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دشمن 
تروریست ها

یا
دوست 

آمریکایی ها؟!

نام گذاری سال های شمسی سنتی 
است که از سالیان گذشته توسط 

رهبر معظم انقالب برقرار بوده است. 
توجه در این نام گذاری ها درس هایی 
آموزنده برای ما دارد. اولین نکته 

چشم گیر پافشاری بر شعارهای اقتصادی 
در سالیان اخیر است 

...

دکتر حسن روحانی در بودجه 
امسال فرمودند: الیحه بودجه حاصل 

مطالعات و بررسی های دقیق در مسیر 
ریل گذاری شده توسط کشور و ارزیابی 

دقیق از نیازهای مردم هست! آقای 
جهانگیری درباره بودجه سال قبل در  

...

1. دین و دنیای مردم باهم برایش 
مهم باشد. در پیدا کردن نامزد 

موردنظر دقت کنید. به کسی گرایش پیدا 
کنید که به دین مردم، به انقالب مردم، به 
دنیای مردم، به معیشت مردم، به آینده ی 

مردم و به عزت مردم اهمیت می دهد.
...

در اوج التهاب دانشکده 
دندانپزشکی اصفهان در سال ۸۹، 

مواضعی از سمت دانشجویان از جمله 
کاهش ساعت بخش ها، مجازی شدن 

امتحانات، کاهش کوریکولم آموزشی، 
افزایش شلوغی بخش ها و... وجود 

داشت. با استقرار معاون آموزشی 
...
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یا کافی
این روزها همه ی ما بیشتر به 
محبت کردن و محبت دیدن 
احتیــاج داریــم. به دوســت 
داشــته  دوســت  و  داشــتن 
شــدن. قباًل بــا یــک لبخند 
می شــد این چیزها را نشــان 

لــب  می شــد  داد. 
خوانــی کرد حرف 
کسی را که بی صدا 
مواظب  می گفــت 

امــا  بــاش؛  خــودت 
اکنون همــه ی این حرف ها 

در ماســک دیــده می شــود. 
دوســت دارم ها. محبت ها. 
صورت  روی  ماســک  وقتــی 
مواظــب  صــدای  هســت، 
خودت باش، بیشتر به گوش 

می رسد.
ما اکنون میان جنگ هستیم. 
یک جنگ که تــا امروز خیلی 
کشته و شــهید داشته. اشک 
هزاران مادر و بچــه و خواهر 
و برادر را درآورده است. یک 
جنگ که در آن توپ و تانک و 
خمپاره و خرابی خانه و کوچه 

و شهر نیست؛ اما تا این
 زمان که یک ســال و دوماه از 
شــروع آن می گذرد، بسیاری 
را خانه خراب کرده و خیلی ها 
بــا آهک گوشــه گوشــه ی  را 

مزارها خوابانده است.
ســال دوم اســت که عیدمان 
آمیخته شده با کرونا. بسیاری 
از انسان ها سال پیش بودند و 
اکنــون از بیــن ما رفتــه اند. 
بســیاری مبتــال شــدند و به  
خوبی بیماری را پشــت ســر 
افــراد  از  گذاشــتند. خیلــی 

رعایت کردنــد )و می کنند( و 
خیلی هــا رعایــت نکردند )و 
نمی کنند(. خیلــی از چیزها 
عوض شــده؛ امــا یک چیزی 
اســت.  ســرجایش  هنــوز 

قلب های به هم گره خورده ی 
ما.  همدلی   و 

همدردی هایمان. 
با هم خوشــحال 
بــودن و بــا هــم 
ناراحت شدنمان. 
بــرای  کــردن  دعــا 

یکدیگر، انسانیت و...
تــوی ایــن یــک ســال و دو 
مــاه، اوضــاع خیلــی از افراد 
تغییــر کــرد. بد و بدتر شــد. 
تمام روزهای این یک ســال 
ایــن  یک طــرف،  مــاه  دو  و 
چنــد روز نزدیــک بــه عیــد 
یک طــرف. همدلــی و کمک 
مــردم بــه یکدیگر تــوی این 
یــاری  یک طــرف،  روزهــا 
و دســت گرفتــن ایــن چنــد 
روز یک طــرف. خالصــه کــه 
عیــد اســت و یک ســری در 

خانه هایشــان عید نیست. در 
دل هایشان عید نیست. لباس 
تنشــان عید نیســت. لبخند 
لبشــان عید نیســت و... گیر 
و گرفتاری برای همه هســت. 
ناراحتــی برای همه هســت. 
دلمــان از ســنگ نیســت که 
راحت از کنــار این همه اتفاق 
بگذریم؛ اما بیــن همه ی این 
تا یادمان نرود که به همدیگر 
عشــق بدهیم. امیــد و مهر و 
انگیزه بدهیم. دست بگیریم، 
بلند کنیــم، لبخند به یکدیگر 

هدیه بدهیم.
در این روزهای سرد کرونایی، 
دست به همدیگر بدهیم، دل 
به یکدیگر بدهیم، نگاهمان را 
به همدیگر بدوزیم و با حرارت 
عشــقمان، یکدیگــر را گــرم 

کنیم.
باالخــره  هــوا  و  حــال  ایــن 
ایــن روزها  تمــام می شــود. 
باالخــره مــی رود. چیزهایی 
که از ایــن روزها می ماند، یاد 
گرفتیم.  که  است  دست هایی 

دل هایی است که شاد کردیم. 
لــب  روی  کــه  لبخندهایــی 
آوردیــم. غم و غصــه زندگی 
را کــه همه می بیننــد و درک 
می کنند، گفتن ندارد. بیایید 
از خوبــی هــا و زیبایی هــای 
زندگی برای همدیگر بگوییم. 
بیایید این خوبــی ها را با هم 
زندگی کنیم. همدلی کنیم تا 
حواسمان از غصه ی دنیا پرت 

بشود.
ســال نو شده اســت. حال تو 
خوب اســت؟ زندگی ات بهتر 
از یــک عــده ی دیگر اســت؟ 
خب بســم ا     هلل. حــال خودت 
را با کســی دیگر قسمت کن. 
این روزها نیاز به امید داریم. 
بــه روزهــای پیــش روی آدم 
هــا امیــد تزریق کــن. با یک 
احوالپرســی  بــا یک  لبخند. 
شــاداب. با یک همــدردی و 
یک دعای زیبا. بگذار نفست، 
حرفــت، روح بــه زندگی همه 
بدهد. تو، برای همین آفریده 

شده ای... .

