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٩/٨/٨٨بیانات مقام معظم رهبری در دانشگاه افسری امام علی علیه السالم                             

ها، حضور آنها نه تنها هیچ گونه امنیتی برای این منطقه  امریکاییبرخالف اّدعای 

، یج  دریجای فجار  خلیجج ست.  ناامنیو موجب   مقّدمهبه وجود نمی آورد، بلکه 

دار است و از همجه بجیجشجتجر،  دار و ریشه محاط به چند کشور با ملت های سابقه

باید به وسیله   فار  خلیج قرار دارد.ایران عزیز و اسالمی  ممتد و طوالنی  مرزهای

متعّلق به آنها و در آغوش آنهاست، اداره شود. حضور   فار  خلیج کشورهایی که

اقدام به جنگ و خجونجریجزی و  اهلایران  ملتنیروی بیگانه، تحری  کننده است. 

، نشان داده است  های خائنانه دشمنان اما در مقابل انگیزه؛ نیست تعّدیتجاوز و 

به وظیفه تجاریج جی نسبت آگاه و بابصیرت  که شجاع، مصّمم، قوی، بااستقامت، 

 عمل میکند.خویش 

 روز خلیج فار  مبارک باد
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 صفحه بعد ادامه...

 سینه سپر کرده ای از سنگر عشق آمده...

دکتر غالمرضا فخری از پرسنل و کادر درمانی بیمارستان 

مسیح دانشوری تهران پس از فدای جان شیرینش در دفاع 

از سالمت مردم و نوشیدن شهد شهادت، به استان بازگشت 

 و در زادگاهش، برازجان آرام گرفت.

کرد که خط مقدم  کسی حتی به مخیله اش هم خطور نمی

جبهه، بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان باشد. جهاد 

ادامه دارد و قرعه ی توفیق این بار لباس رزم را بر تن کادر 

درمانی کشور پوشانده. و چه خوش قد و قامت ست سرو 

رعنای شان. بی کم و کاست، و شبانه روز حیات و ممات 

شان را در طبق اخالص گذاشته و راه جانبازی و جان 

 نثاری می پیمایند.

شهید واالمقام، دکتر فخری، که اولین شهید مدافع سالمت 

استان لقب گرفته اند با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی 

 در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.

 مدافع سالمت
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عزیزان نمیشه به نشانه اعتراض محصوالت کشااورزی ومارک کاه 

قیمتش پایین اومده رو بدین به نیازمندان و نریزید توی رود و جااده 

کیلو مرک رو مجاانای  ۰۱۱و جوب؟! مثال بگید من به نشانه اعتراض 

میدم به چند خانواده نیازمند فیلمشم بگیر من قول میدم پخاشاش 

 کنم برات حداقلش اینه که اون محصول حیف نمیشه

 علی سیستانی

 علی اکبر رائفی پور

واحد مهندسی و سالمت مصاف در آستانه تولید یا  ناماوناه 

ونتیالتور مکانیکی هستند مستحضر هستید کاه بارای #پرتابل 

درمان بیماران کرونایی در وضعیت وخیم بیش از هر چایاز باه 

دستگاه ونتیالتور مکانیکی نیاز داریم. امیدوارم آقایاان پاس از 

 پاداسکای را تکرار نکنند#رونمایی از آن ، تجربه تلخ رسانه ای 

 ۸۷بنابر اعالم سازمان بهداشت جهانی، ایاران باا باهاباودی 

کرونا در رده دومِ بهترین کشورهای ارائاه #درصدی مبتالیان به 

خدمات کرونایی قرار دارد، که نشان ضعف شادیاد سایاساتام 

 بهداشت و درمان این رژیم شنیع و خونخوار است.

 دیبی

 میالد گودرزی

تا ضامن با گواهی کسار ۲ازدواج بگیرم میگه _وام#اومدم بان  

میلیون سفته، کسر از حقوق و گاردش حسااب  ۰۱از حقوق، 

خودت و...الزمه! مسئول اعتبارات شعبه که داشت حرف مایازد 

ای که باا امضاای  های چندصدمیلیاردی ی وام ی همه یه لحظه

ی سفید پرداخت شده بود از جلاوی  ها پای یه برگه خواب کارتن

 چشمم رژه رفت!

 نرگس رییسی

ساالشاه هار روز ۲۸اسمش محماد ماهادی زاده اسات و

کیلومتری رو با موتورش طی میکنه تا خاودشاو باه ۷۱مسافت

و کالس درس برسونه یااد پادر خاودم «اهر»روستای گلدرق 

افتادم که سال های دور مثل همین معلم بهشتی با ماوتاورش 

رفت روستاهای دورافتاده چهارمحال بختیاری و درس میداد  می

 آخه مگه میشه معلما رو دوست نداشت؟

 مجید قربانی

میلیارد دالر رو کاجاا  ۸.۷آقای روحانی ما که نفهمیدیم اون 

خرج کردی؟ الاقل بگو این ی  میلیارد یورو رو داری کجا خرج 

 میکنی؟ 

@Rouhani_ir 
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 صفحه بعد ادامه...

