره ی سیاس مناظ
ــوت  ــان را دع ــف سیاســی مطــرح کشــور کارشناسانش دو طی
ــه هیــچ جناحــی نداد...شــاید  ــه ب کــرده و تریبــون تــک جهت
گناهــش ایــن باشــد کــه در مقابــل فســاد اقتصــادی چــه در 
ــت  ــه در دول ــران و چ ــهرداری ته ــان و ش اردوگاه اصولگرای
ــش  ــاید جرم ــه داد ش ــت و بیانی ــان موضــع گرف اصــاح طلب
ــداد  ــترین تع ــکل بیش ــن تش ــات ای ــه انتخاب ــد ک ــن باش ای
ــزد  ــتان ی ــطح اس ــده را در س ــترین رای دهن ــدا و بیش کاندی
داشــته اســت، شــاید گناهــش ایــن باشــد کــه میگویــد حریــت 
ــام انجمــن اســامی نبایــد  وآزادگــی جنبــش دانشــجویی و ن
ــتانداری و  ــه اس ــتگی ب ــی و وابس ــای جناح ــتگی ه ــه وابس ب
فــان نهــاد و بهمــان، شــخصیت و تفکــر جناحــی آلوده شــود

شــاید گنــاه انجمــن اســامی دانشــجویان دانشــگاه یــزد ایــن 
ــوری را در  ــه ی  کش ــه ی دو و س ــال رتب ــه پارس ــوده ک ب
بیــن تمــام تشــکل هــای دانشــجویی کشــوری در برگــزاری 

ــرده!! ــاتید و دانشــجویی کســب ک ــرات اس مناظ

انـاربـرجـام
و او قرن هاست که

         منتظِر آمدِن ماست
 

23
ی بینند،

دوربین ها شما را م

مراقب اعمالتان باشید!!
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اگــر بخواهیــم بــه میــوه فروشــی » برجــام  و شــرکاء « واقــع 
در وزارت امــور خارجــه ســری بزنیــم مــی بینیــم کــه گابــی 
هــای برجــام بــر روی دســت صاحــب ایــن میــوه فروشــی بــاد 
کــرده اســت و کســی حاضــر نیســت حتــی بــه نــرخ مفــت این 
گابــی هــا را بخــرد گابــی هایــی کــه تــا قبــل از تصویــب 
ــدگان از 420 رأی  ــس نماین ــق از مجل ــا آراء 419 رأی مواف ب
ــرای برخــی ارزش  ــه میشــد و ب ــرخ گــران فروخت ــه ن ــا ب گوی
ــرای  ــک مســتحضرید ب ــی داشــت. نی ــوی باالی ــادی و معن م
ــرود  ــتگی ن ــمت ورشکس ــه س ــی ب ــوه فروش ــن می ــه ای اینک
ــبت  ــه مناس ــم ب ــد گفتی ــوردن نیافتن ــان خ ــا از ن ــی ه و خیل
آییــن زیبــای ایرانیــان ســراغ انــار برجــام برویــم شــاید انــدک 
مقــداری فــروش داشــته باشــد. حــال میخواهیــم بــه بررســی 

انــار برجــام در شــب یلــدا بپردازیــم:

داماتــو چیســت و در کجــای انــار برجــام 
ــود؟ ــت میش یاف

ــه  ــا ب ــران )Iran Sanction Act( ی ــم ای ــون تحری قان
اختصــار ISAنــام طــرح پیشــنهادی ســناتور آلفونســو داماتــو 
ــا  ــال 1996 ب ــه در س ــت ک ــکا اس ــنای آمری ــس س در مجل
ــه  ــران ب ــت ای ــت نف ــرژی و صنع ــش ان ــم بخ ــدف تحری ه
تصویــب و بــه امضــای رئیــس جمهــور وقــت بیــل کلینتــون 

ــو مشــهور اســت. ــون دامات ــه قان ــیده اســت و ب رس
بــر اســاس متــن قانــون داماتــو ایــن قانــون تحریمــی هــر 5 
ــد میشــود. حــال  ــکا تمدی ســال توســط رئیــس جمهــور آمری
میخواهیــم بپردازیــم بــه ایــن کــه قانــون داماتــو در کجــای 
ــار برجــام یافــت مــی شــود؟ بایــد خدمتتــان عــرض کنــم  ان
کــه ایــن قانــون در هیــچ جــای انــار برجــام یافــت نمیشــود :( 
چــون مگــه مســخره بازیــه کــه یــه قانــون رو تــوی یــک انــار 

یافــت کنیــم :( اآلن بحــث جــدی هســت!!

