
در حالی که گرانی، تورم و بیکاری بسیاری از اقشار مملکت  
را در وضعیت سخت و ناراحت کننده ی اقتصادی و معیشتی  
 قرار داده است برای لبریز شدن صبر ملت کافی بود تا با افزایش
کام ص  پیامبر  والدت  شب  در  بنزین  قیمت  درصدی   دویست 

مردم را تلخ کنند. 

معضالت از  یکی  به  سوخت،  قاچاق  موضوع  که  شرایطی   در 
به بنزین  پایین  قیمت  و  تبدیل  حوزه  این  در  کشور،   اقتصادی 
 مصرف بی رویه و حتی تغییر الگوی مصرف منجر شده بود تا حدی
با لیتر در روز رسید، که  بنزین به حدود صدمیلیون   که مصرف 
 وجود افزایش های پی در پی تولید، بازهم درحال سبقت مصرف
 از تولید بوده است، طرح کنترل مصرف بنزین ضرورتی انکار ناپذیر
 است، اما نحوه و زمان اجرای طرح فوق از سوی دولت با تدبیر الزم

همراه نبود.
 دولت طی شش سال ریاست خود به خاطر عدم رعایت سیاست
 های اقتصاد مقاومتی و با بی تدبیری و نداشتن برنامه اقتصادی
 درست و گره زدن شریان های اقتصادی به مذاکرات، اقتصاد کشور

معیشتی مشکالت  به  منجر  که  است  نموده  جدی  آسیب  دچار   را 
 زیادی برای مردم  شد. و در آن سوی دیگر، مجلس ضعیف و اهل
 زد و بند با دولت، نتوانسته نقش خود را در نمایندگی از حقوق مردم
 به خوبی ایفا کند. و به جای “نظارت” بر رفتار دولتمردان، “رفاقت”
 را جایگزین کرده است، نتیجه اش می شود عدم باور مردم به خوش
 نیتی دولت و مجلس. اگر چنین نبود، شاید مردم تا این حد برآشفته

و ناراحت نمی شدند.

 اعتراضات مردمی را نباید تنها ناشی از افزایش قیمت بنزین دانست،
این آتش های التهابات معیشتی، هیزم  و  اخیر دولت   تورم دو سال 
 اخیر که در شهرهای مختلف کشور در حال شعله ور شدن است،
 تامین کرده بود و سهمیه بندی بنزین فقط نقش جرقه ای کوچک را
 ایفا کرد. هرچند دولت، هدف اصلی طرح اصالح قیمت بنزین، کمک
 معیشتی به طبقه متوسط و کمتر برخوردار بیان کرده است و نیز
 تاکید کرده است این اتفاق تاثیری بر سطح عمومی قیمت ها ندارد.
 اما با وجود این که اعتماد عمومی نسبت به طرح های دولت مخدوش
 شده است، الزم بود دولت قبل از افزایش قیمت بنزین، دالیل ضرورت
 اجرای این طرح را برای مردم بیان می کرد و به اعتماد سازی و اقناع
اینکه جلوی بیان کردن  تنهای  به  و   اذهان عمومی تالش می کرد. 
باید مردم را  افزایش قیمت گرفته می شود، کافی نیست بلکه دولت 
 از طرح ها و الزامات جلوگیری از افزایش سطح عمومی دیگر کاالها،
 مطلع می کرد. و در این شرایط التهاب معیشتی، سهمیه بندی شدن

 بنزین نباید اثرات تورمی روی کاالهای مصرفی مردم داشته باشد
و بار گرانی برای مردم اضافه نشود.

