
یک ایران آزاد ما می خواهیم و یک ایران مستقل ما می خواهیم ، یک ایران قدرتمند می خواهیم، یک ایرانی ما می خواهیم که خود 
ملت بایستد و خود ملت اداره کند مملکت را...
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 بــه نــام یگانــه آفریــدگاری کــه قلــم را آفریــد 
و بــه آن ســوگند یادکــرد و انســان را بــه زیــور 
»اندیشــه« و »تفکــر« آراســت و او را امانت دار 
ــک  ــن تبری ــی قرارداد.ضم ــه اله ــن ودیع ای
آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد )96- 95( خدمت 
ــجویان  ــی دانش ــی، به تمام ــجویان گرام دانش
ــون  ــت در آزم ــا موفقی ــه ب ــورودی ک جدیدال
ــدس دانشــگاهی و  ــط مق ــه محی سراســری ب
ــک  ــد، تبری ــع آموزشــی راه یافته ان ــن مجتم ای
عــرض مــی کنیــم .دانشــگاه بــدون شــک از 
ــت،  ــه اس ــی جامع ــای مدن ــن نهاده پایدارتری
و دانشــجوکه همــواره به عنــوان دیده بــان 
جامعــه مدنــی مطــرح بــوده و بــه تعبیر شــهید 
ــه اســت.«  ــؤذن جامع بهشــتی » دانشــجو، م
ــدأ تحــوالت  ــن نگاهــی دانشــگاه مب  در چنی
ــی  ــت ول ــوده اس ــور ب ــخ کش ــی در تاری بزرگ
ــان  ــته چن ــت گذش ــاِل دول ــفانه در ۸ س متأس
لطمــات جبران ناپذیــری بــر پیکــرهٔ نحیــف آن 
ــدن  ــه دار ش ــه خدش ــر ب ــه منج ــده ک وارد آم
روحیــهٔ مطالبــه گــر، آرمان خــواه و خردورزانــه  
اســت. شــده  دانشــگاهیان  و  دانشــگاه 

انتخــاب دولــت کنونــی در انتخابــات ریاســت 
جمهــوری ۱۳9۲ گواهــی بر تــاش دوباره این 
ملــت در راه رســیدن به کــردار عقانی و به دور 
از افراط وتفریــط در همــه زمینه هــا اســت.

امیــد اســت بــه فضــل الهــی و توجــه حضــرت 
ــد  ــی جدی ــال تحصیل ــج( در س ــر )ع ولی عص
کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــه ســال 
»اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« نام گذاری 
شــده اســت و هــم چنیــن بــا توجــه بــه 
ــه قشــر جــوان  فرمایشــات ایشــان خطــاب ب
جامعــه٬ در راســتای تهذیــب، خودســازی 
مضاعــف،  تاشــی  بــا  علم انــدوزی  و 
برداریــم. مســتحکم تر  و  بلندتــر  گامــی 

ــا  ــگام ب ــد هم ــه دانشــجویی کشــور بای جامع
ــا  ــه ب ــامی ک ــوری اس ــد جمه ــت خردمن مل
موافقــت خــود بــه برنامــه جامع اقدام مشــترک 
ــای  ــیختگی زنجیره ــبب گس ــام« مس »برج
تحریــم شــدند و بــا اقتصــاد مقاومتــی در 
مســیر شــکوفایی فعالیت هــای اقتصــادی گام 
نهانــد، در مســیر آبادانــی کشــور حضــور یابــد.

