
       میــاد زردان|22 عــددی نوســتالژیک بــرای مــا ایرانیــان اســت ،حــاال چــه 22 
بهمــن باشــه چــه 22 فروردیــن! بلــه 22 فروردیــن آغــاز نــام نویســی دوازدهمیــن انتخابــات 
ریاســت جمهــوری بــود ، مــن قصــد نــدارم تحلیــل انتخاباتــی بدهــم البتــه قصــد دارم ولــی 
ــا وجــود آدمهایــی مثــل دکتــر  ــه!کال ب ــم ن ــه اینکــه مــن نتوان نمــی توانــم تحلیــل بدهــم! ن

احمــدی نــژاد و غرضــی و اینهــا در سیاســت ایــران اصــال نمــی شــود تحلیــل داد!
امــروز نمــی خواهــم از بیــش از 1636 کاندیــدای انتخابــات ریاســت جمهــوری و ســوژه هــای 
ــم اون  ــون دیدی ــه همم ــه اینک ــم، ک ــرف بزن ــون درآوردن ح ــگاران از توش ــه خبرن ــزی ک طن
کاندیــدای 18 ســاله ای رو کــه میگفــت میخــوام بــه هرکــس 25 میلیــون وام ازدواج بدهــم! 
یــااون جــوان دمپایــی پــوش میبــدی رو کــه بــا شــعار » مســکن دلــواز« کاندیــد شــده بــود 
و یــا اون مــرد جوانــی کــه متولــد 1367 بــود و میگفــت فــوق لیســانس داره و چــون شــغلی 
ــد  ــا اون دختــر خانــم جوانــی کــه متول نداشــته اومــده کاندیــدای ریاســت جمهــوری شــده! ی
ــا اون  ــده! ی ــان اوم ــرژی هســته ای و ازدواج جوان ــت از ان ــرای حمای ــت ب ــود و میگف 1372 ب
پیرمــرد هفتــاد ســاله ای کــه بــرای حمایــت از محیــط زیســت و حقــوق حیوانــات آمــده بــود! 
یــا آن کشــاورزی کــه بــا هفــت کالس ســواد آمــده بــود تــا از کشــاورزان و دامــداران حمایــت 
کنــد! یــا آن جــوان هجــده ســاله ای کــه میگفــت آمــده ام تــا وزیــر نــود ســاله نداشــته باشــم! 
یــا آن مــرد میانســالی کــه میگفــت برنامــه ی مــن ایــن اســت کــه هرکــس هرچقدرنیــاز داره 
بــراش پــول چــاپ کنــم تــا مشــکلش حــل بشــه!همه رو شــنیدیم و دیدیــم و خندیدیــم!! امــا 
ــدن هــای  ــگاران و خندی ــاب خبرن ــه نظــرم در ورای همــه ی ایــن ســوژه هــای ن دوســتان ب
مــردم مــا بــه ایــن کاندیداهــای طنــز انتخابــات ریاســت جمهــوری یــک حــرف جــدی نهفتــه 

اســت! وآن آرزو هــا وانتظاراتشــان ازرئیــس جمهورآینــده اســت! مگــر مشــکالت و آرزوهــای 
ایــن مــردم چیــزی جــز اشــتغال و مســکن و وام ازدواج و اتحــاد مســئولین و محیــط زیســت 
و دارو و اســتقالل سیاســت خارجــه و نشــاط و شــفافیت مالــی و اداری و احتــرام بــه همــه ی 

اقــوام و بــاور کــردن جوانــان اســت؟!
ــرای همــه  ــواز« و چــاپ اســکناس ب ــه شعار»مســکن دل ــرام بیشــتری ب ــا احت حــاال شــاید ب

نــگاه کنیــم!

روحانی علیه روحانی
تــا چنــد روز پیشــتر اکثــر تحلیــل هــا ایــن بــود کــه رقیــب حجــت االســالم حســن روحانــی 
یــک روحانــی دیگــر بــه نــام حجــت االســالم ســید ابراهیــم رئیســی.. یعنــی یــک روحانــی 
علیــه روحانــی عمــل خواهــد کــرد ،  البتــه جــور دیگــری هــم ایــن جملــه را میتــوان دیــد! 
بدیــن نحــو کــه رقیــب روحانــی عملکردچهــار ســاله ی خــود روحانــی اســت، و همــه میگفتند 

کــه اصولگرایــان در قالــب جمنــا روی آقــای رئیســی اجمــاع میکننــد.

جمنا اجماعی برای فروپاشی
ــک  ــه ی ــزاری هــای اصولگــرای وابســته ب ــر گ ــری روی تلکــس خب ــر خب ــاه پیــش ت چندم
نهــاد خــاص رفــت مبنــی بــر تشــکیل جبهــه ی مردمــی نیروهــای انقــالب اســالمی و کــم 
کــم کــه جلوتــر رفتیــم تبدیــل شــد بــه مجمــع اصولگرایــان زیــرا خبــری از هیــچ اصــالح 

طلبــی در آن نبــود                                    
                                                                ادامه در صفحه بعد

محمـود علیـه دو روحـانی!

