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سرمقاله
ــا اعــالم اســامی کاندیداهــای تاییــد صالحیــت  ب
شــده، ورود بــه فضــای تبلیغــات و شــروع مناظره 
هــا، مــی تــوان گفــت فضــای سیاســی انتخابــات 
وارد فــاز جدیــدی گشــته اســت. از ایــن رو همــه 
ی اقشــار مــردم طــور دیگــری در تعقیــب اخبــار 
ــه  ــای سیاســی کشــور هســتند، چراک و رخداده
همگــی مــی داننــد رئیــس جمهــور منتخــب، بــا 
عملکــرد مثبــت و یــا منفــی خــود، نقــش بســیار 
ــان  ــروی آن ــادی و اخ ــی م ــذاری در زندگ تاثیرگ
خواهــد داشــت. یقینــاً فضــای دانشــجویی ای کــه 
ــان  ــن جری ــا ازی ــه تنه ــم، ن ــرار داری ــا در آن ق م
ــه  ــی تیزبینان ــا نگاه ــه ب ــت، بلک ــتثنی نیس مس
ــا ضمــن  ــات پیــش روســت، ت ــد اتفاق ــر مترّص ت
ــح  ــا تقبی ــغ و ی ــه تبلی ــر، ب ــر برت تشــخیص تفک

تفکــرات مــورد مطالعــه اش بپــردازد. 
نگارنــده در ایــن یادداشــت بــرآن اســت تــا 
ارزیابــی ای از دولــت منتخــب فعلــی داشــته 
باشــد و بــه ریشــه شناســی برخــی ثمــرات و بــی 

ــردازد.  ــود بپ ــت موج ــای وضعی ــی ه ثمرگ
همانطــور کــه همگــی خــوب مــی دانیــم، جنــاب 
روحانــی بــا طــرح وعــده هایــی شــیرین و عــوام 
پســند، همچــون ایجــاد رونــق و شــکوفایی 
چشــمگیر  اقتصــادی در 100 روز، چرخیــدن 
ــدن  ــار چرخی ــردم در کن چــرخ هــای زندگــی م
ســانتریفیوژها، رفــع تمــام تحریــم هــای اقتصادی 
ــر مــوج تخریــب  و غیــره؛ و همچنیــن ســواری ب
ــش از  ــور پی ــس جمه ــژاد، رئی ــدی ن ــای احم آق
ــِت حداقلــی  ــه کســب رأی اکثری خــود، موفــق ب

شــد. 
حــال اگرچــه تعــدادی خــواص بــی ســواد و عــده 
ای قلیــل کــه معلــوم نیســت از کجــا آمــده انــد 
و در کجــا بســر مــی برنــد، بــر ایــن باورنــد کــه 
وعــده هــای ایشــان کامــاًل محقــق شــده اســت؛ 
امــا، خــود شــخص رئیــس جمهــور بــا سیاســت 
ــم؟!«، »مگــه  ــم!!!«، » مــن کــی گفت »مــن نگفت
ــود،  ــن رو بگم؟!«خ ــه ای ــت ک ــم هس ــل ام ک عق
ــراب  ــدر خ ــاع چق ــه اوض ــد ک ــی دان ــوب م خ
ــالش در  ــا ت ــال، ب ــن ح ــا ای ــت. ب ــی اس و بحران
حداقــل جلــوه دادن وعــده هــای داده شــده، 
ــده داده  ــه وع ــه هرچ ــه ب ــدان دارد ک ــان ب اذع
ــه  ــرده اســت و خــدا را شــاکر اســت ک عمــل ک

ــت!!! ــردم نیس ــرمنده ی م ش
ادامه در صفحه اول

#من_نگفتم!!!

*سوگواره ای برای نظام آموزشی
*انقالبی گری و پوپولیسم

*خدمت به مردم ، بهترین راه مقابله با 
دشمن

*خواب دیدید خیر باشه ...
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هـم همـه ی مـردم عزیـز، هـم خـود ایشـان و 
هـم کابینـه محتـرم شـان، خـوب مسـتحضرند 
کـه حرف هـا چه بـوده اند و دسـت آوردها چه 
هسـتند. آری! دیگر دوران فریب کاری و پنهان 

بـازی تمام گشـته اسـت. 
امـا چـرا؟! چـرا هیـچ یـک، هیـچ یک 
از وعـده هـای اصلـی جنـاب حقـوق 
دان، نشـانی از تحقـق ندارنـد و بلکـه 
هـر روز در تمامـی حـوزه هـا، شـاهد 
وخیـم تر شـدن اوضـاع هسـتیم؟!  از 
تحقیـر ایـران و ایرانـی و پاسـپورتش 
گرفتـه،  عربسـتان  و  جیبوتـی  در 
هرچـه  کـه  آمریکایـی  باالخـره  تـا 
خواندنـد  ادب  بـا  را  آنـان  توانسـتند 
و برایشـان لبخنـد تحویـل دادنـد. از 
تعطیلـی نـو تریـن و خرد تریـن بنگاه 
هـای اقتصـادی مـردم محـور گرفتـه 
تـا قدیمـی تریـن و کالن تریـن آنهـا، 

چـون ارج و داروگـر. از فرهنـگ و سـینمای بی 
کیفیـت سرشـار از یـأس و نـا امیـدی گرفته تا 
بیـکاری و سرگشـتگی جوانـان این مـرز و بوم. 
شـاید اگـر بخواهیـم بـر چرایـی علـت ایـن بی 
آن  ی  خالصـه  دهیـم،  پاسـخی  هـا  حاصلـی 
چیـزی نخواهـد بـود جـز، »محاسـبات فکـری 
غلـط مسـئوالن وقـت«. در واقـع، کلیـدی کـه 
آقـای حقـوق دان به همه نشـان مـی داد، گویا 
از تفکـر کلید سـازان لیبرالیسـتی برای ایشـان 
سـاخته و پرداختـه شـده بـود کـه بـا نهایـت 
تأسـف، تـوان بـاز کردن بسـیاری از قفـل هایی 
کـه خـود لیبرال هـای غربی برای ایـن مملکت 

تـدارک دیـده بودنـد را نداشـت!!!
بـه زعـم نگارنـده، این همـان نفوذی اسـت که 
رهبـر معّظـم انقـالب بـر آن بسـیار تأکیـد می 
نمودنـد و گویـا تـرس ایشـان از واقـع شـدن 
ایـن تهدیـد، نـه تنها بجـا، بلکه نشـان از تحقق 

مسـتور  واقعیتـی 
داشـته اسـت. 