سالمت

نویسنده: مائده داوودی
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سال 1400، سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نویسنده: هادی حامد فرسال 1400

نام گذاری ســال های شمسی 
ســنتی اســت که از ســالیان 
گذشــته توســط رهبر معظم 
انقــاب برقــرار بوده اســت. 
توجــه در ایــن نام گذاری هــا 
ما  برای  درس هایی آموزنــده 
دارد. اولیــن نکته چشــم گیر 
شــعارهای  بــر  پافشــاری 
اقتصــادی در ســالیان اخیــر 
تمرکز  کانــون  چراکه  اســت، 
دشــمن در مــدت اخیــر بــر 
معیشت مردم و اقتصاد کشور 
بوده اســت. ایــن یعنی وقتی 
نقطــه مواجهــه با دشــمن را 
یافتی، نبایــد میدان را خالی 
کنی تا دشمن را عقب برانی. 
در قاموس جمهوری اسامی 
کوتــاه آمــدن معنــا نــدارد، 
هرچند اگر 10 سال شعارهای 
قالب هــای  در  اقتصــادی 
گوناگون تکرار شود. به عاوه، 
پیام ضمنی این استقامت در 
مســیر این است که مشکات 
راه حل  و  حل شدنی هســتند 

دارند. 
بعدی،  توجــه  جالــب   نکته 
ســلبی  و  ایجابــی  ابعــاد 
اســت؛  امســال  عنــوان 
یعنــی هر کــس بــه فراخور 
جایگاهــش، تکلیف خود را 
یعنی  پشــتیبانی،  می یابد. 
اگر از اقشــار مردم هســتیم 
جنس ایرانــی بخریم، اگر از 
مسئولین هســتیم، مجوز و 
وام و کًا مســائل پیرامــون 
تولید را تســهیل کنیم و اگر 
تولیدکننده هســتیم، یعنی 

تــوان را بــرای تولید هر چه 
بیشتر و با کیفیت تر مضاعف 

کنیم.
اگــر  یعنــی  زدایــی؛  مانــع 
مانــع  هســتیم،  مــردم  از 
در  رســوب کرده  تصــورات 
ذهن ها مبنی بر برتری ذاتی 
کاالی  بــر  خارجــی  کاالی 
ایرانــی را از ذهن خودمان و 
دیگــران بزداییم و با افتخار 
کاالی ایرانــی بخریم. اگر از 
مسئولین هستیم، هزار جور 
دست انداز و مشکات پیش 
بوروکراسی  تولید مثل  روی 

اداری  خسته کننده، 
بانک ها  رقابت  و  بنگاه داری 
تولیــدی،  واحدهــای  بــا 
دمیــدن در تنــور بازارهای 
ســوداگرانه ارز و طــا و... 

را حل کنیم؛ و اگر 
تولیدکننــده 

تــوان  در  آنچــه  هســتیم، 
داریــم به کار بندیــم تا مانع 
کیفیــت کم و قیمــت زیاد را 
بزداییــم و محصــوالت را به  

صرفه تر کنیم.
این شــعار به خوبی مســیر 
ملــت و دولت را بــرای رفع 
مشــکات می نمایاند. البته 
شــاید بتوان گفت مؤثرترین 
اقدام برای تسریع در تحقق 
ایــن شــعار، روی کار آمدن 
یک دولت مؤمــن، پرانگیزه 
و دارای عناصر جوان باشد. 
ازایــن رو بر همه دلســوزان 
کشــور و مردم الزم اســت از 

روشن
 

تبلیــغ  و  تبییــن  و  گــری 
فرونگذارند تا بــه مدد الهی 
قلــوب همــگان بــه  ســوی 
شــود  رهنمون  فرد  بهترین 
و با قرار گرفتن ســکان اداره 
کشــور در دســت یــک فرد 
انقابــی، چــرخ تولید رونق 
مــردم  مشــکات  و  گرفتــه 

برطرف گردد، ان شاء ا     هلل.

سال نو
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FATFنویسنده: محمد  مهدی خالقی

سیاسی

 Financial یا FATF درواقــع
یــک   Action Task Force
گــروه میــان دولتی ســت که 
برای اولین بار در سال 1989 
G7 برای  توسط ســران گروه 
مبارزه با پول شــویی تأسیس 
شــد. یک کشــور در لیســت 
FATF می تواند سبب  ســیاه 
آن  بــرای  محدودیت هایــی 
کشور گردد. الزم به ذکر است 
کــه قــرار گرفتــن یک کشــور 
در ایــن فهرســت ها هیچ گونه 
تحریــم رســمی بین المللــی 
را بــرای آن کشــور بــه دنبال 
ندارد. پس از توافق هسته ای 
)برجــام( ایــن نهــاد یکــی از 
ناظران بر سیســتم های مالی 
ایران معرفی شد. این موضوع 
در  را  بســیاری  انتقادهــای 
میان کارشــناس های داخلی 
و خارجی در پی داشــت چرا 
که برخــی آن را مصداق خود 

                       تحریمی می دانستند.
در کــش و قــوس تصویــب یا 
رد این پیمان توســط مجلس 
نشــدن  تصویــب  عــده ای 
FATF را شــروعی دوبــاره بر 
روند ســقوط پول ملی و رشد 
نــرخ تــورم عنــوان می کردند 
اما واقعیــت ماجرا خالف این 
گفته به نظر می رسد. به دلیل 
تحریم هــای تحمیل شــده بر 
مــا از طرف امریکا، کشــور ما 
برای بســیاری از فعالیت های 
تجاری خود و به دست آوردن 
اقالم ضروری، نیاز به دور زدن 
تحریم هــا دارد کــه این اقدام 
توسط پیمان FATF "قاچاق 

و پولشــویی" نامیده می شود.
درواقع عضویت در این پیمان 
مسیرهای دور زدن تحریم را 
لو می دهد و سبب بسته شدن 

این مسیرها می شود.
متأســفانه چنیــن اتفاقی در 
سال 96 افتاد و لو رفتن هویت 
صرافی هایی که از آن ها برای 
دور زدن تحریم هــا اســتفاده 
می شد توســط FATF سبب 
تحریم این صرافی ها و بســته 
شدن این مســیرهای حیاتی 
اتفاقــی که با  ارزآوری شــد. 
باالتر بردن نرخ ارز، معیشت 

ایرانی ها را هدف قرار داد.
بیلینگزلــی  مارشــال 
دســتیار اســبق وزیــر 
آمریــکا:  خزانــه داری 

در رابطــه با حفظ 
روی  بر  فشــارها 
ایران،  حکومــت 

که  کارهایی  از  یکی 
باید  )ایرانی ها(  آن ها 
انجام دهند این است 
که باید یک چارچوب 
ایجــاد کنند  قانونــی 
و بــرای توقــف تأمین 

مالی تروریسم

 پاســخگو باشــند. آن هــا به  
اندازه کافی قانون ندارند و من 
هــم نمی دانم که آن قوانین را 
اگر داشــتند رعایت می کردند 
یا نه؟ اما آن ها این چارچوب 
قانونــی را ندارنــد و ما آن قدر 
قوانین  تــا  می کنیــم  اصــرار 
با پولشویی را تصویب  مقابله 
و اجرا کنند. باید علیه بخش 
مالی آن ها اقدامات مقابله ای 

انجام دهیم.
مایک پمپئو وزیر اســبق امور 
خارجه آمریــکا: ایران به طور 
کامل نتوانسته است تعهدات 
خــود ذیــل برنامه 
 FATF اقــدام 
ســال  در  کــه 
2016 پذیرفته 

است را 
تکمیل 
کند. 
به عنوان 
بخشی 
 از برنامه 
اقدام، ایران 
تعهد داده 
است که دو
 کنوانسیون 
 پالرمو )مقابله با 

فراملی(  سازمان یافته  جرائم 
و کنوانســیون CFT )مقابلــه 
بــا تأمین مالی تروریســم( را 
تصویب کند؛ اما همان طور که 
ما از اصلی ترین کشــور حامی 
تروریســم در جهــان انتظــار 
داشتیم، آن ها تصمیم گرفته 
اند که این کار را انجام ندهند. 
امروز مــن از ایران می خواهم 
کــه هــر دو معاهــده را بدون 
تأخیر و بــدون هیچ گونه حق 

شرطی به تصویب برساند.
معمــار  کوهــن  دیویــد 
تحریم هــای ایــران در رابطه 
با نقش شــفافیت در موفقیت 
تحریم ها می گوید: ))موفقیت 
تحریم هــای آمریکا بســتگی 
عمیق به شفافیت بانکی دارد. 
از طریق جمع آوری اطالعات 
کلیدی، افــرادی که درنهایت 
از تراکنش هــای بانکــی بهره 
می برند، شناسایی می شوند. 
به این دلیل، شفافیت بانکی 
هسته اصلی مأموریت وزارت 