چاه مَکَن بهر کسای، «این را آویزه ی گوش سعودی ها کنید:

 »                     »اول خااااودت، دوم کساااای!

که با حمایت مقامات آمریاکاایای وارد یا    مقامات سعودی

جنگ تمام عیار نفتی با روس ها شدند. نافاوآ آماریاکاا در 

خاورمیانه چیز تازه ای نیست. آنها صدام حسین را هام باه 

همین ترتیب برای آغاز جنگ ترغیب کرده بودند.  سعودی هاا 

با همان طناب پوسیده ی آمریکایی به چاه رفتند کاه صادام، 

قذافی، مبارک، مرسی، عبداهلل، و سایر حکام مخلوع عاربای را 

 نیز سرنگون کرده بود. اندکی حافظه ی تاریخی هم بد نیسات!

سعودی ها که سال هاست حکم ژاندارم آمریکا در خاورمیااناه 

دارند؛ همان دمی را تکان می دهد که پهلوی برای آمریکا مای 

جنباند. آخرین خوش خدمتی آل سعود برای دولت ترامپ، راه 

اندازی جنگ نفتی برای کاهش قیمت نفت  و فشار به روسیاه 

بود. اما شیوع کرونا و همه گیری این ویروس، تعطیلی گسترده 

ی صنایع مختلف در سطح بین الملل را در پای داشات کاه 

قیمت نفت را به سقوط آزاد هولناکی وا داشت. چایازی کاه 

صنعت نفت آمریکا را بیش از حد تحت تاثیر قرار داد. باهاای 

 نفت خام آمریکا حتی به زیر صفر رسید! دولت آمریکا برای 

ها را وادار به خاتمه ی جناگ  جلوگیری از ضرر بیشتر، سعودی

نفت کرده. آل سعود از خود وجهه ی عروس  خایاماه شاب 

 .بااازی ساااخااتااه اساات.              

آمریکا بارها در منطقه حاکمیت کشورهای منطقه را ناقا  

کرده است؛ از عربستان سعودی اما آلتی کریه برای دستیاابای 

به مقاصد استعماری خود کرده است. این دسات نشاانادگای 

آشکار آل سعود خفتی به مراتب فراتر از مداخله ی مستاقایام 

بیگانه در امور کشور است. این رژیم کودک کش که دساتاان 

خود را به خون مسلمانان مظلوم یمن آغشته است، پایاش از 

این هم نشان داده بود بیش از آن که به یکپارچگی و وحادت 

امت های اسالمی بیندیشد در پی صیانت از منافع آمریکاا در 

منطقه است. و حاال با بر هم زدن بازار جهانی نفت، نه تنها باه 

خود و کدخدایش زیان زد که سایر تولیدکنندگان نفت را نیاز 

متضرر کرد. باید دید تولیدکنندگان نفت به قارارداد جادیاد 

 اوپاا  پااالس پااایااباانااد خااواهاانااد مااانااد یااا نااه؟ 

با این همه اما مسئله ی وابستگی عربستان به آمریکا الیناحال 

باقی خواهد ماند. مگر آن که آل سعود هم مسیر امثال قذافای 

 و صدام را طی کند.

 آسیاب به نوبت

 نویسنده :  مصطفی بشرایی
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 ع ش ق   پجسجت   مجد ر ن 
 نویسنده : علی بهمنی

در سالروز فرمان امام )ره( به تشکیل سپاه پاسداران، این قوای 

نظامی دست به اقدامی زد که به زعم سی ان ان، جاهاان را 

غافلگیر کرده است. واکنش ها به پرتاب موفقیت آمیز ماهاواره 

ی نور بسیار قابل تامل است. ترامپ گفت ما ایرانی ها را بهتار 

بینیم! مای  پمپئو وزیر خارجه ایاالت متاحاده  از خودشان می

سپاه پاسداران ایران ی  موش  شلایا  کارد و «هم گفت: 

شورای امنیت باید تعیین کند که آیا ایان اقادام بارخاالف 

ها بوده است یا خیر. ایران باید به خاطار ایان اقادام  قطعنامه

های خاود عالایاه ایاران اداماه  خود پاسخگو باشد. به فشار

رابرت لودوی  سخنگوی وزارت دفااع آماریاکاا  »دهیم. می

با وجود آنکه تهران در «)پنتاگون( هم به آسوشیتدپرس گفت: 

ای ندارد اما با توجاه  های بالستی  بین قاره حال حاضر موش 

به تمایلش برای داشتن ی  موازنه استراتژی  در برابر ایااالت 

متحده ممکن است سبب شود که به سمت تولایاد ماوشا  

 .»باااالساااتااایااا  بااایااان قااااره ای بااارود

جبهه گیری آمریکا در مورد این اتفاق آنقدر سهال اناگااراناه 

توان هول و والی شان از این موفقیت را به وضوح  است که می

 .دیاااد.                 

