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در این شماره از نشریه میخوانید:
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»شعر پروردگار حسین« 

»ایستاده ایم«»ایستاده ایم«

»ازدواج به سبک کرونا«»ازدواج به سبک کرونا«
»مجازی چه خبر؟ «»مجازی چه خبر؟ «

»فتح خون«»فتح خون«
»ادوبی آداب دارد«»ادوبی آداب دارد«

»گشایش نفتی«»گشایش نفتی«
»فراخوان همکاری«»فراخوان همکاری«

»ملت امام« »ملت امام« 
»فتح الفتوح فتاح« »فتح الفتوح فتاح« 

»تحلیل بازار«»تحلیل بازار«

»محافظه  کاری حتی برای امام حسین!«

آن هایی که با تمام محدودیت ها و مشکالت عرصه را خالی نکردند و با لبیک به بیانات رهبر انقالب،  به شور و شعور 
حسینی معنای ویژه ای بخشیدند و َعلَم امام حسین)ع( را باری دیگر، همچون خورشیدی تابان به اهتزاز درآوردند.

این شامره از نرشیه تقدیم می شود به:  متامی زحمت کشان هیئت های عزاداری سید و ساالر شهیدان)ع(متامی زحمت کشان هیئت های عزاداری سید و ساالر شهیدان)ع(

ابوالمشاغل
رئیــس کمیســیون امــور داخلــی کشــور و 
ــران،  ــیون ایثارگ ــس فراکس ــوراها، نائب رئی ش
صنایــع  و  معــدن  فراکســیون  رئیــس 
ــازمان های  ــیون س ــر دوم فراکس ــی، دبی معدن
ــاع  ــس اول فراکســیون دف ــاد، نائب  رئی مردم نه
و اقتــدار مردمــی ایــن  عنوان هــا تنهــا بخشــی 
ــتان  ــردم شهرس ــدة م ــئولیت های نماین از مس

ــت. ــالمی اس ــورای اس ــس ش ــزد، در مجل ی
ــه  ــت ک ــئولیت هایی اس ــن و مس ــا عناوی این ه
بــا یــک بررســی کوتــاه در پیــج اینســتاگرامی 
محمدصالــح جــوکار متوجــه آن می شــوید کــه 
ــی در  ــت و الب ــر از فعالی ــای پ ــان از روزه نش

مجلــس دارد.

سعادتی که نبود
در پیــج اینســتاگرامی آقــای جــوکار کــه 
ــت،  ــان اس ــدرن ایش ــون م ــا تریب ــا تنه تقریب
ــابه  ــورد مش ــن م ــا چندی ــور ت ــد کنک از بازدی
ــزارش عملکــرد، منتشــر  ــوان گ ــه عن ــر ب دیگ
ــری  ــک موضع گی ــی ی ــی حت ــت. ول ــده اس ش
پیرامــون مســائل چالشــی اســتان در پیــج 

آقــای نماینــده وجــود نــدارد! دامنــة ایــن 
محافظــه کاری از اختالفــات شــورای شــهر 
اباعبدهلل الحســین)ع(  عــزاداری  بــه  یــزد، 
هــم کشــیده شــد. در جریــان دوگانگــی 
ــای  ــردن عزاداری ه ــا برگزارنک ــردن ی برگزارک
مــاه محــرم، واکنــش خاصــی از ایــن نماینــدة 
ــرایطی  ــن در ش ــد. ای ــده نش ــئولیت دی پرمس
ــوان  ــه عن ــت ب ــد هیئ ــی چن ــه تعطیل ــود ک ب
تعطیلــی تمــام هیئت هــای یــزد جــا زده شــد و 
ایــن بحــث تبدیــل بــه یــک مســئله در ســطح 

ــد.  ــور ش کش
نمایندگی به سبک سنتی

ــه  ــتاگرامی گفت ــج اینس ــت و جو در پی ــا جس ب
ــوز  ــوکار هن ــای ج ــه آق ــم ک ــده، در می یابی ش
ــل  ــردم تعام ــا م ــة ۶۰ و۷۰ ب ــبک ده ــه س ب
ــور  ــه باظه ــل ک ــن ســبک از تعام ــد. ای می کن
ــود  ــی خ ــدک قبل ــیل ان ــان پتانس ــا، هم کرون
ــتوار  ــه اس ــک پای ــر ی ــت داده ب ــز از دس را نی
ــت.  ــلوغ اس ــکان ش ــور در ام ــت و آن حض اس
از حضــور در جلســة برگــزاری کنکــور گرفتــه 
ــوان  ــه عن ــلوغ ب ــای ش ــاجد و هیئت ه ــا مس ت
بازدیــد کننــده، ســخنران، شــرکت کننده و 

ــور  ــه حض ــش از آنک ــانه بی ــای رس ... در دنی
فیزیکــی در میــان مــردم مهــم باشــد، حضــور 
در فضــای مجــازی اصــل اســت. ایــن حضــور 
بایــد در قالــب دغدغه هــای روز جامعــه ریختــه 
ــذاری  ــب و ارزش گ ــذب مخاط ــا ج ــود و ب ش
ــر شــما  ــن باشــد، اگ ــر از ای ــراه شــود. غی هم
فعال تریــن نماینــدة قــرن اخیــر هــم کــه 
ــد. ــد ش ــده نخواهی ــردم دی ــر م ــید در نظ باش

جای خالی شفافیت
یــزد،  نماینــدة  انتخاباتــی  وعده هــای  از 
ــود. حتــی ایشــان بــا پیوســتن  شــفافیت ب
بــه کمپیــن شــفافیت خودشــان را متعهــد 
متأســفانه  امــا  کردنــد.  شفاف ســازی  بــه 
ــردم،  ــا م ــاب جــوکار در تعامــل مجــازی ب جن
و  اســتان  مســائل  پیرامــون  موضع گیــری 
نماینــدگان  دیگــر  بــه  نســبت  شــفافیت، 
شهرســتان های اســتان یــزد عقب تــر هســتند.          
ایــن در حالــی اســت کــه یکــی از نماینــدگان 
ــی  ــه انتشــار هزینه هــای جزئ اســتان، اقــدام ب
ــت. ــوده اس ــات نم ــود در انتخاب ــات خ تبلیغ