منجی ایران! رئیسی؟احمدی نژاد؟روحانی؟
ـ    .3 ـ    .4ص ـ    .2ص ص

وقایع دانشگاهیه!   #جسارتا!



راغیــر       2 طلبــان  اصــالح  تمــام  جمنــا  )البــد 
انقالبــی میدانســت!( امــا جمنــا بــا دوهــدف شــروع بــه 
کار کــرد 1- جمــع کــردن همــه ی نیروهــای انقــالب 
اسالمی)شــمابخوانیداصولگرا!(2- تعییــن یــک کاندیــدای واحــد 
جمهــوری ریاســت  انتخابــات  بــرای 

امــا هرچــه جلوتــر رفتیــم اتفاقاتــی افتــاد کــه باعــث شکســت 
ــل  ــانی مث ــد،اوالکه کس ــا ش ــه ی جمن ــی محترمان و فروپاش
قالیبــاف و جلیلــی کــه از همــان اول فهمیــده بودنــد جمنــا بــه 
دنبــال حــذف آنهــا از صحنــه بــه نفــع آقــای رئیســی و زاکانــی 
اســت از همــان اول حتــی یکبــار هــم در جلســات آن شــرکت 
نکردنــد و نهایتــا جلیلــی بــا بــی محلــی بــه جمنــا کنــاره گیری 
کــرد و قالیبــاف هــم مســتقل وارد انتخابــات شــد حتــی موتلفــه 
اســالمی هــم بــا میرســلیم وارد انتخابــات شــد،ونیکزاد هــم بعد 
ــوان و  ــاش ج ــر از بذرپ ــد و کمت ــم ش ــا هفت ــه در جمن از آنک
ــت  ــوری  رد صالحی ــت جمه ــل ریاس ــه دور قب ــی ای ک زاکان
ــود رای آورد از  ــاورده ب ــم رای نی ــس ه ــود و در مجل ــده ب ش
ــد  ــی آی ــش م ــه پی ــوالی ک ــط  س ــد!این وس ــد ش ــا ناامی جمن
ایــن اســت کــه چــرا جمنــا فروپاشــید؟! جــواب مشــخص اســت 
چــون از اول هــم بــه دنبــال اتحــاد بــرای پیــدا کــردن گزینــه 
ــی رئیســی را  ــی یعن ــه نهای ــک گزین ــود بلکــه ی ــی نب ی نهای
انخــاب کــرده بودنــد و بــه دنبــال اجماعــی ظاهــری بــر روی 

ــد!!   او بودن

شوک بهاری

اتفــاق  یــک  امــا 
تحلیــل  تمــام 
ــی  ــای انتخابات ه
بــازی  و 
ــه  ــی را ب سیاس

ــر  ــن خب ــم ریخــت و آن ای ه
بــود» احمــدی نــژاد آمــد« خبــری کــه بــه 

ــرد«  ــام ک ــت ن ــات ثب ــژاد در انتخاب ــدی ن ــه » احم ــرعت ب س
تبدیــل شــد و شــد خبــر تیتــر یــک بســیاری از خبــر گــزاری 
ــه  ــه ی کالم آنک ــوری؛ خالص ــی و کش ــرح جهان ــای مط ه
ــه  ــم ک ــارس و تســنیم ه ــل ف ــی مث ــزاری های ــر گ ــی خب حت
چندســالی بــود احمــدی نــژاد را سانســور خبــری کــرده بودنــد 
مجبــور شــدند بعــد از مدتهــا تیتــری را  بــه محمــود احمــدی 
ــه  ــه ب ــان داد ک ــژاد نش ــدی ن ــد و احم ــاص بدهن ــژاد اختص ن
ــن  ــی تری ــش بین ــل پی ــر قاب ــی غی ــات اروپای ــول آن دیپلم ق