برجام چگونه نقض شده است؟
بــا تصویــب قانــون داماتــو و اســتناد بــه متــن برجــام  طبــق 
ــد، در  ــی کردن ــی م ــرف آن را اجرای ــد دو ط ــه بای ــندی ک س
ــت  ــه دول پیوســت ســند برجــام یکــی از کارهــای مهمــی ک
آمریــکا موظــف بــه اجــرای آن اســت و طبــق ایــن ســند عــدم 
ــته  ــد، برداش ــی آی ــاب م ــه حس ــق ب ــض تواف ــرای آن نق اج
ــه  ــکا ب ــت آمری ــط دول ــو توس ــون دامات ــذف قان ــدن و ح ش
صراحــت قیــد شــده اســت ایــن قانــون در تاریــخ 31 دســامبر 
ــد  ــان خواه ــه پای ــش ب ــاه 95( مدت ــی 11 دیم 2016  ) یعن
رســید بــرای همیــن مجلــس نماینــدگان و مجلــس ســنا بایــد 
تصمیمــی بــرای مانــدگاری یــا عــدم مانــدگاری آن میگرفــت.

ــق و  ــا 99 رأی مواف ــکا ب ــنای آمری ــس س ــه مجل ــم ک دیدی
خدمتتــون عــرض کنــم بــا هیــچ رأی مخالــف طــرح تمدیــد 
10 ســاله قانــون داماتــو را بــه تصویــب رســاند. ایــن در حالــی 
اســت کــه پیــش از آن مجلــس نماینــدگان هــم رو ســفید از 
ــب 419 رأی  ــا تصوی ــد و ب ــرون آم ــام بی ــوه فروشــی برج می
ــوه  ــه می ــف ب ــک رأی مخال ــع ی ــق از 420 رأی در واق مواف

ــه« محکمــی گفــت. فروشــی برجــام »ن
ــکا  ــدی آمری ــد عه ــی از ب ــه ی کوچک ــه گوش ــت ک اینجاس
ــای  ــی ه ــه گاب ــم ک ــود و میبینی ــی ش ــکار م ــان آش برایم
ــنا  ــدگان و س ــس نماین ــرای مجل ــت ب ــرخ مف ــه ن ــام ب برج
ــه  ــد ب ــا نبای ــه تنه ــس مســئولین ن ــدارد؛ پ ارزش نداشــته و ن
ــد  ــار برجــام هــم نبایــد دل ببندن ــه ان گابــی برجــام حتــی ب
حتــی اگــر نزدیــک بــه شــب یلــدا باشــیم و بــرای گشــایش در 
امــور اقتصــادی مملکــت و ملــت بایــد بــه دنبــال راه گشــایش 

ــود. در داخــل کشــور ب
اینجاســت کــه نقــش اقتصــاد مبتنــی بــر غیــر نفــت خــود را 
نشــان میدهــد و فریــاد هــای مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه(  
ــانده  ــل پوش ــه ی عم ــود و جام ــنیده ش ــا ش ــن ج ــد در ای بای
شــود کــه میفرماینــد: اقتصــاد مقاومتــی شــعار نیســت؛ بلکــه 

یــک واقعیتــی اســت کــه بایــد محقــق شــود.

روحانی بی گناه است!!!!

باتوجــه بــه مطالــب گفتــه شــده هرچند کــه دولت در سیاســت 
هــای کان اقتصــادی نقــش بســزایی دارد، امــا مــی گویند: » 
اگــر انگشــت اشــاره ات را بــه ســمت شــخصی گرفتــی تــا بــه 
آن انتقــاد کنــی بــدان کــه چهــار انگشــت دیگــر بــه ســمت 
خــودت اســت « و بایــد بگویــم کــه  اگــر خودمــان اجنــاس 
ــی  ــاس ایران ــم را از اجن ــم بخری ــی خواهی ــه م ــره ای ک روزم
ــق اقتصــادی و  ــش بســزایی در رون ــا نق ــم قطع انتخــاب کنی

