
»انتظــار، یــک عمــل اســت،  بــی عملــی نیســت. نبایــد خیــال 
کــرد انتظــار یعنــی اینکــه دســت روی دســت بگذاریــم و منتظــر 
بمانیــم تــا یــک کاری بشــود امــا انــگار نســل حاضــر دســت روی 
دســت گذاشــتن برایــش شــیرین تــر اســت وشــاید راحــت تــر. 
بــا ایــن منــوال پیــش برویــم آمدنــش را هــم ببینیــم، شــیرینی 
ــت  ــن اس ــس روش ــم. پ ــیده ای ــش را نچش ــی بودن ــر واقع منتظ
کــه بایــد کاری کنیــم پــس قــدم بــه قــدم پیــش مــی رویــم تــا 
ببینیــم نقشــمان بعنــوان یــک مــؤذن در جامعــه چیســت؟ یکــی 
از ســؤاالتی کــه بایــد پــس از مــرگ پاســخگو باشــیم ســؤال از 
عمــر اســت و البتــه از یــک بخــش خــاص عمــر هــم ســؤال مــی 
ــرف  ــک ط ــم ی ــی ه ــرف و جوان ــک ط ــر ی ــام عم ــی تم ــود، یعن ش

دیگــر، پــس الزم اســت بدانیــم کــه:
ــرای جــوالن  ــا جامعــه در حــال حاضــر محیــط مناســبی ب 1- آی
ــم  ــر مه ــاً مگ ــت؟ اص ــیدن هس ــوب رس ــدف مطل ــه ه دادن و ب
ــا  ــت! انبی ــم اس ــه مه ــه ک ــد؟! بل ــه باش ــه چگون ــه جامع ــت ک اس
مــی گوینــد بــرای ســاختن انســان بایــد محیــط متناســب و ســالم 
تربیــت کــرد. حــاال کــه مــی بینیــم جامعــه مــا خیلــی بــه ایــن هدف 
نزدیــک نیســت چــکار کنیــم؟ نبایــد بــه همیــن ســطح از جامعــه 
ــه انســان ســازی کــه  ــال کارخان ــه دنب ــد ب ــم بلکــه بای دل ببندی
همــان جامعــه ونظــام اســامی ســت، بگردیــم چــرا کــه در اســام 
یــک نفــر و دو نفــر و صــد نفــر بــه درد نمــی خــورد بلکــه بایــد 
ــه  ــان، کارخان ــاختن انس ــرای س ــم ب ــا ه ــر م ــه راه پیغمب در ادام

انســان ســازی درســت کنیــم. 
2- بخواهیــم و بــه دنبــال رســیدن بــه ایــن پرســش باشــیم 
یعنــی همــان بــی تفــاوت نبــودن نســبت بــه اتفاقــات کــه البتــه 
مســتلزم مطالعــه و جســتجوگری ســت کــه آن هم از نــکات اصلی 
ــتجوگر  ــما( اگرجس ــن و ش ــی م ــت، جوان)یعن ــوان اس ــه ج روحی
ــه ایــن راحتــی  و پیگیرحقایــق نباشــد کــه جــوان نیســت اگــر ب
جــوان شــوی کــه بایــد بــا عــرض معــذرت بگویــم »ســیب زمینــی 

خــوش مــزه ای هســتی«!!!
3- بعــد تــازه میفهمــی کــه نیازهایــی کــه هــرروزه بــه تــو القــا 
ــاز اســت و واقعــا جســم و روحــت بــدون  ــا اصــا نی میشــود، آی
آنهــا تکامــل نمیابــد، اگــر ایــن قــدم را هــم محکــم بــرداری تــازه 
ــتند  ــی تونیس ــای اصل ــده نیازه ــای القاش ــب نیازه ــی اغل میفهم
بــه  تــا نیازهــای بحقــت را تبدیــل  پــس درصــدد برمیایــی 

ــی.  ــی کن خواســته هــای منطقــی و اصول
4- »و مــن یتــوکل علــی اهلل فهــو حســبه ان اهلل بالــغ امــره 
ــوان  ــر ج ــتوانه ه ــوکل پش ــدرا«، ت ــی ق ــکل ش ــل اهلل ل ــد جع ق
مومــن بایــد باشــد، بایدآیــات کام خداونــد رابــه دقــت خوانــد 

ــا یقیــن بــه کلمــه کلمــه اش ایمــان آورد. وســپس ب
5-اگــر بــه ایــن مرحلــه رســیدی بایــد بــه لــزوم الهــی واســام 
بــودن ایــن نظــام هــم پــی ببــری چــرا کــه تحقــق هرآرمانــی تنهــا 
وتنهــا در گــرو دســتورات الهــی ســت لــذا شــاید بتــوان تــا اینجــا 
یــک نمونــه ای از جامعــه قبــل از ظهــور را تجمــع نســبی  خوبهــا 
وخوبیهــا در پیــاده روی اربعیــن بیــان کنیــم کــه در چنیــن جامعــه 
ای همــه یکدســت و بــه ســوی یــک هــدف واحدنــد وبانشــاط در 

حــال حرکــت و پویایــی. 
»انتظار«تمــام بهانــه اش اوســت و شــما کــه بهتریــن لــوح 
ســفید را بــر پیکــره جــان داریــد. منتظــر شــروع راهــی متناســب 
ــف  ــدد ولط ــه م ــتیم، ب ــداری هس ــن بی ــی و یافت ــور جوان ــا ش ب

ــم اهلل. . .  ــان بس ــای پاکت ــه ه ــی اندیش ــش وباهمراه وعنایت

سرمقاله

 راه نشانم بده...ای که مرا خوانده ای،
»انتظار یک عمل است یک آماده سازی ست یک تقویت انگیزه در دل 
و درون است یک نشاط وتحرک وپویایی است در همه زمینه ها،لذا 

انتظار افضل االعمال است.«

  مقام معظم رهبری)دامه برکاته(

بخشی از عشق نامه شهید محمد ابراهیم همت: 
» مادر جان؛ من متنفر بودم و هستم و از انسانهای سازش کار و بی تفاوت و متأسفانه جوانانی که شناخت کافی از 
اسالم ندارند و نمی دانند برای  چه زندگی می کنند و چه هدفی دارند و اصالً اسالم چه می گوید؟ ای کاش  به خود 
می آمدند... از طرف من به جوانان بگویید چشم شهیدان و تبلور خونشان به شما دوخته شده، به پاخیزید  و اسالم 

را و خود را دریابید. نظیر انقالب اسالمی ما در هیچ کجا پیدا نمی شود. نه شرقی ونه غربی...«

تقدیم به سردار خیبر؛ کسی که قلعه قلب ها رافتح کرده است!تقدیم به...

ــه ــژه نامـ ویـ

هولوکاست 2: یتیم خانه ایران 
در وسترن ایرانی

مصاحبهنیشگون نیوز!!!
با استاد روزبهی...

 پنجاه و هشتمین انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا 2334

نشــریه سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی
بســیج دانشــگاه علوم پزشکی یاسوج

سال اول، شماره اول، آذر ماه 1395



در محضــر بــزرگان

می گویند پسری در خانه خیلی شلوغ کاری کرده بود.
 همه اوضاع را بهم ریخته بود.

وقتی پدر وارد شد، مادر شکایت او را به پدرکرد.
 پدر که خستگی داشت، شالق را برداشت.

 پســر دیــد امــروز اوضــاع خیلــی بــی ریخــت اســت، همــه ی 
درهــا هــم بســته اســت...

 وقتــی پــدر شــالق را بــاال بــرد پســر دیــد کجا فــرار کنــد؟راه 
ــدارد! فراری ن

خودش را به سینه ی پدر چسپاند. 
شالق هم در دست پدر شل شد و افتاد.

ــه  ــی ریخــت اســت ب ــد اوضــاع ب شــما هــم هــر وقــت دیدی
ــد... ســوی خــدا فرارکنی

ُّوا إلی اهلل مِن اهلل  وَ فِر
هرکجا متوحش شدید راه فرار به سوی خداست.

حاج شیخ حسنعلی اصفهانی )معروف به شیخ نخودکی(

ــدا ــوی خ ــه س ــرار ب ف

حقــوق زن و مــرد تســاوی یــا تشــابه
ــاوی  ــا تس ــت،  ی ــوق اس ــا در حق ــی آنه ــک نواخت ــابه و ی تش

ــت؟ ــابه اس ــر از تش ــری غی ام
استاد مطهری در این باره می نویسد:

تســاوی غیــر از تشــابه اســت،  تســاوی برابــری اســت و تشــابه،  
یــک نواختــی...