اگـر روزگاری امـام 
امت، حضـرت روح 
سـخت  در  ال...، 
و  شـرایط  تریـن 
یـِن  تر نمند ا تو نا
نظامـی  اوضـاع 
کشـور مـی فرمود: 
هیـچ  »آمریـکا 
غلطـی نمـی توانـد 
بکنـد!« کـه نکـرد، 
کـرد  کاری  نفـوذ 
رئیـس  حـال  کـه 
دسـتگاه دیپلماسی 

کشـور بگویـد: »آمریـکا مـی توانـد بـا فشـردن 
یـک دکمـه، کل تجهیـزات نظامی مـا را از کار 
بینـدازد«. و صـد افسـوس کـه مقـام رهبری بر 
خـود الزم ببینـد و بگویـد: »اگـر مـی خواهیـد 
بترسـید، بترسـید. اما از جانب مردم نترسید!«. 

نفـوذ! یعنـی  ایـن 
و  دلسـوزان  آنکـه،  یعنـی  نفـوذ در مسـئوالن 
صاحـب نظـران کارآزمـوده ایـن دیـار را، بـی 

سـواد و بـی شناسـنامه بخوانند، اما بـرای کوته 
نظرانـی کـه راه توسـعه ایـران را، الگوگیری تام 
و تمـام از غـرب مـی داننـد و بر ایـن اعتقاد اند 
کـه بـرای طـی این مسـیر، دیـن اسـالم را باید 

کنـار گذاشـت، تقریظ و تحسـین بنویسـند. 
تغییـر محاسـبات فکری مسـئوالن یعنـی آنکه، 
نشـان دادن دسـت هـای  پُـر  بـرای  ای  عـده 
خالـی خودشـان، هرآنچـه مـی تواننـد عجـول 
شـوند و برجام را به سـرانجامی رسـانند و آن را 
آفتـاب تابـان خوانند، بـی آنکه به قـدر کفایت، 
به فرجام آن اندیشـیده باشـند، تـا آنکه خودی 
هایشـان مجبور بـه اعتراف گردند که دسـتاورد 
اقتصـادی برجـام )بخوانیـد هـدف اصلـی اش( 
تقریبـا هیـچ )!!!Almost Nothing( بوده اسـت. و 
حـال برای ماله کشـی آن مجبور شـوند بگویند 
کـه اگـر برجـام نبـود، جنگ میشـد. و بـاز صد 
افسـوس کـه رهبـری فرمـود: »میگوینـد اگـر 

برجـام نبـود، حتماً جنـگ بـود. دروغ محض!«.
نفـوذ در ذهـن صاحبـان قـدرت یعنـی آنکـه، 
شـخص وزیـر آنقـدر خـود را صاحـب مملکـت 
بدانـد و بـر خـود حـق دهـد کـه بـه پشـتوانه 
قـدرِت حاصـل از انبـوه ثـروت هـای میلیاردی 
اش، جـان هـای باخته به آتش بـی خردی اش 
را بیمـه بخوانـد،  یـا آنکـه جـواب مردمانش را 
بـا توهیـن و بـی ادبـی دهد و بـا گنـده دماغی 
هایـش از زیر سـوال خبرنـگار دغدغه 

منـد فـرار نماید.
نفوِذ فکری در رده ی ارشـد مسـئوالن 
یعنی آنکه، خانه ی دوسـت و دشـمن 
را اشـتباه گیرند و اتاق مذاکراتشان، از 
سـاختمان دولـت به خانه وزیـر انتقال 
یابـد. فکت شـیت هـا، بازگوی پشـت 
پـرده هایشـان شـود و از هـر قدرتـی 
مـی تواننـد بهـره گیرنـد تـا بر فسـاد 
شـان،  مالـی  هـای  خرابـکاری  و  هـا 
چـون کرسـنت هـا و فرهنگیـان هـا، 
صاحبـان کشـور را بـی خبـر گذارند.

ورود و تأثیـر در دسـتگاه فکری یعنی 
آنکـه، بجـای آنکـه پاسـخگوی نیاز هـای اصیل 
و اصلـی مـردم باشـند، نیـاز هایـی غیرواقعـی 
و سـرآب گونـه بـرای آنـان بسـازند و بـا نشـان 
دادن طعمـه هایـی غفلـت آور و تهدیـد مـردم 
بـه دریـغ آنهـا، همچـون آزادی هـای مجـازی 
را  آنـان  غیـره،  و  موسـیقی  هـای  کنسـرت  و 
سـرگرم کننـد و بـازی دهنـد و بدیـن راه، آنان 
را از توجـه و مطالبـه گـری در نیـاز های عمیق 

بازدارند.  شـان 
حـال سـوال اینجاسـت، کـه چـه بایـد کـرد؟! 
پاسـخ آن اسـت کـه ابتـدا بـاور کنیـم ایـن ما، 
سـکوت یـا فریـاد و نظـر و رأی خودمان اسـت 

کـه رقـم زننـده وضـع موجـود بوده اسـت. 
و  رهبـر  بدهـان  گـوش  کمـی  آن،  از  بعـد 
نصایحشـان )نصایحـی برگرفتـه از دین و قرآن( 
گردیـم، که او بهتریِن دلسـوزاِن عصر حاضر در 
میـان ماسـت. او در خـط دهـی بـه همـه مردم 
بـرای  عزیزمـان 
رئیـس  انتخـاب 
آل  ایـده  جمهـور 
»مدیـر  فرمـود: 
قـوی مـی خواهیم. 
فعـال،  مدیریـت 
متدیـن، انقالبـی و 

کارآمـد«. 
در  کـه  ا...  شـا  ان 
فـرد  شـناخت  راه 
اصلـح مـان، بیـش 
پیـش، شـاخص  از 
هـای فـوق را مورد 
دهیم.  قـرار  توجـه 

ــده  ــه، ع ــی آنک ــئوالن یعن ــری مس ــبات فک ــر محاس تغیی
ــر نشــان دادن دســت هــای خالــی خودشــان،  ای بــرای پُ
ــه  ــام را ب ــوند و برج ــول ش ــد عج ــی توانن ــه م هرآنچ
ــی  ــد، ب ــان خوانن ــاب تاب ــانند و آن را آفت ــرانجامی رس س
آنکــه بــه قــدر کفایــت، بــه فرجــام آن اندیشــیده باشــند، 
تــا آنکــه خــودی هایشــان مجبــور بــه اعتــراف گردنــد کــه 
ــی اش(  ــد هــدف اصل دســتاورد اقتصــادی برجــام )بخوانی
تقریبــا هیــچ )Almost Nothing!!!( بــوده اســت. و حــال برای 
ــام  ــر برج ــه اگ ــد ک ــوند بگوین ــور ش ــی آن مجب ــه کش مال
ــری  ــه رهب ــوس ک ــد افس ــاز ص ــد. و ب ــگ میش ــود، جن نب
ــود.  ــگ ب ــاً جن ــود، حتم ــر برجــام نب ــد اگ ــود: »میگوین فرم

