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مقلدان غرب وحشی
دانســته یــا ندانســته، درگیــر فرهنگــی شــده ایم کــه خنــده دار به نظــر 
ــاوت  ــاید متف ــن ش ــن جش ــزاری ای ــان از برگ ــدف هرکدامم ــد.  ه می رس
باشــد، امــا خــوب اســت بدانیــم تاریخچــه جشــن هالوویــن به جشــنوارۀ 
تاریخــی منطقــه ســلتیک، بــه نــام ســاوین برمی گــردد. 

فلسفه هالووین و تقلید از غرب:
کــه  شــده ایم  فرهنگــی  درگــر  ندانســته،  یــا  دانســته 
خنــده دار به نظــر می رســد.  هــدف هرکداممــان از برگــزاری 
ــم  ــت بدانی ــوب اس ــا خ ــد، ام ــاوت باش ــاید متف ــن ش ــن جش ای
ــه  ــی منطق ــنوارۀ تاریخ ــه جش ــن ب ــن هالووی ــه جش تاریخچ

برمی گــردد.  ســاوین  نــام  بــه  ســلتیک، 

روز  یــک  کــه  کتــر  ا یس و یکــم  روز  در  هرســاله  جشــن،  ایــن 
برگــزار  اســت؛  نوامــر(  )یکــم  میــادی  نــو  ســال  از  قبــل 
از  قبــل  شــب  در  كــه  بودنــد  معتقــد  ِســلت ها  می شــود. 
ــار  ــو و ت ــردگان، مح ــدگان و م ــان زن ــن جه ــرز ب ــد، م ــال جدی س

خــدای  و  می شــود  گشــوده  دنیــا  دو  بــن  دروازۀ  و  می شــود 
روی  بــه  دیوهــا  و  اجنــه  ارواح،  بــا  همــراه  مــردگان  جهــاِن 
ــای  ــا، لباس ه ــاندن آن ه ــرای ترس ــن ب ــد. بنابرای ــن می آی زم
ــهر  ــا از ش ــدن آن ه ــا دی ــردگان ب ــا م ــیدند ت ک می پوش ــنا ترس

فــرار کننــد.

فرالیــا  نــام  بــه  تاریخــی  جشــنوارۀ  اولــن  کــه  آنجــا  از 
جشــن  خــود  مــردگان  بــرای  روز  ایــن  در  رومیــان  کــه 
شــده  مصــادف  کتــر  ا اواخــر  در  روز  یــک  بــا  می گرفتنــد، 
روزی  و  داشــت  نــام  پومونــا  کــه  جشــنواره  دومــن  و  بــود 
روم  درختــان  و  میوه هــا  خــدای  تقدیس و ســتایش  بــرای 
ســیب  شــد؛  ترکیــب  )هالوویــن(  ســاوین  جشــن  بــا  بــود، 
کارهــای  از  یکــی  بــود،  پومونــا  نمــاد  کــه  دندان گرفــن 

شــب  ایــن  در  اینکــه  از  جــدا  و  شــد  هالوویــن  جشــن  رایــج 
بــرای  برتســانند،  را  مــردگان  کــه  می پوشــند  لباس هایــی 
ــذا  ــان غ ــی برایش ــر مزیهای ــر س ــود ب ــگان خ ــت رفت گرامیداش

. رنــد ا می گذ

کــه  اســت؛  مســیحیان  آیــن  از  هالوویــن  بگویــم  بایــد 
توســط مهاجــران ایرلنــدی و اســکاتلندی در ســده نوزدهــم 
بــه قــارۀ آمریــکا وارد شــد و چنــد ســالی اســت کــه ایرانیــان 
می گوینــد  بعیض هــا  می گرنــد.  جشــن  را  روز  ایــن  هــم 
هالوویــن جشــی بــرای پرســتش شــیطان اســت کــه حــی 

می دهــد. قــرار  اهانــت  مــورد  نــزی  را  الهــی  ادیــان 

مــردم  میــان  در  هالوویــن  مناســبت  بــه  زیــادی  خرافــات 
ــن  ــب هالووی ــی در ش ــر ک گ ــال ا ــرای مث ــت؛ ب ــده اس ــج ش رای
حفــظ  را  تــو  خداونــد  گفــت  او  بــه  ســریع  بایــد  کنــد،  عطســه 
کننــد.  تســخر  را  او  روح  ارواح،  اســت  ممکــن  چــون  کنــد؛ 
در  می تــوان  خوابیــدن؛  و  جــو  بلغــور  خــوردن  بــا  اینکــه  یــا 
ــیاه  ــه ی س ــه گرب ــا اینک ــد و ی ــود را دی ــده خ ــر آین ــواب، همس خ

اســت. شــوم  نشــانه ای 
بــرای   ً صرفــا هــم  غربی هــا  خــوِد  حاظــر؛  حــال  در  چنــد  هــر 
ــا،  ــور م ــد.؛ در کش ــن می گرن ــد جش ــل از عی ــب قب ــادی و ش ش
وجــود  جشــن گرفن  بــرای  اصالت تــری  بــا  فرهنگ هــای 
شــاد  لحظاتــی  بــرای  غــرب  فرهنگ هــای  محتــاج  و  دارد 

نیســت. زیبــا  بــودن، 

برزگری حمید 

http://nashriemisagh.blogfa.com/post/1


شــمار  بــه  بابلــی،  ی  الهــه   »ایشــرت«،  و  یونــان  در  زیبایــی  و 
اوســتا  در  اســت  »آبــان«  آن  جمــع  کــه  »آب«  ی  واژه   مــی  رود. 
فــاریس  در  و   Apa »آپــه«  سانســکریت  در  و  »آپ«  پهلــوی  و 

باشــد.  مــی  »آپــی«  هخامنــی 

دیگــر  اصلــی  ایــن آخشــیج )عنصــر( هماننــد آخشــیج  های 
باســتان  ایرانیــان  آیین هــای  در  هــوا  و  ک  خــا و  آتــش  چــون 
ــرای  ــت. ب ــزرگ اس ــس ب ــی ب ــودن آن گناه ل ــت و آ ــدس اس مق
ویــژه  )فرشــته(  امشاســپندی  آخشــیج  چهــار  از  هریــک 
هــای  نامــه   و  اوســتا  گواهــی  بــه  اســت.  شــده  نامگــذاری 
ــه  ی  ــه پای ــه را ک ــیج های چهارگان ــان آخش ــوی، ایرانی ــی پهل دی