ــاوی )از  ــور مس ــه ط ــود را ب ــروت خ ــدری ث ــت پ ــن اس  ممک
جهــت ارزشــی( میــان فرزنــدان خــود تقســیم کنــد،  امـّـا بــه 

ــالً  ــد. مث ــیم نکن ــابه تقس ــور متش ط
ــد  ــدر چن ــن پ ــت ای ــن اس ممک
قلــم ثــروت داشــته باشــد،  هــم 
تجــارت خانــه داشــته باشــد 
ــم  ــی و ه ــک مزروع ــم مل و ه
ولــی  تجــاری،   مســتغالت 
ــدان  ــه اینکــه قبــالً فرزن نظــر ب
خــود را اســتعدادیابی کــرده 
اســت،  در یکــی ذوق و ســلیقه 
در  و  اســت  دیــده  تجــارت 
ــاورزی  ــه کش ــه ب ــری عالق دیگ
داری،   مســتغل  ســومی  در  و 
خواهــد  مــی  کــه  هنگامــی 

ــد،   ــیم کن ــود را تقس ــروت خ ث
بــا در نظرگرفتــن اینکــه آنچــه 

بــه همــه فرزنــدان مــی دهــد از لحــاظ 
ارزش مســاوی بــا یکدیگــر باشــد و ترجیــح و امتیــازی از ایــن 
ــدان خــود همــان  ــه هرکــدام از فرزن جهــت در کار نباشــد،  ب
ــش اســتعدادیابی آن را  ــالً آزمای ســرمایه را مــی دهــد کــه قب

ــت. ــه اس ــب یافت مناس
و همچنیــن گاهــی عدالــت بــا تســاوی تفــاوت داردو مــا نمــی 
توانیــم کــه همیشــه ایــن دو را بــه عنــوان متــرادف بــرای هــم 
ــد. ــه کار مــی رون ــه جــای هــم ب ــد گاهــی ب ــم ، هرچن بیاوری

تســاوی در ایــن اســت مابیــن همــه یــا دو نفــر تســاوی برقــرار 
کنیــم و هــر چــه را کــه بــه یکــی مــی دهیــم بــه دیگــری هــم 
نیــز بدهیــم ولــی انســان هــا بــا توجــه بــه استعدادهایشــان بــا 
یکدیگــر متفــاوت اســت و عدالــت یعنــی  ایــن کــه بــه انــدازه 
کــه حــق دارد بــه او داده شــود بــر اســاس عدالــت الهــی بــرای 
ــن حــق گاهــی مســاوات و  ــی ایجــاد شــده و ای هرکســی حق

برابــری بــا دیگــران را مــی طلبــد و گاهــی تفــاوت.
چــرا در همــه مــوارد میــان حقــوق مــردان و زنــان هماننــدی 

نیســت و در برخــی مــوارد تفــاوت دیــده مــی شــود؟
ــه بررســی،  ــن پرســش ب ــه ای ــرای پاســخ ب ــری ب اســتاد مطه
ــش  ــی در آفرین ــای طبیع ــاوت ه ــش، تف ــگاه زن در آفرین جای
زن و مــرد و فلســفه ناهماننــدی حقــوق و وظایــف زن و مــرد 

ــردازد... مــی پ
ــی  ــش م ــگاه زن در آفرین ــه جای ــریه  ب ــماره نش ــن ش در ای

ــم: پردازی
ــی  ــّددی م ــات متع ــت در آی ــال صراح ــا کم ــرآن ب ــف( ق ال
ــر  ــتی نظی ــردان و از سرش ــس م ــان را از جن ــه زن ــد ک فرمای

ــم. ــده ای ــردان آفری ــت م سرش
»یاایهــا النــاُس اتّقـُـوا ربّکــم الـّـذی خلقکــم مــن نفــس واحــدة 
ــا  ــّث منهم ــا وب ــا زوجه ــق منه وخل
رجــاالً کثیــراً ونســاء...« )نســاء1(

ای مــردم، از پروردگارتــان پــروا 
کنیــد، آن کــه شــما را از یــک 
ــد و از آن  ــس( آفری ــس )جن نف
)نَفــس واحــد( همســر او را و از 
آن دو مــردان و زنــان بســیار 

ــد آورد.   پدی
کــه  اســت  درحالــی  ایــن 
تــورات  موجــود،  زن را از مــاده 
ــرد،   ــت م ــر از سرش ای حقیرت

ــت ــرده اس ــی ک معرف
ــان  ــام انس ــرای تم ــرآن ب ب( ق
مــرد،  چــه  و  زن  چــه  هــا، 
ــترکی را  ــرت مش ــخصیّت و فط ش
ــا  ــه آنه ــه اولیّ ــت و خمیرمای ــل اس قائ
را در آفرینــش یکســان مــی داند...»فأقــم وجهــک للذیــن 
ــه  ــا« )روم 30( ب ــاس علیه ــر النّ ــی فط ــرت اهلل الّت ــاً فط حنیف
یکتاپرســتی روی بــه دیــن آور. سرشــتی اســت کــه خــدا همــه 

ــت. ــده اس ــت آفری ــدان سرش ــردم را ب م
ج( از نظرقــران تفاوتــی میــان زن و مــرد در امــکان پیمــودن راه 
هــای قــرب الهــی و کســب مقامــات عالیــه اخــروی نیســت، و 
در ایــن میــان جنســیت دخالــت نــدارد. چــه زن و چــه مــرد، 
ــه  ــی ب ــات دنیای ــت حی ــه و در فرص ــه خردمندان ــک ک هری
شایســتگی عمــل کنــد، در آخــرت نیــز پــاداش هــای بــزرگ و 

ــه دســت مــی آورد. ــی را ب مقامــات عال
د( از نظــر قــران زن و مــرد تکمیــل کننــده همدیگــر هســتند... 
ــان  ــره 187( زن ــّن« )بق ــاس له ــم لب ــم وأنت ــاس لک ــّن لب »ه
زینــت و پوشــش مــردان، و مــردان نیــز زینــت و پوشــش زنــان 

هســتند.
ه( زن، مایــه آرامــش مــرد اســت... »ومــن آیاتــه أن خلــق لکــم 
ــات و  ــا« )روم 21( از آی ــکنوا الیه ــاً لتس ــکم ازواج ــن أنفس م
ــس  ــرانی از جن ــه همس ــت ک ــن اس ــد ای ــای خداون ــانه ه نش

ــد. ــا آرامــش یابی ــار آنه ــا در کن ــد، ت خــود شــما آفری

»خــط«، »جرعــه جرعــه«  بصیرت می شــود...

»یتیــم خانــه ایــران« فیلمــی خــوش نمــا و فاخــر از کارگــردان 
ــکان  ــه ای ت ــاره واقع ــای طــال« درب ــالده ه ــی »ق ــم جنجال فیل
ــراغ راه  ــته، چ ــران است.»گذش ــخ ای ــده از تاری ــده و گمش دهن
ــر تعریــف  ــا، عــالوه ب ــاه و گوی آینــده اســت.« ایــن عبــارت کوت
حقیقــی علــم تاریــخ، رســالت هــر فیلــم و أثــر هنــری بــا موضوع 
تاریخــی هــم هســت. اصــوال فیلــم هــا و ســریال هــای تاریخــی، 
ــل شــرایط روز و پیــش  ــه و تحلی ــر از تجری ــی غی ــا هدف ــر ب اگ
بینــی آینــده در آینــه گذشــته، ســاخته شــوند، بــی راهــه رفتــه 
انــد. فیلــم »یتیــم خانــه ایــران« نیــز در کنــار روایــت واقعیــت 
هایــی کمتــر گفتــه و شــنیده شــده از گذشــته ای نــه چنــدان 
ــای  ــش ه ــات و چال ــه برخــی موضوع ــم ب ــی ه ــم نگاه دور، نی

جامعــه امــروز مــا دارد. قحطــی بزرگــی کــه در ایــران، 
ــدون  ــز ب ــی اول رخ داد نی ــگ جهان ــا جن ــان ب همزم
ــخ  ــده تاری ــکان دهن ــخ و ت ــع تل ــی از وقای ــد یک تردی
اســت. براســاس آنچــه در منابــع نوشــته شــده، در ایــن 
ــوای  ــط ق ــران توس ــغال ای ــه اش ــه در نتیج ــی ک قحط
ــه خاطــر  انگلیســی رخ داد، بیــش از 9 میلیــون نفــر ب
بیمــاری و گرســنگی ازدنیــا رفتنــد. مســتند »خاطــرات 
خانــه متــروک«، قســمتی از مجموعــه »اشــغال« و 
یکــی از قســمت هــای برنامــه »راز« از معــدود اشــارات 
بــه ایــن بخــش از سرگذشــت وطــن مــا در رســانه هــا 
و آثــار هنــری محســوب مــی شــود! اگــر ایــن اتفــاق در 
کشــورهای غربــی رخ داده بــود، تاکنــون صدهــا فیلــم 
ســینمایی، رمــان، نمایشــنامه و ســریال تلویزیونــی 
دربــاره آن خلــق شــده بــود. امــا در ایــران، بــه خاطــر 
غلبــه جریــان شــبه روشــنفکری غربگــرا، عمــوم حوادث 
ــا  ــه ب ــی ک ــک تاریخ ــات تراژی ــژه اتفاق ــه وی ــم و ب مه
دخالــت مســتقیم یــا غیرمســتقیم دولــت هــای غربــی 
بــه ایــن کشــور تحمیــل شــدند، سانســور شــده 
ــینمایی  ــر س ــتین أث ــران« نخس ــه ای ــت.»یتیم خان اس
ــه،  ــه جانب ــور جــدی و هم ــه ط ــه ب مســتقل اســت ک
قحطــی بــزرگ را بــه تصویــر کشــیده اســت. ابوالقاســم 
ــای  ــالده ه ــودش »ق ــی خ ــم قبل ــه در فیل ــی ک طالب
طــال« نیــز بــه فتنــه ســال 88 و نقــش موثــر ســرویس 
جاسوســی بریتانیــا در ایــن اتفاقــات پرداختــه بــود، این 
ــه فاجعــه دیگــری کــه توســط انگلیــس در  ــار هــم ب ب