ی ــر عش ثنا  ا ی  قا آ
بیطرف ی  قــا آ

ما بندة درگاه خداوند حسینیم
در سوز و غم دوری فرزند حسینیم

----
لبریز ز شوق متصور شدن خویش
هنگام شهادت و به سربند حسینیم

------
عالم بگرفتست همه، درس رهاییش
از بهر همین است که در بند حسینیم

--------
دنباله رو نور هدایت همه با جان

ایمن شده در کشتی فرمند حسینیم
-----------

گفت پیغمبر که او از من و من از اوستم
زین سبب تا پای جان دنبال لبخند حسینیم
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ــروز  ــن ام ــا همی ــی ام ت ــان بچگ  از زم
ترمــی  دانشــجو شــده ام و چنــد  کــه 
اســت کــه بــه خیــل عظیــم آینده ســازان 
در  هرســال  شــدم،  اضافــه  مملکــت 
ــیاه پوش  ــهر س ــة ش ــاص هم ــه  ای خ ده
می شــود و از پشــت شیشــة ماشــین ها 
تــا پروفایــل آدم هــای واقعــی دنیــای 
»یــا  یک دســت  همــه  مجــازی، 
می زننــد.                                                      فریــاد  را  حســین)ع(« 
مدرســه ها  دیــوار  و  در  خیابان هــا،  در 
و دانشــگاه ها. هرچنــد دانشــگاه مثــل 
ــو  ــی ج ــود ول ــیاه پوش نمی ش ــه س مدرس
ــال دارد.  ــای س ــی روزه ــا باق ــی ب متفاوت
مجــازی  فضــای  و   ســاختمان ها  از   
ســیاه  هــم  لباس هــا  بگذریــم،  کــه 
ســیاه،  لبــاس  روزهــا  می شــوند.این 
ــا  ــان محجبــه ب نه تنهــا فقــط مختــص زن
چــادر مشــکی نیســت، بلکــه مــرد و زن، 
مشــکی پوش اند. همــه  جــوان،  و  پیــر 

قدیم هــا پــدرم دســت های کوچکــم را 
ــدیم  ــینیه می ش ــی حس ــت و راه می گرف
ــی  ــم و حرف های ــوش بدهی ــه گ ــا روض ت
ــدر  ــوند آن ق ــرده ش ــاد ب ــد از ی ــه نبای ک
بشــوند  کــه  شــوند  تکــرار  برایمــان 
گوشــمان.                                 آویــزة  و  ذهــن  ملکــة 
بــا  مجلــس  ســخنران  حســینیه  در 
از  تــر  چشــم هایی  و  غمگیــن  لحنــی 
جنایــات لشــکر عمربن ســعد می گفــت 
فریــاد  را  اهل بیــت)ع(  مظلومیــت  و 
ــای  ــداد نیروه ــودن تع ــم ب ــی زد. از ک م
امــام حســین)ع( و زیــادی لشــکر گــوش 
ــت  ــد می گف ــای یزی ــان دیناره ــه فرم ب
ــل  ــر و غس ــت پیامب ــنگی اهل بی و از تش
شــهادت قاتلیــن اهل بیــت در رود فــرات.              
ــای  ــم  فض ــت غ ــتر می گذش ــه بیش هرچ
صــدای  و  می کــرد  پــر  را  حســینیه 
ــت.                 ــراف اوج می گرف ــای اط ــة آدم ه گری
را  ســرم  دیگــران  از  تقلیــد  بــه  مــن 
دســت های  بــا  و  می انداختــم  پاییــن 
کوچکــم چهــره ام را از دیگــران قایــم 
می کــردم و آرام گــوش مــی دادم، بغــض 
می کــردم و چشــمانم خیــس می شــد.                                                                
مــرغ  اشــک،  و  بغــض  هیاهــوی  در 
ــات  ــة اتفاق ــید و هم ــر می کش ــم پ خیال
می شــدند.                       نامفهــوم  و  گنــگ  برایــم 
تصــور  کربــال  در صحــرای  را  خــودم 
می کــردم و تمــام حرف هایــی کــه در 
ــمانم  ــوی چش ــودم جل ــنیده ب ــه ش روض
بچگــی،  خیــال  می شــدند.در  ظاهــر 
خــودم را مقابــل لشــکر یزیــد تصــور 
می کــردم. ولــی هرزمــان می خواســتم 
ــرم کاری از  ــد را بگی ــکر یزی ــوی لش جل
ــت  ــی زود شکس ــردم و خیل ــش نمی ب پی
ــا صــدای دعــای  ــا اینکــه ب می خــوردم ت
ــه  ــردم ب ــن م ــن گفت ــه و آمی ــر روض آخ
شــدم  کــه  می آمدم.بزرگ تــر  خــودم 

»ملت امــام«»ایستاده ایـــم«

قســم بــه حرمــت بــوی عــود وقتــی 
بــه  قســم  می پیچــد.  تــو  عزاخانــة   در 
ــم  ــه  ه ــو ب ــرای ت ــی ب ــنج وقت قداســت س
کوبیــده می شــود و قســم بــه عظمــت 
می رســد.                                                                      تــو  اســم  بــه  وقتــی  غــم 
کــه ایــن روزهــا شــبیه بــه اســفندهای روی 

بی قراریــم. بی قــراِر  ذغــال، 
چندمــاه ســختی را گذرانده ایم. خبر شــهادت 
ســردارمان را شــنیده ایم، تلخــی داغ جوان را 
چشــیده ایم ،چهره هــای خســتة پرســتاران و 
ــای  ــم و صــدای نفس ه ــکان را دیده ای پزش
تنــگ عزیزانمــان را شــنیده ایم و  بــه  رســم 
ــا  ــان را ب ــالة دلم ــای یک س ــال گره ه هرس
ــرم  ــه مح ــیم ب ــا برس ــانده ایم ت ــود کش خ
تو!حــاال محــرم اســت؛ امــا محــرم امســال 
شــبیه محرم هــای قبــل نیســت. انــگار 
قــرار اســت گــره روی گــره بخــورد. شــبیه 
ــد از  ــه بع ــزرگ ک ــانی پدرب ــای پیش گره ه
ــده   ــع ش ــال من ــه داری، امس ــال روض ۲۰س
اســت از برپایــی عزاخانــه در خانــة کوچــک 
ــه  ــور ب ــه مجب ــد ک ــی اش! و او می دان قدیم
رعایــت اســت ولــی نمی دانــد شــکایت های 
دلــش را پیــش چــه کســی ببــرد؟ دلگیــری 
و دلتنگــی امانــش را بریــده، انــگار کــه یک 
ــد.  ــل می کن ــود حم ــا خ ــض را ب ــوه بغ ک
هــرروز مــی رود تــه انبــار و ســاعت ها 
ــرم،  ــای مح ــکی، کتیبه ه ــای مش پارچه ه
اســتکان های  و  بــزرگ  مســی  ســماور 
ــه را  ــای روض ــوص چ ــک مخص ــر باری کم
نــگاه می کنــد و اشــک می ریزد.حالــش 
ــم  ــوح می بین ــه  وض ــت، ب ــال غریبی س ح
و                                                  آب  نوشــیدن  موقــع  لب هایــش  کــه 
گفتــن ”ســالم بــر لبــان تشــنة حســین)ع(” 