ســتودند. مــی   اســت،  زندگــی  نخســتن 

ــا  ــار دری ــان در کن ــژه زن ــه وی ــیان ب ــگان، پارس ــن آبان »در جش
ایرانیــان  می کننــد.  نیایــش  را  آب  فرشــتٔه  رودخانه هــا،  یــا 
را  آن  هیــچ گاه  و  می شــمردند  )مقــدس(  ک  پــا را  آب  کهــن 
)رنــگ-  ســه گانه اش  ویژگــی  کــه  را  آبــی  و  نمی کردنــد  لــوده  آ
بــو- مــزه( دگرگــون می شــد بــرای آشــامیدن و شستشــو بــه 
ســایر  هماننــد  روز  ایــن  در  نــزی  زرتشــتیان  نمی بردنــد.  کار 
ــس از آن  ــد و پ ــکده ها( می رون ــا )آتش ــه آدریان ه ــن ها ب جش
بــرای گرامــی داشــت مقــام فرشــتٔه آب هــا، بــه کنــار جوی هــا 
از  )بخــی  آبــزور  اوســتای  خوانــدن  بــا  و  رفتــه  قنات هــا  و 
دســتیاری  بــه  و  اســت(  وابســته  آبــان  و  آب  بــه  کــه  اوســتا 
و  کــرده  ســتایش  را  اهورامــزدا  می شــود،  خوانــده  ُموَبــد 
درخواســت فراوانــی آب و نگهــداری آن را کــرده و پــس از آن 

می پردازنــد. شــادی  بــه 

ــوش  ــت گ ــتاره  ی هش ــد س ــا س ــی ب ــوش، تاج ــوش در گ چهارگ
و  زریــن  باالپــویش  بــا  پــا،  در  درخشــان  كفش ــهایی  ســر،  بــر 
بــا  دارد  گردونه ــای  اَناهیــد  آبــی.  ســگ  پوســت  از  پرچیــی 
ــرف  ــاران، ب ــر، ب ــه  ی او اب ــب های گردون ــفید، اس ــب س ــار اس چه

و تگــرگ هســتند.

ی  طبقــه   بلندتریــن  در  او 
اســت  گزیــده  جــای  آســمان 
دریاچــه  هــر  ی  كرانــه   بــر  و 
صــد  بــا  آراســته،  ای  خانــه    ای، 
هــزار  و  درخشــان  پنجــره  ی 
دارد.  تــراش  خــوش  ســتون 
آســمان،  ابرهــای  فــراز  از  او 
بــاران  اهورامــزدا،  فرمــان  بــه 
مــی  فــرو  را  تگــرگ  و  بــرف  و 

 . نــد را  با

از  آبانــگان،   جشــن 
دوازده گانــه  جشــن های 
شــمار  بــه  باســتان  ایــران 

ک تریــن  تابنا از  یکــی  ایرانــی،  اســطوره های  در  آناهیتــا 
در  و  اســت  َورزان  نقــْش  کارآمدتریــن  از  یکــی  و  چهره هــا 
اوســتا، ســرود بلنــد و زیبایــی بــه نــام آبــاْن َیشــت بــا خیــاْل 
اوســت: ســتایش  و  نیایــش  ویــژٔه  دل پذیــر،  نقش هایــی 

 آوازه است
ْ

»...  اوست َبرومندی که در همه جا بلند
ــّره َمنــدی، همچنــِد همــِه آبهــای 

َ
اوســت کــه در بســیار ف

روی زمیــن اســت
 کــرت 

ْ
ــر بــه دریــاِی فــراخ

َ
ک

ُ
اوســت زورمنــدی کــه از کــوِه ه

ریــزد
ــتی  ــش، هس ــه نیــروی خوی ــن -- اهــوره َمــزدا -- او را ب م
بخشــیدم تــا خانــه و روســتا و شــهر و کشــور را بپــرورم و 

پشــتیبان و پنــاه بخــش و نگاهبــان باشــم ...«

ــت  ــان یشت«)یش ــام »آب ــه ن ــتا ب ــاب اوس ــی در کت ــش بزرگ بخ
ــن  ــه ای ــد ب ــت ها می باش ــن ِیش ــتانی  تری ــی از باس ــه یک ــم( ک پنج
زنــی  او  یشــت،  ایــن  در  دارد،  اختصــاص  بانو)اناهیتــا(  ایــزد 
ــازوان  ــا ب ــره، ب ــا چه ــاال، زیب ــد ب ــدام، بلن ــوش ان ــوان، خ ــت ج اس
بســته،  میــان  بــر  تنــگ  كمربنــد  برازنــده،  اندامــی  و  ســپید 
گوشــواری  گــردن،  بــر  زریــن  طوقــی  بــا  آراســته،  جواهــر  بــه 

آبــان )نــاِم دیگــِر اِرْدوی ســوَر اََنهیَته/اَناهیتــا( ایزْدبانــوِی آب هــای روی زمیــن و نگاهبــاِن پاکــی و 
بی آالیشــی در جهــاِن هســتی اســت

جشن آبانگان
برگــزار  مــاه(  آبــان  از  روز  )آبــان  آبــان  دهــم  روز  در  کــه  می آیــد 
فرشــته  »آناهیتــا«،  نکوداشــت  در  جشــن  ایــن  می شــود. 
ــته در  ــیار برجس ــی بس ــه ایزدبانوی ــد ک ــد آم ــر آب پدی ــوکل ب م
فرهنــگ پــاریس بــوده اســت و در اعتقــاد پارســیان، بــرف و 
ــارد. ــرو می ب ــن ف ــر زم ــزدا ب ــورا م ــان اه ــه فرم ــرگ را ب ــاران و تگ ب

آتــش،  )آب،   چهارگانــه  عناصــر  باســتان،  ایرانیــان  آیــن  در 
ــی، بســیار  ــتن زندگ ــای نخس ــوا( به عنــوان پایه ه ک و ه ــا خ
و  بــزرگ  گناهــی  آن هــا  کــردن  لــوده  آ و  هســتند  مقــدس 
ژرف اندیــش  ایرانیــان  می شــود.  قلمــداد  نابخشــودنی 
و  دانســته  حیــات  عنصــر  مهم تریــن  را  آب  آتــش،  از  پــس 
بــه  تــا  نمی دادنــد  شست وشــو  را  خــود  روان،  آب  در  حــی 

نســازند. لــوده اش  آ کــی  ناپا

آب  ارزش  یــادآوری  بــرای  فرصــی  نــزی  آبانــگان  جشــن 
ســپس،  و  اســت  برکــت  و  آبادانــی  و  حیــات  مایــه  به عنــوان 
ــراوان  ــا آب ف ــدگار؛  ت ــه درگاه آفری ــت ب ــن نعم ــکرگزاری از ای ش
آناهیتــا  هــای  نیایشــگاه   کنــد.  نگهــداری  آن  از  و  بفرســتد 
هایــی  زیارتــگاه   و  می شــده  برپــا  رودهــا  كنــار  در  معمــوال 
و  هســتند  مشــهور  بــی  بــی  و  دخــرت  اســامی  بــا  امــروزه  كــه 
بقایــای  می تواننــد  اســت،  جــاری  آبــی  آن هــا  كنــار  در  معمــوال 
آن نیایشــگاه  هــا باشــند. چــون دیگــر آین هــای ایرانیــان،  
ــادی و  ــردم، ش ــی م ــا گردهمای ــرودگار ب ــتایش پ ــش و س نیای