ــعی  ــم س ــت. فیل ــه اس ــاده پرداخت ــاق افت ــل اتف ــرن قب ــک ق ی
ــم  ــدان حاک ــه فق ــد ک ــان ده ــا نش ــمکش  ه ــا در کش دارد ت
حکیــم وشــجاع میتوانــد چــه برســریک کشوربیاورد.نشــان دهــد 
ــه ظاهــر  ــای ب ــا و آدم ه ــرب زده ه ــه ســکوت و همراهــی غ ک
ــران  ــر ســر ای ــت هــا، چــه فجایعــی را ب ــا ایــن دول روشــنفکر ب
آورده بــود و اینکــه فقــدان حاکــم حکیــم و شــجاع و بــه قــول 
ــر  ــه ب ــد چ ــی توان ــدار« م ــود »علم ــواد، نب ــخصیت محمدج ش
ســر یــک کشــور آورد.فیلــم »یتیــم خانــه ایــران« از ایــن نظــر 
فیلمــی بــرای امــروز و آینــده محســوب مــی شــود کــه در ایــن 
دوران نیــز عــده ای چشــم امیــد بــه آن ســوی مرزهــا دارنــد و 
دچــار ایــن توهــم هســتند کــه رفاقــت بــا گــرگ هــا و روبــاه هــا 

مــی توانــد مشــکالت کشــور را حــل کنــد. ایــن فیلــم، نتیجــه 
چنیــن تمایــل و رویکــردی را براســاس اســناد و حقایــق تاریخــی 
نشــان مــی دهــد.اوج هنرنمایــی ابوالقاســم طالبــی در ایــن فیلم، 
خلــق نماهــای وســیع و بــاز و پــر از جمعیــت وجنــب و جــوش 
اســت. بازســازی شــرایط، فضاهــا و موقعیــت هــای جغرافیایــی 
ــع گــرا  ــم، واق ــن فیل ــران صــد ســال قبــل در ای و اجتماعــی ای
ــران« از  ــه ای ــم خان ــم »یتی ــوع، فیل ــر اســت. در مجم و باورپذی
ــت. از  ــواز اس ــم ن ــا و چش ــل اعتن ــی قاب ــاختاری، فیلم ــر س نظ
ایــن نظــر، ایــن فیلــم عــالوه بــر نخبــگان و عالقــه منــدان بــه 
ــح و  ــب تفری مباحــث تاریخــی و سیاســی، مخاطــب عــام و طال
ســرگرمی را نیــز راضــی مــی کنــد.  بــه طــور مثــال، ســکانس 
انتقــال جســم مجــروح و بــه بنــد کشــیده محمدجــواد 
ــی از  ــاران، یک ــر ب ــی در زی ــای انگلیس ــط نیروه توس
تکنیــکال تریــن ســکانس هــا در ســینمای ســال هــای 
اخیــر ایــران اســت. همچنیــن صحنــه فــرار و ســقوط 
ــک  ــی، ی ــر فن ــه از نظ ــه ک ــه رودخان ــب ب ــا اس او ب
ســر و گــردن از بســیاری از فیلــم هــای ســینمای مــا 
ــه ضعــف  ــه ایــران« ب باالتــر اســت. البتــه »یتیــم خان
هایــی هــم مبتالســت. از جملــه اینکــه در پــاره ای از 
ــد  ــی دهن ــم شــعار م ــا در فیل لحظــات، شــخصیت ه
کــه مفاهیــم مدنظــر فیلمســاز را بــه طــور گل درشــتی 
از قــاب روایــت و درام خــارج مــی کنــد. بــه هــر حــال، 
وقتــی یــک فیلمســاز، انــواع تمهیــدات فاخــر و چشــم 
نــواز را بــرای بیــان حــرف هــای خــود گــردآوری کرده 
و داســتانی نفــس گیــر و پرجاذبــه ای را خلــق کــرده، 
بــه نظــر مــی رســد کــه دیگــر نیــازی بــه فریــاد زدن 
ــژه  ــه وی شــعارها نباشــد. همچنیــن قصــه و روایــت، ب
در یــک ســوم ابتدایــی فیلــم، کمــی مخاطــب را دچــار 
ــوم  ــد در دو س ــن رون ــا ای ــد. ام ــی کن ــردرگمی م س
ــم  ــا فیل ــال ب ــد و مخاطــب کام ــی یاب ــوام م ــی، ق پایان
و شــخصیت هــای آن همــراه مــی شــود.به هــر حــال، 
در ایــن دوران کــه ســینمای ایــران محــل جــوالن پــر 
ــت،  ــنواره ای اس ــی و جش ــا تجارت ــار صرف ــداد آث تع
ــش  ــد بخ ــش امی ــک درخش ــران« ی ــه ای ــم خان »یتی

محســوب مــی شــود.

يتيم خانه ايران در وسترن ايراني هولوكاست2:
شــعر

هنوزگریه بر این جویبار کافی نیست
ببار ابر بهاری، ببار... کافی نیست

چنان که یخ زده تقویم ها اگر هر روز
هزار بار بیاید بهار، کافی نیست

به جرم عشق تو بگذار آتشم بزنند
برای کشتن حالج، دار کافی نیست

گل سپیده به دشت سپید می روید
سپید بختی این روزگار کافی نیست

خودت بخواه که این انتظار سر برد
دعای این همه چشم انتظار کافی نیست

فاضل نظری

کوی ترانه

؟ صفحه 2

بازخوانــی بــزرگ تریــن هولوکاســت تاریــخ در وســترن ایرانی

»مــارا در طــول تاریــخ نــه چنــدان دور خصوصــاً و در 
ــد و  ــرده ان ــروم ک ــرفتی مح ــر پیش ــر از ه ــای اخی ــده ه س
ــز  ــا و مراک ــوی خصوص ــان پهل ــن و دودم ــردان خائ دولتم
تبلیغاتــی علیــه دســتاوردهای خــودی ونیــز کوچــک دیــدن 
هــا و یــا ناچیــز دیدنهــا مــا را ازهــر فعالیتــی بــرای پیشــرفت 
ــیاری از  ــمگیری از بس ــدود بسیارچش ــا ح ــروم کردند.ت مح
ایــن دام هــا نجــات یافتــه و نســل محــروم حاضــر بــه فعالیت 
و ابتــکار برخاســته و دیدیــم کــه بســیاری از کارخانــه هــا و 
وســایل پیشــرفته مثــل هواپیمــا و دیگرچیزهــا کــه گمــان 
ــن آن  ــه راه انداخت ــادر ب ــران ق ــن ای ــت متخصصی ــی رف نم
باشــند ،در اثــر محاصــره اقتصــادی و جنــگ تحمیلی,خــود 
ــا  ــاخته وب ــاج را س ــل احتی ــات مح ــا قطع ــز م ــان عزی جوان
قیمــت ارزان ترعرضــه کــرده و رفــع احتیــاج نمودنــد و ثابــت 

ــد کــه اگــر بخواهیــم مــی توانیــم”. کردن
»خــط«را کــه بگیــری مــی رســی به«جرعــه ها«وجرعــه هــا 
را کــه ورق میزنی,چــه زود میرســی بــه دلنگرانــی هایــی کــه 
ــاح  ــک تمس ــس اش ــه ازجن ــه ن ــان دارند,البت ــرای ما,جوان ب
ــه  ــا از جنــس نام ــه ه ــن دغدغ ــه ای ــم بلک ــی و امثاله ابامای
ــر  ــک رهب ــم ی ــه از قل ــان ک ــعت جه ــه وس ــت ب ــی اس های
ــن  ــان نوشــته شــده.باالبرویم وپایی ــام جوان ــرای تم ــدار ب بی
ــرض  ــم ف ــن ه ــنفکرترین آم روی زمی ــود را روش ــم وخ بیای
کنیم,ایــن جــاده خوشــفکری,یک طرفــه اســت و ایــن 

ــش همیشــه اســیدی اســت. آســمان وابرهای
دانشــگاه هــا را هــدف رفتــه انــد و مــی رونــد و مــی خواهنــد 
غــرب پســندی را یادمــان دهند.اســمش بــاران اســت 
ــرب  ــید غ ــن اس ــت و ای ــیاهی س ــش س ــای آبادانی و انته
زدگی,تنــه فوالدیــن ایمــان دینــی نســل جوانمــان را نشــانه 