بــازار کســب و کار بوجــود خواهــد آمــد.
شــاید ایــن ســوال در اذهــان متبــادر بشــود کــه » بابــا اجنــاس 
ایرانــی کیفیــت خوبــی نــداره کــه!! « ایــن ســوالی بــود کــه 
ذهــن خــودم را همیشــه درگیــر مــی کــرد. مــی خواهــم نظــر 
شــما رو جلــب کنــم بــه مطلبــی کــه یکــی از رفقــا در یــک 
برنامــه دورهمــی اونــم از جنــس شــب یلداییــش و مبعثیــش 
ــی  ــب خیل ــن مطل ــرد،  ای ــوال مطــرح ک ــن س ــون همی پیرام
بــرای خــودم جــای تأمــل داشــت و اون مطلــب کذایــی ایــن 

بــود کــه: 
ــه اقتصــادی  ــت ک ــم گرف ــن تصمی ــی کشــور چی ــک موقع ی
مبتنــی بــر خــودش داشــته باشــه مــردم ایــن کشــور تصمیــم 
گرفتــن کــه اجنــاس خودشــون رو حتــی بــا بدتریــن کیفیــت 
ــا  ــه مث ــدا کن ــق پی ــون رون ــب و کار خودش ــا کس ــد ت بخرن
ــت  ــون از کیفی ــل هاش ــت موبای ــی کیفی ــت حت راوی میگف
گوشــی هــای جــی ال ایکــس خودمــون هــم پاییــن تــر بــود.

ــک  ــک ت ــب ت ــی از جان ــل توجه ــت قاب ــوع حمی ــن موض ای
ــه و  ــا همدیگ ــم ب ــم کمــک کنی ــه بتونی ــاز داره ک ــا نی ــا ه م
ــرات  ــن تقصی ــی انداخت ــی و سیاس ــای جناح ــدای از بحثه ج
گــردن ایــن و اون بــه دنبــال ایــن باشــیم کــه بحــث اقتصــاد 
مقاومتــی رو بــه عنــوان ســرلوحه امــور خودمــون قــرار بدهیــم 
و از شــعار دادن پرهیــز کنیــم و بگیــم در ایــن موضــوع جنــاب 
آقــای روحانــی ریاســت محتــرم جمهــور هــم بــی گنــاه اســت 
ــال  ــه دنب ــم و ب ــم بدهی ــت ه ــت در دس ــد دس ــی بای و همگ

موفقیــت هــای ایــران اســامی باشــیم.

صرفا جهت اطالع!انـاربـرجـام
پایگاه خبری تحلیلی تابناک:

سفیر روسیه در آنکارا به ضرب گلوله ترور شد / ضارب یک 
افسر درحال خدمت پلیس ترکیه بوده است / مکالمه سرد 

پوتین با اردوغان / سفارت آمریکا در آنکارا به حالت تعطیل 
درآمده است

پایگاه خبری تحلیلی تابناک:
روحانی: تورم تک رقمی است و رشد اقتصادی ۷.14 درصد 

شده و ۷00 هزار شغل ایجاد کردیم/ رئیس جمهور تنها فردی 
است که با رای سراسری مردم انتخاب می شود و مسئولیت 
اجرای قانون اساسی با اوست/کسی نگوید در این سه سال 

منشور حقوق شهروندی چه شد

پایگاه خبری تحلیلی تابناک:
»حلب« بزرگ ترین شهر سوریه به طور کامل آزاد شد

پایگاه خبری تحلیلی تابناک:
سازمان سنجش:

ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد سال 96 از روز چهارشنبه، 
اول دی ماه امسال آغاز می شود و تا روز سه شنبه،هفتم دی ماه 

ادامه دارد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب:
روحانی خطاب به آمانو: اقدام اخیر آمریکا مغایر برجام و موجب 
بی اعتمادی جهانی به آمریکا است/ همان طور که رهبر معظم 

انقاب اعام کردند، ما به تعهدات خود پایبند بوده و آغازگر 
نقض تعهدات نخواهیم بود

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب:
میرتاج الدینی، معاون پارلمانی احمدی نژاد در گفتگو با 

»انتخاب«؛
نظر ناطق نوری در مورد روحانی نظر جریان اصولگرا نیست / 
حتما مقابل روحانی، کاندیدا خواهیم داشت / آیت اهلل مصباح 
با انتخاب نهایی اصولگرایان همراه خواهد شد / در سال 92، 

کسی را رقیب خود نمی دانستیم

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب:
باراک اوباما در آخرین نشست خبری خود:

صریحا به پوتین گفتم از اخال در انتخابات آمریکا دست بردار 
/ هیاری در رقابتی ناعادالنه قرار گرفته بود / ترامپ پیش از 