اســت. همــراه  نیازمنــدان  از  دســتگری  و  تفریــح 

ــی بــی  ــون ب ــی بــی )همچ ــام ب ــا ن ــذری ب ــای ن ــی ســفره  ه برخــی ح
ــی- ــا م ــه آناهیت ــوط ب ــای مرب ــده  ی آیینه ــنبه( را بازمان ــه ش س
ــق  ــه ی عش ــت«، اله ــی »آفرودی ــای ایران ــا همت ــد. آناهیت دانن

مستاجران مریم 
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دســت  قطــع  بــرای  امــام  خــط  پــرو  دانشــجویان  ۱۳آبــان۵۸، 
ــرف  ــور را تص ــن کش ــفارت ای ــی، س ــتکبار جهان ــزرگ و اس ــیطان ب ش
مبــارزه  ملــی  روز  آبــان  ســزیده  اتفــاق،  ایــن  به مناســبت  و  کردنــد 
تنهــا  کــه  اســت  ایــن  ســؤال  امــا  گرفــت.  نــام  جهانــی  اســتکبار  بــا 
هســتند؟  اســتکبار  نمادهــای  اســرائیل  و  انگلیــس  آمریــکا، 
کشــور  داخــل  در  اســتکبار  آبــان،  ســزیده   ۴۰ گذشــت  از  بعــد  آیــا 
در  اســت؟  ک تــری زاییــده  خطرنا و  جدیــد  یــا فرزنــد  اســت  مــرده 
ــرد. ــکل می گ ــی ش ــتکبار داخل ــام اس ــه ن ــی ب ــه مفهوم ــت ک اینجاس

بــا توجــه بــه وجــود نهاد هایــی مثــل اتــاق بازرگانــی، 
ــه  ــل ب ــه تبدی ــون وکا ک ــکی و کان ــام پزش ــازمان نظ س
دســت  به راحــی  کــه  شــده اند  قــدرت  کلونی هــای 
 ً بعضــا و  می زننــد  خــود  نفــع  بــه  سیاســت گذاری  بــه 
می شــوند؛  هــم  قانونــی  فســادهای  مرتکــب 
می کننــد،  تعیــن  تعرفــه  خــود  بــرای  کــه  پزشــکانی 
مانــع  بازرگانــی  اتــاق  درون  کــه  تجــاری  و  بازرگانــان 
حــال  در  اتفاقــی  چــه   ،... و  می شــوند  تولیــد  رونــق 

اســت؟ رخ دادن 

چه تسخیرهای زیادی در 
پیش...

کــه  می شــود  جالب تــر  زمانــی  داســتان 
بدانیــد حتــی برای شــکایت از پزشــکان، باید 
بــه ســازمان نظــام پزشــکی مراجعــه کــرد؛ کــه 
از قضــا خــود پزشــک هســتند و توســط خــود 
ــار و 

ّ
پزشــکان برگزیــده شــده اند. درمــورد تج

ــم همین طــور اســت. ــاق بازرگانــی ه ات
استکبار داخلی یعنی؛ 

مدیــر  خــود  کــه  آموزش و پــروریش  مدیــران  همــان 
وزارت  در  و  هســتند  خصــویص  مدرســه های 
ــال  ــد و در ح ــور دارن ــم حض ــس ه ــرورش و مجل آموزش و پ
هســتند.  کشــور  آمــوزیش  نظــام  بــرای  سیاســت گذاری 

یعنــی؛ داخلــی  اســتکبار 
ــود  ــدان خ ــرای فرزن ــه ب ــی ک ــای هیئت علم اعض
عدالــت  هــم  بــاز  تــا  هســتند  قائــل  ســهمیه 

شــود. دســت نیافتی تر  آمــوزیش 

استکبار داخلی یعنی؛
ــی  ــت، قانون ــئوالن وق ــۀ مس ــه گفت ــه ب ــی ک ــای نجوم ــان حقوق ه هم
ــث  ــه باع ــی ک ــد؟ قانون های ــی بودن ــاس قانون ــه اس ــر چ ــا ب ــد. ام بودن
و  حقــوق  خودشــان،  و  باشــند  یکــی  مجــری  و  قاعده گــذار  تــا  شــده 

ــد. ــن کنن ــود را تعی ــای خ مزای

جدیــد  نــوع  نشــان دهندۀ  مســئولن،  میــان  تعارض هــای  ایــن  همــۀ 
اســت. اســتکبار 

حــال ســؤال ایــن اســت کــه دانشــجویی کــه خــود را پپیــرو خــط امــام و 
ــا  ــا نمــاد مبــارزه ب رهبــر انقــاب می دانــد، کجــا را بایــد تســخیر کپنــد ت

ــد؟ ــی باش ــتکبار داخل اس

 آری؛ تسخریهای زیادی باید...

مودت علی 

http://nashriemisagh.blogfa.com/post/5


جشن فارغ التحصیلی

بــه  فارغ التحصیلــی  جشــن  بــرای  مدت هــا  از  بعــد  وقــی 
میهمــان  جدیــدی  حــال  می شــوم،  دعــوت  دانشــگاه 
روز  باالخــره  طوالنــی،  انتظــاری  از  بعــد  زیــرا  می شــود؛  دلــم 
هــر  کــه  روزی  اســت.  رســیده  فــرا  دانشــگاه  از  فارغ شــدن 
فکــر  آن  بــه  کنکــور،  از  قبــل  تســت  هــر  زدن  از  بعــد  لحظــه 
کــه  حالــی  در  فارغ التحصیلــی،  لبــاس  در  را  خــود  و  می کــردم 
عمــق  از  و  می کــردم  پرتــاب  آســمان  ســمت  بــه  را  خــود  کاه 

می دیــدم. می کــردم،  هدیــه  خــود  بــه  را  شــادی  وجــود، 

و  خوشــحالم  هــم  اســت،  رســیده  روز  ایــن  کــه  حــال  امــا 
و  هــدف  بــه  اینکــه  از  خوشــحالم  ناراحــت؛  اندکــی  هــم 
گذرانــدم،  کــه  ســخی هایی  و  رنج هــا  و  رســیدم  خواســته ام 
ســال،  چهــار  ایــن  در  اینکــه  از  ناراحــت  و  نماندنــد  بی ثمــر 
هــر  در  کــه  داشــتم  خــود  کنــار  در  را  ارزیش  بــا  دوســتان 
لحظــات  و  بودنــد  هم قــدم  مــن  بــا  دانشــگاه،  ایــن  از  قــدم 
دانشــگاه  جای جــای  در  آن هــا  بــا  را  ناب و خاطره انگــزیی 
بــه یــادگار گذاشــته ام، کــه هرگــز فراموش شــدنی نیســت؛ 
ــواب  ــه خ ــون کاس دریس ک ــریی همچ ــای تلخ وش لحظه ه
و  و لغو کــردن کاس هــا  مواجــه می شــد  شکســت  بــا  آن،  در 
میان ترم هــا بــا پــروزی.  کتابخانــه ای بــرای حــل مشــکات 
ســلفی   بــود،  احوالمــان  و  اوضــاع  فریــادرس  همیشــه  کــه 
می رســاندیم  ســریع  را  خــود  بایــد  کاس هــا  اتمــام  بــا  کــه 
هــر  نگریــم،  قــرار  آفتــاب  و  مهتــاب  طوالنــی  صــف  در  تــا 
و  شــوخی  بــا  حداقــل  تــا  می رفتیــم  گروهــی  بایــد  کــه  چنــد 