اســت خاورمیانــه  و  ایــران  سیاســتمدار 

شعارهرچی مرده احمدی برمیگرده..
عــده ای ایــن نــام نویســی را غیــر قابــل پیــش بینــی دانســتند 
ــژاد در  ــدی ن ــه احم ــان ک ــان زم ــن هم ــر م ــه نظ ــی ب ول
ــا را  ــه ه ــد یاران ــت 97 در ص ــی گف ــه روحان ــاب ب ــواز خط اه
میخواهنــد و تــو غلــط میکنــی میگویــی بــد اســت! تــو غلــط 
کــرده ای! همــان موقــع بایــد میفهمیدیــم کــه احمــدی نــژاد 
شــعار طرفدارانــش مبنــی بــر » شــعاره هرچــی مــرده احمــدی 
برمیگــرده« را بــی جــواب نخواهــد گذاشــت ،امــا این بازگشــت 
از ایــن جهــت مــورد توجــه اســت کــه رهبــری  در مهــر مــاه 
ســال گذشــته فرمودنــد توصیــه بنــده بــه بــرادر مومنــم ایــن 
ــدا  ــت کاندی ــور نیس ــودش و کش ــت خ ــه مصلح ــه ب ــت ک اس
بشــوند و ایــن دو قطبــی مضــر ایجــاد میکنــد !و احمــدی نــژاد 
ــد  ــت میکن ــرد از آن تبعی ــالم ک ــرش اع ــد روز بعدت ــم چن ه
وبــه نزدیکانــش توصیــه کــرد وارد انتخابــات نشــوند ،هرچنــد 
ــدون حضــور او هــم  ــژاد معتقــد اســت کــه ب خــود احمــدی ن
انتخابــات بیــن رئیســی و روحانــی دوقطبــی شــده اســت و بــا 
ورود او فضــا ســه قطبــی خواهــد شــد و او صرفــا بــرای حمایت 
از آقــای بقایــی کاندیــدا شــده و بــر ســر قــول اخالقــی خــود 
بــرای عــدم حضــور در انتخابــات هســت امــا ایــن کاندیداتوری 
ــد  ــابق او ش ــتان س ــن دوس ــی در بی ــدید حت ــش ش ــا واکن ب
ــرد و  ــت ک ــه کوچــک زاده هــم از او اعــالم برائ ــا حــدی ک ت
حتــی بــی بــی ســی هــم ایــن طــور تیتــر زد » احمــدی نــژاد 

برخــالف نهــی امــام خامنــه ای در انتخابــات ثبــت نــام کــرد«
ــل  ــر غیرقاب ــک بازیگ ــناریوی ی ــه س س

ــی! ــش بین پی
 امــا ســه ســناریوی اصلــی بــرای ایــن نــام نویســی میتــوان در 
نظــر گرفــت 1-احمــدی نــژاد از جمنــا و دیگــر تشــکل هــای 
اصولگــرا ناراحــت اســت کــه اورا بــازی نــداده انــد و میخواهنــد 
ــای رئیســی(  ــاال آق ــدای خــود )احتم ــه کاندی ســبد رای او را ب
منتقــل کننــد و او میخواهــد مانــع انتقــال رأیــش بــه کاندیــدای 

جمنــا شــود
ــو و  ــوان آلترناتی ــه عن ــود را ب ــا خ ــده ت ــژاد آم ــدی ن 2-احم
اصلــی تریــن مخالــف و جایگزیــن دولــت روحانــی مطــرح کنــد 
ــد در  ــا بتوان ــد ت ــخ ده ــش پاس ــون دولت ــبهات پیرام ــه ش و ب

ــود ــدان ش ــروز می ــات پی ــال 1400در انتخاب س
3- و امــا محتمــل تریــن گزینــه بــه زعــم مــن ایــن اســت کــه 
ــرای  ــان ب ــه شــورای نگهب ــا فشــار ب ــا ب ــد ت ــژاد آم احمــدی ن

آقــای بقایــی تاییــد صالحیــت بگیــرد 
امــا تحلیــل هــای دیگــری هــم هســتند بــا ایــن مضمــون کــه 
ــر  ــیون و رهب ــه اپوزیس ــودش را ب ــد خ ــژاد میخواه ــدی ن احم
مخالفیــن نظــام تبدیــل کنــد کــه بــه نظــرم اســتداللی بــرای 
آن موجــود نیســت زیــرا بــا هوشــی کــه از احمــدی نــژاد ســراغ 
داریــم او بایــد بهتــر از هرکــس دیگــری بدانــد کــه خــروج او 
از دایــره نظــام میتوانــد منجــر بــه از دســت دادن بدنــه ی رأی 
ایدیولوژیکــش شــود و اورا از معــادالت سیاســی ایــران حــذف 
ــت اهلل  ــه از آی ــه ن ــد ک ــژاد خــوب میدان ــرا احمــدی ن ــد زی کن
ــارج از  ــی خ ــه ی ایدیولوژیک ــه بدن ــت و ن ــری بزرگتراس منتظ
نظــام بــه ماننــد آقــای خاتمــی و موســوی دارد و نــه اینکــه 
احمــدی نــژاد بــا توجــه بــه شــخصیت اکتیــو و ماجراجویــش 
میتوانــد بــه چهارتــا تکــرار میکنــم در انتخابــات هــا دل خــوش 
کنــد، پــس بهتــر اســت رابطــه ی خــود بــا حاکمیــت را حفــظ 

کنــد
آب بخور ،آّب نخور!