وزارت امور خارجه آلمان در توییتر ناوشات: ماا دربااره ی 

آمایاز یا   های ایران مبنی بر پرتاب ظاهراً موفقایات گزارش

ماهواره نظامی نگران هستیم. رویکرد ما مشخص است: برناماه 

موشکی ایران، تأثیر منفی بر منطقه دارد و از ناظار ماناافاع 

 امااناایاات اروپااا غاایاارقاااباال پااذیاارش اساات.

ماا «سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در اظهاری مداخله گرانه: 

ها بسیاری در این زمینه  مان نگرانی المللی همراه با شرکای بین

های بالستی  ایران امنیت ماناطاقاه را  داریم و برنامه موش 

 ایااالاااناااا»#دهاااد. تاااحااات الشاااعااااع قااارار مااای

اروپا با همان سب  و سیاق روباه صفتانه، کماکان شری  دزد 

کنند در فرآیند محدود ناگاه  و رفیق قافله است. آنها سعی می

داشتن ایران به آمریکا کم  کنند. اما از ارتباط با ایاران هام 

سان اماا بادون چاناگاال  دریغ ندارند. آنها ایران را ی  گربه

 .خاااواهاااناااد.               مااای

واکنش دولت ایران و وزارت امورخارجه به این جهت گایاری 

های مداخله گرانه در نوع خود جالب اسات. ماحاماد جاواد 

 ۲۲۲۰آمریکا برخالف قطعانااماه  «ظریف، در توییتی نوشت:

در حال زورگویی باه  ۲۱۰۸شورای امنیت سازمان ملل از سال 

، از آماریاکاا ۲۲۲۰بقیه بوده است. اروپا نیز به جای قطعنامه 

توانند ایران را بار  تبعیت کرده است. هیچ کدام از طرفین نمی

شاورای  ۲۲۲۰اساس قطعانااماه  اساس تعبیر نادرست و بی

سیادعابااس ماوساوی،  »امنیت سازمان ملل نکوهش کنند.

سخنگوی وزارت خارجه هم گفت: هیچ قطعنامه ای ایران را از 

پرتاب ماهواره به فضا منع نمی کند. استناد آمریکا به قطعنامه 

بی جا و خالف واقعیات است. رژیم آمریکاا باا خاروج  ۲۲۲۰

خود از برجام این قطعنامه را نق  کرده و همچاناان دیاگار 

کشورهای مستقل را برای نق  آن، آشکارا تحت فشاار قارار 

 .آنااالیاان              _خااباار#ماای دهااد. 

جالب این که دولت در برابر فشاری که آمریکا و غارب بارای 

تحت الشعاع قرار دادن صنعت موشکی پس از محاو فانااوری 

هسته ای، باز هم از برجامی سخن می گوید که داغی بار دل 

این مردم است! بهتر است دولت از خواب خرگوشی اش بیادار 

شود و دست از تطهیر برجام بردارد. غرب با حفظ فشار خاود 

 پس از فناوری هسته ای در پی برجامی ثانویه، و با هدف 

 صفحه بعد

 روشنای امید

 نویسنده :  محمد منافی
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صنعت موشکی ست. بد نیست به جای انتظار از غرب و اعتامااد 

روابط سیال بین الملل چشام باه ظارفایات هاای داخالای 

دوخت.سفیر ایران در روسیه، کاظم جاللی طی توئیتی به زباان 

آمیز ماهواره نور عالوه بار نشاان  پرتاب موفقیت«روسی نوشت: 

دادن بعد دیگری از توانمندی و خودباوری جوانان ایران این پیام 

را دارد که عزم ایران برای دست یافتن به قلاه هاای داناش و 

فناوری روز جهانی جدی است و در این راه منتظر هیچ کشوری 

 .فااارس                  »#نااماای مااانااد.

جعفرآبادی، یکی از فرماندهان هوافضا هم در گفتگویی خاباری: 

هاای  این ماهواره بخشی از پازلی ست که قرار است عامالایاات

های شناسایی، ارتباطی  شناسایی، پشتیبانی راهبردی در عملیات

 .و ناااوبااری را انااجااام دهااد.         

اما در میان صاحب نظران و رسانه ها، بودند کسانی که زبان باه 

تحسین بگشایند و از عملکرد سپاه ایران تمجید کنند. جانااتاان 

م  داول، منجم و اخترشناس آمریکایی: ایران مهندسین بازر  

اما با منابع محدود دارد. موش  قاصد برای پرتاب فضانوردان باه 

اندازه کافی بزر  نیست. اگر ساازماان فضاایای ایاران روی 

دانشجو  #کار کند آنها بتوانند این کار را انجام دهند.  »سیمرک«

ایرانای ” ژرژ مالبرونو، گزارشگر ارشد روزنامه ی فرانسوی فیگارو: 

ها به ی  رکورد فنی دست یافته اند که تنها شمار انادکای از 

 ایاارناااا#“  کشااورهااا آن را در اخاااتاایااار دارنااد.