ــض!«. دروغ مح
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ــد  ــی دون ــم م ــال ه ــاق دنب ــا در ات ــه  ه بچ
و صــدای جیــغ و شادیشــان بلنــد اســت. 
حســین ۵ ســاله نیــز دنبــال یکــی از بچــه هــا 
ــدن اســت. خواهــر هفــت ســاله  در حــال دوی
اش از راه مــی رســد و در گوشــش چیــزی مــی 
گویــد. نشــاط از صــورت حســین مــی رود و بــا 
شــانه هــای افتــاده ســراغ کیــف نســبتا بــزرگ 
مدرســه ای خــود کــه کنــار ســالن اســت مــی 
ــی  ــمت صندل ــه س ــود ب ــا خ ــف را ب رود. کی
ــرد و زیــپ کیــف را  ــز ناهــار مــی ب پشــت می
بــاز مــی کنــد و دو کتــاب بســیار بــزرگ کــه 
کلمــه بــزرگ گاج روی آن هــا خودنمایــی مــی 
ــد و  ــی کن ــارج م ــف خ ــل کی ــد را از داخ کن

ــوی خــود روی میــز مــی گــذارد. جل
خاله: حسین جان چکار می کنی؟

حسین: درس دارم!
ــه ســن و  ــدی از ســر توجــه ب ــا لبخن ــه ب خال
ســال کــم حســین مــی گویــد: درس؟! االن که 
تابســتونه!....)با بــی تفاوتــی ادامــه مــی دهــد(

ــت  ــه درس ــد ب ــن بع ــت رو بک ــا بازی ــاال بی ح
ــه... ــزان: ن ــای آوی ــب ه ــا ل ــین ب ــرس. حس ب

ــم امتحــان ورودی پیــش دبســتانی  اگــه نخون
ــم... ــول نمیش رو قب

خالــه ذوق مــی کنــد و قربــان صدقــه ی 
رود...! مــی  حســین 

ــوکار  ــی ج ــروه آموزش ــرای گ ــتان ب ــن داس ای
مــی توانــد یــک آگهــی بازرگانــی باشــد بــرای 
ــد  ــدر مادرهــا و معلمــان مــی توان بعضــی از پ
ــد  ــطه ی آن فرزن ــه واس ــه ب ــد ک ــی باش درس
ــیاری از  ــرای بس ــد و ب ــت کنن ــود را نصیح خ
دانــش آمــوزان سرمشــق اســت و حتــی بــرای 

ــد خاطــره... بســیاری تجدی

امــا در حقیقــت بــرای نظام آموزشــی ســوگواره 
ایســت کــه بایــد بــرای مرگــش بخواننــد. ایــن 
نظــام محتضــر در دوره ی حیاتــش در تالشــی 
کــه چرایــی آن زیــر ســوال اســت ســعی 
ــا نهایــت آمــوزش را در ذهــن  بــرآن داشــته ت
ــه ی  ــی هم ــه گوی ــد ک ــوه ده ــان جل ــا چن ه
ــک  ــا ی ــد و تنه ــون پوچن ــتعدادهای گوناگ اس
اســتعداد اســت کــه میــزان و معیــار ســنجش 
ــزاری  ــا برگ ــم ب ــت. آن ه ــراد اس ــی اف توانای
نابرابــر و ناجوانمردانــه  میــدان مبــارزه ای 
ــام کنکــور. کنکــور دیگــر یــک امتحــان  ــه ن ب
نیســت کــه بــرای نوجوانــان 1۸ ســاله در 
ــک  ــور ی ــروز کنک ــود، ام ــزار ش ــک روز برگ ی
تفکــر اســت، یــک هــدف غائیســت کــه تمــام 
ــدای دوران  ــواده را از ابت ــوش خان حــواس و ه
ــدان  ــش از آن ب ــا پی ــان وی ــل کودکش تحصی
محــو ســاخته اســت و کلیــه ی برنامــه ریــزی 
هــای آن هــا را حــول محــور خــود شــکل داده 
اســت. و ای کاش کــه ال اقــل ایــن غــول بــی 
ــا  ــه ت ــن را داشــت ک ــت ای شــاخ و دم صالحی
ایــن حــد بــه او بهــا داده شــود امــا حیــف کــه 
صالحیــت کــه هیــچ، بلکــه دشــمن خالقیــت 
هــا و اســتعدادهای دیگــر فرزنــدان ایــن مــرز 
و بــوم اســت. وضعیــت نظــام آموزشــی از 
ــت  ــد، حال ــارج باش ــد خ ــی توان ــت نم دوحال
ــدر کاران و  ــت ان ــتی دس ــه راس ــه ب اول اینک
طراحــان و نظریــه پــردازان)در صــورت وجــود( 
سیســتم آموزشــی چنیــن فکــر مــی کننــد که 
ایــن رونــد بــه نفــع کشــور اســت و یــا اینکــه 
منفعتــی از آن نمــی برنــد و حالــت دوم اینکــه 
آنقــدر سیســتم اصطالحــا بــی در و پیکــر 
ــی  ــی م ــت طلب ــر منفع ــه ه ــت ک ــده اس ش
توانــد بــرای آن تصمیــم گیــری کنــد و راه آن 
را بــه نفــع خــود بــه ســمت و ســویی کشــاند. 

سوگواره ای برای نظام آموزشی
ــیده  ــی رس ــه جای ــا ب ــن روزه ــور ای کار کنک
اســت کــه خــود فرزنــدان کوچــک و بزرگــی را 
پرورانــده و کنکورهــای ورودی دبیرســتان هــا 
ــا  ــتانی ه ــش دبس ــی پی ــا و حت ــتان ه و دبس
ــن  ــت و چنی ــرورش داده اس ــود پ را در دل خ
ــود را در  ــاله خ ــودک ۵ س ــه ک ــود ک ــی ش م
اســترس قبولــی و یــا رد شــدن ایــن کنکورهــا 
ــه  ــت ک ــح اس ــه واض ــد البت ــد و ص ــی بین م
کــودک در آن ســن و ســال تفــاوت مدرســه ی 
ــد  ــد و فقــط مــی دان ــد را نمــی دان خــوب و ب
ــر  ــتنی ت ــت داش ــبختی و دوس ــه راه خوش ک
ــی  ــت. امتحان ــان اس ــی در امتح ــدنش قبول ش
کــه تمــام شــدنی نیســت و پــس از آن پــی در 
پــی امتحــان دیگــری انتظــارش را مــی کشــد 

ــر... ــی دیگ و اضطراب
و در میــان ایــن مســابقه ی ماراتــون چــه 
کســی مــی توانــد از ایــن کــودک اســتعداد نــو 
و خالقیــت انتظــار داشــته باشــد چــه رســد بــه 
آن کــه او ایــن فرصــت را داشــته باشــد تــا بــه 