ناقوس سکوت دانشجو  سرمقاله 

 محمد شاکری

دانشــجو واژه ای بــرای تجّســم شــخِص طالــب و جوینــده علــم مــی باشــد. 
کســی کــه برای دانســتن)دان( تــاش در جســتجو و اکتشــاف دارد)جو(.پس 
روح ایــن واژه خــود بیانگــر حرکــت و تــاش در پیوســتن بــه جرگــه عالمان 
اســت؛ در حقیقــت کاشــتن نهــال تخصــص ، قــدم درمســیر دشــواری هــا، 
احتــرام بــه هــدف متعالــی و لــزوم نایل شــدن بــه آن ، نمود مســیر راســتین 
ــجو  ــا دانش ــدار« ب ــب واژه ی »بی ــد. ترکی ــی باش ــق م ــد ح ــورد تایی و م
دریچــه ای از برتــری هــا و صفــات نیــک را هویــدا مــی کنــد. حاصــل ایــن 
ترکیــب بیانگــر شــخصیتی عالــم، متعهــد ، مســئولیت پذیــر ، بــا وجــدان و 
مبــارز  مــی باشــد .او کســب علــوم را همــراه بــا اثــر گــذاری مثبــت مــی 
پســندد و پیوســته تــاش مــی کنــد اســتعداد هــا و ظرفیــت هــای خــود را 
بــرای جامعــه بــه کار گیــرد  و از ذلــت و ســکوت و انفعــال گریــزان باشــد.

خــود را متعّهــد بــه چرخانــدن چــرخ جامعــه و حرکــت بــه ســوی مطلــوب 
داند.هــم  مــی 
اکنــون بــه ســنی 
ــر  ــه گوه ــیده ک رس
علــم و شــناخت و 
در  تحلیــل  و  درک 
شــده  نمایــان  آن 
پــس بــا نگاهــی 
متوجــه  اجمالــی 
و  جنبــش  لــزوم 
بیــداری مــی شــود. 
بــه دنبــال شــیوه 
ی شــروع و الگــوی 
موثــر مــی گــردد 
آن  بــه  پیوســته  و 
مبــادرت مــی ورزد ، 
ــه ای  ــان جرق خواه
ــگان  ــکار خفت در اف
بــرای  و  شــده 

تبییــن مســیر طالــب کمــک مــی شــود. بــدون شــک روح،نیــت و نگــرش 
او پــاک و مبــّرا از رذیلــت هاســت چراکــه وارســته از تعلقــات دنیایــی بــوده 
و شــور و نشــاط جوانــی و تجلـّـی غیــرت و هّمــت اجــازه ی بــروز تیرگــی را 
ســلب مــی کند.بــا نیتــی خالــص گام بــر مــی دارد و شکســت هــا و آســیب 
ــی  ــان م ــه ج ــدن ب ــل ش ــروزی و نای ــیرین پی ــه ی ش ــرای لحظ ــا را ب ه
ــدار اســت.  ــک دانشــجوی بی ــواالت و مشــخصات ی ــا اح ــرد و.....؛ اینه خ
ــای  ــداف زیب ــه اه ــل ب ــرای نی ــت ب ــح حرک ــی و روش صحی ــا چگونگ ام
او باعــت جرقــه ای در افــکار ســرد و مشــتعل شــدن آن و فراگیــر شــدن 
ــن نگــرش شــد کــه شــروع جنبــش هــای دانشــجویی  را ســبب آورد.  ای
ــه بــرای مــردم  جنبــش هایــی کــه بــدون مــزد و منفعــت طلبــی، خالصان
ــد. امــا در ایــن مســیر  ــان اصــرار و اهتمــام دارن ــه حــق آن ــه ی ب و مطالب
حمایــت حاکمیــت، مســیولین اجرایــی) دولــت( و دانشــگاه بســیار الــزام آور 
اســت ؛ در حقیقــت حاکمیــت موظــف بــه تعییــن جایــگاه واالی دانشــجو و 
ارزشــمند دانســتن علــوم و تــاش آنهــا مــی باشــد. مســیولین حکومتی می 
بایســت داروی تلــخ انتقــاد را راه حــل درمــان و بقــا بداننــد و از ســرکوب و 
تعییــن محدودیــت هــای فــرا قانونــی و زاده ی مصلحــت و ســایق پرهیــز 
ــودروی  ــه خ ــم هزین ــدرت و ک ــزه ، پرق ــوخت پاکی ــجو را س ــد. دانش کنن
کمــال جامعــه بداننــد و اجــازه ی بــروز و اظهــار مطالبــات را حــق آنــان و 
خواســت جامعــه محســوب کننــد و بــه آن پایبنــد باشــند. اگــر حاکمیــت از 
سیاســت هــای محافظــه کارانــه ، بــدون انعطــاف و بــه دور از آینــده نگــری 
بهــره ببــرد باعــث افزایــش فاحــش فاصلــه و شــکاف در ملــت و حکومــت 
شــده و جذابیــت جرگــه ی اپوزوســیون را ســبب مــی شــود کــه بدون شــک 
ــه  ــارات قاطب ــر انتظ ــل دارد ؛از ســوی دیگ ــی تداخ ــت مل ــا آزادی و امنی ب
ــیار  ــا دانشــجویان بس ــدا نشــدنی ب ــب ج ــاد و ترکی ــل اعتم ــه دلی ــت ب مل
همســو بــا  آنــان مــی باشــد؛ پــس اخــال در اثــر گــذاری مثبــت دانشــجو 
ــت محســوب  ــت در عرصــه ی اداره حاکمی ــز ازمشــارکت مل ــان پرهی هم
مــی شــود. دولــت نیــز در ایــن مســیر مــی بایســت ترغیــب کننــده جنبــش 
هــا باشــد ، از همفکــری نخبــگان  دانشــجو در مســائل مختلــف بهــره ببــرد 
و دانشــگاه را ملــزم بــه حمایــت خالــص و همــکاری صادقانــه بــا تشــّکل 
هــا کنــد. اســتفاده از نبــوغ دانشــجویان نــه تنهــا مّنــت گذاشــتن بــر آنهــا 