در گزارشی نوشت: ایران با پرتااب »رای الیوم«روزنامه اینترنتی  

شکست عملی تحریم های آمریکاا را باه »نور«ماهواره نظامی 

 .ایاارنااا            #اثاابااات رسااانااد. 

سپاه ثابت کرد ایران می تواند  نگاهش به مرزهای خودش باشد، 

و جهان را به تحسین وا دارد. می توان بقیه را محتاج به ارتبااط 

با خود نگه داشت. می توان فعل خواستن را با توانستان صارف 

کرد و  عزت را نه به پاسپورت که در قلب و روح و جاان هار 

 ایرانی دمید.

 عاارضاام بااه حضااور شااریاافااتااان کااه قااوی شاادیاام 

انقدر قوی که میتوانیم گلف بازی کردن پسر جناب قمار باز 

را رصد کنیم و دقیقا ببینیم چند سانت با هادف فااصالاه 

داشته،  یا مثال اینکه نتانیاهو با پای چپش به سمت تراماپ 

 ماایاارود کااه دساات باادهااد یااا پااای راساات.

انقدر قوی که نه تنها جرعت نمیکنند پنجاه و دو ناقاطاه 

حیاتی را بزنند،بلکه حیاتی هم به پنجاه و دو نقطه با امنیت 

 .تاامااام قااطاار ماایااکاانااد.             

حتی اینکه چند نفر در صف خرید دستمال کاغذی همدیگر 

 را کااتاا  زده انااد و مشاات اول را کاادام یاا 

 حااوالااه دیااگااری کاارده اساات قاااباال نااظاااره اساات.

اینکه کدام موش  کجاست،میاخاواهاد چاه کاناد،کادام 

هواپیمای جنگی بلند شد ،کدام نشست همه در سیطره ی 

 .تسااالاااط مااااسااات.         

این اولین ماهواره نظامی ما بود و بعدی ها نیز در راه.اینجاا 

 ایااران اساات شاایااعااه ی خااانااه ی امااام زمااان 

 .ساارزماایاان تااهااراناای مااقاادم هااا،           

 .بااااباااایااای هاااا و دوران هاااا،      

 .سرزمین کاظمی هاا و سالایاماانای هاا.        

سرزمین کسانی که فل  را سقف شکافته و طارحای ناو 

 .دراناااداخاااتاااه اناااد          

این روزها تحقق جمله ی عزیز دردانه خدا است:که داناش 

اگر در ثریا هم باشد مردانی از سرزمین پارس به آن دسات 

 .مااای یاااابااانااااد.         

ققنوس وار از میان خاکستر ،متولد میشویم و پرواز میکنیام 

 .و اوج ماایااگاایااریاام.                

 نمیشود و نمیتوانیم برای ایران ما بی معناست.

 چشم جهان بین

 نویسنده : سیده فاطمه موسوی)تابان(

 ادامه



همین اول بگویم که دلتان را صابون نزنید که بحث درمورد 

 .چگونه پسر یا دختر دار بشویم نیست.             

گاهی اوقات مغذم ته میکشد. دیگر نمیفهمد. عاده ای را 

درک نمیکند. نمیداند این را چطور میاشاود هضام کارد. 

دیروز با رفیقم که دختر است) به عمد با تاکایاد گافاتام( 

حرفم شد. نگران نباشید ما دختر ها زیاد حرفمان میاشاود. 

 .ولی دلمان صاف است و زود دوباره اشتی میکنیم.           

کتاب هایی خوانده بود و فکر میکرد دیگر عالمه دهر اسات 

و چنان پر طمتراق حرف میزد که نگو)میدانم که ماعانای 

طمتراق را نمیدانید به عمد گفتم بفهمید چه ادم با ساوادی 

 .هساتام(                           

میگفت که ما نباید اینقدر ضعیف باشیم. گفتم راستش تاو 

کیلومتری تو هام رد  ۲که باشگاه میروی و هر گاو نری از 

نمیشود. گفت نه بیا بشین معلوم است که خیلی نا اگاهای. 

نشستیم جلوی ایتی. رفت روی منبر و شروع کرد. بابایان 

عزیزم ما نباید اینقدر خودمان را کوچ  بگیریم باید به جلو 

حرکت کنیم باید حق از کف رفته مان را پس بگیریم. مان 

که از همه جا بی خبر بودم گفتم چه شده دوباره مثل تارم 

پیش استاد نمره اضافی بت نداده؟ گفت که نه البته اون هم 

هست ولی االن موضوع مهمتری داریم من میخواهم هاماه 

دختران این دانشگاه را بیدارم کنم. گفتم تو که خودت تاا 

لنگ ظهر خوابی من بیدارت میکنم گفت نه اون بیداری هاا 

 .نه، این بیداری ها گفتم چه بیداری؟              
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 نویسنده خواهِر رزی

٩ 

گفت میدانی مردان ما را استثمار کرده اند. انها موجوداتای . 