پــرورش ایــن اســتعداد برســد.
ایــن نکتــه در نظــام آموزشــی مــا یــک گوهــر 
فرامــوش شــده اســت کــه قطعــا هــر انســانی 
و کودکــی اســتعدادی دارد و تفــاوت هــا تنهــا 
در نــوع استعدادهاســت کــه تنهــا بــا دانســتن 
ــوان آن اســتعداد را کشــف  ــی ت ــه م ــن نکت ای
ــن  ــه ای ــت ک ــرورش آن پرداخ ــه پ ــرد و ب ک
ــر روی اعمــال و  راه یــک مطالعــه ی کیفــی ب
رفتــار و واکنــش هــای دانــش آمــوزان را مــی 
طلبــد حــال آن کــه تمــام شناســنامه ی یــک 
ــک  ــل ی ــت دوران تحصی ــوز در نهای ــش آم دان
ــی  ــور م ــه ی کنک ــام رتب ــه ن ــی ب ــار کم معی

باشــد.
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ــه اقتضــای حقیقت گرایــی خــود،  »انقالبــی« ب
ــی  ــای واقع گرای ــه اقتض ــت؛ ب ــت نیس پوپولیس
خــود، سورئالیســت نیســت؛ بــه اقتضــای 
بــه  نیســت؛  متوهــم  خــود،  عمل گرایــی 
اقتضــای آرمان گرایــی خــود، منفعــل نیســت؛ 
و بــه اقتضــای مردم گرایــی خــود، اشــرافی 

ــت.  نیس
ــع و  ــگر جام ــک کنش ــی« ی ــن، »انقالب بنابرای
ــی از فکــر و عمــل  ــع اســت کــه هــر جزی مان
ــا یکدیگــر در داد و ســتد اســت و رابطــه  آن ب

ــک دارد.  دیالکتی
بازیگــر  کــه  حــال  عیــن  در  انقالبــی 
)اکتیویســت( اســت و در صحنــه عمــل فعــال، 
تحلیل گــر هــم هســت و از حیطــه نظــر جــدا 
نیســت. انقالبــی البتــه در عیــن بازیگــری 
و  هســت  نیــز  تماشــاگر  تحلیل گــری،  و 
ــرای مناســبات مســتقر،  ــراز و ف ــد از ف می توان
ــوع  ــن ن ــد و ای ــگاه کن ــه ن ــان و جامع ــه جه ب

ــد. ــی بخش ــرت« م ــه او »بصی ــگاه ب ن
ــی اســت کــه تمدن ســاز اســت. انقــالب  انقالب
هــای علمــی و دگرگونــی هــای تمدنــی هیــچ 
ــت  ــپ و راس ــه کاران چ ــول محافظ گاه محص
نبوده اســت. انقــالب های علمی و فکــری را در 
غــرب و شــرق نوابــغ جســوری پدیــد آورده انــد 
ــری و  ــه های فک ــتن کلیش ــت شکس ــه جرائ ک
ــو  ــوب ج ــته اند و مرع ــای نظــری را داش تابوه
ــران،  ــهید چم ــی ش ــه نشــده اند. انقالب و جامع
شــهید آوینــی، شــهید تهرانــی مقــدم، شــهید 
احمــدی روشــن و دیگــر دانشــمندان از جــان 
گذشــته مــا بودنــد کــه از زمــان و مــکان فراتــر 
رفتنــد و بــه یــک معنــا، عهــد )عصــر( خــود را 

شکســتند. 
آن هــا بــا اینکــه بــه نســل ها و افــکار مختلــف 
ــران در  ــه ای ــتند ک ــا دانس ــتند، ام ــق داش تعل
ــت  ــد وضعی ــورها چن ــر کش ــا دیگ ــبت ب نس
ــی  ــم تمدن ــران ه ــت ای اســتثنایی دارد. وضعی
اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه جــز معــدود 

ــدن  ــک »تم ــه ی ــت ک ــان اس ــورهای جه کش
زنــده« درون خــود دارد و از حیــث ژئوپلتیــک 
ــی  ــی طالی ــب موقعیت ــز صاح ــک نی و هژمونی

اســت. 
ــت:  ــز هس ــم نی ــه مته ــی همیش ــن انقالب ای
متهــم اســت بــه همــه آنچــه کــه بــا آن 
مخالفــت مــی ورزد و درد روزگار همیــن اســت. 
ــدروی،  ــری و تن ــی گ ــه افراط ــت ب ــم اس مته
ــان و  ــری اش پنه ــران فک ــه رهب ــی ک در حال
ــد  ــرده ان ــع ک ــم من ــکار او را از رادیکالیس آش
ــا  ــری، تنه ــروع انقالبی گ ــول و ف ــه اص و هم
ــه عقالنیــت و اخــالق بنــا گشــته اســت.  برپای
انقالبــی امــروزه متهــم اســت بــه قشــری نگری 
و سطحی اندیشــی و بی_اخالقــی، در حالــی 
کــه در تمــدن و تاریخــی فرزانــه بالیــده اســت 
و هســتی و معنــا را بــا عمــق جــان درک 

می کنــد. 
و  شــعارزدگی  بــه  اســت  متهــم  انقالبــی 
ــی کــه اوســت کــه همــواره  بی عملــی، در حال
ــود و  ــان خ ــرای آرم ــم ب ــد، ه ــه می ده هزین
هــم بــرای جامعــه اش؛ جامعــه ای کــه هرچنــد 
مطلــوب و مقبــول او نیســت، امــا بــرای تکامــل 
و تعالــی اش تــا پــای جــان کار می  کنــد و 
ــه درســتی  ــه ب ــن اســت ک ــی رود. ای ــش م پی
ماننــد  اســت،  مظلــوم  انقالبــی  گفته انــد 
ــا شــهادت  ــه تنه ــت اهلل بهشــتی ک شــهید آی
میتوانســت پــرده از عمــق مظلومیتــش بــردارد. 
انقالبــی می دانــد کــه چــه بســا زمیــن و زمانــه 
اش او را در ایــن عهــد و عصــر نپذیرند و شــاید 
ــورترش  ــه جس ــت ک ــی اس ــن خودآگاه همی

می کنــد. 
جامعــه ما گرچــه در توصیــف و تبیین اندیشــه 
انقالبــی و صورتبنــدی آن قــدری کوشــا بــوده 
اســت، امــا بــا عمــل انقالبــی فاصلــه بســیاری 
ــری  ــی انقالبی گ ــه معرفت ــد منظوم ــم. بای داری
ــن  ــری بیشــتر تبیی ــام و رهب ــت ام ــه روای را ب
کنیــم تــا از دل اندیشــه انقــالب، عمــل انقالبی 

ــدون  ــر ب ــد. اگ ــز زاده شــود و گســترش یاب نی
ــم  ــت می خوری ــم، شکس ــل کنی ــه عم اندیش
و اگــر بــدون معرفــت و منطــق و فلســفه، 