خزانه داری است.((
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FATF: دشمن تروریست ها یا دوست آمریکایی ها؟

خوان زاراته، معاون مدیریت 
مبــارزه با تروریســم و جرائم 
مالــی در وزارت خزانــه داری 
بــرای تبییــن بهتــر جایــگاه 
FATF در فشــار بــر ایــران، 
می گویــد: ))برای قــرار دادن 
ایــران در تنگنــا و ســخت تر 
کردن شرایط برای این کشور، 
به حضــور کامــل FATF نیاز 
اســت.(( درحالی  که موافقان 
داخلــی تصویــب FATF این 
پیمــان را تنهــا راه جلوگیری 
از خــروج ایران از بــازار مالی 
بین المللــی معرفــی می کنند 
می گویــد:  زاراتــه  خــوان 
))بــرای اینکه ایــران از نظام 
الزم  شــود،  منــزوی  مالــی 
تأییــد  بــرای   FATF اســت 

نظام  پیرامون  قضاوت هایــی 
مالی ضد پولشویی و مبارزه با 

تروریسم مداخله کند.((
او همچنیــن می گوید: ))دنی 
گالســر و چیــپ پونســی، دو 
دیپلمات برجســته در فضای 
متخصــص  و  جهانــی  مالــی 
در بحــث مبارزه با پولشــویی 
متحــده  ایــاالت   ســوی  از 
دوبــاره  راه انــدازی  مســئول 
قدیمی شــدند   FATF فرایند 
مشــکل دار  کشــورهای  تــا 
جــای  ســیاه  لیســت  در  را 
نقــش  دربــاره  و  دهنــد.(( 
 FATF فشــارهای  در  آمریکا 
به ایران میگوید: ))گالســر و 
پونســی یک فراینــد مطمئن 
 FATF نظــام  درون  در  را 

گنجاندند کــه رژیم ایــران را 
تحت نظارت هــای دقیق قرار 
می داد، نه فقط با اســتفاده از 
استانداردهای ضد پولشویی، 
بلکه با اســتانداردهای مقابله 
ســالح های  گســترش  بــا 
کشتارجمعی و استانداردهای 
مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
کــه وزارت خزانه داری پس از 
حملــه یازده ســپتامبر اصرار 
 FATF بر قــرار دادن آن ها در
داشت((. یعنی درواقع طرف 
آمریکایی معتقد به اســتفاده 
از این پیمان به عنوان ابزاری 
بــرای منــزوی کــردن هرچه 
بیشتر نظام مالی ایران است.

ابتــدا  از  اســالمی  انقــالب 
عمل گــرا تریــن و بزرگ ترین 

در  تروریسم  هرگونه  دشــمن 
تمام دنیا بــوده و این موضوع 
جبهه هــای  در  و  به دفعــات 
اســت.  اثبات شــده  مختلف 
عملکــرد انقالبــی از مبارزه با 
رژیم اشــغالگر صهیونیســتی 
مدافع  شــهدای  مبــارزات  تا 
حــرم و در رأس آن ها شــهید 
واالمقام حاج قاسم سلیمانی 
و  تروریســتی  با گروهک های 
سلفی عراق و ســوریه گواه بر 
این امر اســت لیکن عملکرد 
درســت و مســئوالنه در این 
برهه حساس از تاریخ انقالب 
وابسته به تفکر و تحلیل دقیق 
و اصولــی دربــاره پیامدهای 
احتمالــی عضویــت در ایــن 

پیمان نامه است.

سیاسی
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نویسنده: محمد رضا جاللی بودجه 1400

اقتصادی

دکتر حسن روحانی در بودجه 
الیحــه  فرمودنــد:  امســال 
بودجــه حاصــل مطالعــات و 
بررســی های دقیق در مســیر 
ریل گذاری شده توسط کشور 
و ارزیابــی دقیــق از نیازهای 

مردم هست!
دربــاره  جهانگیــری  آقــای 
بودجــه ســال قبــل در یــک 
کلیــه  سراســری  بخشــنامه 
ســازمان های  وزارتخانه های 
دولتی دستور دادند که کسی 
از بودجــه 99 نقد نکند و همه 

باید دفاع کنند!
علــوم  دانشــجویی  بســیج 
تشــکلی  به عنوان  پزشــکی 
جهت گیری هــای  از  فــارغ 
سیاســی و صرفًا دلســوزانه 
سال گذشته در مورد بودجه 
99 با پخش بروشورهایی در 
این امر مهم هشدار داده بود 
که در سال 99 معیشت مردم 
دچــار چالش هــای فراوانی 
خواهد شــد ولی متأســفانه 
صدای هیچ تشکل همسوی 
بــه   و  نشــد  بلنــد  دولتــی 
راحتی از این امر گذشتند و 

این  متأسفانه مجلس سابق، 
بودجه را به تصویب رساند.

مجلــس فعلی با شــعار تغییر 
بودجه به نفع مــردم وارد کار 
شــد و از شــروع این دوره در 
تعامــل با دولت ســعی کردند 
بودجــه ای را تدویــن نمایند 
کــه کمتریــن فشــار بــر روی 
مــردم ایجــاد شــود و اثرات 
جنگ اقتصادی علیه مردم را 
کاهــش بدهند اما باز دولت با 

دور زدن مجلــس و در نگاهی 
باالتر از قانون اساسی، بودجه 

را به مجلس ارسال کرد.
انتقادهای صریح  بــا  مجلس 
از بودجه ارســال  شده توسط 
حاضــر  داد  نشــان  دولــت 
نیست در قبال معیشت مردم 
مانند مجلس قبلی اسیر باند 
بازی های سیاسی شــود و از 

منافع مردم کوتاه بیاید.
هرچنــد کمیســیون تلفیق با 
اصالحیــه خود امیــد را برای 
کاهش کســری بودجه 1400 
افزایش داد و با انجام تغییرات 

در حد وظیفه قانونی خودش 
اصــالح  بــرای  مهمــی  گام 
ساختار بودجه برداشت  اما با 
صحبت های جناب نوبخت در 
مجلس نمــک بر زخم که تازه 
بسته شده بود ریخت و همین 
امر باعث شــد تــا نمایندگان 
بــه رد کلیــات الیحه  مصمم 
بودجــه شــوند علــت رد آن 
هم عــدم تمایــل دولت برای 
اجــرای مصوبات کمیســیون 

تلفیق بود.
با  هرچند که دولــت روحانی 
ابراز انتقادهایی تند نشان داد 
که حاضر بــه اجرای تغییرات 
در ســاختار بودجه نیســت و 
را وظیفه  بودجــه  اصالحیــه 
اما  می دانســت  مجلس  خود 
دولت مجبور شد اصالحی بر 
روی بودجه ارائه شده بدهد و 
به همراه مصوبات کمیسیون 
تصویب  بــه  بودجــه  تلفیــق 
رســید و به شــورای نگهبان 

ارسال شد.
مهــم،  بســیار  نکتــه  یــک 

نویســندگان طومارهای چند 
صدصفحه ای در وصف برجام 
وهم پیالگی دانشگاهی شان 
که نوک پیکان انتقادهای خود 
از وضعیــت ضعیف اقتصادی 
سیاســت های  ناکارآمــدی  و 
این حــوزه را متوجه مجلس 
بایســتی  کرده انــد  یازدهــم 
بــه ایــن مهــم نظر کننــد که 
هزینه هــای ســال جــاری بر 
اساس مصوبات مجلس سابق 