به طــرز عجیبــی می لــرزد.
ــت  خــب حــق هــم دارد. از بچگــی در هیئ
بــزرگ شــده. پــای علــم و دســته قــد 

ــیده. کش
ــای  ــیده. پ ــکی پوش ــر را مش ــرم و صف مح
بــوده و هرســال  نــذری  قیمــة  دیــگ 

اربعیــن... آخ...  اربعیــن؛ 

ــاد  ــداد زی ــی، تع ــدم مشــکل اصل ــه ش متوج
دشــمن بــوده و مــن بــه هیــچ عنــوان 
آن   نمی شــدم.  نفــر  ۳۰هــزار  حریــف 
ــت   ــدر دور از واقعی ــه ، آنق ــای بچگان رؤیاه
بودنــد کــه بتوانــم آن هــا را بــه دســت آورم. 
ــال ۶۱  ــه س ــفرزمان ب ــا س ــتم ب نمی توانس
ــادت، محــرم  ــق ع ــی طب ــروم ول هجــری ب
ــردم  ــر می ک ــا فک ــن رؤی ــه ای ــال ب ــر س ه
و بــا خــودم می گفتــم: اگــر می توانســتم 
ــردم  ــروزی برگ ــرفته ام ــالح های پیش ــا س ب
ــد  ــکر یزی ــا لش ــتم ب ــه آن دوران، می دانس ب
ــه  ــک تن ــودم ی ــال خ ــم و در خی ــکار کن چ
را  جنــگ  و  می رفتــم  امــام  کمــک  بــه 

می کــردم. تمــام 
ســال ها از آن زمــان می گــذرد و مــن دیگــر 
می فهمــم  نیســتم.  خیال پــرداز  بچــة  آن 
ــرا  ــتم.     زی ــی داش ــکار خام ــه اف ــه چ ک
ــاد دشــمن  ــداد زی ــی را تع مــن مشــکل اصل
می دیــدم و بــرای شکســت دشــمن بــه 
ســالحی متوســل می شــدم کــه در آن زمــان، 
نمی کــرد.                                                                                هــم  را  تصــورش  هیچ کــس 
ولــی هیچ وقــت بــه ایــن موضــوع فکــر 
نکــردم کــه اگــر مــردم خــدا را از یــاد 
 ۶۱ ســال  زمــان  امــام  و  بودنــد  نبــرده 
ــن  ــز ای ــد هرگ ــاری می کردن ــری را ی هج
امــام  بــر  عــالوه   و  نمی افتــاد  اتفــاق 
حســین)ع(، امامــان دیگــر هــم بــه شــهادت 
نمی رســیدند. مــن در خیــال هــم بــه بــردن 
ســالح فکــر کــرده بــودم امــا بــه بــردن آدم 
ــه  ــودم نگفت ــا خ ــه! ب ــم ن ــام زمان ــرای ام ب
بــودم اگــر واقعــًا امکانــی وجــود داشــت کــه 
بــه آن زمــان برگــردم، چــه می کــردم؟  اگــر 
مردمــی کــه کنــار مــن یــا در هــر حســینیه، 
مســجد، خیابــان، خانــه یــا هــر جــای 
ــین)ع( ودرد  ــام حس ــق ام ــه عش ــری ب دیگ
مظلومیــت اهل بیــت)ع( اشــک می ریزنــد 
ــردم و  ــراه می ک ــود هم ــا خ ــد را ب و ناراحتن
ــه ســر  ــار  و ن ــردم، اگــر ی پیــش امــام می ب
بــار بــرای امــام می بــردم و گمشــده ای کــه 
ــام  ــام حســین)ع(، بلکــه ۱۱ ام ــط ام ــه فق ن
ــدا می کــردم، آن  ــد را پی از آن محــروم بودن
ــزم و  ــک بری ــًا اش ــتم واقع ــع می توانس موق
ــین)ع(   ــام حس ــت ام ــی از مل ــودم را جزئ خ
جــرأت  کســی  کــه  بــود  بدانم.اینگونــه 
ــدا نمی کــرد  ــم را پی ــام زمان ــه ام جســارت ب
اشــک  نــه  می دیــدم  را  امــام  خنــدة  و 
حــی  امامــی  را.هنــوز  ایشــان  اهل بیــت 
و حاظــر دارم، پــدری بــا لقــب قائــم آل 
ــم  ــدم امــام حســین زمان محمد)عــج(.  فهمی
فهمیــدم  اســت.  مــن  ایســتادن  منتظــر 
ــه  ــتیم بلک ــا نیس ــور م ــی ظه ــر واقع منتظ
ــور  ــا ظه ــه م ــد ک ــج( منتظرن ــام زمان)ع ام
بایســتیم.  و  بیــدار شــویم  کنیــم. شــاید 
ــت  ــال اس ــتر از ۱۰۰۰س ــام بیش ــه ام وگرن
ــالحی  ــدم س ــد. فهمی ــتند و منتظرن ــه هس ک