نیســت بلکــه بــه برعکــس آن نزدیکتــر مــی باشــد. زیــرا هنگامــی کــه آنهــا 
پــای در عرصــه مــی گذارنــد متوجــه عمــق مشــکات و جزئیــات کار شــده و 
بــرای حــل آن مــی اندیشــند؛در غیــر اینصــورت، اعتــراض هــا، خصومــت هــا و 
نارضایتــی هــای  دانشــجویان و بــه تناســب مــردم از دولــت غیــر قابــل انتظــار 
ــر مشــکات ،  ــذاری ب ــی و اثرگ ــازه و فرصــت آگاه ــا مکانیســم اج نیســت. ب
شــاهد نزدیکــی، پیونــد و اتحــاد بــرای ایجــاد آینــده ای روشــن تــر مــی شــویم 
کــه بــدون شــک بــرای جامعــه مفیــد تــر و پســندیده تــر اســت.در ایــن برهــه 
حاکمیــت و ملــت از وجــود مشــکات حــاد در زمینــه هــای مختلــف فرهنگــی، 
اجتماعــی ، اقتصــادی و... مطلــع مــی باشــند امــا بــی برنامگــی و تشــدید آنهــا 
باعــث تقابــل و نارضایتــی شــده اســت کــه امــری طبیعــی و از غرایــز جامعــه 
محســوب مــی گــردد. مشــکات، معضــات و فقــر در ابعــاد گســترده تــر از بعــد 
مالــی مــی توانــد ســاختار شــکن باشــد و جامعــه را برای بــرون رفــت وارد عرصه 
کند پــس شــعار های 
ــر ایســتادگی  مبنــی ب
، مقاومــت و کوتاهــی 
جامعــه  درک  از  و... 
ــارغ شــده و ســقف  ف
انتظــار را در نوردیــده 
ــه  ــت نتیج . در حقیق
مصادیــق  ایــن 
ــزام  ــود ال ــر وج بیانگ
ــر  ــتفاده از عنص و اس
دانشــجو  خــاق 
ــت  ــرون رف ــرای ب ب
عدیــده  حــل  و 
مشــکات می باشــد.