بوده و کسری بودجه )بخوانید 
کشــور(  اقتصاد  ام المصائــب 
عامــل اصلــی گرانــی و تورم 
)دالر 27 هزارتومانی، سقوط 
روزهــای مردم  ایــن  بورس( 
می باشــد ریشــه در اقدامات 
مجلــس قبلــی و دولت فعلی 
هســت و کمــا اینکــه مجری 
مصوبــات مجلس نیــز دولت 

می باشد.
امــا توصیــه پایانــی مــا بــه 
طرفــداران  و  دوســتداران 
دولــت فعلــی این اســت که 
به جای انتقادهــای ناصواب، 
و  فعلــی  دولــت  مســئولیت 
اقدامــات مجلس قبلــی را بر 

عهده بگیرند.
اما در این بخش می خواهیم از 
مهم ترین مصوبات کمیسیون 
تلفیق در بودجه 1400 به نفع 

مردم اشاره کنیم:
بــرای  مجلــس  حمایــت   
روســتاهای  بــه  گازرســانی 
و  بلوچســتان  و  سیســتان 
اســتان های نفت خیــز التیام 
زخم کهنه مناطــق نفت خیز 
اما کم برخــوردار، ممنوعیت 
خروج سه درصد منابع حاصل 
از فــروش از مناطق نفت خیز 

گاز خیز و توسعه نیافته.
نظارت بــر نحوه تخصیص ارز 
برای رســیدن  4200 تومانی 
کاالی بــا قیمــت مناســب به 

مصرف کنندگان نهایی.
استاندارســازی  و  تأمیــن 
هزار   100 گرمایشــی  سامانه 
کالس درس با اولویت مناطق 

محروم.
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مــازاد  مبالــغ  درصــد  صــد 
مشــترکان  از  دریافتــی 
ُپرمصــرف آب بــرای توســعه 
زیرساخت آب شرب روستایی 

و عشایری.
حمایت از کارگران در شرایط 
تأمیــن  جرائــم  کرونایــی 
اجتماعــی کارفرمایانی که در 
یک سال اخیر نیروی انسانی 
خــود را حفــظ کرده باشــند 

بخشیده می شود.
هیئت علمی  اعضای  و  قضات 
طبق مصوبــه مجلس باید 10 
درصد مالیات پرداخت کنند.

کاهــش وابســتگی بودجه به 
توســعه  صندوق  ســهم  نفت 
ملــی از صادرات نفت از 20 به 

38 درصد افزایش یافت.
بــه  وکال  و  پزشــکان  الــزام 
فروشگاهی  پایانه  از  استفاده 

ســهام  اختصــاص   )POS(
یک  میلیــون تومانی برای هر 

کودک متولد 1400 به بعد.
اما یکی از مصوباتی که خیلی 
جنجال به پا کرد و متأســفانه 
رســانه های زنجیره دولتی به 
دروغ بــه مردم القــا کردند که 
قراراست سال بعد تعرفه های 
اینترنــت افزایــش پیــدا کند 
طبق مصوبه مجلس در ســال 
افزایــش  هیچ گونــه   1400
قیمتی نخواهیم داشــت. )به 
پیشــنهاد وزرا قرار بود تعرفه 
افزایش پیدا کند ولی مجلس 

مخالفت کرد.(
تصویب مالیات ســاالنه برای 

لوکس سواران.
مدیران  پاداش  سازی  شفاف  
و اطالعات شرکت های دولتی 
و بانکی و مجازات حبس برای 

کســانی که پاداش غیر شفاف 
دریافت کنند.

لغو معافیت مالیاتی مؤسسات 
اخذ  کمک درسی،  و  کنکوری 
35 درصد مالیــات از مدیران 
پردرآمــد و معافیــت مالیاتی 
بــرای کم درآمدهــا حمایــت 
مجلس از کشاورزان دامداران 
در  خســارت دیده  عشــایر  و 
حــوادث افزایش 35 درصدی 
حقوق زیر 10 میلیون تومانی 
کارمندان دولت و افزایش 2.5 
میلیــون تومانــی حقوق های 
بــرای  میلیونــی   10 بــاالی 

افزایش عدالت اجتماعی.
با تمام کش وقوس های فراوان 
مجلــس و دولــت در تعامل با 
هم توانستند حدود 40 درصد 
از کسری بودجه سال آینده را 
کاهش بدهند و نوید دهنده ی 

این است که ان شاءالله  با روی 
کار آمــدن یک دولــت جوان 
حزب اللهی و مطالبه عمومی 
برای اصالح ســاختار بودجه 
در آینــده نه چنــدان دور بــا 
کســری  ریشــه  خشــکاندن 
بودجه حیات  بدون تورم را به 

مردم هدیه بدهند.
بــا وجــود اقدامــات مثبت و 
مثمر ثمر مجلــس در بودجه 
امــا بــاز هــم به عنوان قشــر 
منافــع  دلســوز  دانشــجویی 
کالن کشــور و ملت انتقادات 
مهمی به اعمال مجلس فعلی 
هست که در آینده نزدیک در 
قالــب مطالبات از آن ها طلب 

خواهد شد.

اتمام تصویب بودجه 1400 با تمام کش وقوس ها!
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نویسنده: زهرا کاشفی انتخابات

انتخابات

فرهنگ انتخاباتی
فرهنگ پلی است که گذشته ها 
را بــه هــم پیونــد می دهــد و 
جهــش بــه  ســوی آینــده را 
اعضــای  بــه  می زنــد،  رقــم 
جامعــه می آموزد کــه چگونه 
بیندیشند و عمل نمایند. اگر 
فــردی که به عنوان مســئول 
انتخاب می شــود تحت تأثیر 
فرهنگی درســت تربیت شده 
باشــد نیرویی درونی را ناظر 
بــر اعمــال خویــش می بیند 
و به خــود اجازه کــم کاری و 

نمی دهــد.  ســهل انگاری 
فــرد مســئول بایــد صالح 
صبــر  و  بصیــرت  باشــد، 

باشــد بصیرت  داشته 
آن کــه  معنــای  بــه 
انسان در شناخت راه 
درست اشــتباه نکند 

و صبــر یعنــی اســتقامت در 
پیمودن راه مستقیم. او باید 
به آرمان هــای ایران و انقالب 
قلبــًا ایمان داشــته باشــد و 

ضمــن تــالش در جهــت 
تأمیــن رفــاه و  بهبود 
اقتصادی،  شــرایط  
ارزش هــا و فرهنــگ 

 راســتین را گســترش دهــد.
انتخابات میدان  جنگ نیست 
که بــرای بــه حاشــیه راندن 

رقیب به هر عملی دست زد.