ــرای آن  ــی ب ــه دلیل ــت ک ــم هس ــر ه ــل دیگ ــک تحلی ــا ی ام
ــه آن  ــژاد ب ــدی ن ــود احم ــه ی محم ــک جمل ــا ی ــم ام نداری
دامــن میزنــد،او در روز ثبــت نــام در وزارت کشــور گفــت 
ــر  ــور و روز دیگ ــدآب نخ ــما میگوی ــه ش ــر ب ــک روزدکت » ی
ــدی  ــه احم ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــس ای ــور« پ میگویدبخ
ــی رأس  ــا هماهنگ ــارکت و ب ــش مش ــت افزای ــا ماموری ــژاد ب ن

ــد!  ــار بکش ــم کن ــا ه ــده و نهایت ــه ش ــت وارد صحن حاکمی

دو  علیــه  محمــود 
روحانی!

دو اتفــاق طــی ایــن دو روز افتــاد کــه نشــان مــی دهــد دولــت 
دکتــر روحانــی بــه ایــن برداشــت رســیده اســت کــه رقیبــش در 
مناظــرات احتمــاال خــود احمــدی نــژاد اســت در کنــار رئیســی، 
ــام جهانگیــری معــاون اول دولــت کــه معــروف  یکــی ثبــت ن
اســت بــه ضدیــت بــا احمــدی نــژاد و دیگــری افزایــش رقــم 
ــازی  ــی س ــی خنث ــه یعن ــن جامع ــای پایی ــک ه ــه ی ده یاران

شــعار یارانــه ای احمــدی نــژاد!
در انتهــا بــا یــاد اوری آرزوهــای کاندیداهــای طنزبــرای ایــران 
یــاد آوری میکنــم کــه ایــن بــرق و آب )ب: بقایی،ر:رئیســی و 
روحانــی،ق: قالیبــاف و الــف :احمــدی نــژادو ب: بذرپــاش( اگــر 
ــا  ــد اون وقــت آتــش ســوزی میشــه!! پــس لطف ــه هــم بپرن ب
بــه جــای دعــوا برنامــه ارائــه دهنــد؛ در آخــر یــک توصیــه بــه 
ــک  ــودم دارم ای کاش ی ــجوی خ ــران دانش ــرادران و خواه ب
صــدم هشــتک هایــی کــه بــرای حمایــت از ایــن کاندیــدا و آن 
کاندیــدا مــی زنیــم را هــم بــرای مــردم مظلــوم و نجیــب ســیل 

زده ی آذربایجــان میزدیــم!! آذربایجــان تســلیت!

 #جسارتا!

      خانم ظفر|جسارتا میخوام جسارت کنم!
از ســلوک و محتــوای دینــی،  برداشــت  بــا کــدام 
بزرگتریــن قــرآن هــا و نهــج البالغــه هــای ســاخته شــده 

ــم؟ ــی کنی ــی م ــال را رونمای از ط
وقتــی بزرگتریــن نهــج البالغــه آب طــال رونمایــی شــد، 
ــا حــاال  ــا خــودم گفتــم کســی کــه ایــن رو ســاخته، ت ب

خونــده داخلــش چــی نوشــته شــده؟
ــت و  ــی هس ــه کس ــاب چ ــن کت ــب ای ــه صاح ــی دون م

ــوده؟ ــی ب ــش چ ــلوک حکومتی ــش و س ــیوه زندگی ش
میدونــن پیامبــر ایــن کتــاب رونمایــی شــده چــه کســی 
ــوش  ــر، ت ــوان معجــزه پیامب ــه عن ــاب ب ــن کت ــوده و ای ب

چــی نوشــته شــده؟
ــام  ــرا ام ــه ب ــی )!(ک ــا کاخ ــن کار ب ــی داره ای ــه تفاوت چ

ــاختن؟ س
ــرای خــوردن  ــون شــب ب ــی کــه ن اون یتیمــان و فقیران
ــاد اون داســتان  ــدارن؛ اگــه ایــن رونمایــی رو ببینــن ی ن

بــت و خرمــا نمــی افتنــد؟!!!!
ایــن جســارتا قــرآن نبــود کــه رونمایــی شــد!اون قبلــی 

هــم نهــج البالغــه نبــود!
این ها بت های دوران جاهلیت مدرن هستند.

بــا اینکــه ســعی کــردم ننویســم بــرای حفــظ مصلحت،اما 
ــی  ــرعی م ــح ش ــب ذب ــت موج ــن مصلح ــی همی گاه

شــود!!
کاری کردنــد قــرآن کــه کتــاب خوانــدن و اندیشــیدن و 
فهمیــدن و روشــن شــدن و راه یافتــن و عمــل کــردن، 
شــده یــک شــیء صرفــا متبــرک مقــدس! کــه موضــع 
واقعیــش در هدایــت پیروانــش و نشــان دادن راه حــل و 
مســئولیت انتخــاب انســانی فرامــوش بشــه و کاربــردش 

ــا بشــه اســتخاره! صرف
ــم و  ــم و تکری ــر آن تنظی ــم در براب ــش ه ــه پیروان وظیف
تجلیــل و دســت بــی وضــو نــزدن و تــوی قــاب گذاشــتن 
ــد و  ــداق و ســفره عق ــد قن ــادن و در بن ــه نه ــار آین و کن

ــافر و ...! ــر مس ــو و روی س ــه ی ن خان
بعضــی آیاتــش هــم شــده ورد هــای جادوگــران و طلســم 

محبــت و دفــع جــن و بــه گــردن گاو شــیرده آویختــن!!
قران چیست؟

محتوا و هدفش چه بوده؟
سفارشاتش چه بوده؟

یادمون هست؟!!
اندکی تفکر تایم)!(لطفا!