ــه. رفت
ــس او  ــه نف ــاد ب ــد اعتم ــدت نیازمن ــه ش ــا ب ــه م ــی ک »آن
ــه خصــوص قشــرجوان اهــل  هستیم,قشــر جــوان ماســت ب
ــده  ــی از آین ــده ی بخش ــوه اداره کنن ــه و بالق ــم و فرزان عل
ایــن کشــور ,چــه اراده کننــده علمی,چــه اراده کننــده 
سیاســی,چه ارده کننــده عملــی و اجرایی.اعتمــاد بــه نفــس 
ملــی کــه بایــد در نخبــگان یــک کشــوربروز کند,مهمتریــن 
تاثیــرش ایــن اســت کــه حالــت انتظــار کمــک و دســتگیری 
از دیگــران را از انســان بگیرد.ملتــی کــه از خــودش اعتمــاد 
ــم  ــزی فراه ــرای او چی ــه ب ــت ک ــر اس ــه منتظ ندارد,همیش
کننــد و بــه او بدهنــد وقتــی منتظــر بودیــد برایتــان غــذای 
آمــاده بیاورند,دیگــر غــذا درســت نمــی کنید,غــذا درســت 
کــردن هــم بلــد نمــی شــوید,این یکــی از خطــرات عمــده 

اســت.«



شــاید هــم بهتــر باشــد بگوییــم از16 تــا 13 تــا ردپــای  
ــه 16  ــیم ب ــم و برس ــال کنی ــره را دنب ــزار چه ــمن ه ــن دش ای
اذر1332،وقتــی نیکســون بــرای دیــدن نتیجــه ســرمایه گذاری 
بیســت ویــک میلیــون دالری ســرنگونی دولــت مصدق ،شــخصا 
ــی مــی  ــار نیکســون قربان ــران را دارد.ایــن ب ــه ای قصــد ســفر ب
خواهــد وچــه ســری ســبزتر و چــه زبانــی ســرخ تــر از ســروزبان 

دانشــجو!!!!!!
ــزرگ نیا«هــا و«قندچی«هــا داده  »شــریعت رضــوی« هــاو » ب
ــد  ــم  بلن ــا صــدای اســتکبار هرچقدره ــت ت ــن مملک اســت ای
باشــدولی در نهایــت پیــدا مــی شــودکه طبــل توخالــی ای بیش 
ــری برایمــان  ــوق هــم بگی ــرای افتخــاری حق ــوده،آری ،دکت نب
همــان »شــیطان بزرگ«هســتی.قربانی هــم مــی دهیــم تاخــون 
ایــن جوانــان بســتری فراهــم کندبــرای رویــش درخــت بیــداری 
ــه  ــه همیش ــه البت ــتیزی ک ــتکبار س ــود اس ــه اش بش ونتیج
ــون  ــت.آری ،خ ــد داش ــه خواه ــق طلبانه،نتیج ــای ح فریاده
ــجویان و  ــاره دانش ــودبصیرت دوب ــی ش ــهدای 16آذر 32 م ش
دانــش آمــوزان پیــرو خــط امــام در13 آبــان 58کــه در ظاهــر 
ســفارت تســخیر ودر باطن«النــه جاسوســی »کشــف مــی کنــد.

امــا انــگار ایــن روزهــا دو تفکــر غلــط از طــرف آمریــکا و هــم 
چنیــن عوامــل وابســته انهــا وبرخــی از نفــس افتــاده هــا ودنیــا 
ــه جامعــه بویــژه در مطبوعــات و  طلــب هــا،در حــال تزریــق ب
دانشــگاه هاســت کــه عبارتنــد از،1(ایســتادگی امــام بزرگــوار در 
مقابــل آمریــکا و ایــن کــه مــی فرمودند:»هــر چــه فریــاد داریــد 

بــر ســر امریــکا بکشــید،از ســر تعصــب و لجبــازی بــود «
2(حل مشکالت در گرو مذاکره وسازش با آمریکاست.

ــاره  ــا درب ــد گفــت ،تمــام حــرف ه ــح اشــتباه اول بای در توضی
آمریــکا ســر ایــن اســت کــه ایــن کشــور بــا ارزشــهای انســانی 

فرســنگها فاصلــه دارد وایــن کامــال ســطحی بینــی اســت کــه 
آن را از ســر بغــض وتعصــب و عقــده بیــان کــرد.و دلیــل دیگــر 
ــوی  ــا پهل ــه محمدرض ــتباه،پناه دادن ب ــن اش ــه ای ــخ ب درپاس
توســط آمریــکا بــود کــه البتــه خــون ملــت را بــه جــوش آورد و 
گویــی دوبــاره بیــداری شــکل گرفــت وایــن بــار هــم بابصیــرت 
جوانــان انقالبــی ایــن ســد توطئــه شکســته شــد.و امــا دربــاره 
اشــتباه دوم کــه خطــرش بسیاربیشــتر از اولــی ســت بایــد گفت 
بــا گذشــت زمــان ایــن بــد عهــدی آمریکایــی هــا نســبت بــه 
تعهداتشــان بــرای همــه روشــن شــده و همــگان بــه ان اذعــان 
مــی کنند.طــرح ایــن ســوال خــود جــوری جــواب اســت کــه 
آیــا دولتــی کــه لحظــه ای از دشــمنی بــا ملــت ایــران فروگــذار 
نمــی کنــد و خــودش نیــز دچــار بحــران است،مشــکالت 

دیگــری را حــل خواهــد کــرد؟؟؟؟
ثانیــا ان چیــزی کــه امــروز در درجــه اول الزم اســت ایســتادگی 
بــر اصــول انقــالب اســت؛اصولی کــه در وصیــت نامــه و بیانــات 
ــد  ــکان ده ــا را ت ــت دنی ــه توانس ــی ک ــت«ان امام ــام اس ام
ــه،  ــن ک ــر ای ــه دیگ ــت« ونکت ــم اس ــات مجس ــن بیان در همی
ــخص  ــالمی مش ــام اس ــداف در نظ ــه اه ــیدن ب ــوب رس چارچ
اســت،خواه »خطــوط قرمز«نامــش گذاشــت یــا هــر چیــز دیگــر.

ایــن کــه ایــات قــرآن جبهــه وتمــدن کفــر را تشــبیه بــه بیــت 
عنکبــوت مــی کنــد تمــدن آنهــا همچــون تــار عنکبوت سســت 
اســت،این تمــدن را بــاور نکنید.«وقتــی بصیــرت نباشــد انســان 
مجــذوب چیــزی مــی شــود کــه جاذبــه ای ندارد؛مثــل عــده ای 
ــه  ــرت آن اســت ک ــکا هســتند.«معنی بصی ــه مجــذوب آمری ک
بدانیــد بــا چــه کســی طــرف هســتید و او دربــاره شــماچگونه 
فکــر مــی کنــد. »مشــکالت را خودمــان وبــا کمــک جوانانمــان 

حــل خواهیــم کــرد....«

نهضــت آزادی ایــران بــا گرایــش هــای ملــی و مذهبــی در روز 27 
اردیبهشــت 1340 توســط مهــدی بازرگان تأســیس شــد.

ــوب  ــن چارچ ــی تری ــت« اساس ــه حکوم ــد ن ــلطنت کن ــاه س »ش
فعالیــت سیاســی نهضــت آزادی بود.آنهــا خــود را پیــرو مصــدق 
ــتند. ــد داش ــر آن تأکی ــز ب ــود نی ــه خ ــد و در مرامنام میخواندن

حــاج احمــد خمینــی نظــر امــام را در خصــوص نخســت وزیــری 
ــه  ــا ب ــد ام ــف بودن ــام مخال ــد: ام ــان میکن ــن بی ــازرگان چنی ب
ــز در  ــام نی ــد. ام ــه نظــر دوســتان قبــول کردن ــرام ب واســطه احت

ــذارد.  ــر صحــه میگ ــن ام ــم انتصــاب برای حک
ــواده  ــد از خان ــش بای ــازرگان و تفکرات ــق ب ــناخت دقی ــرای ش ب
ــن  ــتاد ابوالحس ــای درس اس ــد پ ــرد و بع ــروع ک ــی او ش مذهب
ــس  ــک پاری ــن کاتولی ــگاه در انجم ــت و آن ــی نشس ــان فروغ خ
ــه هــای جمهــوری خــواه فرانســه اورا جســتجو نمــود.  در روزنام
همیــن میشــود کــه ایشــان پایبنــدی بــه جمهــوری دموکراتیــک 

ــد. ــن میزن ــالمی را دام اس
ــش  ــه در گرای ــازرگان ریش ــری ب ــت وزی ــام از نخس ــیمانی ام پش