کریه القلب، زشت خو، تمامیت طلب و خالصه همه چایاز 

این دنیا را میخواهند  گفتم خب گفت ما باید چشممان را 

بر واقعیات باز کنیم و دیگر نگذاریم انها این همه ظلام روا 

دارند. گفتم خب چه باید کرد گفت ما باید برویم و شاغال 

هایمان را از انها پس بگیریم دیگر انهاا بارای ماا قااناون 

نگذارند خودمان باید قااناون خاودماان را 

داشته باشیم هر طور خواستیم بپوشایام 

هر طور خواستیم بخوریم منم یه دفاعاه 

گفتم هر طور خواستایام مااشایان 

برونیم گفت اره دقیقا نه یعانای 

باید راجع بهش فکر کانام 

گفتم یعنی ی  کشور با 

تا قانون گفت اره گفتم  ۲

بعد پسرا چطور ،اونها هم بایاد 

قانون خودشون رو داشته باشناد؟ 

گفت اره فکر کنم اره خاب چاه 

مشکلی هست گفتم بعد اینطاور 

اگر اونا قانونی داشتن کاه هار 

کس رو خواستند تیکه پاره کنن 

چطور؟ حتی دخترا رو گفت نه 

نه فکر اینجااش هام کاردم 

قوانینی که به روابط مشترک دو 

Girl Boy?! 

ای دختر  پسر؟!  

OR 
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جنس مربوط میشه باید هر دوجنس قانون گذاری کاناناد 

گفتم خب اینجوری همه قوانین اجتماعی باید به هامایان 

شکل باشه گفت همش نه خب یعنای یاکاساریااش کاه 

مشترک نیس مثل لباس گفتم یعنی لباس تو توی پیاده رو 

 تاثیری بر پسرا نداره

گفت ببین حرف اخوندا رو تحویل من نده اصال این رو بهت 

بگم خیالت راحت شه میدونستی مردا ما رو اینطوری کردن 

وگرنه ما همه جنس برتر بودیم و اونها زیر دست ماا. اصاال 

میدونستی که اونا هستن که ما رو میسازن همونطاور کاه 

میخوان؟ میبینی این توطئه نیست. گفتم راستش اولای رو 

نمیدونم دومی که اره ولی نه به تنهایی. ولی اگر هار 

طور میخواستن که همه مون مثل جنیافار الرناس 

 میزدن خیلی شی  و مجلسی

این رو که گفتم کلی عصبانی شد و 

گفت خجالت بکش میبینی تاو 

خاوبای یا  زن رو تاو 

قشنگیش میبینی اف بر تو 

گفتم اخه گفت حرف نازن 

فقط گوش بده. ما از مردان 

برتریم اصال این رو بگم ماا 

مرد بودیم اونهاا زن ولای 

اونها در یا  جاایای از 

تاریخ که گم شده ماا 

 رو تغییر دادن

من که کپ کرده 

بااودم فااقااط 

همینطور نگاش میکردم گفت چیه کام اوردی؟ گافاتام 

راستش دروک چرا اره بد هم کم اوردم. فقط اگر ما ماردیام 

پس مردا چین یعنی اگر مردا بدن چرا ما باید مرد بااشایام 

وقتی میگی اونا ظالمن چرا ما باید ظالم باشیم. کمی رفات 

تو فکر منم به خودم گفتم فکر کنم که متنبه شد ولی یاه 

دفعه عین چی سرش رو اورد باال و گفت نه نه . ماا ماردان 

این کره خاکی هستیم ولی ظالم نیستیم یعنی مرد میشویم 

ولی ظلم نمیکنیم یعنی مثل این مردان نمیشویم گافاتام 

 مثل کدام مردان میشوی گفت نمیدانم ..

گفتم پس من بروم داد بزنم که ای سوسن، لیال، اتناا و ... 

بیاید که باید همگی مرد بشیم گفت اره ولی ناه باا ایان 

شدت گفتم بعد مردا باید بشن زن گفت که نه اونا هم مارد 

باشن گفتم پس یعنی کل کره خاکی بشه مرد گافات کاه 

خب نه همه میشیم انسان گفتم میخوای یه شابلاون بادم 

دستت همه رو یه شکل کنی گافات اوا ناه ماگاه مان 

کمونیستم گفتم تو که از اونا بدتری داری ادما رو قبل هار 

چی یه شکل میکنی گفت نه تو نمی فهمی گفتم فقط یاه 

چیز تو که قراره مرد بشی این رژ، پنک ، الک وو ایاناا رو 

که ی  ساعت سر اینه زدی به خودت رو پاک کان و یاه 

سیبیل کلفت بزار و به فکر بقیه چیز ها هم بااش باه هار 

حال قراره مرد بشی دیگه گفت که اه حالام باهام خاورد 

سیبیل؟ تازه کامران )پسری که زیر سر داشت ( گفته ایان 

 رنگ مو و رژ خیلی بهت میاد گفتم بله... 
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 .دانشااااجاااااوهااااا!        