مردم صداقت را
 احســاس می کننــد نامزدها 

باشــند،  صــادق  بایــد 
غیرعملی  وعده هــای 

ندهند،

 رقیب خود را دروغ گو خطاب 
نکــرده و فضایی ســالم برای 
بــه  را  مــردم  تصمیم گیــری 
معرکه ای سرشــار از تهمت و 
 شایعه تبدیل نکنند.
همه مــردم باید رأی 
انتخابات  دهند زیــرا 
با حضــور آن هــا معنا 
با هر طرز  می یابد، هرکســی 
فکر و ســلیقه ای برای تعیین 
سرنوشــت کشــور و ملت باید 
رأی دهد، نتیجــه هر چیزی 
نشــان دهنده ی  باشــد  کــه 
وحــدت و درک بــاالی مردم 

است.
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نویسنده: احسان بصراوی شاخص های اصلح

انتخابات

اصلح ریاست جمهوری در کالم امام خامنه ای )حفظه اهلل(
1 - دین و دنیــای مردم باهم 
برایش مهــم باشــد. در پیدا 
کــردن نامــزد موردنظر دقت 
کنیــد. به کســی گرایش پیدا 
کنیــد که بــه دین مــردم، به 
انقالب مردم، به دنیای مردم، 
به معیشت مردم، به آینده ی 
مردم و به عزت مردم اهمیت 

می دهد.
2- اگــر اشــرافی گــر باشــد. 
بهترین کیســت؟ من نســبت 
هیچ گونــه  شــخص،  بــه 
اما  نمی کنــم؛  ابــراز  نظــری 
دارد.  وجــود  شــاخص هایی 

بهترین، آن کســی است که 
درد کشور را بفهمد، درد 

مــردم را بداند، با مردم 
یگانه و صمیمی باشد، 
باشــد،  دور  فســاد  از 
گری  اشــرافی  دنبــال 
آفت  نباشــد.  خودش 
بزرگ ما اشــرافی گری 

است؛  تجمل پرســتی  و 
اگــر اهل  فــالن مســئول 

تجمل و اشرافی گری باشد، 
مــردم را به ســمت اشــرافی 
گری و به سمت اسراف سوق 

خواهد داد.
3- بــه این هــا رأى ندهیــد.
کســانی با رأی ملت ســر کار 
نیایند که در مقابل دشــمنان 
بخواهند دســت تســلیم باال 
ببرنــد و آبروی ملــت ایران را 
ببرند. کسانی ســر کار نیایند 
که بخواهند بــا تملق گوئی به 
غرب، به دولت های غربی، به 
دولت های زورگو و مســتکبر، 
به خیال خودشــان بخواهند 
برای خودشــان موقعیتی در 

ســطح بین المللی دســت وپا 
کنند. این ها برای ملت ایران 
ارزشــی ندارد. کسانی سر کار 
نیایند که دشمنان ملت ایران 
طمع بورزند که به وســیله ی 
ملت  صفــوف  بتوانند  آن هــا 
را از هــم جدا کننــد، مردم را 
از دینشــان، از اصولشان، از 
دور  انقالبی شــان  ارزش های 

کنند. ملت باید آگاه 
باشد. اگر 

کسانی بر 
ســر کار بیاینــد کــه در مراکز 
یا اقتصادی  گوناگون سیاسی 
به جای اینکه به فکر ادامه ی 
راه امــام و ارزش هــا و اصول 
ترســیم شــده ی به وسیله ی 
امام باشــند، به فکر به دست 
آوردن دل فــالن قدرت غربی 
و فــالن مســتکبر بین المللی 
باشــند، بــرای ملــت ایــران 
مصیبــت خواهــد بــود. این 

آگاهی برای ملت الزم است.
4- دلبسته ی به نظام و قانون 
باشــد. آن کسانی که  اساسی 
وارد میــدان می شــوند، باید 
کســانی باشــند کــه در خود 
توانائــِی کشــیدن این بــار را 
بیابند؛ صالحیت هایی را هم 
کــه در قانون اساســی اســت 
و شــورای محتــرم نگهبان بر 
روی آن ها تکیه خواهد 
کرد، در 

خودشان
 مالحظه کنند و واقعًا وابسته 
و دلبســته ی به نظام و قانون 
بخواهنــد  باشــند؛  اساســی 
قانون اساســی را اجرا کنند؛ 
چــون رئیس جمهور ســوگند 
می خــورد که قانون اساســی 
را اجــرا کند؛ قســم دروغ که 

نمی شود خورد. 
5- بداند کار اجرائی یعنی چه!
مــا عــرض کردیــم ســالیق 

کــه  هرکســی  و  مختلــف 
احســاس می کنــد توانائــی 
دارد، بیایــد وســط میدان؛ 
تــوده ی مــردم و جمعیــت 
میلیونــی  ده هــا  عظیــِم 
ــه وارد  ملــت هم ان شــاء اللَّ
میــدان خواهنــد شــد؛ اما 
که  آن کسانی  محاســبه،  در 
اشتباه  می شــوند،  داوطلب 
مدیریــت  بداننــد  نکننــد؛ 
اجرائی کشــور یعنی چه. نه 
در ارزیابِی نیازی که کشــور 
به یک قــدرت اجرائی دارد، 
اشــتباه کنند، نه در ارزیابی 
اشــتباه  خودشــان  تــواِن 
کنند. اگر چنانچه ارزیابی 
دادند،  انجــام  درســتی 
بیاینــد تــوی میــدان؛ 
ملت هم نــگاه می کند، 

انتخاب می کند.
6- مؤمن و مقاوم. نامزد 
به  بایــد  اواًل  انتخابــات 
خدا و بــه ایــن انقالب و 
به قانون اساســی و به این 
مردم ایمان و اعتقاد داشته 
روحیه ی  دارای  ثانیًا  باشد؛ 
ایــن ملــت  باشــد.  مقــاوم 
اهداف بلندی دارد، کارهای 
بزرگی دارد، تسلیم نیست، 
کســی نمی تواند با این ملت 
بــا زبــان زور حــرف بزنــد. 
کســانی کــه در رأس قوه ی 
اجرائی قــرار می گیرند، باید 
کسانی باشــند که در مقابل 
فشــارهای دشــمنان مقاوم 
باشــند؛ زود نترســند، زود 
نشــوند؛  خــارج  میــدان  از 
این یکی از شــرط های الزم 

است.        ادامه دارد...
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نویسنده: محمد مهدی توکلی آزادی

آزادی

آزادی من، زحمت تو؛ زحمت من، آزادی تو!
می فرماینــد:  خــدا  رســول 
نافرمانــی و تخلــف از فرمان 
حق تا وقتی  که بنده نافرمان 
پنهانــی نافرمانــی می کنــد، 
زیانــش فقــط متوجــه خود 
اوســت؛ امــا وقتــی تخّلف از 

قانــون حــق علنــی شــد، 
معصیت و نافرمانی عالنیه و 
آشکار شد و واکنش مؤثري 
علیه او از طرف دیگران بروز 
و ظهور نکرد، زیانش دامن 
همگان را می گیرد. تا اینجا 

نقل کالم پیغمبر است.
امــام  بزرگــوارش  فرزنــد   
علیه الســالم،  صــادق، 
توضیح می دهد و ســّر این 

مطلب را بیان می کنند که چرا 
در حالت دوم زیانش همه گیر 
است. براي اینکه این انسان 
نافرمان متخلف با این تخلف 
علنی و آشــکارش آیین خدا 
عــزت  از  می کنــد؛  خــوار  را 
و احتــرام قانــون می کاهــد؛ 
احترام قانون را از بین می برد 
و کســانی که نوعی اســتعداد 
و آمادگــی دشــمنی بــا خدا 
در ایشان هســت دنباله رو او 
می شوند و به او تأسی و اقتدا 

می کنند.
ایــن شــکل از آغــاز را بــرای 
کــه  آزادی  مســئله  برســی 
بــرای انســان مطــرح شــده 
می خواهیم مورد برســی قرار 
دهیم. باید ببینیم این انسانی 
که آزادی را جزء جداناپذیر از 
او میدانیــم چگونه موجودی 
است. آزادی را به نوع رفتاری 
که او می خواهد از خود نشان 
بدهــد در دو بعــد مهم یعنی 