و  دهیــم  عبــور  گلویمــان  از  را  خــوش  نــا  غذاهــای  خنــده، 
البتــه  نگذریــم از اســتادانی کــه بــرای آمــوزش مــا، 
ــتند  ــم زحمــت نکشــیدند و از جــان مایــه گذاش ک
همچنــن  و  بگنجاننــد  مــا  مغــز  در  را  مبحــی  تــا 
دریــغ  مــا  از  را  لطفشــان  کــه  دیگــری  اســتادان 
قــرار  دروس  مقابــل  در  را   10 زیــر  نمــرۀ  و  نکردنــد 
ــد،  ــان را بگرن ــده حالم ــه ش ــم ک ــی ه ــا اندک ــد ت دادن
بایــد  می گوینــد  فارغ التحصیلی مــان  از  بعــد  امــا 
گــر  ا شــاید  البتــه  و  نــه؟!  یــا  می دادیــم  تلنگــری 
چنــن  بودیــم،  زندگیشــان  شــرایط  در  هــم  مــا 
بیچــاره  دانشــجوهای  نصیــب  را  حالگــری ای 

کنیــم. ســبک  را  خــود  دل  تــا  می کردیــم 

امــا دیگــر گذشــت؛ همچــو ثانیــه ای کــه چشــم هایمان را بــاز و بســته 
کــه  نگذشــته  معارفه مــان  جشــن  از  صباحــی  چنــد  گویــی  و  می کنیــم 
عمــر،  قافلــۀ  ایــن  شــده ایم.  دعــوت  فارغ التحصیلــی  جشــن  بــرای 

می گــذرد... عجــب 

مدت هــا  مــا  ولــی  می شــویم؛  فارغ التحصیــل  دانشــگاه  از  حــال،  امــا 
و  گویش هــا  پشــت  در  و  بودیــم  شــده   فــارغ  دانشــگاه  از  کــه  بــود 
می کردیــم. نــرم  دســت و پنجه  ادوبی کانکــت  بــا  لپ تاپ هایمــان 

حــال چــه خــوب و چــه بــد گذشــت. امــا در کل، خــوش گذشــت و بــی 
به جــا  غرحضــوری  و  حضــوری  کاس هــای  در  را  نابــی  خاطره هــای 

. شــتیم ا گذ

»این قصه هم رسیده به پایان خداحافظ
جان شما و خاطره هامان خداحافظ«

شیبانی عالمه 
Graduation Ceremony

Graduation Ceremony
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ی مردم
به بلندا

 
ن

سئولی
ی م

                  به کوتاه

دولی به بلندای مردم،به کوتاهی مسئولن
تحلیلی بر دولت و  برخی حوایش آن

از شــروع دولــت ســزیدهم تــا کنــون، اتفاقاتــی افتــاده کــه گمانــم در ایــن چنــد ســال 
اخــر بــرای مــا مــردم یــک آرزو بود.بــه نقلــی از رســانه هــا،  ایــران در حــال بازگشــت بــه 
ــل و  ــام راح ــی از ام ــن عک ــه ای ب ــل مقایس ــن نق ــه در ای ــت، ک ــه اس ــات کارخان تنظیم
ــاالت  ــت اخت ــی وزرا باب ــذر خواه ــه ع ــوان ب ــا میت ــد. مث ــی ش ــب م ــور منتخ ــس جمه رئی

و اشــتباهات از مــردم اشــاره کــرد!!!

ــت  ــک دول ــرف از ی ــد ص ــا نق ــف ی ــط تعری ــه فق ــدم ک معتق
ــم،  ــرض کن ــه ع ــه چ ــم ک ــرا مته ــت ، زی ــوب نیس ــاد خ ــا نه ی
ــا  ــی ه ــا  آن حزب ــا  ی ــادی ه ــته آن ه ــمارا در دس ــاره ش ــه یکب ب

ــد. ــرار میدهن ق

کــه  میرپدازیــم  ســزیهم  دولــت  از  نقــدی  بــه  الواقــع  فــی 
انقابــی  و  مردمــی  دولــت  در  را  هایــی  عمــل  چنــن  ایــن 

! ید نشــا

کــه  گفتنــد  اجتماعــی،  رفــاه  و  کار  وزیــر  اخــر  وقــت  چنــد 
پوکــر  باعــث  کــه   ، آمــده  پایــن  مدیــران  خریــد  قــدرت 
بایــد  حداقــل  شــد.  زمینــه  ایــن  در  مــردم  شــدن  فیــس 
خریــد  معــی  بــه  مدیــران  خریــد  قــدرت  کــه  میگفتنــد 
ایــن  معنایــش  و   ، نیســت  زندگــی  مایحتــاج  ویــا  میــوه  
ــاری  ــت ب ک ــه فا ــل بودج ــه دلی ــران و وزرا ب ــه مدی ــت ک اس
رفاهیــات  نمیتواننــد   داده،  تحویــل  قبــل  دولــت  کــه 
بــرای  شایســته  صــورت  بــه  را  کار  نیــاز  مــورد  اقــام  یــا  و 

کننــد. تهیــه  خــود  کارگــران  و  کارمنــدان 

صــورت  داشــت  هــا  اســتخدام  ســری  یــک  طرفــی،  از 
ــا  ــد و ی ــو ش ــا لغ ــردم ، ی ــودن م ــیار ب ــا هوش ــه ب ــت ک می گرف
کننده  افشــا از  نفــت  وزارت  هرچنــد  نگرفــت.  صــورت 
رســمی  شــکایت  هــا  رانــت  و  هــا  اســتخدام  نــوع  ایــن 
کــی از ایــن اســت کــه وزیــر از  کــرده ، ولــی شــنیده هــا حا
بــه  نفــت  وزارت  حقوقــی  تیــم  و  نداشــته   خــر  شــکایت 
صــورت خــودکار شــکایت کــرده بــوده کــه بــا ورود وزیــر 

شــده. گرفتــه  پــس 

بــه  رســمی  غــر  هــای  رســانه  از  کــه  اخبــاری  همــه  البتــه 
آن  مــورد  چنــد  فقــط  و  نــدارد  حقیقــت  مرســد،  گــوش 