صحبت هــای  مــا  همــة  احتمــااًل 
ــاح  ــای فت ــتة آق ــد روز گذش ــی چن جنجال
هــم  شــوک زده   حتــی  و  شــنیده ایم  را 
شــده ایم!   ایشــان در برنامــة نگاه یــک 
دربــارة امالکــی افشــاگری کردنــد کــه 
آورد  وجــود  بــه   زیــادی  حاشــیه های 
ــگام  ــاح هن ــای فت ــس آق ــا  اعتمادبه نف ام
ــاد  ــای بنی حــرف زدن از سرگذشــت زمین ه
مســتضعفان حداقــل بــرای مــن، بــه  عنوان 
ــت.                                                                                                          ــدنی نیس ــت هضم ش ــجوی مملک دانش
مصاحبــه ای  در  فتــاح  آقــای  درواقــع 
بنیــاد  امــوال  پنهانــی  الیه هــای  از 
در  و  برداشــتند  پــرده  مســتضعفان 
افشــاگری های  از  دیگــر  مصاحبــه ای 
بررســی نشده شــان عذرخواهــی کردنــد!                                                                           
کــه  داد  رخ  شــرایطی  در  اتفــاق  ایــن 
مســتضعفان،  بنیــاد  تحت نظــر  امــالک 
متروکــة  ســاختمان های  همــان  یعنــی 

معــروف وضعیــت  نامعلومــی دارنــد. مثــل: 
امــالک  قــدس  زنجیــره ای  فروشــگاه های 
دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه شــرایط 
ــا ایــن فروشــگاه ها دارنــد.   مثــل:  مشــابهی ب
ــان ولیعصــر و  ــع خیاب ــام” در تقاط ــینما ”قی س
ــه زار   ــان الل ــادر” در خیاب ــینما ”ن ــی، س طالقان
ســینما ”رودکــی یــا متروپــل” در خیابــان 
ــر ــة دیگ ــینمای متروک ــن س ــه زار و چندی الل

متروکــه  ســینماهای  ایــن  صورتی کــه  در 
می تواننــد بــه کارگا ه هــای کوچــک کارآفرینــی 

یــا خانــه ای بــرای مســتضعفین تبدیــل شــوند؛ 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــوری ک همان ط
زمــان منصــوب کــردن آقــای فتــاح به ریاســت 
ــن  ــردن ای ــر »مصروف ک ــتضعفان ب ــاد مس بنی
ــرفت  ــی و پیش ــت آبادان ــی در جه ــت مل امان
تأکیــد کردنــد.                                                                                                         مناطــق محــروم«  جامــع 
ــانة  ــاح در رس ــای فت ــه آق ــی ک ــا حرف های ام
بــود. حتــی  ملــی گفتنــد حســاب شــده 
هزینــة  احتمــااًل  ایشــان  گفــت  می تــوان 
حاصــل از ایــن صحبت هــا را بــر بدنــة جامعــه 
ــد. امــا در حقیقــت چیــزی  نیــز ســنجیده بودن
ــد،  ــاهده کردن ــون مش ــردم در تلویزی ــه م ک
مهم تریــن  از  یکــی  مدیریــت  در  ضعــف 
ــود. بعــد از صحبت هــای  ــی ب نهادهــای انقالب
رئیــس بنیــاد مســتضعفان تحلیل هــا و نظــرات 
ارائــه شــد. عــده ای گمانه زنــی  مختلفــی 
دارد خــودش  فتــاح  آقــای  کردنــد شــاید 
می کنــد  آمــاده  انتخابــات ۱۴۰۰  بــرای  را 
فرصــت  رســانة ملی  قــدرت  از  اســتفاده  و 
خوبــی اســت بــرای تحت تأثیــر قــراردادن 
ــی!  ــگام انتخابات ــغ زود هن ــی تبلی ــردم و حت م

فتح الفتوح فتاح

کــه بــه نظــرم در کودکــی اصــل بــود، مهــم 
ــتن و  ــرة کار در خواس ــودن گ ــا گش ــود ام ب
ایســتادن مــا بود.شــنیده ام امــام زمان)عــج( 
ــد  ــه می زنن ــر کعب ــه ب ــور، تکی ــع ظه موق
العالــم«  و بعــد از نــدای »اال یــا اهــل 
هســتم  حســینی  فرزنــد  می فرمایند:مــن 
کــه تشــنه شــهید شــد. فهمیــدم نقطــة 
شــروع را درســت انتخــاب کــردم ولــی 
ــکارم  ــته ها و اف ــود و خواس ــص ب ــم ناق راه
هنــوز خــام. فهمیــدم بــرای مهــدوی شــدن 
ــد  ــور، بای ــرای ظه ــود و ب ــینی ب ــد حس بای
دنیــا را حســینی کــرد، بایــد بلنــد شــد، 
ــان  ــال مهم ــرم امس ــا مح ــتاد! ام ــد ایس بای
ناخوانــده ای داریــم کــه حبیــب خــدا نیســت 
ــرون  ــرای بی ــی ب ــال راه ــه دنب ــان ب و میزب
انداختــن ایــن مهمــان منحــوس کوچــک از 
ــال  ــای امس ــاید عزاداری ه ــت. ش ــه اس خان
بــه  رفتــن  و  نباشــند  گذشــته  به راحتــی 
حســینیه و مســجد کمــی ســخت باشــد. 
ــار هــم  ــل هرســال در کن ــم مث شــاید نتوانی
ــین و  ــا حس ــک ی ــاد، لبی ــی زی ــا جمعیت و ب
لبیــک یــا مهــدی بگوییــم و درحــال گریــه، 
ــا  ــد ب ــا بای ــب کنیم.ام ــدا طل ــور را از خ ظه
ــل  ــس پروفای ــم ازعک ــه می توانی ــه ک هرچ
گرفتــه تــا هشــتک یــا حســین در هــر 
رســانة جهانــی یاپرچــم مشــکی ســر در هــر 
ــه و هــر چیــزی کــه در توانمــان باشــد  خان
ــت،  ــده اس ــین زن ــام حس ــت ام ــم: مل بگویی
ــده اســت  ــده اســت، عــزاداری زن محــرم زن
ــا  ــون م ــا نیســت چ ــج( تنه ــام زمان)ع و ام

نمی ریزیــم. اشــک  فقــط  و  ایســتاده ایم 

از  جامعــه  افــراد  از  خیلــی  درصورتی کــه 
فعالیت هــای بنیــاد مســتضعفان بــرای تجهیــز 
قشــر مســتضعف جامعــه در راســتای مبــارزه بــا 
بیمــاری کرونــا بــا خبــر هســتند و در کارنامــة 
ــای  ــت آق ــان ریاس ــتضعفان در زم ــاد مس بنی
فتــاح، فعالیت هــای میدانــی مشــابه زیــاد 
بازی هایــی  این چنیــن  و  می شــود  دیــده 
ــازی را  ــن ب ــا زمی ــه تنه ــی، ن ــکار عموم ــا اف ب
ــه  ــد بلک ــر نمی ده ــاح تغیی ــای فت ــع آق ــه نف ب
اقدامــات مثبــت ایشــان را هــم کم رنــگ 