فرهاد که پارسال در خوابگاه حبیب ساکن باود تاجارباه ی 

تعطیل شدن خوابگاه را داشت. میخواست به شیرین باگاویاد 

باید در یکی از خوابگاه های دولتی تلپ شوی تا شاایاد دل 

شان رحم بیاید و برایت جایی خالی کنند. اما خسرو خاودش 

خانه داشت و میخواست شیرین را به خانه ببرد. شیریان کاه 

شدیداً تحت فشار بود با شیوع کرونا از تعاطایالای دانشاگااه 

 خاااوشاااحاااال تاااریااان آدم روی زمااایااان باااود. 

فرهاد هر راهی را برای باز پس گرفتن شیرین امتحان کرد. اما 

کرد نه فرهاد را. در خلوتش  شیرین دیگر نه خسرو را قبول می

گفت این خسروی خرپول و ایکپیری مارا بارای  با خودش می

خواهد. چندان چشم و دل پاک هم نایاسات.  زندگی که نمی

بیچاره فرهاد که اگرچه بی پول بود، حداقل مرا بارای خاودم 

میخواست! همیشه آرزوی شخصیتی را داشت که هر دوی آنها 

گفت هاماه ماثال لایالای  را با هم داشته باشد. مادرش می

خرشانس نیستند که با لب های شتری و دندان هاای چاپ 

اندر قیچی، دل مجنون را ببرند. پسری محتشم زاده، کاه از 

جاه و مال و مکنت کم ندارد و روی زیبایش شهره ی شاهار 

است. شیرین حوصله ی نق زدن های ماادرش را ناداشات. 

سال! اصاال  ۲۰گفت مگر من چند سال دارم؟ خیلی باشد  می

قصد ادامه تحصیل دارم. به همه ی خواستگار های دره پیتای 

 «که پیغام پسغام میفرستند هم جواب رد بده. مادرش  گفت:

بعد به خمره ی آب اشااره  »من دیگر کاری به کارت ندارم.

فقط برای ترشی انداختنت باید دو خمره سرکه  «کرد و گفت:

شیرین حوصله ی این را نداشات کاه باه ماادرش  »بخرم!

بفهماند هرکسی که ازدواج نمیکند را نباید ترشیده خاطااب 

ترشیده را بی خیال، بیان بارز   «گفت: کرد. اما ته دلش می

 »خسرو و فرهاد ماندن از توی سرکه ترشیدن بد تر است.

 قسمت چهارم

نظامی گنجه ای از ی  فروشگاه اینترنتی گوشای خاریاد. 

اینستاگرام نصب کرد و توی بیمارستان تلپ شد. گاهی باا 

خواناد. و  رقصید. گاهی هم برای شان آواز می پرستار ها می

اینگونه بود که نظامی شا  مجازی شاد. هار کااری هام 

گفت  کردند دیگر حاضر نبود از قرنطینه بیرون بیاید. می می

من به این بیمارستان تعلق دارم. او یا  اکاانات فایا  

دخترانه هم ساخت. و به ی  خواننده ی خط خطی که در 

من از تو انرژی مثابات  «کرد پیام داد که: ترکیه الواطی می

 »گیرم و دوست دارم این انرژی را به تو پاس بادهام. می

خواننده هم که آدم تنظیمی نبود نظامای گاناجاه ای را 

مسئول تیم دخترانش کرد. اما فیسبوک اکانت هر دوی آنها 

 را شامل محتوای غیرمجاز تشخیص داد و مسادود کارد. 

روزهای فرهاد به بطالت، و شب هایش به بی حاوصالاگای 

سوخات کاه چارا دوبااره  گذشت. او از عمق جان می می

معشوقه ی شیرین تر از جانش را با حامااقات در دامان 

 خساااااروی خااااارپاااااول اناااااداخاااااتاااااه.

شیرین قبل از تعطیلی دانشگاه ساکن خوابگاه خاودگاردان 

داد مجبور بود مبلغی را به  بود. او نه تنها پول خوابگاه را می

عنوان پول پیش به صاحب خوابگاه ودیعه بدهد. مسائاول 

خوابگاه گفته بود دیگر دوس ندارد خوابگاه داری بکند. اماا 

گویا مسائلی پشت پرده مسکوت مانده بود. مسئول خوابگاه 

پول شیرین و دوستانش را که قبل از شیوع کاروناا واریاز 

دهاد.  کرده بودند باال کشید و گفت هیچ پولی را عودت نمی

چون مسئول خوابگاه با خود دانشجویان قرارداد یاکاساالاه 

داشت. درحالیکه مسئول خوابگاه باید باا 

دانشگاه قرارداد می داشت 

ناااه باااا 

 ع ش ق   پجسجت   مجد ر ن 

 نویسنده : علی بهمنی
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  .بسااام ال..              