تصمیم گیری به دقت توجیه خواهد شد

خبرگزاری فارس:
نامه 146 نماینده به رئیس جمهور در انتقاد به تنزل جایگاه 

آموزش عالی در بودجه

خبرگزاری فارس:
کری: با برنامه هسته ای کنونی ایران نمی توان بمب ساخت/

کشورهای خارجی به دموکراسی ما می خندند/حیف شد توافق 
همکاری با روسیه در سوریه بر هم خورد

خبرگزاری فارس:
مشاور پیشین کمیسیون برجام مجلس:

99 درصد مسؤوالن از متن برجام بی خبرند/ رئیس جمهور بعد 
از نقض برجام برخاف نامه رهبری عمل می کند/ آمریکا تیر 

خاص را در دو صفحه آخر برجام زد!

خبرگزاری فارس:
الریجانی در صحن علنی مجلس:

الیحه برنامه ششم تقدیمی دولت هیبت الیحه را نداشت

ً



و او قرن هاست که منتظِر آمدِن ماست...

نمـاز واجـب نیـس!!

عکـس نوشـت

صرفا جهت اطالع!

3

کنیــم و درش را محکــم مــی بندیــم و حتــی شیشــه را گــم و گــور مــی کنیــم تــا از آن اثــری 
هــم باقــی نمانـَـد. قــرن هاســت از یــک طــرف بــه احتــرام حضــرت مــی ایســتیم و دســتمان را 
بــر ســر مــی گذاریــم و ســرمان را خــم مــی کنیــم امــا از طــرف دیگــر افســار ســر و گردنمــان 
را در مقابــل دشــمن شــل مــی کنیــم. قــرن هاســت هــر روز بــرای آمدنــش دعــا مــی کنیــم و 

بــرای نیامدنــش کارهــای زیــادی...

گویــی شــده ایــم همــان طایفــه ای کــه هــر گونــه 
مفســده ای را انجــام مــی دهنــد و منــت هــم مــی 
ــی  ــم م ــور را فراه ــه ی ظه ــا زمین ــه م ــد ک گذارن

کنیــم.
گاهــی بــا فکــِر بــه وضعیــت کنونــی در ذهنــم ایــن 

دو بیتــی تداعــی مــی شــود:
ــا ز ســر  ــم  آق ــا کردی ــرج تمن ــد کمــی ف » هــر چن

ــم ــو را وا کردی ــش ت خوی
شــرمنده ولــی خاصــه تــر مــی گویــم   بــا واژه ی 

انتظــار بــد تــا کردیــم«
بــه راســتی تــا چــه حــد تفــاوت و فاصلــه وجــود دارد 

بیــن یــک طــرف و طــرف دیگر؟!
البتــه ناگفتــه نمانَــد بعضــی هایمــان انــدک عملــی 
را چاشــنِی انتظارمــان مــی کنیــم امــا اگــر ایــن هــا 
کافــی بــود کــه ماِهمــان تــا  بــه ایــن موقــع پشــت 

ابــر نمــی مانــد.
ــه خــود را منتظــر  ــم از اینکــه چــرا و چگون  متعجب
مــی دانیــم و امــام را غایــب؟! در صورتــی کــه گویی 

ظهــور، ایــن کلمــه ی چهــار حرفــی کــه ریشــه اش 
بــه قــرن هــا پیــش بــر مــی گــردد؛ بشــریت را بــا 
واژه ای بــه نــام انتظــار آشــنا کــرده. قــرن هاســت 
ــار و  ــوی انتظ ــور. در تکاپ ــرای ظه ــم ب در تکاپویی

دعــا و نیایــش...
دفتــر زمــان جلویمــان ورق مــی خــوَرد و آینــده مــی 
آیــد، تاریــخ پیــش رویمــان اســت و گذشــته را مــی 
بینیــم  بــاز منتظریــم. ســر گذشــت حضــرت طالــوت 
را مــی خوانیــم، ماجــرای جنــگ احــد را مــی دانیــم 
ــماری  ــم روز ش ــاز ه ــم و ب ــم منتظری ــاز ه ــا ب ام
مــی کنیــم بــرای آمــدن 313 نفــر. قــرن هاســت از 
یــک طــرف دســت بــه آســمان، العجــل العجــل می 
ــا از  ــم ام ــب ظهوری ــر ســجده، طال ــم و ســر ب گویی
ــِب مــردم،  ــه جی طــرف  دیگــر مختلســانه، دســت ب
ــرن  ــم. ق ــایش خودمانی ــب آس ــول، طال ــر پ ــر ب س
هاســت از یــک طــرف مــی نویســیم و مــی خوانیــم 
و دم مــی زنیــم از ولــی عصــر و عشــق  بــه مــوال اما 
از طــرف دیگــر خــون ایــن و آن را در شیشــه مــی 