 در شرایطی که ضد انقالب منتظر فرصتی است تا از هر اتفاقی،
ملتهب را  کشور  شرایط  و  بیاورد  پدید  اجتماعی  نارضایتی   یک 
نسبت مردم  اعتراض  و  معیشتی  وجود مشکالت  با  حال   بسازد، 
 به عملکرد دولت، زمینه ی مناسبی برای موج سواری ضد انقالب
 و ایجاد آشوب فراهم شده است؛ باید مواظب بود تا اعتراضات و
 مطالبات مردی به سمتی برود که نتوان از آن سوء استفاده کرد و
 اگر  در نوع مطالبه امکان سوء استفاده وجود داشته باشد و یا از
 شیوه غیر حق به آن پرداخته شود؛ مطالبه نیست. اگر مروری بر
 تقویم انقالب داشته باشیم؛ در هر زمان که مطالبات مردم سمت و
 سویی جز حق بر خود گرفته است، مردم خود را از صف اشرار جدا
 کرده اند و با بصیرت خود در تظاهرات میلیونی در مقابل کسانی که
 قصد برهم زدن امنیت و آرامش کشور را داشته اند، ایستاده اند. این
 روزها این بصیرت را می توان از سوی مردم مشاهده کرد مردمی
را این مسیر  انقالب و والیت فراز و نشیب های  از  با حمایت   که 
 به خوبی گذرانده اند. البته، درمیان آشوب های اغتشاش گران نباید
دچار مردم  شود.  سپرده  فراموشی  به  مردم  حق  به   اعتراضات 
پای و مسئولین موظفند  اقتصادی هستند  و  معیشتی   مشکالت 
 درد و دل آن ها بنشینند و تالش وافی نمایند تا فشار اقتصادی

و معیشتی حاصل از تورم و گرانی بر مردم کاسته شود.

 محمدعلی ابراهیمی

سرمقاله

نشریه احرار بسیج دانشجویی دانشگاه یزد

یزد دانشگاه  دانشجویی  بسیج  امتیاز؛  صاحب 
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رهبر انقالب با اشاره به طرح افزایش قیمت بنزین:

مسوئلین مراقب باشند، برگرانی ها اضافه نشود.

 مسوئلین گـفتند: ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش اجناس و کاالها

 نشود؛ خب بله این مهم است، چون االن گرانی هست، بنا باشد باز اضافه بشود

گرانی خب این برای مردم خیلی مشکالت درست می کند، باید مراقبت کنند.

نا امید از تدبیر بنزینی
عیدی نابهنگام دولت کام ملت را تلخ کرد. 

 اقتصاد و معیشت
کتاب، بوستان اندیشه هامحمود فریدون!دو قطبی کاذب! صدای ملت است
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سیاسی

محمدجواد درباغی

این روزها اگر پیگیر سخنرانی های رئیس جمهور در محافل  
گوناگون باشید و کمی هم اهل سیاست و خبر و رسانه،  
 نکته ای را باید دریافته باشید و آن شباهت عجیب حسن روحانِی
 امروز و محمود احمدی نژاد دیروز در گفتار و عمل است. البته این
 رئیس جمهور، همانی است که سال های نخست ریاستش مدام از

 کاستی های دولت قبل می گفت و در
 جواب هر انتقادی دولت قبل را بانی و
 علت ضعف های موجود می دانست اما
رئیس جمهور روحانی،  حسن   امروز، 
تکرار حاصل  امید،  و  تدبیر   دولت 
 آن رئیس جمهور اسبق، شبیه تریِن
 افراد به محمود احمدی نژاد در سپهر

سیاسی ایران است.  

آخر سال های  در  احمدی نژاد   اگر 
 دولتش تنها حربه سیاسی اش “بگم”
هم امروز  بود،  شده  هایش   گفتن 

 حسن روحانی در سخنرانی هایش مدام تهدید به افشای نام و
 ارقامی می کند که ملت طی این سال ها دریافته است که چیزی
 بیش از طبل تو خالی نیست. اگر احمدی نژاد در دفاع از فساد
 گسترده در دولت بهاری اش تهدید به اعالن جنگ می کرد امروز
 حسن روحانی زمانی به اقدامات قوه قضاییه حمله ور می شود که
برادرش، حسین فریدون، و همراهانش در جریان است.  پرونده 
اپوزیسیون قامت  استانی در  نژاد در جلسات  احمدی  امروز   اگر 