کــه  او  اجتماعــی  و  فــردی 
هرکــدام از این ها خود دارای 
ابعادی مختلف مثل تربیتی، 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی 
و دیگر ابعاد می باشــد نسبت 

می دهیم.
اما چگونه بایــد این رفتار تا 
باشد حتی اگر در بعد فردی 
دچار مشــکالتی شــد به 
اجتماعــی  بعــد 
کشیده نشود
چرا که

 

همان طور 
کــه در متن 

حدیث    و 
تفسیر    آن

 از امــام صــادق 
رفتــار  شــد  آورده 
بــه اجتماع  اگر  کج 
بشــود خود  کشیده 

باعث جلب توجه نظر 
و  افراد شــرور می شود 

اینجا فســاد و شرارت در 
جامعه گســترده می شود و 

تا جایی پیش می رود که 
حق و عدالــت هم از 

این جامعه رخت 
می بندد و جز 
باقــی  شــعار 

نمی ماند.
اما انسان:

موجودی اســت مانند ســایر 
موجودات همیشــه و در همه 
حال در حال شدن است. این 

شدن پیوسته و مستمر یعنی 
همیشه در حال تغییر است. 
اینجا این موجود دچار تغییر 
در این ابعاد فردی و اجتماعی 
که در حال تغییر است نیاز به 
منبعی مناســب بــرای تغییر 

دارد.
برای  موردنیــاز  ویژگــی  دوم 
تغییــر باید همیشــه در حال 
تــالش و کوشــش و فعالیــت 
باشــد، این هم باز مثل سایر 
باز هم  موجودات دیگر ولــی 
نیاز بــه منبعــی دارد که این 
دو مــورد را به سمت وســوی 

درست راهنمایی کند یعنی 
تالش این 
موجود 
برای

 

تی  ا تغییر
دارد  الزم  که 
جهــت  بایــد 
داده بشــود. تا کنون این فرد 
بودن انســان و نیاز به تربیت 
فرد انسان با این دو ویژگی را 

گفتیم.
ایــن موجود  ویژگــی ســوم: 

توانایی کسب آگاهی را دارد. 
این مسئله از همه مهم تر شد 
یعنــی من انســان یــک دائم 
التغییر هســتم و یک تالشگر 
بــدون توقــف گفتیــم منبــع 
مناســب  جهت دهــی  بــرای 
هم می خواهد منبع شــد این 
توانایــی آگاهی، ایــن نعمت 
به نام عقل این دستگاه برای 
شــناخت را هــم دارد. خوب 
ایــن را همــه دارنــد ولی این 
همه به گروه ها و دســته های 
یکی  کــه  تقســیم  مختلفــی 
از ایــن گــروه تــا مجموعه ای 
از انســان ها بودنــد )فعــاًل در 
تعریــف بعــد مادی و ســطح 
زمینــی( که نشســته و تالش 
کردند تا به یک منبعی یا یک 
کتابی را بنویســند مناسب با 
آنچه خود فکــر کردند و خود 
تجربه کردند و مثاًل به شــکل 

یک مکتب درآورند.
ایــن منبــع شــناخت کــه 
تدویــن کردند تحت عنوان 
اصولی بــرای این دو بخش 
شــدن و تالشــگری انسان 
برای جهت دهی مناســب به 

عمل این موجود بوده است.
اما این موجود ویژگی چهارمی 
هم دارد. پس از اینکه آگاهی 
پیدا کــرد و در این دنیا هم که 
فقــط یک مکتب نیســت چه 

باید بکند؟
پایان جلسه اول......
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نویسنده: فاطمه تقی جراح تقویت حافظه
چگونه مغزتان را برای توانایی بیشتر در یادگیری فعال کنید

حافظه ی 1 میلیون 
گیگابایتی؟ 

حتمــًا برای شــما هــم پیش 
وقت هایــی  یــک  کــه   آمــده 
خودتــان  مغــز  دســت  از 
عصبی شــوید! و بــه ظرفیت 
حافظه تان شک کرده باشید، 
مثاًل صبح روز امتحان؛ بعد از 
با  صبح،  اول  کش وقوس های 
تعجب می بینید که انگار یک 
پتابایت حافظه مغزتان یکجا 
بازیابی شــده و انــگار نه انگار 
که شــب پیش به ضــرب وزور 
را  صفحــه ای   300 کتــاب 
و  داده  جــا  بالشــتمان  زیــر 

خوابیده ایم... .
مســلمًا راه ورود به این حجم 
1 پتابایتــی حافظــه بــه این 

سادگی ها نیست.
درســت اســت کــه مغز مــا با 
تمامی  مثــل  ســن  افزایــش 
ارگان ها رشد می کند و توانایی 
امــا داشــتن  یادگیــری دارد 

توانایی کافی نیست.
بــرای یادگیــری بایــد با یک 
را  مغزتــان  منظــم،  برنامــه 
تقویــت کنیــد. امــا راهــکار 

چیست؟
ورزش منظم!

شاید عجیب به نظر برسد اما 
داشــتن یک برنامه ورزشــی 
منظم و عمل کــردن دقیق به 
آن، یکــی از راه هــای بهبــود 
عملکرد شــناختی مغز است؛ 
یادآوری  مثــل  عملکردهایی 
خاطرات، حل مسئله، تمرکز 
و توجه به جزئیات. البته هنوز 
مشخص نیست که تنها بحث 
جســمانی حرکــت روی مغز 

تأثیــردارد و یــا عواملی مثل 
چالش های ذهنی حین انجام 
ورزش، تعــداد تکرار تمرین و 
انگیزه فــرد هم روی یادگیری 

تأثیر دارد یا خیر.
فعالیت های خالقانه!

نشــان  زیــادی  تحقیقــات 
فعالیت هــای  کــه  داده انــد 
خالقانه مثل نقاشــی کردن و 
یا اشــکال مختلــف هنرهای 
تجسمی، یادگیری موسیقی،

خطاطــی، آموختن یک زبان 
جدید می تواند مغز شما را به 

راه اندازد...
عالوه بر موارد فوق، نکات زیر 

می تواند راهگشا باشد؛
دور و برتان را شلوغ نکنید!

زمان و تمرکزتان را فقط روی 
یک فعالیت جدید بگذارید.

فعالیت
را  جدید 

حتمــًا 

ر  به طو
م  و ا مــد

تمرین
 کنید!

بــرای  زمانــی 
تمریــن و تکرار 
جدید  فعالیــت 

بگیرید؛  نظــر  در 
در ابتدا مهم نیســت که 

چــه مقــدار زمان خــود را، 
صرف انجام فعالیت جدیدتان 

می کنیــد، بلکه مهم 
مداومــت بر انجام 
آن اســت هرچند 

در زمان کوتاه...
در آخر اینکــه چه فعالیتی را 
برای افزایش عملکرد مغزتان 

انتخاب می کنید،
فرقــی نمی کند مگــر اینکه 3 

ویژگی زیر را داشته باشد:
چالش برانگیــز  اینکــه  اول 
باشد، برای رشــد مغز ایجاد 
چالــش یک ضرورت اســت، 
بــه همیــن خاطــر اســت که 
انتخــاب  جدیــد؛  فعالیــت 
مناســبی بــرای بــه چالــش 
کشــیدن مغز است. اگر به هر 
دلیلی مایل نیســتید فعالیت 
جدیدی را شروع کنید؛ سطح 
خودتــان را در فعالیت هــای 
فعلی ارتقا ببخشــید. دومین 
اســت،  پیچیدگــی  مــورد، 
فعالیــت پیچیــده نه تنها قوه 
هیجــان رابــه کار می اندازد، 
بلکــه مغــز را وادار می کند تا 

پروســه های  روی 

حــل  مثــل  خــاص  فکــری 
مســئله یــا تفکر خــالق؛ کار 
کند. و آخریــن مورد، تمرین 
اســت؛ تمرین باعث می شود 
فعالیت در مغز نهادینه شــود 
و به اصطالح در سطح عملکرد 
مغز قرار بگیرد. دکتر موریس 
مؤسس مرکز تحقیق سالمت 
دانشــگاه  روانــی  سیاســی 
امکان   " هــاروارد می گویــد: 
نــدارد بتوانیــد حافظه تان را 
ارتقا بخشید، مگر اینکه روی 

آن کار کنید." 
یــا همــان" نابرده رنــج، گنج 

میسر نمی شود..."