تــا اینجــا بــا رســالت 
دانشــجوی بیــدار کــه 
همــان دفــع باهــا و 
خطــرات احتمالــی بــه جامعــه، پیشــبرد و همراهــی مــردم و گــذر از دشــواری ها 
تــا رســیدن بــه مطلــوب مــی باشــد آشــنا شــدیم؛ امــا مــی بایســت دایــره ای از 
اصــول  و اســاس قداســت حقــوق بــرای خود)دانشــجویان( تبییــن کنیــم تــا از 
تضــارب فاصلــه گرفتــه و مســیر حقیقــت را گــم نکنیــم. مــی دانیــم هــر کــس 
بــه تناســب عقایــد و نگــرش خــود راه حــل متفاوتــی اتخــاذ مــی کنــد، بــا اینکه 
اهــداف مویــد  یــک هدف می باشــد اما مســیر هــای متفاوتــی تبیین می شــود .

هــر کــدام از ایــن مســیر هــا بــا پیــش شــرطی دارای احتــرام بــوده و بایــد بــا 
اهتمــام مــورد حمایــت قــرار گیرنــد. ایــن پیــش شــرط، تبیین دایــره ی افــکار و 
اعمــال مــی باشــد در حقیقــت ایــن عامــل محــدود کننــده آزادی های نامشــروع 
و حامــی آزادی هــای عرفــی، قانونی و شــرعی اســت. از دانشــجوی بیــدار انتظار 
مــی رود محیــط و فضــای کلــی دانشــگاه خــود را بــه عنــوان نمونــه انتخــاب 
کــرده و در راســتای ایجــاد فضایــی ایمــن، منعطــف و مقیــد بــه اصــول انســانی، 
قانونــی و پاســدار حــق تــاش کنــد. ایــن امتحــان و تــاش زمینه ی گســترش 
فضــای الگــو را بــه جامعــه فراهــم مــی آورد و اثرگــذاری مطلــوب را بــه اوج می 
رســاند. مثالهایــی بــرای روشــن شــدن اصول و اســاس قداســت آورده می شــود:

۱-اجــازه ی ظهــور و بــروز تمامــی افــکار و عقاید و اعــام مطالبــات و ملزومات 
ــگاه(. ــه نمونه)دانش ــای جامع ــی اعض ــوی تمام ــا( از س ــه ی آرمانی)اتوپی جامع

۲- ســعی و کوشــش حداکثــری در بررســی منطقــی و عقانــی مســائل 
آنهــا. بــه  ارادت  و  اشــخاص  قداســت  اعــام  تعصــب،  از  پرهیــز  و 
۳- احتــرام بــه قانون و اهتمام به اجرای آن حتی برای ســخت ترین مخالف خود.

منتــج  و  گرایانــه  ســلطه  هــای  تــاش  از  4-پرهیــز 
فضــا. کــردن  منعطــف  غیــر  و  بعــدی  تــک  بــه 

5- پایبنــدی بــه مــردم و توجــه بــه خواســت اکثریــت و اقلیــت بــدون 
متخلفــان  و  احــزاب  آلــوده  اعمــال  تطهیــر  از  پرهیــز  و  آنهــا  تصــادم 
بســیاری  حقیقت،مــوارد  هســتند.در  آنهــا  نمونــه  از  و....  قانــون  از 
در ایــن دایــره قــرار دارنــد کــه بــه مهــم تریــن آنهــا اشــاره شــد.

پــس در صورتــی کــه مــا دانشــجویان بتوانیم چنیــن جامعــه الگویی در دانشــگاه 
خــود ایجــاد کنیــم ، توانایــی گســترش آن بــه جامعــه کلــی را بــه دســت آورده 
ــه  ــرفت را ب ــت ، آزادی و پیش ــوی عدال ــن در پرت ــده ای روش ــاختن آین و س
فرجــام مــی رســانیم.که بــدون شــک آینــدگان نیــز  قــدر دان آن خواهنــد بــود.