. می کنــد
به خاطــر  مــردم  از  شــما  فتــاح!  آقــای 
صحبت هایتــان عذرخواهــی کردیــد و از آن هــا 
طلــب حاللیــت نمودیــد.  امــا بینــی و بیــن اهلل 
ــروار در  ــص و تیت ــات ناق ــا اطالع افشــاگری ب
رســانة ملــی، بــه دور از انصــاف اســت. مکتــب 
شــهید ســلیمانی بــرای زندگــی کــردن و 
مشــق سیاســت اســت. مکتــب ســلیمانی 
ــه  ــرای سیســتم اســت، ن هزینه کــردن خــود ب

هزینه کــردن سیســتم بــرای خــود!

ی سید ی   قا آ
ی د یز ا نم  خا

لی کما ــم  ن خا
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چند ماهی اســـت که کرونـــا روی زندگی جوامع 
بشـــری اثرات زیادی به  جا گذاشته است. زندگی 
آدم های بســـیاری را مختل کرده اســـت و حتی 
به  ســـنت ازدواج هم رحم نکرده اســـت. ازدواج در 
ایران هم معنی با جشـــن و پایکوبی چند ساعته و 
حتی چند روزه می باشـــد. کرونا باعث شده است 
کـــه تقریبا تمام این مجلس ها تعطیل شـــوند و 
خانواده ها مراسمشـــان را به  زمان دیگری موکول 
کنند.این ویروس، حتی به خاندان سلطنتی ملکه 
الیزابـــت هم رحم نکرده اســـت و باعث شـــده 
عروســـی یکی از نـــوادگان او خیلی مختصر و با 
تشریفات بسیارکمی در یکی از کلیساهای انگلیس 
برگزار شـــود. با وجود این شـــرایط کرونایی برخی 
از زوج های جوان در شـــهر و روستاها، دربرابر کرونا 
بی تفاوت بوده و عروســـی  خودشان را برگزار کردند. 
عقیـــدة این افراد بر این بوده اســـت که فقط یک 
 بار شانس عروســـی گرفتن داریم و همین عقیده 
باعث به  خطـــر افتادن جان آدم های زیادی شـــد.

 مانند خانـــواده ای اهل ارومیه که بـــا برگزارکردن 
مراسم عروسی شان پدر و مادرشـــان را براثر ابتال 
به ویروس کویید۱۹ از دســـت دادند. این زوج جوان 
باید ســـال های طوالنی از این عذاب رنج ببرند و 
فشارروانی ناشـــی از این اتفاق را تحمل کنند. اگر از 
ابعاد دیگری به موضوع کرونـــا و ازدواج نگاه کنیم، 
می بینیم که بســـیاری از خانواده هـــا بدون هیچ 
دردسر و سوروســـات و با کمترین هزینه و آسیبی 
فرزندانشـــان را راهی خانة بخت کردند. .دختران 
و پســـرانی که مانند بقیة افـــراد آرزوی برگزاری 
عروســـی، مطابق با آداب و رسوم جامعه و فرهنگ 
خود داشتند. اما به  دلیل شـــرایط زمانی، عزمشان 
را جزم کردند که شـــریک یـــک قتل همگانی 
نباشند.کرونا برای همة انســـان ها فرصتی فراهم 
کرد که با هر اعتقاد و رســـومی دربـــارة برگزاری 
مراسم ازدواج  بهترین تصمیم را بگیرند و این رسم 
کهن را به شـــیوة ســـاده و کم هزینه تری برگزار 
کنند.کرونا خانواده ها را متوجـــه کرد که در برگزاری 
مراسم ازدواج، عاقالنه و به  صرفه تر تصمیم بگیرند 
و به  ســـنت پیامبر)ص( رجوع کنند که فرموده اند: 
بهترین ازدواج ها آن اســـت که آسان انجام بگیرد.

ســـنتی که  در هر زمانی، دختران و پســـران را به 
ساده زیســـتی و بی آالیشـــی دعـــوت می کند.

بـــزرگان دین و ائمة ما، پایبند این ســـنت بوده اند 
و هیچ گاه در ازدواج ســـخت گیرانه عمل نکردند. 
مانند حضرت فاطمـــه)س( و حضرت علی)ع( که 
با کمترین هزینه، الگوی و برگزاری ازدواج آســـان 
بودند. ازدواجی که حضرت محمـــد)ص( از آن، با 

نام خوش یـــاد می کند.

ــورس اوراق  ــفند ۱۳۹۷ ب ــان ۲۰ اس ــدوداً از زم ح
بهــادار تهــران حرکــت صعــودی قــوی خــودش را 
شــروع کــرد و تــا امــروز ایــن مســیر را ادامــه داده 
اســت. در ایــن میــان هماننــد تمامی مقاطــع زمانی 
ــورس فــراز و نشــیب های بســیاری  ــازار ب دیگــر ب
را بــه خــود دیــده اســت. امــا در ایــن متــن قصــد 
دارم کــه در مــورد بعضــی اتفاقــات جالــب و مهم در 
بــازار بــورس اوراق بهــادار بــا شــما صحبــت کنــم. 
در چنــد مــاه اخیــر، بــه  خصــوص از فروردیــن مــاه 
ــاال  ــدازه ای ب ــرکت ها ان ــهام ش ــت س ۱۳۹۹ قیم
ــر  ــود ه ــر س ــت ب ــه نســبت قیم ــه اســت ک رفت
ــازار  ــرE( بعضــی نمادهــای ب ــا همــان Pب ســهم )ی
به صــورت نجومــی درآمــده و از ایــن جهــت، 
ارزشــی بــرای خریــد ایــن ســهام ها وجــود نــدارد. 
امــا بــازار بــه جنبــة دیگــری توجــه داشــت، آن هم 
ارزش جایگزینــی ایــن شــرکت ها بــوده اســت. در 
ایــن خصــوص شــرکت هایی دیــده می شــدند کــه 
کامــال ورشکســته بودنــد یــا بدهی هــای ســنگینی 
داشــتند.  ولی بــه دلیل ورود نقدینگــی افراد حقیقی 
و نبــود ســواد مالــی بیــن افــراد تــازه  وارد، آن هــا نیز 