ــم.  ــه قهقــرا میروی اندیشــه کنیــم ب
ــری در  ــروز انقالبی گ ــمنان ام ــن دش بزرگتری
جامعه ایران پوپولیســم و ســرمایه داری اســت؛ 
آن هــم ســرمایه دارِی رانتــی کــه بدخیم تریــن 
شــکل لیبرالیســم بــه شــمار مــی رود و دســت 
کــم در اندیشــه سیاســی 6 دولــت از 7 دولــت 
پــس از جنــگ تحمیلــی بــروز و ظهــور داشــته 

اســت. 
بــه  لیبرالیســت ها  و  پوپولیســت ها  امــروزه 
مــردم القــا میکننــد کــه »تئــوری دولــت 
دینــی« شکســت خــورده و آنچــه از دل انقالب 
بیــرون آمــده چیــزی جــز ایــن دیوان ســاالری 
ــردم را در  ــروزه م ــه ام ــت ک ــته نیس ورشکس
تنگناهــای دشــوار قــرار داده اســت، در حالــی 
ــوری  ــازی تئ ــرای کاربردی س ــون ب ــه انقالبی ک
دولــت و نظــم مطلــوب خــود، کمتریــن زمــان 
ــری،  ــای فک ــان ه ــر جری ــه دیگ ــبت ب را نس
فرهنگــی و سیاســی در اختیــار داشــته اند. اگــر 
ــا بن بســتی  ــروز در سیســتم بوروکراســی م ام
ــای نظــری و  ــاط ه وجــود دارد، ناشــی از التق

ــری.  ــول انقالبی گ ــه محص ــت، ن ــی اس عمل
پوپولیســم احمــدی نــژاد عــوام را فریــب 
ــاده لوحان  ــی، س ــم روحان ــد و پوپولیس می ده
را، حتــی اگــر از خــواص یــا روشــنفکران 
ــت.  ــی نیس ــا عوام فریب ــم تنه ــند. پوپولیس باش
ــت  ــد عقالنی ــه ای« می توان ــم حرف »پوپولیس
ــد،  ــز بفریب ــگان را نی ــد و فرزان ــوب کن را مغل
همانطــور کــه در ســال های گذشــته ایــن 
ــت و  ــاده اس ــا افت ــور م ــا در کش ــاق باره اتف

ــرار آن را داد.  ــازه تک ــد اج ــر نبای دیگ
ــام  ــخنرانی پي ــده س ــر ش ــن تحري مت
ــام  ــرى ام ــگاه افس ــژاد در دانش فضلی ن
حســين)ع(، همايــش انديشــه اميــن، ٢٠ 

ــن ٩٦ فروردي

انقالبی گری و پوپولیسم
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خدمت به مردم ، بهترین راه مقابله با دشمن 
در  هميشـه  انقـاب  اول  روز  از  »سـپاه 
مشـکات، سـختی ها کشـور بـه عنـوان 
مشـکات  حـل  بـراى  پيشـتاز  نيـروى 

کشـور بـود« حسـن روحانـی
»اگـر اطاعـات، تفنـگ، پـول، سـرمايه، 
همـه  را  خبرگـزارى  و  روزنامـه  سـايت، 
يکجـا جمـع کنيـم ابـوذر و سـلمان هم 

روحانـی حسـن  می شـوند.«  فاسـد 
سـپاه  فعالیـت  شـروع  از  و  انقـالب  اوایـل  از 
در  هراسـی  سـپاه  برنامـه  همـواره  پاسـداران، 
نفوذیـان  و  خارجـی  دشـمنان  کار  دسـتور 
گاهـی  کـه  اتهاماتـی  داشـت.  وجـود  داخلـی 
انقـدر بـی اسـاس اسـت که خـود گوینـده هم 
داخلـی  نفوذیـان  ایـن  می کنـد.  نقـض  را  آن 

زمانـی کـه بـه تأثیـر سـپاه در اقتصاد 
کشـور نـگاه می کننـد زبان خـود را به 
تأییـد چرخانـده و هنگامی کـه به نزد 
کدخداهـای خـود می رونـد، سـخن به 
کنایـه بـاز می کننـد.«و اذا خلـو الـی 

شـیاطینهم قالـوا معکـم...«
اگـر به محورهای تهاجم علیه سـپاه از 
مقاالت موهن نویسـنده معلـوم الحال 

خبرآنالیـن تـا مطالبـی که نشـریه صـدا اظهار 
گشـایی هایی  عقـده  بیاندازیـم،  و...نـگاه  کـرد 
از جنـس مطالـب نـخ نمـا شـده را کـه بارهـا 
مسـتند  پاسـخ های  بـا  اسـتداللی  فضـای  در 
شـده  مواجـه  مسـوالن  سـوی  از  حقوقـی  و 
شـاهد هسـتیم. رصـد و مـروری بـر پایـه ای از 
فضاسـازی های تخریبـی علیه سـپاه پاسـداران 

پـرده از دو مطلـب برمیـدارد:

اتهامـات و تخریب هـا علیـه  1. طراحـان ایـن 
سـپاه و عوامـل اجرایـی آن، طیفی از دشـمنان 
بیرونـی تـا مخالفـان و منتقـدان تجدیـد طلب 
داخلـی هسـتند کـه سـپاه وپاسـداران انقـالب 
اسـالمی را اسـتوارترین و محکم تریـن مدافعان 
نظـام اسـالمی و در عیـن حـال بصیرترین نهاد 
مقابلـه کننـده بـا ترفندهـای داخلـی، منطقه و 
بیـن المللـی می دانند. دشـمن کـه در براندازی 
نظـام اسـالمی در اوایل انقالب، جنـگ، فتنه ى 
سـال 7۸ و باالخـص فتنـه ی سـبز سـال ۸۸ 
ناموفـق دیـد کـه در همـه ی ایـن طرح ها سـپاه 
نقـش خـود را بـه خوبـی ایفـا کـرد، شـروع به 
جنـگ رسـانه، فرهنگی علیه سـپاه کرده اسـت 
تـا بـا تضعیف سـپاه بتوانـد به نظام ضربـه بزند.