مهدی نوری
سخن انجمن



فرقه گرایی و سیاست در جوامع اسالمی

 اخیــرا یکــی از علمــای برجســته ی ســعودی صراحتــا اعــام کــرده اســت
 کــه شــیعیان ایرانــی مســلمان نیســتند. مفتــی اعظــم ســعودی عبدالعزیــز
 الشــیخ در واکنــش بــه بیانــات تنــد مســئولین کشــورمان در مــورد عــدم
ــر ــر غی ــار نظ ــن اظه ــج ای ــم ح ــزاری مراس ــعودی ها در برگ ــت س  کفای
ــران ــط ای ــان رواب ــر یــک تنــش جــدی می  منطقــی را داشــته اســت. براث
ــان ــار در ســه دهــه ی گذشــته ایرانی ــن ب ــرای اولی  و عربســتان امســال ب
ــن ــده ی ای ــل عم ــی از دالی ــد. یک ــج بازمانده ا ن ــم ح ــرکت در مراس  از ش
ــه حادثــه ی منــا در ســال ۲0۱5 اســت  تنــش ریــان تراژدیــک موســوم ب
ــه ــل عــدم توجــه و رســیدگی ب ــران بدلی ــده ی مســئولین ای ــه عقی  کــه ب

 مجروحیــن حادثــه منجــر
ــا ــل صده ــرگ بی دلی ــه م  ب
 زائــر شــد کــه حداقــل 464
ــی ــراد ایران ــن اف ــن از ای  ت
ــب ــن ترتی ــه ای ــد. ب  بوده ان
 مذاکــرات حــج امســال نیــز
ــه ایــن دلیــل کــه امنیــت  ب
 جانــی حجــاج ایرانــی تامین

.نشــده بــود لغــو شــد
پژوهشــگر  ولی نصــر 
مطالعــات  موسســه ی 
دانشــگاه در   بین المللــی 
امریــکا، هاپکینــز   جــان 
 اتفاقــات بوجــود آمــده را
در شــرایط   بحرانی تریــن 

ــده ــته خوان ــالیان گذش ــی در س ــعودی- ایران ــنی و س ــیعه - س ــط ش  رواب
ــن ــاد بی ــع متض ــا و مناف ــی نزاع ه ــدا از تمام ــده ی وی ج ــت،به عقی  اس
 پادشــاهی ســنی مذهــب ســعودی و ایــران، بــه طــور مشــخص تقابل هــای
 فرقــه ای نیــز نقــش گســترده ای در ایــن بحــران داشــته انــد. بــرای مثــال،
ــه ــان ک ــن اجســاد قربانی ــر در ارســال و تدفی ــه تاخی ــران ب  اعتراضــات ای
ــلمان ــر مس ــی غی ــود و از طرف ــی می ش ــامی تلق ــن اس ــاف موازی  خ
ــش ــث افزای ــعودی باع ــای س ــط مفتی ه ــان توس ــدن ایرانی ــده ش  خوان
.تنش هــای بیــن شــیعه و ســنی از غــرب آفریقــا تــا مالــزی شــده اســت
 همــواره مذهــب بــر سیاســت تاثیــر مســتقیم داشــته و بالعکس. بــه گفته ی
ــای ــن تفاوت ه ــز ای ــه ای نی ــع منطق ــا در مناف ــیاری تضاده ــر بس  ولی نص
ــوریه ــی س ــگ داخل ــال: جن ــرای مث ــد. ب ــرده ان ــر ک ــه ای را پررنگ ت  فرق
ــای ــال از جناح ه ــور فع ــران بط ــعودی ها و ای ــا س ــه در آنه ــن ک  و یم
ــعودی ها از ــق س ــی عمی ــراز نگران ــد؛ اب ــت می کنن ــم حمای ــف ه  مخال
 توافــق اتمــی ایــران و آمریــکا کــه منجــر بــه پذیــرش ایــران در جامعــه
ــن ــدرت گرفت ــران از ق ــن نگرانی هــای ای ــی خواهــد شــد؛ و همچنی  جهان
ــت ســعودی ها در  داعــش و دیگــر گروه هــای ســنی مذهــب مــورد حمای

.اطــراف کشــور
 در گذشــته معمــوال واکنــش ســعودی ها بــه اختافــات بــا ایــران
ــی ــوده در صورت ــر ب ــج محتاطانه ت ــم ح ــا مراس ــاط ب ــوص در ارتب  بخص

نرشیه ایران فردا 

ارگان رسمی انجمن اسامی دانشجویان دانشگاه دامغان
مدیرمسئول:پوریا الری یزدی         سردبیر:پوریا الری یزدی           گرافیست : پوریا الری یزدی

هیئت تحریریه : محمد شاکری ، جواد مداح ،محمد صرفی ، مهدی نوری ، نازنین کرمی  
تمامی مطالب توسط تیم تحریریه نشریه ایران فردا نوشته شده است. 