خودمــان در غیبــت بــه ســر مــی بریــم و منتظــر حقیقــی ایشــان هســتند. انتظــار خــوب 
اســت. دعــا خــوب اســت امــا مــا قبــل از هــر چیــز بایــد عاملــی باشــیم بــرای ظهــور. 
همانطــور کــه عاملــی بودیــم بــرای غیبــت. قــرن هاســت کــه ایشــان در انتظــار عملــی 
از جانــب مــا، دســت بــه آســمان انــد و دعــا مــی کننــد بــرای آمــدِن مــا، بــرای ظهــور مــا 
و مــا قــرن هاســت تنهــا از خــود مــی پرســیم تــا کنــون چــه کــرده ایــم بــرای ظهــور؟!

اگــر در نمــاز سســتي و کاهلــي داریــد امــا نگــران هم هســتید 
ــن  ــود مطمئ ــراه بش ــت و روب ــان درس ــد نمازت ــي خواهی و م
باشــید خــدا شــما را مــي خواهــد و کمــک تــان خواهــد کــرد، 
ــامت  ــانه س ــت نش ــما هس ــه در دل ش ــوري ک ــن ن ــرا ای زی

ــب شماســت. قل
نخســتین قــدم بــراي اصــاح نمــاز ایــن اســت کــه نگاهمــان 
را عــوض کنیــم. مــا معمــوال نمــاز را وظیفــه و تکلیــف دینــي 
مــي دانیــم و بــراي همیــن حــال و حوصلــه اش را نداریــم ! و 

برایمــان ســخت اســت
ــاور کنیــم کــه خــدا بــه نمــاز مــا نیــازي نــدارد و  امــا اگــر ب
ایــن مــا هســتیم کــه مثــل بنزیــن ماشــین و شــارژ موبایــل 

بــه نمــاز محتاجیــم قضیــه فــرق مــي کنــد
ماشــین بــدون بنزیــن هــم کــه کنــار خیابــان مانــده شــکلش 
ــد  ــي کن ــت م ــن دارد و حرک ــه بنزی ــیني اســت ک ــل ماش مث

ــي مشــکلش در ظاهــر نیســت ول
مــا هــم کــه نســبت بــه نمــاز بــي توجــه هســتیم ظاهرمــان 
فرقــي نــدارد ، مــي خوریــم و مــي خوابیــم و حــرف مــي زنیــم 

امــا حرکــت معنــوي و رشــد و تعالــي نداریــم
اگــر بــاور کنیــم کــه مثــل غــذا بــراي رشــد و ســامت محتاج 
نمــاز هســتیم ، اگــر بــاور کنیــم کــه مثــل دارو بــراي بهبــود و 
درمــان خودمــان نیــاز بــه نمــاز داریــم ، اگــر بــاور کنیــم کــه 
ــال  ــا دنب ــت م ــدا ... آن وق ــراي خ ــه ب ــراي ماســت ن ــاز ب نم
نمــاز مــي دویــم و بــراي نمــاز خوانــدن لحظــه شــماري مــي 

کنیــم
متاســفانه از اول نمــاز را ایــن طــوري بــه مــا یــاد نــداده انــد 
و جــوري برایمــان مطــرح کــرده انــد کــه »تکلیــف » اســت 
و همیشــه گفتــه انــد کــه نمــاز واجــب اســت و نخوانــي بــه 

جهنــم مــي روي !

در حالــي کــه بایــد بگوییــم : نمــاز واجــب نیســت ! بلکــه نیــاز 
و احتیــاج و ضرورتــي اســت کــه بایــد برایــش التمــاس کنیــم 
و مثــل معتادهــا اگــر بــه مــا نرســد حالمــان بــد باشــد و دربــه 

در دنبالــش بدویــم !
در واقــع مشــکل مــا اول در ســاحت نظــري و فکــري اســت.  
ــاور را پیــدا کنیــم اصــا الزم نیســت  اگــر ایــن احســاس و ب
ــم  ــان را ه ــد. بلکــه دســت و پایم ــر بده ــا تذک ــه م کســي ب
ببندنــد و تــوي ســلول انفــرادي هــم محبــوس مــان کننــد بــاز 
هــم نمــاز التیــام و آرامــش و لــذت و خوشــي مــا خواهــد بــود.