2. فراوانـی اتهامـات در حوزه هـای مختلـف و 
وسـیع از ایـن جهـت اسـت کـه عالوه بر سـپاه 
را  سـپاه  کشـور،  خـارج  و  داخـل  در  هراسـی 
بـه واکنش هـای انفعالـی وارد کنـد و قسـمتی 
ایـن  بـه  معطـوف  را  تـوان سـپاه  و  انـرژی  از 
انقـالب  حکیـم  رهبـر  البتـه  کـه  نمایـد  امـر 
فرمودند:«بهتریـن راه مقابله با دشـمن، خدمت 

مسـوالن بـه مـردم اسـت.«

سید سجاد بنی لوحی | کارشناسی مکانیک

اگـر سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی نبـود:1- 
سـپاه  نبـود؛   خبـری  نظامـی  بازدارندگـی  از 
در  سـتایش برانگیز  نقش آفرینـی  دلیـل  بـه 
تحـوالت سیاسـی و نظامـی گذشـته هماننـد 
جنـگ تحمیلـی و هـم در تحـوالت پیچیـده 
جدیـد، زمینه هـای تعـرض نظامـی و امنیتی به 
جمهـوری اسـالمی ایران را به صفـر و در برخی 
حوزه هـا به زیر صفر رسـانده اسـت؛ بـه گونه ای 
قدرت هـای  نـه  کـه  کـرد  ادعـا  می تـوان  کـه 
منطقـه ای و نـه قدرت هـای جهانـی جسـارت 
و تـوان اقـدام یـا حملـه نظامـی علیـه ایـران 
را ندارنـد. در واقـع، بخـش عمـده ای از تـوان 
بازدارندگـی جمهوری اسـالمی ایـران به قوت و 
قدرت سـپاه وابسـته اسـت.2-از امنیت در هیچ 
حـوزه و بعـدی خبری نبود؛ اگر سـپاه 
بی ثبـات سـازی  تردیـد  بـدون  نبـود 
خشـونت آمیز  جنایـات  و  سیاسـی 
تکفیـری امـروز ایـران اسـالمی را نیز 
درنوردیـده بـود. سـپاه با تشـخیص به 
هنـگام تهدیـد و طراحـی زمیـن دفاع 
در خـارج از مرزهای کشـور،  توانسـت 
هماننـد  کـه  ناآرامی هایـی  تکـرار  از 
سـوریه، لبنـان، عراق، لیبـی و ... برای ایران نیز 
هدفگـذاری شـده بـود جلوگیری نمـوده، آن ها 
را بـه عقـب برانـد. مضـاف بـر ایـن کـه سـپاه 
برهـم زننـدگان امنیـت منطقه را بـه حال خود 
نیـز رهـا نکـرد بلکه توانسـت از طـرق گوناگون 
بـا آنهـا مقابلـه و مبـارزه نمایـد. همچنیـن اگر 
سـپاه نبـود خراب کاری هـا علیـه نظام اسـالمی 
کـه بـا هـدف بی ثبات سـازی انجـام می گرفـت، 

دشــمن کــه در برانــدازی نظــام اســالمی در اوایــل انقالب، 
ــه ی ســبز ســال  ــه ی ســال 78 و باالخــص فتن جنــگ، فتن
88 ناموفــق دیــد کــه در همــه ی ایــن طرح هــا ســپاه نقــش 
خــود را بــه خوبــی ایفــا کــرد، شــروع بــه جنــگ رســانه، 
فرهنگــی علیــه ســپاه کــرده اســت تــا بــا تضعیــف ســپاه 

بتوانــد بــه نظــام ضربــه بزنــد.
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می توانسـت ضربـه کاری مهمـی به کشـور وارد 
نمایـد. از شـقوق دیگـر امنیت پایـدار به برکت 
اوایـل  در  اسـت.  پـرواز  امنیـت  وجـود سـپاه، 
انقـالب اسـالمی چند هواپیما ربایی در آسـمان 
ایـران بـه وقـوع پیوسـت کـه بـا تکـرار آنهـا 
حیثیـت بین المللـی کشـور در معـرض خطـر 
قـرار گرفـت. امـا از زمانـی کـه ایـن مأموریـت 
خطیـر بـه سـپاه واگـذار شـد تـا کنـون اتفاقی 
رخ نـداده اسـت.3- از امنیت و رونـق اقتصادی 
خبـری نبـود؛ تحریم هـا اگـر بـه مـدد سـپاه و 
ایثـار پاسـداران خنثـی نمی شـد و بـه نوعـی 

دور زده نمی شـد، به دلیـل ممنوعیت 
سـرمایه گذاری خارجـی در پروژه های 
کالن نفـت و گاز، از راه انـدازی فازهای 
بـه دسـت  پـارس جنوبـی  و 16   1۵
مهندسان سـبزپوش قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیـاء )ص( خبـری نبـود. زیـرا 
شـرکت های  خـأ  کـردن  پـر  بـرای 
در  فرانسـوی  توتـال  ماننـد  خارجـی 

ایـران که بـه واسـطه تحریم هـا از ایـران خارج 
شـده بودند، با مشـکل اساسـی مواجـه بودیم و 
شـرکت داخلـی نیـز نه تخصـص و نه ابـزار و نه 
توان برقـراری امنیت کارگاه ها برخـوردار نبوده 
و تـوان رقابـت بـا بیـرون و هدایـت پروژه هـای 
راه  سدسـازی،  حـوزه  در  نداشـتند.  را  کالن 
سـازی و از طـرح توسـعه حمـل ونقـل ریلی از 
مـرز ترکمنسـتان تـا خلیج فارس نیز اگر سـپاه 
وارد نمی شـد، در توسـعه و بهره بـرداری به این 
تأمیـن فناوری هـای  از  نبـود.  سـرعت خبـری 
دو منظـوره بـرای خنثـی سـازی تحریم هـا و 
دور  و  بنیـان  دانـش  سـامانه های  راه انـدازی 
زدن تحریم هـا و در واقـع تـداوم چرخـش چرخ 

اقتصـادی و صنعتـی و لـو بـه صـورت نیـم بند 
در شـرایط بحرانـی تحریم ها خبری نبـود.4-از 
محرومیت زدایـی اجتماعـی و جهـاد سـازندگی 
بسـیجیان در روسـتاها و شـهرهای دور افتـاده 
خبـری نبـود.۵-از مقابلـه بـا تهاجـم فرهنگـی 
غـرب، دسـت اندازی نـرم سـایبری و جلسـات 
هدایتـی و بصیرتـی در بیـن مـردم از طریـق 
شـجره بسـیج خبـری نبود؛ بـدون تردیـد همه 
آن کسـانی کـه بـه درآمـدزا بـودن طرح هـای 
سـپاه ایـراد می گیرنـد، بـا مـرور ایـن اقدامـات 
سـپاه  پروژه هـای  کـه  اشـتغال زایی  لحـاظ  و 

بـرای  کـه  می شـوند  متوجـه  کـرده،  ایجـاد 
انجـام ایـن ماموریت هـا نیـاز بـه بودجـه مالـی 
اگـر  برنامه هـای مـدون و منضبـط اسـت و  و 
حوزه هـای  در  آن  توانمندی هـای  و  سـپاه 
مختلـف نبـود، نـه امنیت سـازی در همـه ابعاد 
آن صـورت می گرفـت و نـه جمهـوری اسـالمی 
حوزه هـای  در  امـروز  نسـبی  مزیـت  از  ایـران 
دفـاع و بازدارندگی و تعییـن کنندگی معادالت 
سیاسـی منطقه ای و جهانـی و امنیت اقتصادی 