ــه چــرا  ــد ک ــدام فشــار می آوردن ــان م ــام، اصولگرای ــد از امضــای برج بع
ــادالت  ــه مب ــا البت ــکل آنه ــده؟ مش ــع نش ــوز رف ــی هن ــای بانک تحریم ه
ــردن  ــا ک ــکل »جابج ــه مش ــود، بلک ــور نب ــی کش ــردم و بازرگان ارزی م
ارزهــای حمایتــی« بــه مقصــد دوســتان در لبنــان و فلســطین و یمــن و 

ــود!  ــا ب یــک جاهایــی در دنی
حــاال کــه بانکهــای ایــران وارد چرخــه جهانــی شــده اند، دلواپســان انــگار 

بــه دیــوار محکمــی بــه نــام قوانیــن بانکــداری جهانــی خورده انــد!
یــک شــرط اصلــی بــرای ورود بانکهــای ایرانــی بــه »چرخــه جهانــی« 
ــل تمــام بانکهــای جهــان از  ــی هــم مث ــن اســت کــه بانکهــای ایران ای
ــان  ــای فهرســت »تروریســم و حامی ــا گروهه ــی و ارزی ب ــادالت مال مب
آن« خــودداری کننــد وگرنــه بــه ســختی »جریمــه« خواهنــد شــد. ایــن 
ــاال  ــود و ح ــال می ش ــان اعم ــای جه ــه بانکه ــرای هم ــت« ب »ممنوعی
بانکهــای ایرانــی در صــورت ورود بــه چرخــه مالــی بین المللــی بایــد آن 
قانــون را هــم اجــرا کننــد. عــاوه بــر اینکــه از همــکاری بــا نهادهایــی 

کــه متهــم بــه »پولشــویی« هســتند بایــد پرهیــز کننــد.
ــخاص  ــی اش ــا و برخ ــرارگاه خاتم االنبی ــپاه و ق ــون؛ س ــن قان ــق ای مطاب
ــد  ــد بتوانن ــد، نبای ــرار دارن ــم ق ــان تروریس ــت حامی ــه در لیس ــی ک حقیق
از سیســتم بانکــی در هیــچ کجــای دنیــا اســتفاده کننــد. پــس؛ متهمــان 
»پولشــویی« و حامیــان گروههــای تروریســتی از ظرفیــت بانکــی در هیــچ 

ــد.  ــتفاده کن ــد سوءاس ــوری نمی توانن کش
علــت  دربــاره  می تــوان  کــه  اســت  چیــزی  خاصه تریــن  ایــن 
ــا  »تحریــم بانکــی ســپاه« توســط بانکهــای داخلــی بیــان کــرد. آنهــا ب
ــت  ــته اند و دول ــی« گذاش ــون را »خودتحریم ــن قان ــام ای ــی ن مظلوم نمای
ــی  ــک ماه ــم ی ــن آب ه ــه از ای ــرای اینک ــد ب ــد. الب ــر می دانن را مقص
انتخاباتــی صیــد کننــد. امــا خــوب می داننــد کــه نظــام بانکــی جهانــی 
ــًا  ــدارد. حتم ــارف ن ــس تع ــا هیچ ک ــختگیرانه اش ب ــن س ــورد قوانی در م
بارهــا خبــر جریمه هــای ســنگین بانکهــای معتبــر دنیــا را بخاطــر نقــض 
ــل  ــی هــم مث ــای ایران ــون بانکه ــده و شــنیده اید. اکن ــن خوان ــن قوانی ای
بانکهــای بــزرگ جهــان، ناچارنــد بــه ایــن قوانیــن تــن دهنــد . و اگــر بــا 
یکــی از اعضــای فهرســت حامیــان تروریســم، کمتریــن مبــادالت ارزی 