علمی
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نویسنده: مهدی ابراهیمی معاونت
اندر احواالت معاونت!

صنفی

دانشــکده  التهــاب  اوج  در 
در  اصفهــان  دندانپزشــکی 
ســال 98، مواضعی از سمت 
دانشــجویان از جمله کاهش 
ســاعت بخش هــا، مجــازی 
کاهــش  امتحانــات،  شــدن 

کوریکولم آموزشی، افزایش 
شلوغی بخش ها و... وجود 

داشت.
با اســتقرار معاون آموزشی 
سابق دانشکده و دامن زدن 
آموزشی  مختلف  گروه های 
دانشــکده به این جریانات، 
مدت ها بود بــر این التهاب 

افزوده می شد.
بــا تغییر معاونت آموزشــی 
دانشــکده و احیــا جایگاه و 
شــأن اســتادانی )که البته 
از این شأن  حقیقتًا بخشی 
قابل دفاع بوده است( که در 

مــواردی حصــار آمــوزش را 
جابجا کرده و جایگاه معلمی 
خــود را از یــاد بــرده بودند؛ 
التهــاب  اصلــی  عوامــل  از 
دانشکده یک مورد و به زعمی 
قدرتمندترین آن کاسته شد. 

حال دانشجو ماند و حوضش. 
در ابتــدا که سیاســت بر رفع 
مطلق التهابات بود به تمامی 
خواسته ها ولو به انحای کمتر 

فکر شده پاسخ داده شد.
که  اینجاســت  حــال ســؤال 

تغییــرات  معیارهــای  آیــا 
دانشکده  آموزشــی  وضعیت 
بــر  اصفهــان  دندانپزشــکی 
داخلــی  آیین نامــه  اســاس 
خاصــی اســت یــا نــه؟ آیــا 
آیین نامــه فــوق در صــورت 
وجــود احصــا کننــده حقوق 
و منافــع جانــی و آموزشــی 
بــه  دانشــکده  دانشــجویان 
توازن است یا خیر؟ آیا پیش 
از تصویــب، حیــن تصویب و 
پــس از تصویــب از نماینده/ 
اخذ  دانشــجویان  نمایندگان 
نظر شده است و جهت شرکت 
در شــورای آموزشی مربوطه 
)ولو به عنوان ناظر غیرعامل( 
دعــوت بــه عمل آمده اســت 
یــا نــه؟ به هرحــال، اکنــون 
وقــت کارهایی ریشــه ای تر و 
کمک به عدم برقراری مجدد 
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لذاپیشنهادمیگردد:
1(بــاحفــظشــأنمتقابــل
آییننامه آموزش، و دانشجو
موردشور نوشتهشــده، فوق
قــرارگرفته،تصویبشــدهو
درجلسهایهمزمانباتبیین
اختیار در دانشــجویان برای

ایشانقرارگیرد.
2(ضمنآگاهیازعدموجود
برگــزاری زمینــه در انتفــاع
کاهش مجــازی، امتحانــات
بخشهــای ریکوآرمنــت
مختلفودیگرمسائلصنفی
دانشــجویانبــرایآمــوزش
مدیریــت جهــت محتــرم

بحرانهایناشــیازبیماری
آینده بحرانهــای و کنونــی
حداقلهایــیدقیق،روشــن
از هریــک بــرای شــفاف و
مــواردتصویــبگرددتــادر
صورتپیشآمدنمواردباال
مدیریت،قاطعوشفافجلوه
کندخدایناکردهسلیقهایو

مزاجی.
و عزیــز دانشــجویان بــه )3
همصنفیهایخــود،توصیه
در شــرکت ضمــن میکنــم
انتخابــاتصنفیپیــشروو
انتخــابفردمدنظــرخودبه
ترتیــبوتوالیایشــانرادر

جهــتکمکبهدانشــجویان
پایــشکننــدوانشــاءاهللدر
پایانیکسالخدمتایشان
بامعیارهایــیکّمیارزیابیاز
صــورتوضعیتفعالیتهای

اینگروهبهعملآورند.
توصیــهای هــم آخــر در )۴
برادرانهبهشوراینمایندگان
دانشــجویانآینــده،ضمــن
جهــت پیشــاپیش تبریــک
انتخابامیداستکههمچون
گروهقبلیمســتقرکهبهزعم
اغلــبدانشــجویانیکــیاز
طالییترینشــوراهااززمان
تشکیلآنتاکنونبودهاست

هموارهنمایندهدانشــجویان
باشــندودرایــنامــرضمن
یارگیــریازهمــهتشــکلها
دانشــجویی گروههــای و
جهتگیــریخاصیبربرخی
نظراتنداشــتهباشند.امید
استبهمددپروردگاربهترین
نســلرادراینگروهمنتخب

شاهدباشیم.

صنفی



نویسنده: فاطمه عابدی روزهای دلتنگی
هر چه منتظر شــدیم دیدیم 
اســفندماه شــد و نــه کســی 
ســؤالی پرســید و نــه مثــل 
هرسال حوزه بسیج شلوغ شد 
و نه فهرستی از مسافران سفر 

بسته شد!
ســال  چندیــن  از  پــس 
از مســافران  کاروانــی  حــاال 

چشم انتظار داریم و بس...
پایــگاه  درب  اســفندماه 
خوابــگاه را که بــاز می کردی 

شاهد دو گونه همهمه بودی:
اولی آن دسته از افرادی که 

مشغول چیدن سیر 
تشرف و لیست 

مســافران 
بودنــد، 

محل 

ن  تجمعشا
معمــواًل  هــم 

پــای  و  میــز  کنــار 
لپتاپ بود.

آن هایــی  هــم  دســته  یــک 
مشــغول  زمیــن  روی  کــه 
آماده سازی ارزاق و بسته های 

فرهنگی بودند.
مثــل  هــم  حــوزه  راهــروی 
هرســاله پر بــود از گونی های 
و  به هم ریختــه  ســنگری 
پرچم هــای نقطــه رهایی که 
با وســواس تمــام باید مرتب 

می شــد. راهروهایی که البته 
این روزهــا خالی از رفت وآمد 

دانشجوهاست...
درب  روی  روبــه  قایــق  از 
کنــار  معلــق  پــل  و  شــرقی 
مســجد که بگــذری، از غرفه 
بــا  ســلف  جلــوی  ثبت نــام 
ســربندهای آویزانــش با آن 
صــدای آهنگران کــه با نوای 
کاروان می خوانــد عبور کنی، 

وســط  می رســی  صاف 

اســفند 99 یعنــی زمــان 
حالی کــه همان ســتون ها و 
راهروهــا گله می کننــد که ما 
پیک سرزمین آسمانی بودیم 
و اکنون حسرت خورده ترین 

اشیای جامد این دنیاییم...
اما ما انســان ها که از دســته 
اشــیا نیســتیم؛ ما "دل" هم 

داریم نه؟!
دل یعنی ای فرزند آدم برو در 
دنیا سیر کن بی آنکه حضورت 
در آنجا امکان داشــته باشد؛ 
جسم داریم ولی مجهز به روح 
هم هستیم، نه بعد مکان و نه 
زمان هیچ  یک روح را محدود 

نمی کند.
فقط اگر حس می کنی زائری 
انگار کــن کــه کاروان دلت به 

اهواز می رسد...