ــزی  ــط قرم ــم! خ ــث مالی ــرای بح ــده ب ــی نمان اعصاب
هــم نمــی بینــم! شــاید چــون عینــک نــدارم! #عینــک-
بزنیم!البتــه اگــه خــود ایــن عینکــه خــط قرمــز نباشــه!!!

پ.ن 1= کعبه و بت خانه بهانه است....!!
بــی ربــط= ای پادشــه خوبــان کــه همــه میگــن دیگــه 

وقتــش شــده بــاز آیــی!!!
ــه بشــه  ــرآن فروخت ــن ق ــراره ای ــه شــده ق پ.ن 2= گفت
بــه چنــد برابــر قیمــت و خــرج فقــرا بشــه! انشــاا...! ولــی 

خانــه از پــای بســت و اینــا!!!
پ.ن 3=بماند....!!!



       مرتضــی شــاهمرادی|با توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه انتخابــات ریاســت 
جمهــوری و داغ شــدن تنــور انتخابــات در ســپهر سیاســی کشــور اتفاقــات عجیــب و غریبــی کــه 
در زمــان ثبــت نــام نامزدهــا اتفــاق افتــاد و همــگان شــاهد حضــور اقشــار مختلفــی از جامعــه 
در صحــن وزارت کشــور بودیــم از کــودک پنــج ســاله تــا پیرمــرد 92 ســاله. در وهلــه اول مــی 
تــوان بــه یکــی از گاف هــای قانونــی پــی بــرد کــه چطــور فــردی کــه حداقــل ســن رأی دهــی 
آن 18 ســال مــی باشــد مــی آیــد و کاندیــدا مــی شــود؟ در واقــع اگــر فــرض کنیــم ایشــان بــه 
فــرض محــال تأییــد صالحیــت بشــود آیــا مــی توانــد بــه خــودش هــم رأی بدهــد؟ پیشــنهاد 
بنــده بــرای شــورای نگهبــان ایــن اســت در اســرع وقــت بــه ایــن موضــوع رســیدگی نماینــد .

وظیفــه ی دانشــجو و جنبــش دانشــجویی 
در انتخابــات پیــش رو

ــد  ــن چن ــه در ای ــادی ک ــات زی ــه اتفاق ــه ب ــا توج ب
ــت و  ــاده اس ــش افت ــجویی خوی ــر دانش ــال عم س
تجربــه ســه انتخابــات را در عمــر تشــکیالتی خــود 
درک کــرده ام و بــا نظــر بــه مفاهیــم جنبــش 
دانشــجویی مــی توانــم در حــد توصیــه ) البتــه نــه 
توصیــه ای کــه بــا توجیــه همــراه بــا بغــض عجیــن 
ــگاهیان  ــم دانش ــتان و ه ــه دوس ــت!( ب ــده اس ش
خــودم در گام  اول در تشــکل هــای دانشــجویی و در 

ــز. ــجویان عزی ــب دانش ــه غال گام دوم ب

و اما توصیه به دوستان تشکلی
همانطــور کــه پیــش از ایــن فریــاد زدیم اگر تشــکل 
هــای دانشــجویی وارد جنــاح بنــدی هــای سیاســی 
بشــوند دیگــر نمــی تواننــد بــه معنــای واقعــی کلمــه 
نقــد آزادانــه خــود را داشــته باشــند ایــن مــی شــوند 
کــه تشــکل هــا بیاینــد و حــرف هــای خوشــکل و 

صــد مــن یــک غــاز بزننــد کــه جنبــش دانشــجویی فــالن اســت و بهمــان! و خــود را دایــه دار 
ایــن جریــان مقــدس بنامنــد، چــه بســا کــه دیــده مــی شــود و شــده اســت کــه بیانیــه هــا و 
حمایــت هــای تشــکل هــای دانشــجویی از احــزاب و )لیســت هــای حمایتــی احــزاب کــه افــراد 
ــه اصطــالح دانشــجویی مــی باشــد!(  ــن لیســت هــا از تشــکل هــای ب ــده ی ای تشــکیل دهن

جریــان هــای خــاص و مــورد عالقــه خــود را شــروع کــرده انــد .
ــاب  ــوم جن ــر عل ــت فرهنگــی وزی ــه صحبــت انجــام شــده توســط معاون ــا توجــه ب ــدوارم ب امی
آقــای ضیــا هاشــمی و همچنیــن نامــه وزیــر محتــرم علــوم دکتــر فرهــادی در مرحلــه اجــرا هــم 

اتفــاق بیفتــد و ببینیــم کــه دانشــگاه بــه باشــگاه سیاســی احــزاب و جریانــات تبدیــل نشــود .