حسن که  است  این  امر  ظاهر  شود،  می  ظاهر  اسالمی   جمهوری 
 روحانی هم با تفاسیر امروزش از نهادهای انقالبی و سایر قوا و تفکیک
بهاریون به جرگه   زودی  به  بسا  مردم چه  از  انقالبی   صدای جوان 
 بپیوندد. احمدی نژاد اگر امروز وقت و بی وقت به شهر و روستا می رود
 و به ارکان نظام می تازد و فراموش کرده است اشتباهات مدیریتی اش
 چه بر سر مردم آورد، روحانی هم امروز از عالم و آدم طلبکار است
 و یادش رفته دالر 42۰۰ تومانی اش، تورم سرسام آورش، وعده های
  توخالی اش، وزرای کاهلش، اعتماد بی جایش به غرب و ... چه بر سر

امید این مردم آورد. 

  
حضرات اقدامات  این   شاید 
سابق و  فعلی   رئیس جمهور 
مردم برای  شود   تجربه ی 
امروز های  دولت  روسای   که 
تا نهایتاً  اسالمی   جمهوری 
مردم دغدغه  اولشان   چهارسال 
 دارند و چون مطمئن شوند عمر
است اتمام  به  رو  شان   ریاست 
 تمام هم و غمشان این می شود
 که بهانه های کافی برای کمبود
پیدا کنند  و کاستی های شان 
 و ای کاش به جای این بازی های خسته کننده  ی سیاست، رجال
را مردم صبور  این  و  داشتند  عذرخواهی  فرهنگ  ما  امروز   سیاسی 

محرم اسرار می دانستند. 
این مردم تشنه صداقت اند و بیزار از دروغ های پرتکرار امروز.  

ان اهلل ال یغیروا بقوم
حتی یغیروا ما بانفسهم 

ساعت ۱2بامداد روز جمعه بود که خبری همه رسانه  
رسمی و غیر رسمی درگیر خود کرد سهمیه ای شدن  
 بنزین چیزی اما این برای مردم فقط یک خبر نبود، برای
 مردم گران شدن بنزین یعنی کوچک شدن سفره یعنی تورم
 مهار نشده یعنی گرانی اجاره بها و مسکن یعنی گرانی همه
 چیز شاید به ظاهر سهمیه ای شدن بنزین ربطی به گرانی
 نداشته باشد اما قطعا به صورت غیر مستقیم تاثیر روانی و
 زنجیره ای این پدیده بر اقتصاد بر کسی پوشیده نیست حتی
 اعتراضات مردمی از جمله تاثیرات روانی این پدیده هست
پناهگاهی و  ملجأ  مردم  که  دهد  می  رخ  زمانی   اعتراضات 
 برای درد های خود ندارند زمانی که مردم از نمایندگان خود
 نا امید شده و و مرجعی قانونی برای درخواست مشروع خود
تنها همدم آنگاست که خیابان ها و میدان ها    نمی بینند 
 مردم می شوند و سرکوب بدترین پاسخ به مردم رنج دیده
به از ترس کارد  بلکه  برای مطالبات سیاسی  نه   ایست که 
 استخوان رسیدن معیشت و زندگی خود به خیابان ها آمدند
 و با این حال مهمترین دغدغه شان این است که مطالبات
 به حقشان توسط اغتشاشگران و افراد جو زده منحرف نشود
صف خود را از فرصت طلبان و شورشی ها جدا  و همیشه  

کرده اند. 

مطالبات از  حمایت  ضمن  یزد  دانشگاه  دانشجویی   بسیج 
 مردمی ،اغتشاشات برخواسته از هیجانات جوانی یا خبائث
 عناصر شورش طلب را از جنس مطالبات مردمی نمیداند و
 با توجه به نقش ذاتی مطالبه گری دانشجو از مسولین استان
 و به خصوص نمایندگان مردم محترم استان یزد دعوت به
 عمل می آورد پاسخگوی مطالبات مردمی در دانشگاه یزد

باشند. 