همراه شــاخص، رشــد صعــودی داشــتند. در همین 
حوالــی دولــت نیــز بــرای جبــران کســری بودجــة 
خــود، تصمیــم بــه عرضــة صندوق هــای دارا اول، 
ــازار انتظــار  ــاً اهالــی ب دوم و ســوم گرفتــه و قاعدت
ــد کــه دولــت امــوال خــود را ارزان  نداشــته و ندارن
ــی  ــای دولت ــة صندوق ه ــان عرض ــد. از زم بفروش
کــه متشــکل از ســهام شــرکت های دولتــی 
ــد و بــه  ــد، جــزء لیدرهــای بازارقــرار گرفته ان بوده ان
ــده اند. در  ــاخص کل ش ــد ش ــث رش ــی باع تنهای
حالــی کــه شــاخص هــم وزن حــدود نیمی از رشــد 
شــاخص کل را تجربــه کــرده اســت .بنــده هنــوز 
گــروه پاالیشــی را، بــا توجــه به قصــد دولــت برای 
ــرای  ــروش، ب ــرای ف ــن گــروه ب جــذاب کــردن ای
ــروه  ــه گ ــم. البت ــب می دان ــرمایه گذاری مناس س
فلــزات اساســی ماننــد شــرکتی فــوالد مبارکــه بــا 
e )سودســازی( حــدود ۲۰۰ تومــان، بــرای ســال  p s
آینــده بــه شــدت مناســب و کم ریســک می دانــم .

ــرکت  ــل ش ــرکت هایی مث ــرکت ها، ش ــن ش در بی
ایــران کــه  کشــتیرانی جمهــوری اســالمی 
ــرمایه  ــش س ــرای افزای ــی ب ــع درخورتوجه مناب

»شمشیر دولبه«
تحلیلی بر روند بازار سرمایه

از منبــع تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا دارد و یــا 
ــب  ــه صاح ــزرگ را ک ــای ب ــی از هلدینگ ه خیل
شــرکت هایی هســتند کــه در بــورس ســهام، 
افزایــش قیمــت داشــتند را مناســب می دانــم.

ــط  ــا االن فق ــت ت ــازار هــم، دول ــدة ب ــورد آین در م
ــرمایه،  ــازار س ــدود ۴۰-5۰ درصــد توانســته از ب ح
پــول کســب کنــد و هنــوز بــرای فــروش 
دارایی هــای خــود کار زیــادی خواهــد داشــت.                                                                        
بــه نظــر مــن بــازار ســرمایه در حــال حاضــر نیــاز 
بــه یــک نگرش مجــدد در قوانیــن و ســاز و کار دارد 
تــا بتواند شــعار جهــش تولیــد را به حقیقــت تبدیل 
کنــد و اگــر بــازار ســرمایه زمیــن بخــورد و منابــع 
مالــی از آن، بــه ســمت بازارهــای مــوازی هدایــت 
شــوند، تورمــی بســیار سرســام آورتر منتظــر جامعــة 
ایــران خواهــد بــود. پــس بایســتی دولــت و کلیــت 
نظــام بــرای بــازار ســرمایه، برنامه ای مــدون جهت 
ــق  ــد، از طری ــمت تولی ــه س ــی ب ــت نقدینگ هدای

بــورس داشــته باشــند.

»ازدواج به سبک کرونا«

مجــــــــازی  چه خبر؟!
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کــه  موضوعــی  اولیــن  شــاید 
مرتضــی  ســید  نــام  شــنیدن  از  بعــد 
ببنــدد،  نقــش  ذهنمــان  در  آوینــی 
ــد.  ــح باش ــتندهای روایت فت ــه مس مجموع
صحنــة  از  نــاب  روایتــی  روایت فتــح، 
جبهه هــای حــق علیــه باطــل اســت.                                    
ــی را  ــهید آوین ــری ش ــم  رهب ــام  معظ مق
ســید شــهیدان اهــل قلــم نامیدنــد و 
ــم،                                                          ــه کنی ــان توج ــخنان ایش ــه س ــر ب اگ
مانــدگاری  باعــث  آنچــه  می فهمیــم 
پــس  ســال های  همــة  در  آوینــی 
یــا  قلــم  شــده،  ایشــان  شــهادت  از 
اســت.  بــوده  تفکرشــان  حقیقــت  در 
می تــوان  را  آوینــی  تفکــر  جلــوة 
دیــد.                                                              نوشــته هایش  در  به راحتــی 
ایشــان  کتاب هــای  عمــوم  اگرچــه 
مدرنیتــه  دوران  در  انســان  دربــارة 
ــری  ــوع دیگ ــه موض ــون ب ــت، فتح خ اس
 ۱۳۶۶ ســال  در  فتح خــون  می پــردازد. 
نوشــته و انتشــارات واحــه، پــس از شــهادت 
ــرد.                                                                                                                          ــر ک ــاب را منتش ــن کت ــهیدآوینی ای ش
فتح خــون، روایتــی ده  فصلــی از قیــام 
ــرت  ــا هج ــاب ب ــت.این کت ــینی اس حس
ــاز  ــه آغ ــه مک ــه ب ــین)ع( از مدین امام حس
کتــاب،   فصل هــای  تمــام  و  می شــود 
ــرم  ــة اول مح ــای ده ــا رخداده ــق ب مطاب

ســال ۶۱ هجــری قمــری اســت.
نــام فصــل اول کتــاب، آغــاز هجــرت 
عظیــم اســت. در ایــن فصــل بــه تفســیر 
ــردازد و                                                                                                                                ــر)ص( می پ ــس از پیامب ــة پ جامع
ــر)ص(  ــای پیامب ــر رؤی ــه را تعبی آن جامع
پیامبــر)ص(  رؤیــای  در  زیــرا  می دانــد 
بــر  میمــون   صــورت  بــه   بنی امیــه 
می کردنــد  جســت وخیز  ایشــان  منبــر 
ــة  ــق، بقی ــاِم عش ــرت ام ــروع هج ــا ش و ب