و اما سایر دانشجو ها
ــه  ــن اســت ک ــد ای ــی کن ــده تداعــی م ــات را در ذهــن بن ــن موضوع ــه ای ــه ای ک ــن جمل اولی
مقــام معظــم رهبــری )مــد ظلــه( مــی فرماینــد: » خــدا لعنــت کنــد دســتانی کــه مــی خواهنــد 
ــارات از  ــف و انتظ ــه تعاری ــت ک ــر آن اس ــه بیانگ ــن جمل ــد » ای ــی کن ــجو را غیرسیاس دانش
ــه  ــه آن ک ــل سیاســی باشــد ن ــد دارای تحلی ــه بای ــه جامع ــوان قشــر فرهیخت ــه عن دانشــجو ب
بیایــد و سیاســی کاری بکنــد و جریــان دانشــجویی را بــه آن ســمت کــه دلشــان مــی خواهنــد 
بکشــانند. آمــار و ارقــام نشــان مــی دهــد هــر دانشــجو مــی توانــد بــه طــور متوســط بــرای پنــج 
نفــر روشــنگری بنمایــد و مؤثــر واقــع شــود. حــال بایــد اهمیــت ایــن موضــوع را درک کنیــم 
کــه نقــش دانشــجو در افزایــش مشــارکت، شــناخت 
اصلــح در درجــه اول بــرای خــود و شناســاندن اصلــح 
بــه جامعــه مــورد اثــر خــود تــا چــه میــزان مهــم مــی 
باشــد. البتــه ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه ایــن 
روشــنگری بایــد بــه دور از حــب و بغــض سیاســی و 
طرفــداری بــی قیــد و شــرط از یــک جریــان باشــد .

منجی ایران!
و  بشــناس  را  هــا  ارزش   « بهشــتی)ره(:  شــهید 
ــا ارزش هــا بســنج؛ حمایــت هــا بایــد  اشــخاص را ب
از ارزش هــا باشــد، اول ارزش هــا بعــد اشــخاص نــه 

ــا » ــد ارزش ه ــخاص بع اول اش
ــی  ــم تمام ــی کنی ــه رصــد م ــا را ک ــانه ه ــار رس اخب
ــه  ــان ک ــر ایش ــالف نظ ــت )برخ ــای راس ــانه ه رس
اعــالم کردنــد مســتقل مــی آینــد( حجــت االســالم 
رئیســی را، رســانه هــای دکتــر احمــدی نــژاد ایشــان 
را و رســانه هــای چــپ دکتــر روحانــی را بــه عنــوان 
ــی  ــوه م ــالب جل ــده انق ــرای آین ــران ب ــی ای منج
دهنــد. در ابتــدای امــر بایــد خدمــت انــور منورشــان 
عــرض کنــم انقــالب اســالمی مفاهیــم و ارزش هــای واالتــر  و جــدی تــر را بیــان مــی کنــد و 
بــه جملــه شــهید بهشــتی )ره( نیــز کــه در ابتــدای ایــن یادداشــت آورده شــده اســت بایــد توجــه 
کــرد و بیــان نمــود کــه مــا بایــد در ابتــدا ارزش هــا را بدانیــم و اشــخاص را در قالــب و بــا معیــار 
ــژاد  ــای احمــدی ن ــای رئیســی و چــه آق ــی، چــه آق ــای روحان ــا بســنجیم چــه آق آن ارزش ه
فرقــی برایمــان نــدارد چــون ایــن افــراد را از عناصــر ایــن انقــالب مــی دانیــم البتــه بــه شــرطها 
و شــروطها و آن شــروط پایبنــدی عملــی و تئــوری بــه مفاهیــم انقــالب اســالمی اســت و در 

غیــر ایــن صــورت تمامــی اشــخاص نــام بــرده فاقــد اعتبــار مــی باشــند . 