محمدرضا زائری  _ یادداشت روزنامه صبح نو  



ــام  ــمزه ش ــر خوش ــه خمی کاش آن شــب کســی اعتراضــی ب
ــود، ای کاش.... ــن نب ــان ای ــال و روزم ــا االن ح ــت ت نداش

ــای  ــن ه ــب دوربی ــر نص ــود ب ــازی ب ــراض آغ ــه اعت و نتیج
ــا!! ــگاه م ــر و روی دانش ــر س ــته ب ــدار بس م

دیگــر حتــی جــرات نداریــم در محوطــه خوابــگاه و دانشــگاه 
در جمــع دوســتانه از تــه دل بخندیــم چــون مــی ترســیم بــا 
خنــده مــا در درس دادن اســتاد خللــی ایجــاد شــده و بــا توجــه 

بــه ویدئــو چــک آن هــا مــی تواننــد مــا را محکــوم کننــد.
اینقــدر کــه در بعضــی نقــاط دانشــگاه دوربیــن نصــب شــده 

ــدارد. ــرای ثبــت ن حتــی ســالن کنفرانــس هــم دوربیــن ب
ــر  ــده کمت ــب ش ــا نص ــن ه ــن دوربی ــی ای ــه تازگ ــون ب چ
کســی از وجــود آنهــا خبــر دارد لــذا وظیفــه بــود بــه عرضتــان 

ــد. ــع کنی ــتان را جم ــانیم حواس برس
ــورد  ــن م ــت، اولی ــوع اس ــن کار ممن ــد چندی ــه بع ــن ب از ای
چالــش حــوض علــوم پایــه اســت و چــون دســتگاه دقیقــا بــر 
ایــن محــل مشــرف اســت دیگــر نمــی توانیــد همکاســتان را 
پــس از امتحانــات پایــان تــرم خــرداد مــاه در حــوض جلــوی 

ــد و... ــه بیندازی کتابخان
ــانی  ــه کس ــت ک ــن اس ــگ ای ــای پارکین ــن ه ــی دوربی خوب
کــه بــرای ســرگرمی و مــزاح قــرار اســت خــراب کاری 
ــار  ــی کافیســت ازکن کننــد دســت از ایــن کار مــی کشــند ول
ــه  ــت ک ــت اس ــی، آنوق ــذر کن ــی گ ــاتید اتفاق ــک اس پارکین
ــتاده  ــاتید فرس ــه ی اس ــرام هم ــه تلگ ــط و ب ــان ضب تصویرت

ــد. ــش آی ــکلی پی ــادا مش ــه مب ــود ک ش
ــه ضــرر  ــه ب ــی اســت ک ــرای وقت ــا ب ــن ه ــه همــه ی ای البت
ــود را  ــل خ ــی موبای ــرض گوش ــه ف ــر ب ــد و اگ ــجو باش دانش
روی نیکمــت جــا گذاشــتی و رفتــی همــان وقــت را دوربیــن 
ــت  ــد حواس ــی گوین ــوده و م ــوش ب ــرده وخام ــط نک ــا ضب ه
کجاســت؟ همیــن جــوری درس میخونــی؟ فــردا همیــن 
ــی رســانند  ــی؟ و م ــی خــوای بچرخون جــوری مملکــت رو م
کــه همســایه ات را دزد نکــن و آخــر کار چیــزی هــم طلبــکار 
ــود. ــوش ب ــت خام ــن هایشــان آن وق ــه دوربی ــی شــوند ک م

ــده  ــدک بودجــه ی مان ــم ان ــی کنی ــه شــما پیشــنهاد م ــا ب م

ــاق،  ــرو، ات ــالن، راه ــد و س ــته بخری ــن مداربس ــم دوربی را ه
ــوره  ــه ج ــا هم ــه م ــد ک ــز کنی ــا را مجه ــام ه کاس  و حم