شــده. اصــاح  هــم  ســریعا  کــه  بــوده  درســت 

ــی  ــا های ــون ادع ــت ، چ ــت باالس ــن دول ــردم از ای ــار م انتظ
وقــت  اینکــه  وجــود  کرده.بــا  دلگــرم  را  مــردم  کــه  کــرده 
کــه  آنجایــی  از  ولــی   ، دارنــد  هــا  وعــده  کــردن  عملــی  بــرای 
هســتد،  بــازده  زود  اقدامــات  دنبــال  بــه  ایــران  مــردم 
اجرایــی  را  آن  و  برســند  هــا  حــل  راه  بــه  تــر  ســریع  هرچــه 
دولــت  بــه  دوبــاره  مــردم  کــه  می  شــود  باعــث  کننــد 
حــال  در  کــه   ، مســکن  وعــده  هماننــد  کننــد.  اعتمــاد 

می باشــد. تحقــق 

شــروع  از  مــدت  ایــن  در  کــه  اقداماتــی  حاضــر  حــال  در 

حیدری ابوالفضل 

قبــل  دولــت  دوره  دو  از  گرفتــه،  صــورت  ســزیدهم  دولــت 
موثــر تــر بــوده و باعــث ایجــاد امیــد ، هرچنــد هــم کــم، در بــن 
ــرده ،  ــر ب ــاال ت ــردم را ب ــری م ــه فک ــطح دغدغ ــده و س ــه ش جامع
ــودن،  ــی ب ــیار ابتدای ــای بس ــته ه ــال خواس ــه دنب ــه از ب چنانک
ــود در  ــی خ ــل زندگ ــرای تکمی ــدام ب ــن و اق ــمت خواس ــه س ب

حــال رشــد و حرکــت اســت.

ــط  ــت و فق ــل اس ــال ح ــکات در ح ــن و مش ــیاری از قوان بس
قــوه  و  مجلــس  و  دولــت  دارد.کابینــه  مــردم  صــر  بــه  نیــاز 
قضائیــه همــه درحــال رفــع ایــرادات هســتند تــا ایــران را بــه 
کــه  اســت  رســیده  برســانند.زمانی  خــود  ل  آ ایــده  شــرایط 
بازگردانــد.  خانــه  کار  تنظیمــات  بــه  را  ایــران  بایــد  باهمدلــی 
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خــود . 1 لحظه به لحظــۀ  بــرای  اســت،  رشــد  محــل  بهرتیــن  دانشــگاه 
کنیــد. برنامه ریــزی 

مسر شغلی و آیندۀ خود را پیدا کنید.. 	
عضــو . 	 و  باشــید  داشــته  برنامــه  خــود،  اجتماعــی  روابــط  بهبــود  بــرای 

شــوید. دانشــجویی  تشــکل های 
به مقدار خیلی زیادی کتاب بخوانید.. 	

از چهره های موفق علمی  اجتماعی مشورت بگرید.. 	
مسئولیت یک برنامۀ دانشجویی را به عهده بگرید.. 	

تفکر انتقادی داشته باشید و به راحی هر حرفی را قبول نکنید.. 	
و . 	 پادکســت  گــوش دادن  بــا  دریابیــد؛  را  خــود  مــردۀ  زمان هــای 

کنیــد. زنــده  را  آن هــا  ســخرنانی، 
افکار خودتان را با نوشن مدیریت کنید.. 	

 زبان جدید یاد بگرید.. 10
در آزمون های خودشنایس مختلف شرکت کنید.. 11

سحرخزی باشید و صبح ها مطالعه کنید.. 	1
مراقب سامتیتون باشید؛ چون شما فقط یک بدن دارید.. 	1
در پژوهش های مورد عاقه، با اساتید همکاری کنید.. 	1

ک نیســت؛ بایــد متخصــص و متعهــد . 	1 االن دیگــه فقــط معــدل بــاال مــا
شــوید.

حرفه های مختلف را امتحان کنید.. 	1
را . 	1 ارتبــاط  بیشــرتین  باهاشــون  و  کنیــد  انتخــاب  را  موفــق  آدم  تــا  پنــج 

باشــید. داشــته 
آخرین مقاالت حوزۀ تخصیص خودتان را رصد کنید.. 	1

خیلی زیاد مشورت بگرید.. 	1

خرده تجربیات
غ التحصیل یک عدد فار

درود فرزانه 
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نصیری علیرضا 

اصــال مــی خواهــی بدانــی دلیــل اینکــه امــروز بــا اقتــدار بــا قایــق 
مــی رویــم وبــا نفتکــش میآییــم چیســت؟ علتــش را از آن هایــی 

بپــرس کــه بــا گــردان مــی رفتنــد و نفــر بــر مــی گشــتند. ...

ابر قدرت...

حرفــی  وقــی   ، کودکــی  در  همیشــه 
فکــر  خــودم  بــا  شــد؛  مــی  شــهادت  از 
ــی  ــور م ــاختم، تص ــی س ــه م ــردم، صحن میک
ــا  ــدر درد دارد؟!  ت ــهادت چق ــا ش ــه آی ــردم ک ک
وقــی رســیدم بــه روزی کــه فهمیــدم درد 
ــار  ــی رفت ــد. گاه ــم درد ندارن ــه ه ــا همیش ه
درک  کــه  آدمهایــی  دارد.  درد  هــا  انســان 
دار  بــرق  و  زرق  هــای  جامــه  کننــد  نمــی 
ــه  ــت ک ــهایی اس ــل لباس ــان ،حاص حاالیش
روزی در خــون شســته می شــد. گیســوان 
شــان،  متجددانــه  و  زده  شــانه  دار  مــوج 
آســمانی  غریــب  هــای  جــت  آن  دنبالــه 
پشــتوانه  بــود  غــرت  چاشــی  کــه  اســت 
چقــدر  شــان  هــای  زوزه  راســی  شــان. 
چــه  شکســت.  مــی  را  صــوت  دیــوار  زیبــا 
صــدای  روزی  عاشــقانهای.!  شکســن 
ــن  ــادر ب ــمهایش م ــازه چش ــه ت ــوزادی ک ن
شکســت.  مــی  را  دیــوار  ،ایــن  بــود  شــده 
ــی  ــره »های ــات نع ــگام عملی ــب هن ــک ش ی
بــرادر  کــه«  بیســیم  پشــت  از  دار  رعشــه 
ــی  ــوار را م ــن دی ــی«، ای ــی ده ــواب نم ــرا ج چ

 . شکســت

چقدر این دیوار ترک دارد. 
ــدس  ــاع مق ــان دوره دف ــه از عکاس همیش
ــر  ــه تصوی ــی ک ــته ام. هنگام ــکایت داش ش
حــی  کــه  بینــم  مــی  هــارا  بچــه  پســر  آن 
طــول قامــت شــان از بعــیض ســاح هــای 
جنگــی کوتــاه تــر اســت؛  میگویــم ایــن چــه 
تناســی اســت در تصویــر بــرداری؟ نیــم 
ــاح  ــروی س ــرت را ن ــو غ ــن، ت ــی عزیزم وج
کنــار  را  قراضــه  آهــن  آن  ای!  کــرده  خــود 
بینــداز.  نــزی بــه شــما میگویــم، طــول ســنج 
وجــب  نیــم  چــه  کنیــد؛  رهــا  را  تــان  هــای 