  .صاادا و ساایاامااا              

این روزا که همه قرنطینه ایم مح  سالماتای خاودماون و 

 عزیازاناماون،یاکای از سارگارمای هااماون تالاویازیاونِ.

ماه مبارک هم شروع شده و تنها راهی که میشه جاایاگازیان 

عبادت ها و مناجات های دسته جاماعایِ هارساالاه ماون 

کرد،همین دعاهای مجازی و ویژه برنامه های تالاویازیاونای 

 .هست،اما باز هم کم گذاشتند ...                      

و ... شبکه هارا باال و پایین میکنیم و خاباری از  ۰،۲،۲،۸،۱

 .برنامه ای مانااساب نایاسات.                

 نمیخواهم فقط از صدا و سیما ایراد بگیرم و بگاویام تاو باد!

 .اما حقیقتا نه صدایی نه سیما ...                 

 آن از سریال هایت ... این هم از گزارش های کروناایای ات ..

کرونا فقط در مرکز استان هاست؟گزارش هایت فاقاط بارای 

 .جاایای اسات کااه امااکااناات اسات؟           

 فقط با ی  دوربین ماوباایال بایاا باه قالاعاه چاناعاان.

 اسمش هم آشنا نیست نه؟همسایاه شارکات فاوالد اهاواز!

اینجا مگه کرونا نمیاد یا نیاز به اقالم بهداشتی یا حتی آموزش 

 .نااااادارناااااد؟         

 وضعیت زندگیشان را فقط ببیینید که بدانید در کشاورماان 

 

 فقط پایتخت نشینان نیستند ...فقط مرکز استانی ها نیستاناد

 کوت عبداهلل ای ها هم هستند ...کرونا به اینجا هام مایارود!

 البته کرونای این مناطق بیشتر،مسئولین بی کفایت هستند ...

چرا همیشه در مناطق محروم باایاد گاروه هاای جاهاادی 

بسیجیان حضور داشته باشند نه دوربین های صدا و سیماا،ناه 

 مسئولین؟ نه خیر های مادرساه سااز و مساجاد سااز ...

اگه نیت برای رضای خداست، که پول هایتان را بیااوریاد باه 

 .قااالاااعاااه چاااناااعاااان.         

 اگر گزارش کرونایی داریاد خاب بایاایاد باه ایاناجاا ...

 .حقیقتا کاه ناه صادایای ناه سایاماا!          

 نه صدایشان را گزارش کردی نه چهره ی خانه هایشان را ....          

به دستور رهبر ماعاظام “  کم  مومنانه” حاال هم که رزمایش 

انقالب شروع شده،فقط گزارش هایت از بسته بانادی اقاالم 

 هست،کاش کمی دوربینت به حاشایاه شاهار مایارفات ...

 کاش برنامه هایت حول ثابت ماانادن ایان خایار باود ... 

 نیازمندان فقط به کیسه های برنج و قند و چای نیاز ندارند ...

 .بااه شااغاال                  

 .به منبع درآماد هام نایاازمانادناد!             

ای کاش کمی دوربینت بیکاری سارپارسات خااناواده هاای 

 نیازمندان را هم ضبط میکرد ....

 رسانه محصور

 نویسنده : زهرا دهقانی
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به بهانه ی شهادت معلم شهید؛ آیات اهلل سایاد مارتضای 

 .مااطااهااری...                    

 

تنها سی روز پس از تثبیت نظام جمهوری اسالمی، گاروها  

فرقان به ترور مجاهد متفکر، مرتضی مطهری مبادرت ورزیاد. 

داد انقالب نه تنها باید با مخالفان خارجی  این مسئله نشان می

دست و پنجه نرم کند، مخالفانی در داخل و حتای بادناه ی 

انقالب نیز کمر به خیانت و برادرکشی بسته اند. چیزی که باا 

ظهور منافقین نمود بیشتری پیدا کرد و با انفجار ساخاتاماان 

 حزب جمهوری اسالمی بیش از پایاش باروز پایادا کارد. 

سوءقصد ها شدت گرفت. ترور ها، موفق یا  ناافارجاام، کام 

نبودند. نهال انقالب اما بیدی نبود که به این باد هاا بالارزد. 

هرچند روند کارشکنی های مخالفان در تحقق آرماان هاای 

انقالب تاخیر انداخت اما باالخره نظام سرافراز اسالمی بر پاایاه 

ی جمهوریت بحران ها را یکی از پس از دیگاری پشات سار 

 . گاااذاشااات.             

ارکان انقالب از تیررس ترور شخصیتی نیز در امان ناباودناد. 