ــی راحــت باشــد. ــر اتفاق ــت ه ــان باب خیالم
ــر  ــراد غی ــردد اف ــه ت ــت ک ــن هس ــن ای ــی دوربی از مزایای
دانشــگاهی تــو محیــط دانشــگاه رو کنتــرل میکنــه و دیگــه 
اونــی کــه معلــوم نیســت از کجــا اومــده و چجــوری اومــده 
داخــل محوطــه آموزشــی رو پیــدا کنــه ولــی آیــا واقعــا کســی 
هســت کــه بخواهــد ایــن هــا رو بــا دقــت و مــو بــه مــو زیــر 
نظــر بگیــرد تــا از حالــت دوربیــن دکــوری بــه دوربیــن هــای 

کارآمــد تبدیــل شــوند؟؟؟؟
ــه،  ــران سفیدآب،کیس ــر نگ ــا دیگ ــال م ــر ح ــه ه ــی ب ول
ــام  ــود در حم ــته خ ــا گذاش ــای ج ــنگ پ ــت و س ــگ، تش لن
نیســتیم)حمومی ای حمومــی، شــامپو و صابونــو بــردن، 

ــردن(. ــو ب ــِت طام ــم تش ــون جهن ــامپو و صاب ش
دیگــر نگــران لبــاس خــوش رنــگ خــود کــه آن را بــر روی 

رخــت آویــز در راهــرو انداختــه ایــم، نیســتیم.
دیگــر کســی جــرات نــدارد در ســالن TV دمپایــی صورتــی 
یــا ســرمه ای رنــگ مــا را کــش بــرود چــون دوربیــن آن را 

ضبــط کــرده و مــا از ایــن بابــت هییییــچ نگرانــی نداریــم.
ــه  ــه میش ــه ک ــش این ــه خاصیت ــن باش ــه دوربی ــا ک ــر ج ه
اقــا دزده رو راحــت تــر و ســریع تــر گیــر بنــدازی امــا نمــی 
دونــم چــرا دوربیــن هــای مــا تــو ایــن عملیــات ضعیفــا مثــا 
همیــن ســال گذشــته کــه مــورد داشــتیم آقــا دزده اومــده هــر 
چیــزی کــه دوســت داشــت رو مثــل فروشــگاه هــای شــیک 
بــه دقــت و بــا فرصــت فــراوان انتخــاب کــرده و هرچــه بــود 
ــه ی  ــان در هم ــن زم ــا ای ــرده و دقیق ــود ب ــا خ ــود را ب و نب
ــه  ــد  البت ــه باش ــی ک ــز جای ــتیم ج ــن داش ــا دوربی ــکان ه م
مــوردی نــدارد مــا گذشــتیم از آن همــه وســیله، بــرای خــودت 
ولــی خواهشــا بــرای پــروژه هــای دیگــر ایــن کارهــا را نکــن، 
کاش بــه جــای برداشــتن دو ریــش تــراش ، یکــی را بــر مــی 
داشــتی و بــه جایــش یــک انگشــتر دیگــر برمــی داشــتی، تــو 
ــاید  ــی، ش ــا واقع ــتی گل من....)کام ــق انتخــاب داش ــه ح ک

بــرای شــما هــم اتفــاق بیفتــد(
ــوری  ــمند را ج ــردد هوش ــرل ت ــتید کنت ــوز نتوانس ــتی هن راس
تنظیــم کنیــد کــه دو خــودرو پشــت ســر هــم از آن رد نشــوند؟ 
اگــر نشــد مــوردی نیســت آن را همچــون صحــن دانشــگاه بــا 

تجمــع دوربیــن هــا چــک کنیــد.
مــا از شــما بابــت ایــن زحمــات متشــکریم ولــی فقــط یــک 
ســوال دوربیــن هــای صحــن دانشــجو دقیقــا چــه کاربــردی 
دارد؟ ســال بــه ســال کــه مراســمی در آن برگــزار نمــی شــوند 
ولــی از آنجایــی کــه بایــد همــه کنتــرل شــوند و النــه مورچــه 
ــادی  ــرور زی ــور و م ــه عب ــود دارد ک ــا وج ــی در آن ج فراوان

دارنــد دانشــگاه مجبــور اســت آن هــا را چــک کنــد. 
در آخــر عــرض کنــم کــه خواهشــا خنــده و گریــه هــا و همــه 
ــی بکشــیم،  ــه راحت ــد نفســی ب ــد بگذاری ــا نگیری ــز را از م چی
مــا قــول مــی دهیــم گــزارش روزانــه کارهایمــان را از طریــق 
تلگــرام برایتــان بفرســتیم چــون در حــال حاضــر همــه ی مــا 
ــا دانشــگاه را  ــق و پژوهــش گــرم اســت ت ــه تحقی ســرمان ب
بــه 10 دانشــگاه برتــر ایــران برســانیم و وقــت اضافــه بــرای 
ــم  ــه بخواهی ــم ک ــگاه نداری ــا در دانش ــن ه ــر از ای کاری غی
جلــوی دوربیــن یــا بهتــر اســت بگویــم میکروســکوپ هــای 

شــما فیلــم بــازی کنیــم.