و فرهنگـی برخـوردار بـود.
نتیجه گیری

بنابرایـن می تـوان نتیجـه گرفـت کـه سـناریو 
توانمنـدی  در  ریشـه  سـپاه  تخریـب  خـط  و 

مختلـف  عرصه هـای  در  سـپاه  قـوت  نقـاط  و 
دارد. در واقـع، بـه زعـم خـام دشـمنان بیرونی 
و داخلـی و همچنیـن کسـانی کـه ناآگاهانـه و 
یـا مغرضانـه چنیـن خطـی را در داخـل پیگیر 
هسـتند، تخریـب سـپاه و اعتبارزدایـی ملـی از 
آن می توانـد ایـن نهـاد مردمـی و انقالبـی نظام 
جمهـوری اسـالمی ایـران را تضعیـف و محدود 

سازد.
بـه دلیـل روحیـه خدمـت  در حالـی کـه اوالً 
رسـانی و مردمـی سـپاه هیـچ گاه آن فاصله ای 
بیـن سـپاه و  آرزو می کننـد  را کـه دشـمنان 
مـردم ایجـاد شـود تـا خدعه گری های 
آن هـا کارگـر افتـد، بـه وقـوع نخواهد 
پیوسـت؛ چـرا کـه سـپاه هویـت خود 
از مـردم می گیـرد و تنهـا نیـروی  را 
نظامـی مردمـی دنیا به شـمار می آید. 
مـردم  زعـم  بـه  سـپاه  تخریـب  لـذا 
نوعـی حملـه بـه نقـاط قـوت نظـام و 
بـازوی اقتـدار نظـام و رهبـری اسـت 
کـه نـه تنهـا در عرصـه دفاعـی و ایجـاد ثبـات 
و امنیـت نقـش اساسـی دارد، بلکـه در عرصـه 
افزایـش کارآمـدی نیزهمیـار توانمنـد دولت ها 
بـرای افزایـش رضایت منـدی مـردم به حسـاب 
می آیـد. ثانیـاً، سـپاه بـه رغـم برخـورداری از 
ابزارهـای نظامی و کنترلـی، تمامی فعالیت های 
خـود را در چارچـوب قانونـی و ضوابط رسـمی 
اگـر  سـپاه  تخریـب  ثالثـاً،  می دهـد.  انجـام 
همراهـی بـا دشـمن و خیانت به نظام و کشـور 
نباشـد، نوعـی بی پروایـی در بازی های سیاسـی 
و خودزنـی بـرای جلـب سـود نسـیه بـه قیمت 
آتـش زدن سـرمایه نقدی خواهد بـود که قطعاً 

بـا پاسـخ های الزم مواجـه خواهـد شـد.

ــپاه  ــی س ــانی و مردم ــت رس ــه خدم ــل روحی ــه دلی اوالً ب
هیــچ گاه آن فاصلــه ای را کــه دشــمنان آرزو می کننــد بیــن 
ــا  ــای آن ه ــا خدعه گری ه ــود ت ــاد ش ــردم ایج ــپاه و م س
کارگــر افتــد، بــه وقــوع نخواهــد پیوســت؛ چــرا کــه ســپاه 
هویــت خــود را از مــردم می گیــرد و تنهــا نیــروی نظامــی 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــا ب ــی دنی مردم
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دیگــر عقلــم بــه جایــی خــط نمــی داد. هرچــه 
فکــر مــی کــردم عالمــت تعجــب هایــی 
ــزرگ و  ــود، ب ــرم ب ــاالی س ــر ب ــه درون اب ک
ــری  ــه و شــمایل ظاه ــی شــد. قیاف ــر م بزرگت
ــول  ــای محیرالعق ــان ه ــبیه انس ــاً ش ام دقیق
ــم  ــی دان ــق نم ــوز دقی ــه هن ــود ( البت ــده ب ش
فــرد محیرالعقــول چــه شــکلی اســت و فقــط 
ــگاه و  ــه در دانش ــنیده ام ). البت ــش را ش وصف
ــن  ــی از ای ــا درجات ــان، باره ــات امتح سرجلس
ــی  ــودم ول ــرده ب ــه ک ــری را تجرب ــت فک حال
ایــن بــار در عالــم سیاســت فــوق العــاده 
ــم  ــورم عال ــد منظ ــتباه ش ــید، اش ــود؛ ببخش ب
ــم  ــید عال ــه ... ببخش ــه ... ن ــود ن ــادی ب اقتص
نظامــی ... نــه ... اصــاًل نمــی دانــم ... خودتــان 

ــد ...  ــاوت کنی قض
بعــد از گذشــت مــاه هــا ازاجــرای مهــم تریــن 
ــام،  ــی برج ــم یعن ــت یازده ــت آورد دول دس
رئیــس جمهــور بزرگتریــن فایــده ی آنــرا 
اینگونــه توصیــف کــرد » جلوگیــری از جنــگ 
نظامــی « . اینکــه برجــام قــرار بــود منجــر بــه 
ــادی  ــق اقتص ــاد رون ــا و ایج ــم ه ــان تحری پای
ــه و از  ــد، حــاال چگون شــود ) کــه نشــد ( بمان
ِکــی ایــن شــد بزرگتریــن دســت آورد برجــام 

؟؟؟
منطقــی  هــم  دانشــجویان  مــا  دوســتان 
ــاور. اصــاًل قبــول؛ رئیــس  هســتیم و هــم زودب
ــت کــه مکــرر  جمهــور و بقیــه مســئولین دول
ــد،  ــی کنن ــرده و م ــرار ک ــه را تک ــن جمل ای
راســت میگویند.فــرض مــی کنیــم ایــن جملــه 

خواب دیدید خیر باشه ...
ــه  درســت اســت؛ حــال عالمــت تعجــب هــا ن
تنهــا بزرگتــر و بلکــه بیشــتر هــم مــی شــوند. 
ــل  ــال راه ح ــه س ــرا س ــس چ ــه پ اول اینک
ــور را  ــادی و ... در کش ــکالت اقتص ــام مش تم
ــر  ــه اگ ــد؟؟؟ دوم اینک ــی کردی ــام معرف برج
ــی  ــگ نظام ــد جن ــمن قص ــم دش ــرض کنی ف
ــه  ــت هزین ــی خواس ــت و م ــران داش ــه ای علی
هنگفتــی خــرج ایــن جنــگ بــرای ســالح هــا 
ــون تمــام  ــد، اکن ــا بکن ــا و نیروه و موشــک ه
ــی  ــگ وحت ــاز جن ــدون آغ ــود را ب ــداف خ اه
شــلیک یــک گلولــه و تنهــا بــا برجــام محقــق 
ــی  ــرادران گرام ســاخته اســت. ســوم اینکــه ب
ــدام جنــگ ؟؟؟  ــی اینجاســت ... ک ســوال اصل