سیاسی

سرویس سیاسی

رئیس جمهور دولت حسن روحانی،   اما امروز، 
حاصل تکرار آن رئیس جمهور  تدبیر و امید، 
 اسبق، شبیه ترین افراد به محمود احمدی نژاد

.در سپهر سیاسی ایران است

محمود فریدون!

نشریه احرار بسیج دانشجویی دانشگاه یزد۲
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 رئیس جمهور باید بداند که صدای معیشت و
 اقتصاد نه تنها صدای این چند نفر جوان شعار
بلکه نیست  امیرچخامق  میدان  در   دهنده 

صدای ملت ایران است

یکشنبه نوزدهم آبان ماه رئیس جمهور محترم در سفری  
امیر میدان  اجتماع  در   داشتند  ایران  حسینیه  به  که   
بیشتر ایشان  سخرانی  البته  پرداختند  سخنرانی  به   چخماق 
عنوان به  رسمًا  و  شد  بیان  انتخاباتی  رقیب  یک  هیبت   در 
 اصلی ترین عضو کمپین جریان اصالحات - اعتدال وارد صحنه
برعهده را  مجریه  قوه  ریاست  سال  شش  که  فردی  تا   شدند 
که دولتش  و  خود  عملکرد  درباره  پاسخگویی  به جای  و   دارد 
 جزو مطالبات اصلی مردم است با فرار روبه جلو به قوه قضائیه
 هجمه کند. موضوعی که البته با واکنش حاضران در میدان امیر
 چخماق مواجه شد و اقشار مختلف مردم شروع به دادن شعار

اعتراضی در حوزه معیشتی و اقتصادی کردند. 

 مردم یزد به رسم میهمان نوازی به دیدار رئیس جمهور محترم
 به میدان امیرچخماق آمده بودند، مردم آمده بودند ولی نه برای
 استقبال بلکه امدند بودند چون گله مند بودند چون از وضعیت
 اقتصاد و معیشت خود ناراضی بودند امده بودند تا نارضایتی خود
 را به گوش رئیس جمهور برسانند ولی  ایشان گوش شنوایی برای
 شنیدن حرف های مردم نداشتند حرف هایی که از جنس اقتصاد
 و معیشت مردم گله مند بود، رئیس جمهور نه تنها گوش شنوایی
 نداشتند بلکه صدای مردم را به صدای اختالف و فاصله خواست
از جمله؛ »اقتصاد،  امریکا دانستند و در جواب شعارهای مردم 
 اقتصاد؛ مشکل اول کشور«، »راه حل مشکالت اطاعت از رهبری«،
 »روحانی حاشیه را رها کن؛ فکری به حال ما کن«، »حاشیه ها رو
 رها کن، مشکل کار رو حل کن!«، »مشکل اقتصادی با سخنرانی

با ما چه ناامیدم کرد«، »چه به ما گفتی   حل نمی شود«، »تدبیرت 
اظهار گله مندند«  »مردم  و  کدخدا«  از  نه  بترس  خدا  »از   کردی«، 
 داشتند که صدای این چند نفر صدای مردم نیست. شعارهای که از
 روحانی خواسته می شد که به جای پرداختن به حاشیه و ایجاد تنش
 در فضای سیاسی کشور پاسخگوی وعده های خود باشد و فکری به

حال اقتصاد و معیشت مردم کند. 