ــی  ــم و حت ــا نداری ــن ه ــن دوربی ــه ای ــه ای ب ــا اصــا توج م
اگــر از قــاب ایــن دوربیــن هــا هــم اســتفاده کنیــد مــا از آن 

ــاد حســاس نشــو گل مــن... ــس زی ــم پ حســاب مــی بری

وقایع دانشگاهیهدوربین ها شما را می بینند،مراقب اعمالتان باشید!!
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و حواشــی دانشــگاه خودمــون رو بــه صــورت  
ــد در  ــه من ــجویان دغدغ ــما دانش ــا ش ــی ب خودمان

ــذارم ــون بگ می

خبر پرطرفدار ازدواج دانشجویی 
نهــاد رهبــری دانشــگاه بــرای ازدواج دانشــجویی و اقامــت 
رایــگان در مشــهد مقــدس و برگــزاری کارگاه آموزشــی از 

ــی آورد :( ــل م ــه عم ــام ب ــت ن ــدان ثب عاقمن

دکتر شریعتی در دانشگاه یزد!! 
ســاختمان دانشــکده روانشناســی و علــوم تربیتــی دانشــگاه یــزد 
ــاح  ــر شــریعتی نیاســر افتت ــوم دکت ــر عل ــاون وزی ــا حضــور مع ب

شــد.

اندر احواالت برنامه های سیاسی دانشگاه
برنامــه سیاســی ای اخیــراً در دانشــگاه برگــزار شــد کــه حواشــی 
آن بزرگتــر از متنــش بــود! و کار را بــه بیانیــه  و اعتــراض 

ــم: ــی دان ــل را الزم م ــکات ذی ــر ن ــی آن ذک ــاند؛که در پ کش

ــد کــه ســخنران  1-اگــر مســئولین ونهادهــای دانشــگاه معتقدن
جلســه ای فتنــه گراســت کــه ازابتــدا نبایــد مجــوزی صــادر مــی 

کردنــد.
2-از برگزارکننــدگان  و شــرکت کننــدگان جلســه انتظــار میــرود 
کــه باپرســش هــای شــفاهی وکتبــی خــود ســخنران جلســه را 
ــه اغتشــاش  ــری ای کــه جوجلســه را ب ــه موضــع گی ــور ب مجب
بکشــاند و خــاف خطــوط قرمــز انقــاب باشــد نکنند.مواضعــی 
کــه واضــح اســت خــاف قانــون و خــط مشــی انقــاب ومصالح 

ملــی اســت .

کسب دومدال نقره و برنز )لوح تقدیر(
انجمــن اســامی دانشــجویان دانشــگاه یــزد در جشــنواره 
ملــی  کرســی هــای آزاد اندیشــی موفــق بــه کســب رتبــه دوم 
کشــوری در بخــش برگــزاری مناظــره ی سیاســی بیــن اســاتید 
و رتبــه ی ســوم کشــوری مناظــره دانشــجویی در بیــن همــه ی 

تشــکل هــای کشــور شــد.

راستی ثبت نام وام ترم آینده شروع شد
ــم  ــجویی اع ــای دانش ــواع وام ه ــی ان ــجویان متقاض ــه دانش کلی
از روزانــه، نوبــت دوم و ویــژه دکتــرا کــه مــدارک آن هــا 
ــدوق  ــال دانشــجویی صن ــتم  پورت ــق سیس ــد از طری ــه بای کامل
ــخ  95/9/28  ــانی  http://bp.swf.ir   از تاری ــه نش ــاه ب رف
لغایــت95/11/10 نســبت بــه ثبــت درخواســت وام اقــدام کنــن.

درپایان
ــه همــکاری در نشــریه میثــاق رو دارن  دوســتانی کــه تمایــل ب
از طریــق راه هــای درج شــده در شناســنامه نشــریه  بــه اطــاع 

مــا برســونن