ــری او داشــت. ــای فک ه
ــاه,  ــر«« ش ــر ناپذی ــن تغیی ــه رک ــران را داری س ــه ای ــازرگان ک ب
ــاب  ــکان »«خط ــود را »«پی ــت و خ ــکا »«میدانس ــش و امری ارت
میکــرد انحرافــات زیــادی را بــا خــود بــه همراه داشــت. از تشــکیل 
دولتــی ضعیــف النفــس تــا مخالفــت صریــح بــا مشــی نظــری و 
عملــی امــام و همچنیــن طــرح انحــالل مجلــس خبــرگان ,دیــدار 
ــت  ــن, و در نهای ــازمان مجاهدی ــت از س ــکی, حمای ــا برژینس ب
مخالفــت بــا والیــت فقیــه میتوانــد کارنامــه او و دولتمردانــش را 

بهتــر بــه دیــد قضــاوت بنشــاند.
ــی و  ــراد پیرامون ــاب اف ــرت در انتخ ــدم بصی ــی, ع ــاده اندیش س
بــی کفایتــی فکــری و سیاســی منجــر بــه ســقوط دولــت موقــت 

می شــود.
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ــا  ــوا ب ــده کل ق ــوي مشــاورعالي فرمان -سرلشــکر صف
اشــاره بــه آغــاز روندنــزول قــدرت امریــکا گفــت: 
»بــه فضــل الهــي بــزودي شــاهد بــروز قــدرت اســام 
متشــکل از دولــت هــا و ملــت هــاي اســامي دردنیــا بــا 
مرکزیــت انقــاب اســامي و رهبري خواهیــم بود.« وي 
افزود:»امــروز دنیــا شــاهد افــول و ذلــت ابــر قدرتــي 
آمریــکا درابعــاد اقتصادي-سیاســي ونظامــي اســت.«

فیــدل  بــود  یــاد  دردفتــر  ظریــف  -یادداشــت 
دربرابــر  فیــدل  فرمانــده  کاســترو:»مبارزات 
تاریــخ  درخاطــره  همــواره  گــر  ســلطه  قدرت هــاي 

مانــد.« خواهــد  جــاودان 
ــگاه  ــه ن ــون ي ــاب ظــرف بعــدا خودت نيشــگون نيوز:جن
دوبــاره اي بــه ايــن يادداشــت هاتــون داشــته باشــيد!

ــا اشــاره  -منصــوره کرمي،همســر شــهید علیمحمدي،ب
گفتمــان  درتبییــن  اي  هســته  شــهداي  نقــش  بــه 
ــته اي  ــهداي هس ــوان داشت:«ش ــامي عن ــاب اس انق
کشــور همــواره در راســتاي پیشــرفت اهــداف کشــور 
ــه  ــه درصحن ــز همیش ــردم نی ــدو م ــي کردن ــت م حرک
حاضــر هســتند وباپیــروي از آرمانهــاي نظــام وانقــاب 
ــد.« ــت میکنن ــري حرک ــم رهب ــام معظ ــات مق وفرمایش

-یکــي از کارشناســان امــور هســته اي کــه رویکــردي 
بایــد  بــه شــدت ضدایــران دارد،میگوید:«ترامــپ 
انتشــار  اتمــي رابــه  انــرژي  المللــي  بیــن  آژانــس 
ــورد برنامــه هســته اي  ــر درم ــق ت گــزارش هــاي دقی

وادارد« ایــران 
علــم  ازمديرموسســه  هــم  نيوز:دوکلمــه  نيشــگون 

وامنيــت بيــن الملــل!!

-حادثــه قطــار اینباردرســاري!به گفتــه روابــط عمومــي 
راه آهــن شــمال:بر اثربرخــورد قطــار بــا خــودروي 

ــد. ــان باختن ــاري دونفرج ــت درس وان
نیشگون نیوز:کجایند دهقانهاي فداکار...

حــوادث  بــه  اشــاره  بــا  کشــور  کل  -دادســتان 
یــک ســخنراني درمشــهد  لغــو  دربــاره  ایجادشــده 
اســت  ماایــن  خبرگزاري«میزان«گفت:ســوال  بــه 
کــه چــرا صــداي ایــن اقــاي نماینــده مجلــس کــه 
نایــب رییــس مجلــس اســت وادعــاي آزادي بیــان 
کــه ســخنراني طــرف مقابــل  مــواردي  میکندبــراي 
بدانــد  افزود:«دشــمن  لغومیشود،بلندنمیشــود؟وي 
ــواده  ــل خان ــاي داخ ــل دعواه ــا مث ــم دعواه ــن قس ای
اســت واگریــک نفــر خــارج ازخانــواده بخواهــد بــه 
دعــوا ورود یابد،همــه اعضادســت بــه دســت هــم 

میکننــد.« متجاوزبرخــورد  دشــمن  وبــا  میدهنــد 
نیروهــاي  ســتادکل  رییــس  -سرلشــکرباقري، 
دریایــي  نــاوگان  بایدماننــد  باتاکیدبراینکــه  مســلح 
عمان،ناوگانــي خــاص اقیانــوس هنــد داشــته باشــیم، 
گفت:«نیــاز بــه پایــگاه هایــي در دور دســت داریم.آیــا 
داشــتن پایــگاه در دور دســت کمتــراز فنــاوري هســته 
اي اســت؟من کــه میگویــم ده هــا برابربیشــتر اســت.«

درخصــوص  ارتــش  دریــاي  نیــروي  -فرمانــده 
اظهــارات ترامــپ مبنــي برجلوگیــري ازحضورایــران 
ــا  ــرف تنه ــن ح ــواب ای ــه ج ــان اینک ــاي آزاد بابی درآبه
محــدود  منطقــه  آبهــاي  بــه  »خنده«اســت،گفت:«ما 
جهــان  آبهــاي  در  بلنــدي  دســت  وبایــد  نیســتیم 
داشــته باشــیم چــرا کــه امنیــت بــدون اقتــدار ایجــاد 
نمیشــود.«وي درخصــوص برخــي جوســازي هــا مبنــي 
بــر ناهماهنگــي نیروهــاي دریایــي ارتــش وســپاه بــا رد 
ایــن موضــوع گفت:«اینهــا ســاخته وپرداختــه دشــمن 
اســت،من همیــن جــا اعــام میکنــم کــه نیــروي دریایــي 
ســپاه وارتــش کامــا الزم وملــزوم یکدیگرندوتعامــات 

ــو دارد.« ــرو وج ــن دونی ــم بی ــي ه خوب
نيشــگون نيوز:ايــن حــرف ترامــپ روهــم بــراي خنــده 

گذاشــتيم ايــن قســمت!!! 

صفحه 3

نيشــگون نيــوز الزم ميدونــه درهميــن 
ابتــدا بــه جنــاب ترامپ)!(بــه جهــت 
پيــروزي در انتخابــات آمريــکا تبريــک بگــه البتــه بــه 
ســبک شــهيد آوينــي: »مــن درفروپاشــي تمــدن غــرب 
بيشــتر بــه تحــول درونــي غربــي هــا اميــد دارم 
تاجنــگ رودررو،غــرب ازدرون خواهــد پوســيد ودر 
خودفــرو خواهــد ريخــت وچــون عقربــي در محاصــره 
ــد  ــه امي ــد زد« ب ــش خواه ــتن راني آتش،خود،خويش

ــان... ــپ ج اون روز ترام

ــه آن  ــان ب ــای جه ــور ه ــی از کش ــم خیل ــه چش ــی ک انتخابات
ــرات و در  ــون دموک ــو کلینت ــک س ــود.در ی ــده ب ــه ش دوخت
ــنجی  ــالف نظرس ــواه  برخ ــوری خ ــپ جمه ــر ترام ــوی دیگ س
هــا و پیــش بینــی هــا دموکــرات هــا شکســت خــورده ودونالــد 
ترامــپ پیــروز انتخابــات مــی شــود درایــن زمــان کــه موجــی 
از تحلیــل هــا و نگرانــی هــا وامیــد هــا در اقصــی نقــاط جهــان 
بــه راه مــی افتــد .بعضــی از کشــور هــای امیــدوار بــه ترامــپ و 
اکثریــت دیگــر کشــور هــا نگــران و ناراحــت از ایــن اتفــاق.در 
بیــن ایــن کشــور هــا شــاید ایــران در برابــر ایــن اتفــاق نســبت 
ــتر  ــت بیش ــا از اهمی ــور ه ــر کش ــه دیگ ب
برخــوردار باشــد.چرا کــه ایــران یــک 
مســیله مهــم در سیاســت خارجــه آمریــکا 
مــی باشــدودر مناظــرات 
انتخاباتــی بــه وضــوح 

ــروزی  ــات و پی ــس  از انتخاب ــد.واما پ ــی ش ــنیده م ــش ش نام
دونالــد ترامــپ در داخــل تحلیــل هــای متفاوتــی شــنیده مــی 
ــرای  ــه ب ــک فاجع ــاق را ی ــن اتف شــد.تعدادی از کارشناســان ای
ایــران مــی داننــد چــرا کــه بــه نظــر انهــا ترامــپ جنــگ طلــب 
اســت بــه توافــق مــا بیــن دو کشــور پایبنــد نخواهــد بــودوآ» را 
زیــر پــا خواهــد گذاشــت وزیــر پــا گذاشــتن برجــام بــه معنــای 
ــه  ــران اســت چــرا ک ــزوی شــدن ای ــا و من ــم ه ــش تحری افزای
تعامــل باآمریــکا واجــرای برجــام تنهــا را بــرون  رفــت از اوضــاع 
ــور  ــد کش ــران جدی ــاز بح ــپ آغ ــروزی ترام ــت وپی ــی اس فعل