ترنــد.  طوالنــی  فرســنگها  از  کــه  هایــی 

پایــن  بــه  خمیــده  ســری  بــا  کنــون  ا و 
عــذر  بــه  شــهید.  ام  ایســتاده  جلویــت 
یــاد  را  تــو  رختخوابــت  کــه  هایــی  شــب  آن 
مادریــت  روســتای  پایــن  هــای  یخچــال 
ــه  ــی ک ــردی دلچس ــه آن س ــت. ن ــی انداخ م
زیــر متــکای نرمینــه مــا حــس میشــود ها! 
آن انجمــاد زمهریــری کــه از بــرف هــای کف 
زمــن آب مــی خــورد. گاهــی وقتهــا بــا خودم 
ــچ،  ــودم هی ــه پیم ــه ن ــت را ک ــم راه ــی گوی م

وصیــت  کــردم.  لگدمــال  را  خونــت  چــرا 
کــرده  مهــر  خــود  خــون  بــا  کــه  ای  نامــه 

کــردم.  رد  مهــری   بــی  بــا  را   بــودی 

را  عقــل  غــرت  و  می بــرد  را  دل  عشــق 
دســت   ، دو  ایــن  گــر  ا وای  می کنــد.  کــور 
نویســندگان،  تمــام  گــر  ا کننــد.  یکــی  بــه 
دنیــا  تاریخ نویســان  و  فیلم ســازان 
ابــد   تــا   و  بنشــینند  مجمعــی  در  بیاینــد 
در  ،بــاز  بفهمنــد  را  تــو  ورزنــد  اهتمــام 

. ننــد می ما

شــیارهای  آن  در  شــهدا  کــه  حــق  بــه 
ــتند.  ــا را نوش ــه ه ــبانه، لغتنام ــی ش ظلمان
مــی  معــی  ریــا  بــا  را  عشــق  تفــاوت  یکــی 
یکــی  آن  را.   مردانگــی  دیگــری  کــرد؛ 
را  برنگشــن  نــزی  عــده ای   . را...  گذشــت 

. ختنــد مو می آ

ــهدای  ــزار ش ــه گل ــه ب ــش ک ــدی پی ــا چن و ام
کرمــان رفتــه بــودم بــاز ســوالی دیگــر بــه 

ــه؟ ــی چ ــرباز یع ــد. س ــم آم ذهن
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و  ایــم  شــده  آن  دچــار  ناخواســته  کــه  گناهــی  بــه  ایــم...  لــوده  آ گنــاه  بــه 
و  ســخت  عذابــی  دچــار  میبندیــم  جهــان  ایــن  از  چشــم  کــه  زمانــی  تــا 

دارنــد... را  آن  تحمــل  تــوان  افــرادی  معــدود  کــه  هســتیم  مــداوم 

بــرای  درد  جــز  چــزیی  زمانــی  برهــه  ایــن  در  کــه  دانــش  نــام  بــه  گناهــی 
ــب  ــردن صاح ــه گ ــی ب ــای طای ــر ه ــون زنج ــدارد و همچ ــود ن ــب خ صاح
ــی رود او را  ــا م ــر ج ــه ه ــه ب ــت ک ــور اس ــب مجب ــده و صاح ــه ش ــود اویخت خ

ــد... ــود بکش ــا خ ب

هرن خوار شد جادویی ارجمند
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                نهان راسیت آشکارا گزند

ــی  ــت دانای ــای فضلی ــار ه ــه معی ــم ک ــی کنی ــی م ــی زندگ در جهان
ایــن  تنهاســت  اندیشــمند  انســان  نتیجــه  در  و  نیســت 
ــی  ــام جهان ــده و نظ ــی ش ــه طراح ــیار زیرکان ــه بس ــت ک قانونیس
دانــش  هرگونــه  از  عــاری   ، باشــیم  پــوچ  کــه  خواهــد  مــی  مــا  از 
اســت،  راحــت  بســیار  نــادان  مــردم  اداره  کــه  زیــرا  هــرنی  و 
فهمنــد  نمــی  را  عدالــت  داننــد  نمــی  را  اعــرتاض  کــه  مردمانــی 
نمــی  در  صدایشــان  شــود  کوچــک  هایشــان  ســفره  هرچــه  و 

آیــد...

در  کــس  هــر  شــوند  اقلیــت  دانــش  اهــل  و  کثریــت  ا عــوام  کــه  زمانــی 
ــش  ــل دان ــوند و اه ــی ش ــادان واال م ــراد ن ــرد اف ــی گ ــرار م ــتباه ق ــای اش ج
پســت ، و ایــن گونــه ظالــم هــا شــکل مــی گرنــد ظالــم هایی کــه زمانــی در 
میــان مــردم بودنــد و بــه علــت فقــر فرهنگــی جامعــه در جــای نادرســت 

ــد. ــه ان ــرار گرفت ق

ــود را  ــه خ ــرادی ک ــتند اف ــوز هس ــهر هن ــن ش ــای ای ــه ه ــس کوچ ــه پ در کوچ
ــی  ــود در پ ــک خ ــای کوچ ــه ه ــده و در خان ــی رایض ش ــه نان ــه تک ــه ، ب نفروخت

دانــش و هــرن میســوزند...

فلک به مردم نادان دهد زمام مراد
                                                                                                                                    تو اهل دانش و فضلی همنی گناهت بس

عباسی مهرشاد 

همین گناهت بس...

http://nashriemisagh.blogfa.com/post/8


تاریخ سازی در انجمن
چهــار  ســفری  بولیــوی  و  گوئــه  نیکارا ســفرای 
آن  محــور  کــه  ســفری  داشــتند؛  یــزد  بــه  روزه 
شــهر  بــا  ملیــت  دو  ایــن  جانبــه  دو  روابــط  توســعه 
بــود.  گردشــگری  و  اقتصــاد  بــر  تکیــه  و  یــزد   جهانــی 

ســیایس  رویــداد  بــا  همزمــان  کــه  ســفر  روز  اولــن  در 
ملــی  رویــداد  ایــن  در  ســفر  دو  بــود،  آبــان   ۱۳ تجمــع 
تخصــیص  نشســت های  آن  از  پــس  و  کردنــد  شــرکت 
رویکــرد  بــا  ســیایس  نشســی  برگــزاری  شــد.  آغــاز 
اولــن  جــزو  دانشــجویی،  پیام هــای  از  برخــی  انتقــال 
بــا  نشســی  آن،  از  پــس  امــا  بــود  ســفر  ایــن  برنامه هــای 
شــد. برگــزار  یــزد  داد  هتــل  در  گردشــگری   محوریــت 