نماز را در مســجد می خوانی 
و راهیان نور 99 رســمًا برایت 

رقم می خورد...
امــا مــا نه به  رســم هرســال 
جنوب  شــب های  میگوییــم 
سرد و روزها گرم است تا لباس 
مناســب بیاوریــد؛ نــه برای 
ثبت نــام چیزی الزامیســت؛ 

نه شــب ها خادمین کنارتان 
راه می روند و با ریز ریز خنده 
تا  میگوینــد هیــس بخوابید 
و  نشــوید  خواب آلــود  فــردا 
نه حتــی هیــچ الزم و ملزوم 

دیگری...
دل تک تک شما یک ایستگاه 
برای شروع راهیان نور و نقطه 

رهایی است...
من نــه روایتگــرم و نــه بلدم 
مثل ســرداران مو سپید کرده 
در ادامــه نوشــته ام از جنگ 
برایــت بگویــم و آنجــا که تو 
داری گریــه می کنــی 
خم بــه ابروهایم 

نیاورم...
 فقط 
خواستم 
اگر 
جایی 
بین 

خاطراتت 
را خاک گرفته 
آن را مرمت کنم 
حتــی به قــدر کاشــی 
لــب پــر شــده و دیــوار ترک 

برداشته...
با این اوصاف نوشــته را پیش 
کش می کنم به تمام دل هایی 
که از فرط تلخی جواب حتی 
اردو  امســال هم  نپرســیدند 

برگزار می شود یا نه...
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پرونده ویژه



نویسنده: زینب جمشیدی راه نور، راه همت
می گویند: »تــو لیالی جزیره 

مجنونی!«
خوش به سعادت آن جزیره؛ 

خوش به حال آن جنون!
روزهای آخر سال بود  حوالی 

سالگرد شهید همت.
 دل تنگ راهیــان نور بودیم، 
شد.  نصیبمان  همت  راهیان 
گمانــم بی حکمت هــم نبود، 
کلمات تعابیــر زیبایی را رقم 
راه  نــور...  راه  بودنــد.  زده 

همت...
به  راســتی  کــه ســربازان آقا، 
هم نــور دل می خواهند و هم 
همتــی عظیــم؛ و همــه این 
کلمــات در یک چیــز خالصه 
قاسم  حاج  مکتب  می شــود: 
؛مکتبــی که شــور و حالش را 
از کتیبه ی محتشم گرفته ایم 
و خــط به خطــش را با جنون 

اشک هایمان نوشته اند.
راهی که ســالها پیش کسانی 
از جنس خودمــان )با روحی 
را  بنایش  ســنگ  آسمانی تر( 
گذاشــتند و امــروز از همــان 
آدم هــا تنهــا قاب عکســی به 
یــادگار مانده و نگاهــی که به 

سمت قدم های ماست...
مانده!  هــم  دیگــر  یک چیــز 
بنــا، همــان  همــان ســنگ 
خونین  خــاک  همان  جزیره، 
که هرازگاهی که کم می آوریم 
و محتــاج حــال و هوایشــان 
هستیم، از همان خاک و خون 
برایمان پالک و اســتخوانی با 

تربت می آورند.
وقتــی  می بــارد  چشــم هایم 

می بینم کــه آن نگاه ها تا این 
انــدازه زنده و بیدارند و ازآنجا 

هم هوای دلمان را دارند.
راستی! حواســمان هست به 

کجا می رویم؟!
به سمت همان نگاه؟!
به  سوی همان دیار؟!

باَشد که همین باشد...
َو ِمَن ا... توفیْق :(

------------------------------
یه مجنون یه لیال یه راه
یه زخمی یه جاده یه آه

یــه میدون مین و یه ســجاده 
نور

یه آیه که لبریزه از اشک و سور
یه روزی برامون مسافر آوردن
با تابــوت و پرچم، تــو غربت 

آوردن
میومــد،  مسلســل  صــدای 

صدای تفنگ
صدای کســی که میخوند بهر 

جنگ
یــه مکتب بــا عشــق و بدون 

سالح
یه لشکر پر از قهرمانای راه

الالیی شــب ها، صــدای آژیر 
بود

همش تــرس تاریکی و خوف 
تیر بود

مسافر میومد تو غربت با آه
یه لشــکر جوونمرد یه لشــکر 

پناه
جوونمردایی که شدن تکیه گاه
شدن آسمونی شدن خیمه گاه

شدن اربًا اربا فدای وطن
فدایی رهبر فدای علم

گذشت اون روزا و زمونه عوض 
شد

حریم دفامون دمشــق و حرم 
شد

دوباره برامون مسافر آوردن
بــا تابــوت و پرچم، بــا تربت 

آوردن
اما ایــن دفعــه گریه هــا فرق 

می کرد
قّصه ها  اسارت، همه  غریبی، 

فرق می کرد
یه دختر تو گهواره بابا ندیده

پســربچه ای که برا مادرش قد 
کشیده

یه عاشــق کــه هر شــب هنوز 
چشم به راهه

یــه راهی که ســمتش حلب، 
سوریه کربال و عراقه

یه عاشــق کــه مــردش فدای 
حرم شد

یه بچه که حاال یتیم پدر شد
دوباره برامون مسافر آوردن

بــا تابــوت و پرچم، بــا تربت 
آوردن

یــه قصــه کــه شــاید برامون 
عجیبه

یه آقا که اینجا زیادی غریبه
یه ِدینی بــرا من برا تو که باید 

َادا شه
یه عشــقی کــه بایــد دالمون 

بهش مبتال شه...
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اینستاگرام :
www.instagram.com/bmui_valasr

تلگرام :       
Telegram.me/valasr_bmui                               

ایمیل :            
Nashr21@bmui.com                                          

سایت :                
 www.bmui.ir                                                     

شامره متاس :                
36692198                                                                                            

  کدامیــک از مطالب نشــریه از 
نظر شما از لحاظ محتوایی کیفیت 

بهتری داشت ؟

  چه پیشــنهادی برای بهتر شدن 
نشریه دارید ؟ 

به برترین نظر ارســالی هدیه ای تعلق خواهد 

گرفت.

شماره مجوز: 94-8-423
صاحب امتیاز: بســیج دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشکی 

اصفهان

مدیرمسئول: محمد حسین مداحی 
سردبیر:  فاطمه صداقت  فرد

هیئت تحریریه: هادی حامد فر، محمدمهدی توکلی،محمدرضا 
جاللی، احسان بصراوی، محمد مهدی خالقی، مهدی ابراهیمی، 

فاطمه عابدی، زهرا کاشــفی، زینب جمشیدی، مائده داودوی، 

فاطمه تقی جراح.

همکاران این شماره:  صادق باسو، میالد رایانی.
)ahmad.vahednasiri@gmail.com( طراح:  احمد واحدنصیری

این نشریه با حمایت معاونت فرهنگی دانشجویی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان چاپ می شود.