اســت
ایــن افــراد عقیــده دارنــد کــه ذات آمریــکا بــد نبــوده درواقــع 
ــد  ــی کنن ــخص م ــه مش ــتند ک ــا هس ــور ه ــس جمه ــن ریی ای
ــاراک  ــه باشــد.همانگونه کــه ب ــران و آمریــکا چگون در رابطــه ای
اوبامــا در دوره ریاســت جمهــوری خودبارهــا از تمایــل خــود بــه 
رابطــه بــا ایــران ســخن بــه میــان آورد وایــران مــی بایســت از 
ایــن فرصــت نهایــت اســتفاده را مــی بــرد ودســت از دشــمنی با 
آمریــکا برمــی داشــت ودوران جدیــدی را ایجــاد مــی کردولــی 
االن بــا روی کار آمــدن ترامــپ ایــن فرصــت از دســت 

رفتــه اســت.
ــن  ــالف ای ــوی دیگربرخ ــی از س ول
اظهارنظرهــای برخــی از خــواص و 
روشــنفکران -مــردم عــادی گویــا 
خیلــی نگــران بــه نظــر نمــی رســند 
ــا  ــه برایآنه ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ وب
اینکــه چــی کســی رییــس جمهــور 
ــن  ــه ای ــدارد ن شــود خیلــی فرقــی ن
ــی  ــه اوضــاع کشــور ب ــه نســبت ب ک
توجــه انــد بلکــه بــه ایــن دلیــل  کــه 
ــای  ــال ه ــدای از جاروجنج ــا ج آنه
ــته  ــالیان گذش ــول س ــی درط سیاس
دشــمنی هــای آشــکار آمریــکا را بــا 
چشــم خــود دیــده ولمــس کردنــد و 
ــول  ــکا در ط ــه آمری ــد ک ــه ان دریافت
ــط  ــرده وفق ــری نک ــال تغیی ــن س ای

ــد ــی کن ــر م ــمنی اش تغیی روش دش
ــر  ــه بهت ــن نتیج ــوع وگرفت ــن موض ــی ای ــرای بررس ــال ب ح
نگاهــی گــذرا بــه رفتــار وسیاســت هــای آمریــکا درقبــال ایــران 

ــیم: ــته باش ــف داش ــای مختل ــوری ه ــت جمه ــی ریاس درط
ایــران  در  طلــب  تجزیــه  هــای  گــروه  از  کارتر:حمایــت 
-ممنوعیــت واردات نفــت از ایران-بلوکــه کــردن امــوال ملــت-

آغــاز تحریمها-حملــه بــه طبس-کودتــای نوژه-کمــک بــه عراق 
ــران ــه ای ــه ب ــرای حمل ب

ریگان:حملــه بــه ســکو هــای نفتــی ایــران - انهــدام هواپیمــای 
مســافر بــری

ــد  ــا -تهدی ــه ترروریســت ه ــران ب ــای کمــک ای ــوش پدز:ادع ب
ــات  ــاو اقدام ــم ه ــه تحری ــه ادام ــرای منطق ــران ب ــدن ای خوان

ــری ــوق بش حق
کلینتون:امضــای قانــون تحریــم هــا وممنوعیــت تجــارت 
ــران ــدن ای ــی خوان ــن الملل ــی بی ــران یاغ ــذاری ای ــرمایه گ وس

ــر  ــا جهــان اســالم ب ــود رابطــه ب ــا شــعار بهب ــز ب ــون نی )کلینت
ــد( ســر کار آم

ــردن  ــرح ک ــه ایران-مط ــی ب ــه نظام ــر:تهدیدبه حمل ــوش پس ب
ــه ســالح هســته ای ــی  ب ــران دســت یاب ــالش ای ــای ت ادع

بــاراک اوباما:اعمــال تحریــم هــای گســترده وهمــه جانبــه علیــه 
ــاش در  ــاد اغتش ــرای ایج ــالش ب ــه88 ت ــت ازفتن ــران حمای ای
کشــور حمایــت از گــروه هــای ترروریســتی واعــزام جاســوس به 
ایــران -راه انــدازی و تشــدید حمــالت ســایبری بــه تاسیســات 

هســته ای وحمایــت از تــرور دانشــمندان هســته ای و....
بــا دیــد کلــی و کوتــاه مــی تــوان دریافــت کــه چراملــت ایــران 
ــزی  ــی چی ــد ول ــی دانن ــکا را دشــمن همیشــگی خــود م آمری
ــل برخــی از خــواص و  ــی رســد تمای ــه نظــر م ــب ب ــه عجی ک
ــی اســت کــه همــواره ســعی در  ــه ظاهــر اندیشــمندان داخل ب
زیبــا نشــان دادن چهــره آمریــکا داشــته ودر پــی ایجــاد رابطــه 
ای دوســتانه بــا آمریــکا هســتند .درصورتیکــه آمریــکا همــواره 
نشــان داده کــه رابطــه ای کــه او بــه دنبالــش اســت رابطــه ی 
ســلطه گرایانــه اســت و تــا زمانــی کــه دوبــاره بــر ایــران مســلط 
ــا  ــران نرســد دســت از دشــمنی ب ــه منافعــش در ای نشــود و ب

ــران برنخواهدداشــت. ای
ــم هــای  ــه اش هــم همیــن نقــض برجــام وتحری ــن نمون آخری

ــران اســت  ــد علیــه ای جدی
حــرف آخــر اینکــه مهــم نیســت چــه کســی رییــس جمهــور 
آمریــکا باشــد مهــم ای اســت کــه مادوســت و دشــمن را اشــتباه 
نگیریــم وفرامــوش نکنیــم کــه یــک کشــور ســلطه گــرا مانــن 

آمریــکا هیچــگاه خیــر خــواه نخواهــد بــود.



دانشــجو! ســیب زمینــی نبــاش...!`

بچــه بــرو گــردو بــازی 
کــن...

عاشق هیچ وقت خوابش 
نمی بره!

ایـن کتـاب بـا مددگرفتـن از روایـت هـای بسـیار جـذاب و 
خواندنـی »بهشـت خانـواده »هایی را پیش روی شـما قرار می 
دهـد ،تـا ارائـه دهنـده ی راه سـومی باشـد به تمام همسـرانی 
کـه می خواهنـد در زندگیشـان آرامش وپیوندی ابدی داشـته 

باشـد و از اثـار شـوم آفات شـرور دنیـا در امان مباشـد...
».....مـادر وقتـی از خواسـتگاری برگشـت روی پایـش بند نبود 
بـا آب وتـاب شـروع کـرده بود،به 
.عبـاس  از دختـر  تعریـف کـردن 
ولـی  بـود  او  بـه  نگاهـش  ظاهـرا 
دلـش جـای دیگـری بـود ،هنـوز 
بـود.از  نگرفتـه  روجـدی  ماجـرا 
نگاهـش میشـد بـه راحتـی حس 
و حـال بـی تفاوتـی را حـدس زد.
ایـن بـی تفاوتی تـا وقتی بـود که 
مـادرش البـه الی حـرف هایـش 
.عبـاس  گفـت  را  دختـر  اسـم 
همیـن کـه اسـم زهـرا را شـنید، 
تـکان خورد.بـه مـادر خیـره شـد 
وجـور خاصـی پرسـید:گفتید اسـمش چـه بـود؟ مـادر گفـت: 

زهـرا......«
محل تهیه کتاب:

پاتوق کتاب و یا دفتر بسیج دانشگاه

ملتی هک کتاب نمی خواند،

باید تمام اتریخ را تجرهب کند...

ــار  ــماره انتظ ــن ش ــاره ای ــون درب نظرت
ــت؟ چیس

1- چول بی!
2- باکیش نی!

3- محلی ختونه تحویل ایگرید!
4- خوب بی!