»ســیدمصطفی  حضــور  بــا  کــه  نشســت  ایــن  در 
و  دســی  صنایــع  فرهنگــی،  مــراث  کل  مدیــر  فاطمــی« 
رییــس  نائــب  رجایی فــر«  »محمدمهــدی  و  گردشــگری 
شــد،  برگــزار  یــزد  اســتان  مســافرتی  خدمــات  دفاتــر 
بــن  پروازهــای  برقــراری  یــزد،  گردشــگری  ظرفیت هــای 
تعریــف  بولیــوی،  و  یــزد  میــان  مشــرتک   ً خصوصــا المللــی 
دو  ایــن  معرفــی  بــرای  برنامه هایــی  و  تخصــیص  تورهــای 
گرفــت. قــرار  گفتمــان  و  بحــث  مــورد   کشــور 

هــدف  بــا  مجــازی  جلســات  برگــزاری 
یــزد  بــا  کشــور  دو  هــر  رابطــه  تقویــت 
بــود،  نشســت  ایــن  نتابــج  از  نــزی 
هــم  نشســت  از  بخــی  در  البتــه 
ســه  زمانــی  بــازه  ظــرف  تــا  شــد  مقــرر 
ظرفیت هــای  آینــده  مــاه  شــش  تــا 
و  شــده  احصــا   ً متقابــا گردشــگری 
شــود. داده  ارجــاع  مربوطــه  مســئوالن   بــه 
و  تاریخــی  بافــت  آتشــکده،  جامــع،  مســجد  از  بازدیــد 
بــاغ  و  زارچ  جهانــی  قنــات  آب،  مــوزه  ســنی،  خانه هــای 
فــن  از  بازدیــد  و  معرفــی  و  آشــنایی  همچنــن  و  آبــاد  دولــت 
جــزو  آن  جایــگاه  و  بادگــر  المــان  و  بادگــر  ســاخت  آوری 
ــود. ــفرا ب ــن س ــفر ای ــگری در س ــخص گردش ــای مش  برنامه ه

مشــرتک  دیــداری  ضمــن  ســفر،  ایــن  از  روز  ســومن  در 

و  مشــرتک  روابــط  توســعه  بــر  کیــد  تا و  یــزد  اســتاندار  بــا 
دانشــگاه  متولیــان  مابــن  نشســی  آن هــا،  از  اســتقبال 
پژوهــی  و  علمــی  روابــط  توســعه  کــه  شــد  برگــزار  ســفرا  و 
اســاتید  و  دانــش  انتقــال  هــدف،  کشــورهای  و  یــزد  بــن 
کیــد  تا مــورد  مشــرتک  کارگاه هــای  و  دوره هــا  برگــزاری  و 
ســفرا  نشســت،  ایــن  پایــان  در  ســپس  و  گرفــت  قــرار 
شــدند. حاضــر  دانشــگاه  شــهدای  بــه  احــرتام  ادای   بــرای 

شــهر  شــورای  و  ســفر  مابــن  نشســی  روز  همــان  عصــر 
شــورای  رییــس  دشــی«  »غامحســن  کــه  شــد  برگــزار 
زندگــی  شــامل  را  یــزد  ظرفیت هــای  مهمرتیــن  یــزد  شــهر 
بــا  آمــزی  مســالمت  زندگــی  الهــی،  ادیــان  آمــزی  مســالمت 
ــل  ــاری اصی ــی و معم ــرد تاریخ ــه ف ــر ب ــت منحص ــت، باف طبیع
ــرد. ــوان ک ــی عن ــنت های بوم ــگ و س ــامی، فرهن ــی – اس  ایران

بــا  یــزد  شــهر  شــورای  رییــس  نشســت،  ایــن  در 
دو  و  یــزد  بــن  خواهرخواندگــی  پیشــنهاد  ارائــه 
امــور  وزارت  توســط  آن  پیگــری  و  نامــرده  کشــور 
کــرد. پیشــنهاد  را  مشــرتک  رابطــه  ایــن  تــداوم   خارجــه 

محــور  بــا  دیــداری  ســفر،  ایــن  پایانــی  روز  در 
شــکل  بازرگانــی  اتــاق  در  اقتصــادی  روابــط  توســعه 
اقتصــادی  پتانســیل های  شناســایی  کــه  گرفــت 
مشــرتک  همکاری هــای  توســعه  و  تعامــل  مشــرتک، 
گرفــت. قــرار  دوطــرف  کیــد  تا مــورد   اقتصــادی 

نــزی  یــزد  بازرگانــی  اتــاق  رییــس  قمــی«  »محمدرضــا 

منحصــر  معدنــی  ظرفیت هــای  کــردن  عنــوان  بــا 
و  ســرب  چادرملــو،  و  آهــن  ســنگ  ماننــد  یــزد  به فــرد 
کایش،  ماننــد  صنایعــی  و  اورانیــوم  و  چغــارت  و  روی 
کنــار  در  ماشــیی  فرش هــای  و  ســرامیک  منســوجات، 
تمایــل  ابــراز  دســی  صنایــع  و  گردشــگری  پتانســیل های 
باشــد. داشــته  تــداوم  می توانــد  روابــط  ایــن  کــه   کــرد 

خصــوص  در  بتوانــد  یــزد  کــه  کــرد  عاقــه  ابــراز  وی 
مشــرتکی  روابــط  کشــور  د  ایــن  بــا  صنایــع  و  معــادن 
و  و  واردات  و  صــادرات  خصــوص  در  و  باشــد  داشــته 
کننــد همــکاری  نــزی  موضوعــی  گذاری هــای   ســرمایه 

و  طیــور  ظرفیــت  بــه  نــزی  صــادرات  کمیســیون  رییــس 
کشــت های  و  کشــاورزی  همچنــن  و  یــزد  دامــداری 
اشــاره  نــزی  پســته  ماننــد  محصوالتــی  و  گلخانــه ای 
کــرد. اشــاره  یــزد  فــوالد  ماننــد  ظرفیت هایــی  بــه  و   کــرد 

گــذاری  ســرمایه  بــه  نســبت  نــزی  گوئــه  نیکارا ســفر 
یــزد  فــوالد  و  آهــن  واردات  درخصــوص  همــکاری  و 
خصــوص  در  و  کــرد  تمایــل  ابــراز  کشــور  ایــن  بــه 
نشســتند. گفتمــان  بــه  باهــم  مشــرتک   همکاری هــای 

اســامی  انجمــن  توســط  کــه  روزه  چهــار  ســفر  ایــن 
تــداوم  هــدف  بــا  بــود،  شــده  ریــزی  برنامــه  یــزد  دانشــگاه 
شــد  مقــرر  و  رســید  پایــان  بــه  یــزد  در  هدفمنــد  روابــط  ایــن 
بخــی و دســتارودهای  بــا هــدف نتیجــه  داســتان  ایــن  تــا 