منجی ایران! رئیسی؟احمدی نژاد؟روحانی؟

عکسـ هفتـه
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     اطالعیه مهم 

 - بنابــر مســئولیت خطیــر انجمــن اســالمی دانشــجویان 
ــکل  ــن تش ــی تری ــن و قدیم ــزد- بزرگتری ــگاه ی دانش
ــو  ــری و س ــت جلوگی ــزد- درجه ــتان ی ــجویی اس دانش
اســتفاده از نــام و اعتبــار ایــن تشــکل دانشــجویی و بــا 
ــر سیاســی انجمــن  ــوان  » دبی ــه اســتفاده از عن توجــه ب
ــای »  ــط آق ــزد » توس ــگاه ی ــجویان دانش ــالمی دانش اس
محمدرضــا پاریــاب » طــی چنــد مــورد در عیــن تذکــرات 
مکــرر بــه ایشــان، بــه اطــالع عمــوم میرســاند براســاس 
ــن  ــزی انجم ــورای مرک ــورخ 03/06/95  ش ــه م جلس
ــرده  ــورا ، نامب ــن ش ــا ای ــع اعض ــا رای قاط ــالمی و ب اس
از ســمت دبیــر سیاســی اســتیضاح و از شــورای مرکــزی 

ــت.  ــده اس ــراج ش ــالمی اخ ــن اس انجم

ــالمی  ــن اس ــا انجم ــان ب ــاط ایش ــه ارتب ــذا هرگون  ل
تکذیــب و اســتفاده وی از ایــن عنــوان نادرســت و فاقــد 
ــی  ــاظ قانون ــر، از لح ــن ام ــن ای ــت. و همچنی ــار اس اعتب

ــد. ــی باش ــری م ــل پیگی قاب

        روابط عمومی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه یزد

ــورخ 23  ــبت روز زن در م ــه مناس ــنی ب ــم جش  - مراس
اســفندماه در ســالن شــهید منتظــر قایــم بــرای کارمندان 
زن دانشــگاه یــزد برگــزار شــد،اصل بزرگداشــت ایــن روز 
الزم اســت امــا ســوال ایــن اســت کــه چــرا در ســاعات 

اداری!!!

 - بــا توجــه بــه اینکــه از اول اردیبهشــت ماه گــروه بندی 
خوابگاههــا بــرای انتخــاب هــم اتاقــی و خوابــگاه  ســال 
تحصیلــی آینــده شــروع مــی گــردد کلیــه ی دانشــجویانی 
ــرای  ــر ب ــد هــر چــه ســریع ت ــگاه دارن ــه بدهــی خواب ک
تســویه حســاب اجــاره بهــای خوابــگاه تــا پایــان 

ــد. ــدام نماین ــن اق فروردی

ــال  ــجویان در س ــال دانش ــی و انتق ــام مهمان ــت ن  - ثب
1396از اول اردیبهشــت مــاه در ســامانه ی خدمــات 

ــردد. ــاز میگ ــوم آغ ــی وزارت عل آموزش

ــر  ــوان برت ــگاه ج ــن 200 دانش ــزد در بی ــگاه ی  - دانش
ــه بنــدی تایمــز قــرار گرفــت ــا از ســوی پایــگاه رتب دنی

وقایع دانشگاهیه!
امیــر رضــا بشــیری دبیــر انجمــن اســالمی دانشــجویان دانشــگاه یــزد روز جمعــه 
ــزد  ــه اســتان ی ــاز جمع ــای نم ــه ه ــش از خطب ــاه ســال جــاری پی 2۷ اســفند م

ســخنرانی کــرد.

بشــیری در چهــار قســمت  اقتصــادی و معیشــت،  فرهنــگ، مســایل اجتماعــی و عدالــت ، و سیاســت 
)خارجــه و انتخابــات(  ســخنان خــود را مطــرح نمــود، کــه گزیــده ی از آن را در زیــر  میخوانیــم.  

)برای مالحظه کامل به سایت انجمن اسالمی مراجعه کنید. (

    بنــده امــروز بــه نمایندگــی از اعضــای » انجمــن اســالمی دانشــجویان دانشــگاه یــزد« بــه عنــوان 
ــام  ــه ام ــر صحیف ــرده ام و اگ ــدا ک ــتان در اینجــا حضــور پی ــن تشــکل دانشــجویی اس ــی تری قدیم
ــد: »رســالت  ــم کــه امــام مــی فرماین ــه فــرد برمــی خوری ــه ای   منحصرب ــه جمل ــورق کنیــم ب را ت
انجمــن اســالمی رســالت انبیاســت« و رســالت انبیــا بنابــر قــرآن کریــم بشــارت و انــذار بــوده اســت.

ــدرت  ــتگاههای ق ــده دس ــه نماین ــات سیاســی هســتم و ن ــزاب و جریان ــده ی اح ــه نماین ــده ن     بن
بلکــه بنــده بــه همــه چیــز بــا عینــک دانشــجویی  مــی نگــرم چــه زمانــی کــه دولــت محتــرم را نقــد

مــی کنــم و چــه زمانــی کــه از نارســایی هــای قــوه محتــرم قضاییــه و کــم کاری هــای قــوه مقننــه 
و مجلــس محتــرم صحبــت مــی نمایــم

ــن و  ــه از چی ــرامیک و ترم ــی و س ــل کاش ــی از قبی ــای خارج ــه کااله ــی روی     کار از واردات ب
ــه  ــره گذشــته اســت.بیم آن مــی رود کــه ب ــره و غی ــدی و پاکســتانی و غی منســوجات ترکــی و هن