می یابــد.  ادامــه  فصل هــا 
در ایــن کتاب بــا دو دیدگاه روبه رو هســتیم.                                                                                                  
ــه  ــت ک ــی اس ــدگاه تاریخ ــت. اول، دی اس
ــی،  ــع تاریخی پژوهش ــه مناب ــتناد ب ــا اس ب
ــدگاه دوم،  ــه ودی ــع پرداخت ــرح وقای ــه ش ب
ایــن  در  اســت.  فکرآوینــی  نمایانگــر 
دیــدگاه، راوی نگاهــی عارفانــه بــه ماجــرای 
ــا  ــت ب ــرده اس ــالش ک ــته و ت ــال داش کرب
ــد و  ــگاه کن ــرا ن ــه ماج ــن ب ــم باط چش
ــد.                                                                                               ــاع ده ــود ارج ــل خ ــه اص ــان را ب انس
بــه  عشــق  را  عالــم  ایــن  جوهــرة  او 
ــه  ــن ب ــته و یقی ــین بن علی)ع(  دانس حس
ایــن عشــق را راهنمــای راه. در بخشــی از 
ــد:  ــل می گوی ــم: عق ــون می خوانی فتح خ
بمــان و عشــق می گویــد: بــرو و ایــن هــر 
دو، عقــل و عشــق را، خداونــد آفریــده 
ــان  ــرت می ــا وجــود انســان در حی اســت ت
عقــل و عشــق معنــا شــود. اگرچــه عقــل 
ــمة  ــا چش ــش را ب ــد خوی ــر پیون ــز اگ نی
ــه  ــی ک ــق را در راه ــرد، عش ــید نَُب خورش
مــی رود، تصدیــق خواهــد کــرد. آنجــا 
ــه ای  ــق فاصل ــل و عش ــان عق ــر می دیگ

ــت. نیس

ببــرم، یــاد  از  را  اســمم  روزگاری   اگــر 
 دانشــجویان خوشــحاِل جلــوی آمفی تئاتــر بعــد
ــرد ــم ب ــاد نخواه ــگاه را از ی ــی دانش !از تعطیل
ــان ــت بهش ــا به ــه ب ــه ای ک ــًا آن لحظ  دقیق
موجهــی دلیــل  دنبــال  و  بــودم  زده   زل 
تعطیلــی از  خوشحالی شــان   بــرای 
می گشــتم شــده  شــروع  تــازه  .تــرم 
ــر ــود زی ــزده ب ــدم ن ــی بدق ــن تعطیل ــر ای  اگ
دماغــی و  دل  و  کاســه کوزه هایم   همــة 
ــم ــا می رفت ــود، یقین ــته ب ــی گذاش ــم باق   برای
ــجوی ــر دانش ــیدم: آخ ــان می پرس  از تک تکش
 حســابی! تــرم کــه هنــوز شــروع نشــده،
خوشــحالی؟ تمام شــدنش  از  چــرا  پــس 
علــت تمــام  کــه  متوجهــم   البتــه 
 خوشــحالی آن دانشــجوها، حفــظ ســالمتی
الغیــر و  بــوده  اطرافیانشــان  و   .خــود 
 از طرفــی دیگــر تعطیلــی یــا غیرتعطیلــی
ــته ــم، وابس ــاد ه ــدان زی ــاید چن ــگاه ش  دانش
نبــود .بــه نظــر عنصــر اصلــی دانشــگاه 
 چنــد هفتــه ای کــه از قرنطینــة مــرارت آور
ــوان و ــم از درس خ ــه اع ــل هم ــت، فی  گذش
ــوای ــتان و آن آب وه ــاد یزدس ــوان، ی  درس نخ
 نــاب و مطبوعــش کــرد. امــا دیگــر کار از  کار
 گذشــته بــود و غول بچــه ای بــه اســم ســامیاد،
کنیــد( جســت وجو  گــوگل  در  را   )ســامیاد 
هفت ســینمان ســفره های  هشــتم   ســین 
 شــد. ســامیاد، هنــوز کوچک تــر از آن بــود
ــرِی ــت چندهزارنف ــواب جمعی ــد ج ــه بتوان  ک
ــه  ــد. دانشــگاه ب ــش را بده ــم و دان  شــیفتة عل
ــد ــت و ش ــار گذاش ــودن را کن ــاص ب ــار خ  ناچ
دیگــر دانشــگاه  های  جماعــت   .همرنــگ 
ــه و ــی از علوم پای ــود. ول ــخت ب ــود. س ــخ ب  تل
 فنــی و انســانی و منابــع و هنرومعمــاری بــا آن
ــت ــه ادوبی کانک ــم ب ــت، رفتی ــوکت و مکن  !ش
 روزهــای اول کســی نمی دانســت چــی بــه
ــر ــه بدت ــاتید، بلک ــا اس ــه  تنه ــت؟ ن ــا اس  کج
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ــب ــم جان ــر بخواهی ــجویان. اگ ــا دانش  از آن ه
 انصــاف و عدالــت را رعایــت کنیــم، بایــد
 اســکار مظلوم تریــن قشــر کرونــازده را بــه
ــه ــا ک ــی آن ه ــم.  )حت ــت بدهی ــن جماع  ای
بودنــد کــرده  تجمــع  آمفی تئاتــر   )جلــوی 
یکــی در  دانشــجویان،  و  اســاتید   حکایــت 
 دو هفتــة اول مجــازی، حکایــت خضرنبــی
دلســوزانه همین قــدر  بــود.  موســی  !و 
 امــا نمی دانــم کم کــم چــه اتفاقــی افتــاد؟
ــی اســاتید هــم ــی رســید کــه حت ــه جای  کار ب
 می خواســتند انتقــام اوضــاع کرونایــی را از
 دانشــجویان بی پنــاِه بی نــوا بگیرنــد. تــا جایــی
ــت دانشــجویاِن ــود از خجال  کــه در توانشــان ب
 مجــازی درآمدنــد. از آن طــرف اظهــار دلتنگــی
 می کردنــد کــه از دیــدار روی چــون مــاه
ــه ــرف هرچ ــد و از آن ط ــجویان محرومن  دانش
ــع ــع روی مناب ــت منب ــان می خواس  دل تنگش
!امتحــان می گذاشــتند و تمریــن روی پروژه هــا
 بــه قــول جماعــت اصفهانــی، تــا توانســتند ُرسِّ

ــر را ــر آخ ــا را کشــیدند و تی ــن مجازی زده ه  ای
ــلیک ــجویان ش ــه دانش ــات ب ــم در امتحان  ه
 کردنــد. البتــه ناگفتــه نمانــد کــه بعضــی
ــد  دانشــجویان! هــم از فرصــت اســتفاده کردن