سامانه پیامکی:     66000741004

مدیرمسئول: علی صفری
سردبیر: نرجس کارآزما

هیأت تحریریه: زینب قاسمی، زهرا مصطفایی، 
زینب متقی نژاد، زهره رضایی، فاطمه احسانی، 

اکرم محمدی
طراح: احمدرضا خواست خدایی

0917 023 4700
سامانه پیامکی:     66000741004

ــی ــی، اجتماع ــی، فرهنگ ــریه سیاس نش
بســیج دانشــگاه علــوم پزشــکی یاســوج

ــت وکل  ــا س ــوی موالن ــه مثن ــوط ب ــن تیترمرب ــتان ای داس
حرفــش هــم درک معنــای عاشــقیه. نمیدونســتم چطــوری 
بایــد ایــن قســمت و بنویســم کــه بــه لطــف خــدا و صحبتای 
ــه  ــد.میدونم ک ــذ روان ش ــم روی کاغ ــدگاری قل ــتاد مان اس
درجریــان تمــوم شــدن مــاه محــرم وصفــر هستی،وشــمایی 
ــا  ــه ســؤال دارم، آی کــه نمیخــوای ســیب زمینــی باشــی، ی
ــام شــد؟ »حســین، حســین«  ــم تم ــاه ه ــن دو م ــدف ای ه
گفتــن و»رضــا، رضــا« کــردن تمــام تــا ســال بعــد؟ یعنــی 
هــدف ایــن دومــاه بــه همیــن ســادگیه؟ بایــد بعــد از ایــن 
ــش  ــمون پی ــوالی واس ــه س ــالً چ ــیم؟ اص ــه باش ــال چ دنب
ــن  ــاال از ای ــه تاح ــیم؟ اگ ــش باش ــال جواب ــه دنب ــاد ک بی
ــک  ــم ی ــه بایدبگ ــده ک ــش اوم ــت پی ــواال واس ــت س دس
درجــه ازســیب زمینــی بــودن خــارج شــدی وایــن خــودش 
ــد بگــم کــه راه ســیب زمینــی  ــه! ودرادامــه بای خیلــی حرف
نبودن،ســخته وصبــوری میخواد،میخــواد کــه حقیقــت طلــب 
ودغدغــه منــد باشــی،میخوادکه بــی تفــاوت نباشــی والبتــه 
ــون  ــه امروزاسمش ــی ک ــی اونای ــده باش ــه فهمی ــواد ک میخ
ــارت عاشوراســت،همونایین  ــن زی جــزئ لیســت لعــن ونفری
کــه اون روز راهشــون رو از »ولــی زمانشــون« ســوا کــردن و 

ــه چطــوری ســوا شــدن! دیدیدک
یــه مدافــع حــرم واســه مــن وشــما مینویســه:«..دراینجا بــا 
کفــار میجنگیــم وشــما درایــران با دشــمنان والیت،دشــمنان 
ــا  ــا آشــکارندو دشــمنان والیــت پنهــان وجهــاد شــما ازم م
ــال  ــه س ــن هم ــد ای ــورا وبع ــدف عاش ــه ه ــوارتر..«. این دش
مشــکی پوشــیدن وروضــه خوندنــا واال عاشــق نیســتی 
ــودن  ــی نب ــیب زمین ــازی!!! س ــال گردوب ــری دنب ــره ب وبهت
دانشــجو هــم یعنــی اینکــه منــم میدونــم درس و بــه همــه 

ــی دی... ــح م ــز ترجی چی
)البتــه نــه ازنــوع شــب امتحانــی!( ولــی تــورو خدا کنــار همه 
اینــا دنبــال ســواالی تــوی ذهنتــم باش.شــانار رفتــن وبلنــد 
ــه  ــا روپرسیدنوپرس ــت لباس ــون وقیم ــوی خیاب ــدن ت خندی
زدنــای الکــی اینجــا واونجا...واســه توخیلــی پاییــن وکمه،یــه 
کاری کــن رفیق،کــه خریــدارت فقــط »یوســف زهرا«باشــه...

خوددانی.

* ضمـن عـرض سـام و خسـته نباشـید، اگـر موافقید 
صحبـت هامـون رو در این هوای بارانی شـروع کنیم. 
بعنـوان سـوال اول، از نظـر شـما جـوان دانشـجو چـه 

معیارهایـی رو باید داشـته باشـد؟
)پاسـخ اسـتاد(: شـایدبه دلیل اینکه دانشـجویان علوم پزشـکی 
شـغل آیندشـون نوعـی خدمت رسـانی مسـتقیم به انسـانهای 
سـت کـه بایدمـورد تکریـم قـرار بگیرند،بتـوان گفـت تعهـدات 
بیشـتری هـم باید نسـبت بـه جامعـه داشـته باشندومتناسـب 
باهمیـن موضـوع دانشـجوی علـوم پزشـکی بایـد خـوب درس 
بخونـه تابـه عنـوان یک«سـرباز نظـام سالمت«شـناخته بشـه.

بایـد درنظـر داشـته باشـه کـه مـردم بـه مانیـاز دارنـد وایـن 
نیازمـردم بـه مـا ،ایـن مسـیولیت رو ایجـاب میکنـه کـه تمـام 
درون  بالقـوه  هـای  تاپتانسـیل  بگیریـم  روبـکار  الزم  تـالش 
مابالفعـل بشـوندودرخدمت مـردم قراربگیرنـد کـه ایـن همـان 
تعریف خودشـکوفایی ست.درواقع دانشـجوبایدنقش خودش رو 
درآینـده بشناسـه وبـرای آن تالش کنه.دانشـجو باید بـه زمانه 
خـودش حسـاس باشـه واگاهی الزم رو کسـب کنه بـرای مثال 
بدانـد فرهنـگ مـردم چگونـه اسـت وسیاسـت کشورچیسـت؟ 
درایـن سیاسـت هـا بایدهـا ونبایدهـارو بشناسـد ودامـن بـه 
سیاسـت کسـانی کـه میخواهنـد سـوئ اسـتغاده کننـد نزنـد.

چـون نظـام مـا یک نظـام خدمـت رسـانه اگربخواهد سیاسـت 
درنظـام  زدگـی  سیاسـت  واقـع  بدردنمیخـورددر  بشـود  زده 

است. سـالمت کشـنده 
* دانشگاه خوب چه دانشگاهی ست؟

)پ.ا(: دانشـگاهی که بـرای  مردم احسـاس دردمندی کند،این 
بهتریـن ویژگی سـت که هـم استاددانشـگاه دردمند اسـت هم 

وهمدانشجویان. مسیولین 
* نقـش تعامـل خـوب بین اسـتاد ودانشـجو روچطور 

؟ میبینید
نشـده  نهادینـه  خوبـی  وبـه  ضعیفـه  االن  رابطـه  )پ.ا(:ایـن 
چـون شـما اگرازیادگیـری خـارج شـویدآنوقت یادگیـری رفتار 
الگـو میخواهـد ، بهتریـن الگـو هـا چـه ازلحـاظ اخالقـی وچـه 
رفتـاری بایـد اسـتادها باشـند.به نظـر بنـده درسـاعات بیـن 
کالسـی بایدیـک جلسـاتی برگزار شـود تادانشـجویان واسـاتید 
باهـم گفتگـو کنندتـا شـاید راهـکاری ارایـه بشـود تـا وضعیت 
نامطلوبـی را تبدیـل بـه یک وضعیـت مطلوب کـرد وصددرصد 
میشـودیک هـم اندیشـی متقابـل ویک اعتمـاد سـازی متقابل 
سـازنده ایجـاد کرد.اگردانشـجو بتوانـد راحـت حرف دلشـوبزنه 
،نواقـص کارش رو بـدون کاسـتی بـه زبـان بیـاورد واسـتاد هم 
آمـاده باشـد دلسـوزانه بشـنوند حرفهـارو، خیلـی ازمشـکالت 

راحتترحـل میشـود.
درس  صرفـا  خودتـون  دانشـجویی  دوران  در   *
هـم  علمی-فرهنگـی  جانبـی  یاکارهـای  میخوندیـد 
انجـام میدادید؟واینکـه درچـه دانشـگاه هایـی درس 

خوندیـد؟
)پ.ا(:جاهایـی کـه زمینـه بـود بله . مـن یک مقطـع تحصیلیم 
رو درسـپاه خوندم.اونجاکارفرهنگـی تعریف شـده ای نبود چون 
همـه کارهـا بهـد نوعـی فرهنگـی بودودرواقع همه یک تشـکل 
بودند.همـون موقـع هـم میگفتنـد راحـت حـرف بزنیـد روسـا 

رابـه چالـش بکشـید ،شـاید اون موقـع محافـظ کارتـر بودیـم 
ازوضعیـت  تحلیلـی  بهترشـده هرچندبطـور دقیـق  االن  ولـی 
لیسـانس  راحتترشـده مـن وقتـی  ارتباطـات  نـدارم.االن  االن 
روخوندم،فـوق رو خوندمریا،سـربازی رو تموم کردم، 3-4 سـال 
هییـت علمی بـودم بعد تـازه اینترنـت وارد ایران شد.لیسـانس 
ودکتـرا رو دانشـگاه علـوم پزشـکی ایران،فوق رو دانشـگاه بقیه 
اهلل)عج(،وبعـد ازدکترایـک فـوق لیسـانس دیگه هم دردانشـگاه 

شهیدبهشـتی خونـدم فقـط بـه ایـن جهـت کـه بهترکارکنم..
* چـرا اسـم اسـتاد روزبهـی رو کـه میـاری همـه همـه 