باشــد داشــته  ادامــه  مثبــت  اقتصــادی 



جهانشهر

یزد
در  قهوه  خــوردن  لنــدن،  خیابان هــای  در  قــدم زدن 
از  متحر شــدن  یــا  و  پاریــس  حوالــی  دنــج  کافــه ای 
ترجیــح  را  کــدام  نیویــورک...  آســمان خراش های 
بیاییــد کمــی نزدیک تــر، شــاید هــم شــیفته  می دهیــد؟ 
ــتید  ــان هس ــش جه ــب ها در نق ــدن اس کردن دوی ــا تماش
ــد. ــوض نمی کنی ــزی ع ــا هیچ چ ــه را ب ــپیده دم حافظی ــا س و ی

حکایــت  مــن!  هم دانشــگاهی  عزیــز،  کنکــوری  پســا 
پرســیدند  او  از  کــه  اســت  مــردی  حکایــت  شــما،  و  مــن 
ــل از  ــا قب ــرده ام؛ ت ــوز ازدواج نک ــت هن ــی و او گف ــل کجای اه
از  قبــل  تــا  و  کنکــور  پاســخ نامه  مربع هــای  ســیاه کردن 
ســنجش،  ســازمان  ســایت  در  قبولــی  صفحــۀ  بازکــردن 
مــا  قــوی  گام هــای  روزگار  دســت  اینکــه  حــدس زدن 
می دهــد،  قــرار  شــهر  کــدام  ســنگ فرش های  روی  را 
خوانــدن  حــال  در  کــه  االن  ولــی  بــود.  دشــوار  قــدری 
پذیرفتــه  یــزد  جهانــی  شــهر  در   ً قطعــا هســتید،  میثــاق 
ــزد  ــم و ی ــد کنی ــد رش ــا بای ــه اینج ــم ک ــاال می دانی ــده اید! ح ش
ــای  ــن لحظه ه ــال از بهرتی ــار س ــه چه ــهری ک ــوان ش را به عن
ــی خــود را در آن می گذارانیــم، همیشــه در  تکاپــو و بالندگ

باشــیم. داشــته  خــود  خاطــر 

ــل  ــدر اصی ــران؛ آن ق ــر ای ــت در دل کوی ــا هوی ــده و ب ــهری زن ش
ــم  ــا اقلی ــاد ب ــم آن در تض ــه اقلی ــی ک ــم جای ــرتاف کنی ــد اع ــه بای ک
یــزدی  ندانــد،  آب  قــدر  کــه  کــی  و  نیســت  یــزد  باشــد، 

. نیســت

بــود،  خــودش  چــون  شــد؛  جهانــی  یــزد  بدانیــد  می خواهــم   
نــه  و  جهــان  پرجمعیــت  و  معــروف  فان شــهر  شــبیه  نــه 
ــا  ــه یزدی ه ــق ب ــزد متعل ــروز ی ــراز. ام ــران و ش ــبیه ته ــی ش ح
بــه  زیــرا  اســت؛  جهانیــان  همــۀ  بــه  متعلــق  بلکــه  نیســت، 
ارزش هــای خویــش پایبنــد بــوده اســت، راه خــود را انتخــاب 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــۀ دنی ــه هم ــورد توج ــزی م ــرده و االن ن ک

دانشجوی عزیز دانشگاه یزد!
ــاش  ــودت ت ــای خ ــرای ارزش ه ــدان و ب ــانه ب ــک نش ــن را ی  ای
دانشــجو  فقــط  تــو  کــن؛  امتحــان  را  مختلــف  راه هــای  و  کــن 

نیســت! دانشــگاه  فقــط  اینجــا  و  نیســی 

یــزد شــهری اســت بــا مردمــان مؤمــن در امتــداد کویــر 
کــه بــا تــاش و همــت خودشــان، رگ هــای قنــات را بــه 
راه انداختنــد و اکپنــون در همــۀ دنیــا شــناخته شــده اند. 
بیایــد امــروز از شــهرمان، اصالــت و هویت را یــاد بگیریم 
یــک مــن قــوی  و در کپنــار تمــام بودن هــا و نبودن هــا، 

به جــا بگذاریــم.

رفیعی فاطمه 

http://nashriemisagh.blogfa.com/post/3


راههای ارتباط با انجمن اسالمی دانشگاه یزد:
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خــود  هــداف  راســتای  در  اســامی  انجمــن   امســال   کــه  بداننــد  مخاطبــان  اســت  الزم  نشــریه،   درون  تحــوالت  راســتای  در 
ــی  ــه اقدام ــت ب ــان، دس ــن مخاطب ــدن در ب ــند ش ــورد پس ــرای م ــریه ب ــانی نش ــد و بروزرس ــی باش ــجو از آن م ــم دانش ــه تکری ک
تاریخــی در بــن نشــریات تشــکل هــای دانشــجویی زده ، و کادری متشــکل از دبیــران و مســئولان بــرای بخــش هــای 

مختلــف نشــریه ، هماننــد یــک نشــریه حرفــه ای تبیــن و برنامــه ریــزی کــرده اســت.

ــریه  ــت مســئوالن نش ــه دس ــه از همــه دانشــجویان ب ــی ک ــی متون ــرده و تمام ــوت ک ــن دع ــه نوش ــن رو  دانشــجویان را ب از ای
ــرد. ــد ک ــوان خواه ــی، عن ــریه دیجیتال ــه در نش ــی و چ ــریه اصل ــه در نش ــا را چ ــد و آنه ــی ده ــرار م ــی ق ــورد ارزیاب ــد را م ــاق مرس میث

قابــل ذکــر اســت بــه نویســندگان برتــر نشــریه کــه رتبــه هــای اول تــا ســوم را طــی یــک ســال بدســت مــی آورنــد ،  مزایــا و قابــل ذکــر اســت بــه نویســندگان برتــر نشــریه کــه رتبــه هــای اول تــا ســوم را طــی یــک ســال بدســت مــی آورنــد ،  مزایــا و 
هدایایــی نفیــس اهــدا خواهــد کــرد و در جشــن بــزرگ انقــاب در بیــن جمعیتــی عظیــم، از آنهــا تقدیــر بــه عمــل خواهــد هدایایــی نفیــس اهــدا خواهــد کــرد و در جشــن بــزرگ انقــاب در بیــن جمعیتــی عظیــم، از آنهــا تقدیــر بــه عمــل خواهــد 

آورد.آورد.

نویســندگانی کــه عضویــت باشــگاه میثــاق انجمــن را داشــته باشــند از مزایایــی همچــون دوره هــای آمــوزیش بــا تخفیــف 
ــد. ــد ش ــد خواهن ــره من ــی و... به ــیار عال بس

عهدیست میان ما و حقیقت...

میخواینویسندهبشی؟ماکمکتمیکنیم!
اینجاروکلیککن...

http://instagram.com/TiHushStudio
http://instagram.com/tihushdp
https://zil.ink/misagh.nashr