ــد شــد.  ــه شــدیدترین شــکل جریمــه خواهن ــد، ب کنن
اکنــون پرســش ایــن اســت: بــرای دلواپســان آیــا اقتصــاد کشــور مهمتــر 
اســت یــا حمایــت مالــی و ارزی ســپاه از گروههــای حمــاس و حــزب اهلل؟! 
آیــا بخاطــر »رعایــت قانــون جهانــی« توســط بانکهــای ایــران، منطقــی 

اســت کــه بانکهــای داخلــی و برجــام و قوانیــن را زیــر ســئوال ببرنــد؟
 پرســش آخــر از دلواپســان ایــن اســت کــه مــدام دربــاره »علــت برقــرار 
ــون  ــد. اکن ــک می ریختن ــردم اش ــرای م ــوییف« ب ــتم س ــدن سیس نش
ــل  ــان وص ــه جه ــا ب ــای م ــده و بانکه ــرار ش ــی برق ــوییفت بین بانک س
ــن آن را  ــد قوانی ــازار، بای ــن ب ــدن در ای ــی مان ــرای باق ــا ب ــده اند. ام ش
ــان را در آورده  ــاد دلواپس ــون فری ــت قان ــرا رعای ــد. چ ــت کنن ــم رعای ه
ــن مــردم  ــد ای ــه بگوین ــت هســتند صادقان ــًا دلســوز مل اســت؟ اگــر واقع
مصیبــت زده تــا چــه زمانــی بایــد بخاطــر حمایــت حکومــت از گروههــای 

ــه شــوند؟ ــم و فشــار خــورد و ل ــر تحری تروریســتی، زی
ــه  ــه کــه هســت بشــنوند. هرگون ــار ســعی کننــد واقعیــت را آنگون  یک ب
مبــادالت ارزی بــرای ایــن گروههــا مصــداق حمایــت از تروریســم اســت 
ــا را از  ــن حمایت ه ــه ای ــزاف و جریم ــه گ ــد هزین ــران بای ــای ای و بانکه
ــد و  ــردم را ندارن ــدان درد م ــه چن ــان ک ــد. دلواپس ــت« بدهن ــب مل »جی
ســهم خــود را از ســفره انقــاب بــر می دارنــد. امــا آیاملــت ایــران راضــی 
ــاز هــم در منجــاب  ــا بی مســئولیتی عــده ای متّوهــم، ب می شــوند کــه ب

جریمــه و تحریــم و فشــار قــرار بگیرنــد؟
برادران متّوهم!

کمــی هــم »واقعیت هــا« را ببینیــد. ایــن رعایــت قانــون »خودتحریمــی« 
ــورمان  ــای کش ــی در بانکه ــی بانک ــن جهان ــرای قوانی ــه اج نیســت؛ بلک
اســت و ایــران هــم یــک »جزیــره جداگانــه« نیســت کــه مــدام از زیــر 
قوانیــن جهانــی شــانه خالــی کنــد. آیــا درک ایــن موضــوع آنقــدر دشــوار 

اســت؟
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 پوریا الری یزدی 
  مگره در اتاق اجاره ایمعرفی کتاب

نویسنده : ژرژ سیمنون | ترجمه: عباس آگاهی

به مگره خبر می دهند که همکارش زخمی شده . یک دزدی صورت گرفته و همکار مگره کشیک خونه 
ای را می داده که دزد توش بوده اما دزدی یه جور بچه بازی بوده به دزد نمی یاد ضارب باشه برای همین 

مگره توی اون خونه ساکن می شه تا بتونه مجرم را شناسایی کنه .
چند تا کتاب از مگره توی تازه های نشر معرفی کردم این یکی جا مونده بود . کتاب بدی نیست و البته 

داستان های مهیج ترم داره سیمنون .
قسمت های زیبایی از کتاب

آدم های سر به راه خیلی بیشتر از اون چه فکر می کنیم وجود دارند ! نمی فهمم چه طوری می شه همه 
جا چیزهای بد و زشت دید.