 و بــه نمراتشــان رشــد چشــم گیری بخشــیدند.
 مثــال فالنــی بعــد از دو تــرم مشــروطی،
ــی ــد قهرمان ــره ای در ح ــا نم ــرم را ب ــن ت  ای
نوش جانــش پشت سرگذاشــت.  !جام جهانــی 
ــد از ــه بع ــت. البت ــت، گذش ــه گذش ــی ک  ترم
نگذشــته عــده ای  بــرای  هنــوز   شــش ماه 
 اســت. مــا کــه صدایمــان درســت و حســابی به
ــد، ــوار نمی رس ــاتید بزرگ ــی از اس ــوش بعض  گ
 آخــر در ادوبی کانکــت به راحتــی می تواننــد
ــد. امــا اگــر کســی  میکروفون هــا را قطــع کنن
 صدایــش بلنــد اســت بــه اســاتید بگویــد:
 کم تــر از یــک  مــاه دیگــر تــرم جدیــد شــروع
 می شــود. انصــاف هــم آفریــدة خداســت.
مجــازی ترم هــای  در  می توانیــد   اگــر 
ــاور ــد. ب ــتفاده کنی ــی از آن اس ــِش رو کم  پی
 .کنیــد ذخایــرش هیــچ گاه تمــام نمی شــود
بلندتــر صدایشــان  کــه  کســانی   از 
صحبتــی می کنــم  تقاضــا   اســت، 
باشــند داشــته  جــوان  وزیــر  بــا  .هــم 
ــف ــم نص ــت اقل ک ــه پرداخ ــا ب ــتش م  راس
 هزینــة اینترنتمــان هــم از طــرف دولــت
ــری ــای دیگ ــی خرج ه ــتیم. زندگ ــی هس  راض
دانشــجویی. زندگــی  آن هــم  دارد،   هــم 

ــالگی  ــر، در ۸ س ــه خوش خب ــت همیش پرزیدن
رونمایــی  کلیــدش  از  حبابــی اش  دولــت 
کــرد.  نــام ایــن کلیــد جدیــد طــرح گشــایش 
اقتصــادی مردمــی )البتــه شــما بخوانیــد 
دولتــی! ( اســت.  بنــا بــه گفتــة آقایــان قــرار 
اســت ایــن طــرح بــا تحریم هــای نفتــی 
ــاد  ــرمایه ایج ــردم س ــرای م ــرده، ب ــه ک مقابل
ــد. ــازه ای ببخش ــان ت ــورس ج ــه ب ــد و  ب کن

ایــن گشــایش اقتصــادی، همــان پیش فــروش 
نفــت بــه  صــورت اوراق بهــادار َســلَفی در دکــة 
بــورس اســت و قــرار اســت بــا گرفتــن طــال 
و اســکناس از مــردم، کســری بودجــه کشــور 
را جبــران کند!امــا ایــن طــرح بــه  جــای ثبــات، 
بیــد ارز و بــورس را به لــرزه در مــی آورد و جیب 

پرازخالــی پدرانمــان را از خالــی، پــر تــر می کند.                                                                                                                                       
ــرای  ــار  نیســت کــه مســئولین گرامــی ب اولین ب
التیــام درد بودجــة معتــاد به نفت، ُمســکنی فوری 
تجویــز می کننــد. مســکن هایی مثــل برداشــت 
ــی  ــدوق و تصمیمات ــدوق و آن صن ــن صن از ای
ــن   ــه  ای ــش ب ــت تبعات ــرار نیس ــه ق ــی ک بنزین
زودی، دســت از ســر مــا و منطقــه بــردارد.                                                                                            
ــا زدن  ــت درد را ب ــرار اس ــار  ق ــا این ب ــا گوی ام
میــخ بــر تابــوت اصــالح ســاختار بودجــة 
ــار  ــر، در کن ــایش اخی ــان کند.گش ــور درم کش
ــرمایة  ــن س ــادش! گروگان گرفت ــای زی مزیت ه
مــردم، قــرار گرفتــن کشــور در دوگانــة مذاکــره  
و تــورم شــدید، آینده فروشــی و پیش کــش 
و  ســوخته  زمیــن  کــردن 
بدهــی بــه دولــت بعــدی 
دارد.                                                                                                                           دنبــال  بــه   هــم  را 
اگــر مســئولین محتــرم صــالح 
ــت در آســتانة  ــر اس بداننــد بهت
بــه   پاســتور،  از  خداحافظی شــان 
جــای پاشــیدن نفــت بــر زخم هــای 
ــاختار  ــالح س ــد و اص ــت تولی ــه  تقوی ــت، ب مل
ــعار  ــه   ش ــی ب ــد و اندک ــور بپردازن ــة کش بودج
اقتصــاد مقاومتــی جامــة  عمــل بپوشــانند. 
شــاید اینگونــه بتواننــد نــام نیکــی از خودشــان 

به یــادگار بگذارنــد.

ســالم! میثــاق،  محتــرم   همراهــان 

ــاق،  ــریه میث ــد نشـ ــه می دانی ــور ک همانط
بـــرای چندمین ســـال متوالـی بـــه عنـوان 
ــی  ــی واجتماعـ ــده فرهنگـ ــریه برگزیـ نشـ
ــت. ــده اسـ ــاب شـ ــزد انتخـ ــگاه ی دانش

ــم بــــ  ــد داری ــا قص ــل م ــن دلی ــه همی ب
اســتفاده از پتانســـیل  نویســندگی شــما 
دانشـــجویان گرامــــی، بــه رشــد قلم شــما 
و بهبــود نشــریه  میثــاق کمــک کنیــم. اگــر 
فکــــر می کنیــــد قلــــم خوبــــی داریــد 
و یــــا مایــــل بــــه شــــروع نویســندگی 
ویادداشــت نویســــی هســــتید، از ایــن 
ــت  ــد. در نهای ــتفاده کنی ــژه اس ــت وی فرص
میثــاق،  برگزیــــده  متــــن های  بــــه 
جوایــزنفیســــی اهــداء می شود.جزئیــــات 
بیشــتر را از طریــق رســانه هــایانجمــن 

ــد. ــال کنی اســـالمی دانشــــجویان، دنب
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