ــود... ــزد ش ــنتی ی ــیرینی س ــن ش ــی جایگزی ــوای چین ــمک و باقل زودی پش
    ثبــت بیــش از چهــار هــزار طــالق طــی یــک ســال گذشــته عمــق بحــران فرهنگــی در ســبک 
زندگــی ایرانــی اســالمی را نشــان مــی دهــد و بحــران آن جایــی عمیــق تــر مــی شــود کــه آمــار 

ازدواج هیــچ تناســبی بــا  جمعیــت جــوان نیازمنــد بــه ازدواج در اســتان نــدارد. 
ــه  ــر مســتضعف « رخ مــی دهــد ون ــه توســط عــده ای » کــول ب ــی قاچــاق کاال ن      حجــم اصل
توســط  » کارگــران معــادن« بلکــه ایــن حجــم از قاچــاق، جــای هیــچ شــبهه ای باقــی نمــی گــذارد 
کــه بعضــی از افــراد دخیــل و بــا نفــوذ در سیســتم هــای کالن نظارتــی و گمــرک،  خــود آلــوده ی 

فســاد قاچــاق مــی باشــند... آری! همیشــه رد پــای یــک آقــا زاده در میــان اســت...
ــتی و  ــت معیش ــن وضعی ــردم از ای ــد!« آری م ــه مندن ــردم گل ــه م ــد: » ک ــی فرماین ــری م     رهب

ــد. ــه مندن ــر گل ــش از فق ــض، بی ــردم از تبعی ــا م ــد! ام ــه مندن ــی گل ــت زدگ سیاس
ــرخ فســاد اداری، کــه  ــه در جهــت کاهــش ن ــوه قضائی ــری از جــرم ق ــت پیــش گی دوســتان، معاون

ــد؟ ــه ای دارن ناشــی از سیســتم فشــل و ناشــفاف اداری اســت، چــه کارنام
پیشــنهاد مــا »تحریــم مصــرف کاالی خارجــی دارای نمونــه مشــابه ایرانــی »در ســطح اســتان و بــه 

خصــوص در ادارات دولتــی مــی باشــد.
     هجمــه کافــه هــای فســاد خیــز کــه هماننــد قــارچ در سرتاســر منطقــه دانشــجو نشــین شــهر یــزد 
ــا40 عددتخمیــن مــی زنند.ایــن اتفــاق در طــول چهــار پنــج  ــد و تعــداد آن هــارا ت ــرآورده ان ســر ب

ســال اخیــر بــا نــرخ رشــد چندصــد درصــدی رخ داده اســت...
ای کاش چنین رشدی را در اقتصاد تولید محور شاهد بودیم!

ــام اقشــار و ســالیق سیاســی  ــده تم ــداری، خــود را نماین ــرم اســتانداری و فرمان     مســئوالن محت
مــردم بداننــد و جایــگاه حاکمیتــی خــود را بــه حمایــت از  یــک جریــان خــاص سیاســی تقلیــل ندهنــد 
و شــاهد فشــار بــر مســئوالن و تشــکل هــای دانشــجویی بــرای حضــور فــالن ســخنران رادیــکال 

در دانشــگاه نباشــیم.
    از همــه مــردم عزیــز شــهر یــزد خواهشــمندیم در انتخابــات شــورای شــهر،  براســاس تخصــص و 

تعهــد افــراد بــه نامزدهــا رأی بدهنــد و نــه براســاس عالیــق سیاســی بــدون کار آمــد.
آیــا امــروز بــا وجــود ایــن ســطح از کــودکان کار در ســطح کارگاههــای آجــر پــزی و چهارراههــای 

شــهر یــزد مــی توانیــم مدعــی تحقــق عدالــت اجتماعــی باشــیم؟! 
ــدگان آن تعییــن »کــف حقــوق« هشــت صــد هــزار      در جایــی کــه دغدغــه ی مجلــس و نماین
تومانــی بــرای کارگــران  و تعییــن  »ســقف حقــوق » بیســت و چهــار میلیونــی بــرای مدیــران اســت 

نمــی تــوان مدعــی تحقــق عدالــت اجتماعــی در شــأن انقــالب اســالمی شــد ..
    روســای ســه قــوه بــه نمایندگــی از قــوه متبــوع خــود گــزارش دهنــد کــه تــا چــه حــد خواســته 
انــد  و توانســته انــد منویــات مقــام معظــم رهبــری بــرای تحقــق » اقتصــاد مقاومتــی اقــدام و عمــل« 
را محقــق ســازند؟ اگــر دســتاوردی دارنــد کــه گــزارش دهنــد وگرنــه در پیشــگاه ایــن ملــت شــهید 

شناسنامه نشریهپــرور عــذر خواهــی کننــد و....
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