یادشـون بـه امتحانـات وتدریـس گروهـی میافتـه؟
داسـتان اینجوریـه که من اعتقـاد دارم که دانشـجو باید فعاالنه 
دریادگیری وسـاختن دانش خودش و هم کالسـیاش مشـارکت 
داشـته باشـد ایـن شـکل امـوزش درعلـوم پایـه اسـت ودرواقع 
میگوینـد امـوزش باید مسـیله محـور باشـددرواقع دردانشـگاه 
هـای مطـرح یادگیـری به شـیوه فعـال اجـرا میشـودبه معنای 
یادگیـری گام بـه گام وپرهیـزاز شـب امتحانـی بودن.بایـد بـه 
دانشـجو میـدان بدهیـم وقتـی دانشـجو بحـث میکنه دانشـش 
آشکارمیشـه یعنـی ازیادگیـری سـطحی تـا راهبـردی وفعـال. 
البتـه ایـن نـوع تدریـس وقتـی خـوب تاثیرمیـذاره که اسـاتید 
دیگـری درگیر باشـندواال درهمین سـبک هم تـرس ازطوطیوار 

هسـت. یادگرفتن 
* چکار کنیم رشـدعلمی دانشـگاه سرعت بگیردواینکه 
سـطح دانشـگاه علوم پزشـکی یاسـوج رادرچـه حد می 

؟ بینید
)پ.ا(:شـاید بهترباشـه بگوییم چگونه مرجعیت علمی پیداکنیم 
تااینکـه بگوییـم چگونـه پیشـرفت کنیـم پـس یـک میشـود 
تربیـت نیـروی انسـانی خوب دومیشـود مسـتند سـازی وتولید 
مقـاالت علمـی یعنـی همـان تولیـد علم سـه میشـود گفتمان 
شـروع  رادردانشـگاه  کارخالقانـه  یـک  یعنـی  باشـیم  واحـد 
کنیـم وجلـو برویـم بـرای رسـیدن بـه ایـن معیارهـا مااحتیاج 
بـه مسـیولینی داریـم کـه دربرنامـه ریـزی وارزش یابـی روش 
هـا وقـت بگذارنـد، مشـکل اینجاسـت، مدیـران تمامـی حـوزه 
هـای فرهنگی،آموزشـی وپژوهشـی بایـد یک تیم واحد داشـته 

. شند با
سـطح علمـی دانشـگاه درکناردانشـگاه هـای درحـال رشـد)!(

میشـه گفـت خوبـه ولـی درمقایسـه بـا دانشـگاه های توسـعه 
تابلویـی  یـک  بایـد  نیست.مسـیولین  خـوب  یافته)!(انچنـان 
بـه  داریـم  کنند.مااحتیـاج  مارسـم  بـرای  دانشـگاه  ازآینـده 
انگیـزه. بـا  ریزوکارکنـان  برنامـه  شـجاع،مدیران  ریسـای 
میدهیـم. انجـام  سـال  دریـک  را  سـال  اگراینطورشد،کارسـه 

* آیاتـوی خونـه ودرپیگیری کارهـای فرزندانتون هم 
همینقدرسـختگیر وجدی هستید؟

)پ.ا(:نـه درمنـزل فقط امکانـات را فراهـم میکنیم،هرچه تالش 
کـردم معلـم باشـم نشـد، زمینـه فراهـم کـردن بامعلـم بـودن 

میکند. فـرق 
دربـاره  رو  دانشـجویان  نظـرات  حـال  تابـه  آیـا   *

شـنیدید؟ خودتـون 
)پ.ا(:بلـه صحبـت هـا متفـاوت زیادشـنیدم نـکات حرفهـای 
مخالـف روبرمیـدارم وبهبودشـون میبخشـم درترم آینـده بنده 

چـون بـاور دارم بـه کارم صحبـت هـای مخالفیـن فقـط کمک 
میکنـه بهترشـون کنـم برنمیگـرده بـه قبل.

* کلمات زیر رو کوتاه تفسیر کنید.
)پ.ا(استاد روزبهی:زحمت کشی که دیده نمیشه

سالن موالژجدید:حاصل تالش جمعی ازاساتید آناتومی 
نمازجماعـت  بـه  گروهـی  صـورت  بـه  دانشـجویان  بـردن   
ادامـه  مسـیولین  باهمـکاری  دارم  دردانشگاه:خیلیدوسـت 
پیداکندزیـرا کـه اخـالق حرفه ای یک بخشـش هـوش معنوی 
سـت که متاسـفانه کمی دردانشـجویان فراموش شده. درتالش 
اول احسـاس کـردم اسـتقبال بـه اون حدقابـل قبول نبـود،اول 
بایـد اسـاتید همـراه شـوند تادانشـجویان هـم تشـویق شـوند.

یاسوج:قشنگترین شهر ایران 
استاد جعفری:زحمتکش ومهربان

دکترچمن:خیلی میداند ولی به ماتوجه نمیکند.
ازنظـر  علـم  بـه  سیاسـی  نـگاه  هـای  آسـیب   *

؟ چیسـت شما
نـگاه  نبایـد  رسـانی  درخدمـت  وهـم  دریادگیـری  )پ.ا(:هـم 
بینـش  داشـتن  ولـی  باشـیم  داشـته  اشـخاص  بـه  سیاسـی 
سیاسـی خیلـی عالـی سـت وکمـک میکند.اگربخواهیـم بـرای 
منفعت،سیاسـی شـویم خـوب نیسـت وقتـی بخواهیـم بگوییم 
سیاسـت یـک ابـزار اسـت بـرای رسـیدن بـه خواسـته هـا این 
خـوب نیسـت بلکه باعـث ایجاد هـرج ومرج میشـود.باید اصول 
را نگـه داشـت.یک مدیرمیتوانـد سیاسـی باشـد ولـی تبعیـض 
سیاسـی چیـز خوبـی نیسـت،کال سیاسـت باید به سـود جامعه 
باشد.سیاسـت درواقـع داشـتن تشـکالت،احزاب و..اسـت کـه 
همدیگـر را تقویـت میکننـد ومثل یک شـبکه،خدکت رسـانند 
نـه مثـل شـبکه هـای مافیایـی کـه یـک تقابـل مخـرب ایجاد 

. میکنند
روز  بـرای  نشـریه  چـون  آخرواحتمـاال  سـخن   *
داریـد  بادانشـجویان  اگرسـخنی  دانشـجوبیادبیرون 

بفرماییـد: تریبـون  ازایـن 
اسـتاد هفـت وظیفـه دارد که امـوزش تنها یک بخش ان اسـت 
اسـتاد بایـد کاری کنـد فرهنـگ قابـل امـوزش باشـدتامنجربه 
تغییـر نگـرش وتغییـر رفتـار شـود.مایک مجموعـه کوچکیـم 
وبهترمیتوانیـم کار فرهنگـی کنیم.مثال جلسـه درون خوابگاهی 
یـا  بـرای رفـع سـواالت  اسـاتید ودانشـجویان گذاشـته بشـه 
مشـکالت فرهنگـی دانشـجویان مطمینـا اثرکـذار خواهـد بود.
وامـا دانشـجویان الزمـه بـرای شـغل آیندشـون بیشـترتالش 
کنندومشـورت بگیرند،بیشـتربه دنبال«جو«ی دانشـجو باشـند 
وازآن کوتـاه نیایند.مطالبـه گرباشـند ولـی تاحدی کـه باآبروی 

دانشـگاه بازی نشـود.
* تشـکرمیکنم ازاینکـه وقتتونو به مادادید ان شـائاهلل 

مصاحبه اثرگذار وخواندنی باشـد.
خواهش میکنم و بنده هم امیدوارم. موفق باشید.

تـرم اول، سـالن مـوالژ، آناتومـی، بافـت شناسـی، اسـاید، امتحانات مکـرر، ارائه های سرکاسـی 
و....البتـه اسـتاد روزبهی...

خونـدن ایـن مصاحبـه روبـه همـه دانشـجویان وبخصـوص سـال 
اولـی هـاو مسـئولین پیشـنهاد می دهـم.

مصاحبهبا استاد روزبهی...
یــک کتــاب خوشــمزه میــل کنیــد...

ــار ــر در انتظ هاج

تابلو اعالنات

کمپین خیریه مهرآوا 
کمپیــن حمایــت از کــودکان کار، خانــواده 

هــای بــی سرپرســت و بــد سرپرســت
پل ارتباطی:

@Mehrava20

دانشـجویانی کـه قصـد همکاری بـا نشـریه انتظار 
را دارنـد و یـا می خواهنـد برای مناظـره مکتوب 
نـام نویسـی کننـد میتواننـد بـه دفاتـر بسـیج 

دانشـجویی در دانشـگاه مراجعـه نماینـد.

کانون جهاد سازندگی
بسیج علوم پزشکی 

اهداف: خدمت رسانی به اقشار مستضعف 
و کم درآمد روستایی و شهری 

زمینه های ارایه خدمت: خدمات بهداشتی-
درمانی، فرهنگی و اجتماعی، رفع مشکات 
خانه  مثل  خیریه  نهادهای  سامت  حوزه 
سالمندان، تحت پوشش قراردادن کودکان 
بد سرپرست و یا بی سرپرست، تهیه لوازم 

التحریر برای کودکان 
برنامه ها:اعزام تیم های سامت به همراه 
و  پرستاری  کارشناس  و  متخصص  پزشک 

مامایی و بهداشت