باید بداند که صدای معیشت و اقتصاد نه تنها  رئیس جمهور 
 صدای این چند نفر جوان شعار دهنده در میدان امیرچخماق
 نیست بلکه صدای ملت ایران است ملتی که اقتصاد و معیشت
باعث بیکاری  و  تورم، گرانی  و  داده است  قرار  تنگنا   آن ها در 
از گذشت  شش سال ریاست بعد   نارضایتی آن ها شده است 
 روحانی بر قوه مجریه به جای پاسخگویی از عملکرد دولت و
 رسیدگی به مطالبات و معیشت مردم به دنبال  ایجاد شانتاژ
 انتخاباتی خود به یزد سفر می کنند. روحانی تنها رئیس جمهوری
نامحبوب از  یکی  ریاست جمهوریش  در سال هفتم   است که 
 ترین افراد در میان افراد شناخته شده سیاسی کشور محسوب
 می شود به همین دلیل روحانی در سفر به یزد به دنبال حیات
 سیاسی خود بعداز ناکارآمدی های دولت در این چندسال اخیر
 و ایجاد فضای رقابتی سیاسی جناحی برای انتخابات پیش رو
 می باشد. و در پایان سخنرانی خود در میدان امیرچخماق، سالم
 به فردی می کند که صحنه ی عمل مدت هاست او را به فراموشی

سپرده است و از او به عنوان مرده سیاسی یاد می کند.  

سیاسی

  سعید زمانی

مدتهاست کشور ما ایران، درگیر دوقطبی های کاذبی است  
که گلوگاه انتخاب است. سالهاست افرادی جهت اخذ آراء  
قطبی  سازی دو  به  انتخابات دست  هنگام  در  مخصوصاً   مردم، 
 هایی می زنند که شاید قطبی برای مردم ناخوشایند و قطبی قابل
 درک تر باشد. دو قطبی هایی همچون »سرهنگ و حقوقدان«
 »تندرو و معتدل« »کاسبان تحریم و دلسوزان کشور«و دوگانه
 مهم »جنگ و صلح«؛ همه اینها دوگانه هایی است که مردم ما
 را با خود همراه کرده و به نادرست آنها را به بازی گرفته است.
 در زمان 6 ساله دولت تدبیر و امید، این راهبرد که دوگانه سازی

 کنیم و رای جمع کنیم به وفور به چشم می خورد. در حال حاضر
عجیب این  و  هستیم  مجلس  دوره  یازدهمین  انتخابات  به   نزدیک 
 نیست که در این ایام با دوگانه هایی جدیدی روبرو شویم؛ منتخب
 آقای تَــکــرار در یزد، حسینیه ایران، میدان امیرچخماق بار دیگر
 دست به دوگانه ای می زند که اگر جواب بدهد بازی را برده است.
 دوگانه فساد میلیونی در مقابل فساد میلیاردی، دوگانه شفافیت در
 مقابل عدم پاسخگویی. این دفعه قوه قضاییه مورد هدف قرار می گیرد!
با فساد با آمدن آیت اهلل رئیسی مبارزه جدی   قوه قضاییه ای که  
تا گرفته  قضایی  دستگاه  قضات  و  کارکنان  از  است،  نموده  آغاز   را 
 سالطین مختلف و حتی بستگان جناب رئیس جمهور یارایگریز از
 تیغ عدالت را ندارد.  دوگانه ای که صدای همراهان جناب روحانی را
 درآورده تاجایی که حسام الدین آشنا مشاور ارشد پرزیدنت به دستگاه
نشود اخیر  خطرناک  های  دوقطبی  درگیر  می دهد،  پیشنهاد  .قضا 
 آیا وقت آن نرسیده که از دوگانه های مختلف عبور کنیم و دیگر شاهد 

 کنسرت در مقابل معیشت نباشیم؟آیا اکنون وقت آن نرسیده
نباشیم؟ تا دیگر شاهد عوض شدن جای شهید و جالد   است 
 آیا در انتخابات آتی باز هم شاهد چنین دوقطبی هایی خواهیم

بود امیدوارم عبرت های گذشته برای مردم ما کافی باشد. 