تاریخ همه چیز را روشن می کند:
» نیمــه شــب روز پنــج شــنبه، 4 اردیبهشــت 
هواپیمــای   فرونــد  تعــداد شــش   ...  13۵9
C-130  آمریکایــی و هشــت فرونــد هلــی 
ــات  ــدوی عملی ــر کمان ــود نف ــر، ن ــر نفرب کوپت
بــا نــام » نورســبز« یــا » دلتــا«... قــرار اســت 
هلــی کوپترهــا، کماندوهــا را ازصحــرای طبــس 
بــه تهــران منتقــل کننــد. اداره ی هواشناســی 
ــش  ــی( پی ــی )غیرطوفان ــوا را مهتاب ــکا ه آمری
بینــی کــرده اســت. احتمــال پیــروزی عملیــات 
از 90 درصــد بــه بــاال پیــش بینــی شــده بــود 
ــد هلــی کوپتــر دچــار نقــص  امــا ... ســه فرون

ــد از ــی شــد و بع فن
بــه هــم خــوردن دیگــر برنامــه هــای عملیــات، 
کارتــر دســتور توقــف عملیــات وعقــب نشــینی 
ــی از  ــت طوفان ــگام بازگش ــرد. هن ــادر ک را ص

ــی  ــک هل ــا و ی ــک هواپیم ــت. ی ــن برخاس ش
کوپتــر دراثــر برخــورد آتــش گرفتنــد و هشــت 

آمریکایی در آتش سوختند. «  
ــه  ــه ب ایــن تجرب    
همــراه تجربــه هشــت ســال جنــگ تحمیلــی، 
درحالیکــه مــا از حداقــل امکانــات نظامــی 
ــه  ــی را ب ــر انســان عاقل ــم، ه ــد بودی ــره من به
ــه  ــروز گزین ــاندکه ام ــی رس ــه م ــن نتیج ای
ــش  ــی بی ــه خیال ــک گزین ــران ی ــا ای ــگ ب جن
نیســت.به عــالوه آنکــه اکنــون مــا بــه توصیــف 
خــود آمریکایــی هــا اکنــون یــک قــدرت 
ــد بــه  ــه بای ــت ک ــی هســتیم. اینجاس نظام
دوســتانی کــه هنــوز فکــر مــی کننــد آمریــکا 
بــا یــک جنــگ مــی توانــد مــا را نابــود کنــد و 
برجــام باعــث رهایــی مــا از ایــن جنــگ  شــد، 
ــه... ((   ــر باش ــد، خی ــواب دیدی ــود: )) خ فرم
هرچنــد بــه نظــر مــی رســد مســئولین دولــت 
ــأس ( ــر و ی ــد تحقی ــد ) بخوانی ــر و امی تدبی

خودشــان بهتــر ایــن چیزهــا را میداننــد، 
ــد  ــد نش ــادی بلن ــار اقتص ــام بخ ــون از برج چ
ــته  ــت هس ــردِن )!!!( صنع ــزه ک ــر از بتنی و غی
ــه  ــته؛ ب ــری نداش ــوس دیگ ــده ی ملم ای،فای
ایــن نــوع اســتدالل هــا و دســت آورد تراشــی 

ــد. ــا روی آورده ان ه
خــوب اینهــا رو گفتــم کــه در روزهــای پیــش 
رو مبــادا گولتــان بزننــد. اآلن هــم بهتــر اســت 
بــروم بــه عالمــت ســوال هــای درســی ام 

ــردازم. بپ
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صبح پالس

ـــق  ـــود را از طري ـــرات خ ـــا و نظ نقده
ــرام در  ــات تلگـ ــا ربـ ــل يـ ايميـ

اختيـــار مـــا قـــرار دهيـــد.

آب معدنی فرانسوی وارد بازار ایران شد!
بیکاران فرانسه

دانشجویان بیکار ایران
آقای روحانی: هنوز نیمه راهیم

طرفداران آقای روحانی

چــه کســی پیشــنهاد لغــو پخــش زنــده 
داد؟  را  انتخاباتــی  مناظره هــای 

1.دولت تدبیر
2.دولت راستگویان

3.دولت طرفدار مناظره های زنده!
4.علی برکت اهلل!!!

بیشــتر بــه فکــر عاقبتــت بــاش. خــدا همــه 
ــود! چیــز رو دیــده ب

 حســنی بــه مکتــب نمــی رفــت، وقتــی مــی 
رفــت جمعــه مــی رفــت!

#سفر_استانی
#فرار_از_مناظره

نشــریه تــون نســبتا خوبــه ولــی خیلــی دیــر 
بــه دیــر منتشــر میشــه...

ــل  ــاع گل و بلب ــن اوض ــا ای ــم ب ــن نمیدون م
کــه ایــن جهانگیــری داره میگــه پــس چــرا 
ــا  ــزد شــده و میگــه مــی خــوام ب ــده نام اوم

ــم. ــت کن ــی رقاب روحان

ــد  ــی: بری ــراد سیاس ــی اف ــه بعض ــه ب توصی
پشــت جهانگیــری کــه اوضــاع روحانــی 

ــه... پس

سیخونک

سیخونک

عالیجناب

آنتی فتنه

همون همیشگی

فالنی

اولتیماتوم

نظــرات  ی  ارائــه  محــل  #صبح_پــالس 

ســت شما
ــرات  ــد نظ ــی توانی ــما م ــی! ش ــراه گرام هم
#نشــریه_صبح، مســائل  دربــاره ی  خــود 
#سیاســی،  رویــداد هــای  #دانشــگاه،  روز 
#فرهنگــی، #اجتماعــی و غیــره را در نشــریه 
صبــح دانشــگاه بــرای دوســتان خــود بازگــو 

ــد. کنی
جمــالت خــود را در قالــب 40 کلمــه از 
ــا  ــرای م ــرام jadiutbot@ ب ــات تلگ ــق رب طری

ــد. ــال کنی ارس
ــر  ــح ه ــریه صب ــه نش ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
#دو_هفتــه یــک بــار منتشــر مــی شــود 
چــاپ جمالتــی کــه تــا ســاعت 1۵ روز 
جمعــه قبــل از هفتــه ی انتشــار نشــریه بــه 
ــر مــی باشــد. ــکان پذی ــا برســد ام دســت م

ــالمی ــالب اسـ ــای انقـ ارزش هـ
امنیـــت ملـــی، رفـــاه جامعـــه
ــی ــری کن ــی باق ــر عل ــور دکت ــا حض ب
معاون سابق دبیر شورایعالی امنیت ملی )دکتر سعید جلیلی(

عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای
سه شنبه 12 اردیبهشت ماه ساعت 14:30

تاالر شهید فتوحی

#فراموش_نشدنی