همیشه ممکن است آدم از دیدگاه کسی عجیب باشد . 

محمد صرفی پوریا الری یزدی

خود تحریمی

ــا صراحــت بیشــتری انجــام می شــود ــا و ب .کــه اخیــرا ایــن واکنش هــا علن
ــری را ــه کمت ــه توج ــت ک ــام را رخ داده اس ــان اس ــی در جه ــال اتفاق  ح
 نســبت بــه روابــط ایرانی-ســعودی بــه خــود جلــب کــرده ولــی از اهمیــت
ــن ــی بی ــی بین الملل ــته، گردهمای ــاه گذش ــت.و در م ــوردار اس ــی برخ  باالی
 علمــای اســامی بــه منظــور کــم کــردن هرچــه بیشــتر اختافــات موجــود
ــا تروریســم صــورت ــه ب ــه منظــور مقابل  بیــن مکاتــب مختلــف اســامی ب
 گرفــت. بــه طــرز شــگفت انگیزی میزبــان ایــن گردهمایــی کشــور روســیه،
 یــا بطــور دقیق تــر جمهــوری
ــلمان ــق مس ــی مناط ــن یک  چچ
 نشــین روســیه بــود. در نــگاه
 اول ایــن حرکــت می توانســت

ــود ــی ش ــدی تلق ــاش مفی .ت

 امــا بــا یــک نــگاه دقیقتــر، ایــن
 گردهمایــی نیــز خــود تحــت
 تاثیــر رقابت هــای ژئوپولتیــک
ــداف ــی از اه ــود. یک ــامی ب  اس
همایــش ایــن   برگــزاری 
تعریــف یــک  بــه   رســیدن 
ــه ــا چ ــه دقیق ــرای اینک ــی ب  کل
 کســانی مســلمان ســنی مذهــب
ــردن ــوم ک ــود؛ و محک  هســتند ب
ــت ــه دس ــامی ک ــای اس  گروه ه
 بــه خشــونت زده و دیگــر فرقــه هــا را قبــول ندارنــد. مفتــی اعظــم دانشــگاه
ــی کــه مفتی هــای ــن اجــاس حضــور داشــت در حال  االظهــر مصــر در ای
 ســعودی در ایــن اجــاس شــرکت نکردنــد. بــه ایــن ترتیــب ایــن شــانس به
 شــیخ دانشــگاه االظهــر داده شــد تــا اعــام کنــد کــه ســنی بــودن متفــاوت
 از شــکل رادیکالــی اســت کــه در عربســتان تبلیــغ می شــود. در واقــع ایــن
 اجــاس ایــن فرصــت را بــه مصــر داد تــا در غیــاب ســعودی ها حــرف آخــر
 را در بیــن جوامــع ســنی مذهــب بزنــد. همچنیــن روســیه نیــز بــه میزبانــی از
 چنیــن اجاســی توانســت بــا کاهــش اعتبــار عربســتان در جهــان اســام بــه

ــر شــود ــران نزدیکت ــی ای ــه ای خــود یعن   .متحــد منطق
ــی بســیاری از ــن ریشــه ی اصل ــده ی نشــریه ی گاردی ــه عقی ــی ب  بطــور کل
ــیعه و ــان ش ــاف می ــه اخت ــه ی خاورمیان ــا در منطق ــونت ها و جنگ ه  خش
 ســنی اســت. بخصــوص پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران کــه
ــود کــه درصــد ــه ب ــرای کشــور های ســنی مذهــب منطق ــگ خطــری ب  زن
 قابــل توجهــی از جمعیــت آنهــا را شــیعیان تشــکیل داده و عمومــا شــیعیان
ــن ــوده و فقیرتری ــه ای ب ــی تبعیض هــای فرق ــن کشــورها هــدف قربان  در ای

.قشــر ایــن جوامــع را تشــکیل می دانــد

 منبع: اکونومیست  