امین رضا همتی

سیاسی

اقتصاد و معیشت صدای ملت است

دو قطبی کاذب! 
برخواست حقوقدان، علیه حقوقدان
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فرهنگی

مهدی منصوری

در وصف اهمیت کتاب و کتابخوانی خواستم بگوییم، اما  
چه سخنی زیبا تر از این حدیث از امام علی )ع( که می  

فرمایند: 
 من تسلی بالکتب لم تفته سلوه ) هرکس که با کتاب ها آرامش

یابد. راحتی و آسایش از او سلب نمی گردد. ( 
 برگ های سبز با رگ برگ های سفید، باعث میوه دادن درخت
 می شوند؛ و برگهای سفید با رگ برگ های سیاه، باعث ثمر دادن

مغزها . 
 مطالعه، یگانه راهي است براي آشنایي و گفتگو با بزرگان روزگار
 که قرن ها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل

دارند. 
اید که ساالنه چند را پرسیده  این سوال  از خود  تا به حال   آیا 
 کتاب غیر درسی مطالعه کرده اید یا چند ساعت در هفته مطالعه
 دارید؟با یک حساب سرانگشتی متوجه می شویم که خیلی از ما
 آنقدر ها هم به کتاب خواندن اهمیت نمی دهیم. شاید اگر یک
را کنیم  می  مجازی  فضای  در  بودن  که صرف  وقتی  از   ساعت 

تقریبا هفت سال قبل بود که با محدود سازی برنامه های 
وایبر و الین برنامه ای جدید پا به عرصه رسانه و فضای مجازی  
 کشور ایران گذاشت، اون موقع کمتر کسی فکر می کرد این برنامه نو
 پا وتازه وارد،بتواند در طی کمتر از پنچ سال فضای رسانه ای و مجازی
 عموم مردم ایران را تصاحب کند و به یکی از اصلی ترین دغدغه های

مسولین پرتالش ما تبدیل شود. 
 تلگرام با تمام مزایایی که دارد مانند دیگر واردات فرهنگی و اجتماعی
 ما قبل از آنکه فرهنگ استفاده از آن را بیاموزیم وارد سفره فرهنگی
مجازی،سوء های  کالهبرداری  جز  چیزی  ان  نتیجه  و  شد   مردم 
و حسد به غرض  آلوده  و  رسانه ای  عنوانی،ایجاد جو  های   استفاده 
علیه اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی،تضعیف نهاد خانواده و...نیست
یزد دانشگاه  رسانه ای  فضای  پیگیر  اگر  موضوع  شدن  ملموس   برا 
 باشید چند هفته قبل یکی از کانال های دانشجویی که به مدت یک
 سال برای جذب مخاطب از عنوان دانشگاه یزد سو استفاده میکرددر
 یک اقدام مبتدیانه و به دور از اصول رسانه ای دست به انتشار یک
 نظر سنجی در کانال خود نمود شاید بپرسید خب پخش نظرسنجی
 از اعضای کانال یک کار معمولی ست که هموراه کانال های تلگرامی
 وقت و بی وقت انجام می دهند، بله درست است اما پخش نظرسنجی
 هم اصولی دارد یکی از ترین اصول نظر سنجی نگذاشتن پست ، فیلم
 و یا محتوایی است که ذهن مخاطب را کانالیزه کند و باعث پیش
 داوری اعضا شود و سپس نظر مثبت اعضا را در مورد پیش داوری
 مدیر)ادمین( بخواهد ماجرا زمانی جالب تر میشود که کانال مذکور
 طی فعالیت چند ماهه تمام اخبار و رویدادهای دانشگاه یزد را پوشش
 داده و حتی یک پست سیاسی کار نکرده است اما چه میشود درست
 در هفته استکبار ستیزی در مورد اسراف و ریخت و پاش بیت المال
 توسط تشکل های دانشجویی احساس مسولیت می  کند آن هم فقط
 در مورد تبلیغات و کار های مربوط به  ۱3 آبان البته بماند که رابط
 این کانال با دانشگاه چه افرادی است و  مسولین دانشگاه چرا در

مورد رابطه خود با مدیران این کانال شفاف سازی نکرده است. 

 به خواندن کتاب در زمینه های مختلف اختصاص دهیم بتوانیم
و فرهنگ  از  تا حرف  که  ژاپن  مانند  به کشوری  مدت  دراز   در 
 تکنولوژی در بین دوستانمان می شود آن را بر سر زبان می آوریم

برسیم. 
 از این حرف های تکراری که شاید خیلی جاها خوانده باشید هم
 که بگذریم باید گفت که کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین
 می کند ،یکی کتاب هایی که می خوانید و دیگری انسان هایی
 که مالقات می کنید.پس نوع کتاب هایی که می خوانیم هم مهم
 هستند، شاید بهتر است قبل از خواند هر کتابی از خود بپرسیم
 آیا این کتاب می تواند به ارتقاع شخصیتی و ذهنیه من کمکی

بکند یا خیر؟
 اگر بخواهیم پیشینه ی فرهنگی و علمی خود هم بررسی کنیم
و بوستان   ، حافظ  نظیر  نابی  بسیار  آثار  که  شویم  می   متوجه 
 گلستان سعدی ، مثنوی مولوی ، شاهنامه ،الشفاء ابوعلی سینا و
 ... وجود دارند که مانند آنها در جهان بسیار کم است و به جاست
 که ماهم با خواندن این کتاب ها از این گنجینه ی ناب حراست

کنیم. 
 و در آخر کالم اینکه گوهر علم در گران بهاترین صدف تاریخ،
 یعنی کتاب جای گرفته است بکوشیم که با یاری یکدیگر فرهنگ

کتاب و کتابخوانی را در جامعه نهادینه کنیم. 

فرهنگی

ریحانه محسن زاده

راستی کجاست ؟
می شود توهم مثل من همین سئول را از خودت بپرسی ؟

کجاست ؟کجاست؟
رسید موسم دسته جمعی بدنبالش کشتن.... 

 دستهای بیشمار ,برایش باال بردن باقلب های شکسته سراسر
پرشده از انتظار

می دانی دلبر جان؟
نوروز امسال مان هم ,در بی پناهی بیشتر به استخوانمان زد

نوروز امسال هم نبودنت درد بود بر روی درد هایمان

 امسال هم کودکانی لباس نو بر تن نداشتن , در سفره بسیاری
 از مردم نان نبود و چه بسا اندکی از همین مردم با لباس های
 نو و سفره های رنگارنگ دل این ملت را خون کردن,چه حق

. هایی که خورده نشد
 مگر از قوم موسی کمتریم، که تخفیف گرفتن برای درِد بی پناهی

مان، اینهمه، سخت باشـــد؟
!ما دردمان را دوا می کنیم

باالخره دوا میکنیــــــم ...... 
 جمع می شویم کنار هم،...تنگ به تنگ هم

دست در دست هم؛
 و فریاد میکنیـم؛  خداااااا .....کجاست آنکه درد زمین را دوا خواهد

کرد؟
خودت گفته ای؛ دعا اثر دارد... 

ما خسته ایم از سالهاِی طوالنِی نداشتنش
اما ناامیــــد نـــه.... 

درد تمام  و  نشینیم  و می  میشویم  نامِی حسین... جمع  ناِم   به 
زمین را یکجا داد می زنیم... 

می دانیم تو تنها فریادرس بی پناهانی

سیاسی - اجتماعی

محمدحسین شاه مرادی

مدیر مسئول؛ علی پور امینی
سردبیر؛ محمدعلی ابراهیمی

صاحب امتیاز؛ بسیج دانشجویی دانشگاه یزد
ویراستار؛ محمد زارع

طراح و صفحه آرا؛ محمدعلی ابراهیمی

کانال بی هویت

کتاب، بوستان اندیشه ها
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