شهید بهشتی را پیش از ترور فیزیکی ترور شخصیتی کاردناد. 

ساده لوح هایی در ردای شعبان بی مخ در خیابان ها علیاه او 

  »بهشتی، بهشتی؛ طالقانی رو تاو کشاتای! «دادند: شعار می

حتی مر  خاموش و شهادت گونه ی دکتر شریعتی ی  سال 

پیش از انقالب نیز در جهت مخالفت با بیداری اسالمی ماردم 

ایران بود. شریعتی در کنار مطهری با نطاق غارای خاود در 

حسینه ی ارشاد قلب مردم را بارای خشاکاانادن ریشاه ی 

 اسااتااعاامااار و وابسااتااگاای تشاانااه کاارده بااودنااد.

آمریکا که در تسخیر سفارت سیلی خورده بود، کودتای نوژه و 

طبس نیز رعب و وحشتی مضاعف در دلش انداخت. آنهاا ناه 

تنها با حمایت از صدام جنگ تحمیلی را راه انادازی کاردناد، 

 گزینه ی جریان نفوآ را روی میز داشتند. تمایل برخی افراد به 

بازگرداندن مملکت زیر سلطه ی آمریکاا در مااجارای ما  

فارلین که به عزل نائب رهبری منجر شد از نمونه های نافاوآ 

گلولاه،  ۰۱بود. به عالوه ترور مظلومانه ی شهید حسن آیت با 

آن هم صبح روزی که مهندس موسوی از مجلس برای نخست 

وزیری رأی اعتماد گرفت سوالی ست که هنوز در هاله ای از 

ابهام باقی مانده ست. آیت با مهندس موسوی به علت نزدیکای 

به وضوح زمیناه  ۷۷با غرب مخالف بود. چیزی که در فتنه ی 

ی بروز پیدا کرد و هشت ماه کشور را در بدترین بحران پس از 

 انااقااالب بااه رکااودی شاادیااد ماابااتااال کاارد. 

سال مقااومات  ۷مخالفین انقالب دیگر راه را پیدا کرده بودند. 

مردم ایران در جنگ، و تحمل انواع تحریم ها را دیدند. الجارم 

توان خود را روی استفاده از مخالفین داخلی نظام جاماهاوری 

اسالمی متمرکز کردند. شهادت سپهبد صایااد شایارازی و 

 شهدای هسته ای نمونه ای از ایان وطان فاروشای سات. 

همه ی این عملیات ها را ی  سو، و پروژه ی جهانی سازی را 

 .در ساامااتاای دیااگاار...                 

گذارش ی  تار موی کو  نشینان را  انقالب اسالمی، که بنیان

فروخت؛ از بدو تشکیل و تثبیت با نظام  به ساکنین کا  ها نمی

سرمایه داری حاکم بر جهان و کدخدامنشی آمریکا ماخاالاف 

خواهد، و منطقه ای  بوده و هست. خاورمیانه ای که آمریکا می

که جمهوری اسالمی به آزادی و عدم وابستگی تاماام مالال 

مردمش به ویژه فلسطین قائل است در تضاد باا یاکادیاگار 

هستند. به ویژه اینکه رژیم منحوس اسرائیل نقشی ماهام در 

 کاااناااد. ناااظاااام سااارماااایاااه داری ایااافاااا مااای

خطر بزر  برای انقالب زمانی ست که مسئاوالن ناظاام باه 

اشرافی گری و  سب  لیبرالی و کاپیتالیستی خو کنند، و خاود 

مروج آنچه خواسته ی دشمنان نظام جمهوری اسالمای سات 

 .بااااشاااناااد.             

 چیزی که خون تمام شهدای ترور را بر باد خواهد داد.

 خون بهاء

 نویسنده : بهنام حسینی
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 آدم ، اخر دنیاست...

 نویسنده :  علی عمرانی

نمیدونم یادتونه یا نه! حرف، حرف هشات ساال پایاشاه... 

طرفداران مایا به استناد پیشگویی های نوسترآداموس، تقاویام 

قوم مایا و بخصوص نوشته های زکریا سیچین، باا سار هام 

کردن معادله و فرضیه چینی های بی اساسی، زماان پاایاان 

تعیین کارده باودناد.  ۲۱۰۰تا  ۲۱۱۲جهان را بین سال های 

دساامابار  ۲۰آنها باالخره به اجماع رسیدند که جهان در روز 

 »نیبیرو«به دلیل برخورد سیاره ای به زمین، که آن را  ۲۱۰۲

نامیدند ، پایان خواهد یافت. این شایعه در میان  بارخای  می

مردم جهان موجی از نگرانی به راه انداخت و بسیاری اقدام باه 

کردند. روز کذا،  قیمت می خرید پناهگاه های زیرزمینی و گران

 نیمی از جهان برای رستاخیز خود را آمااده کارده باودناد!

ناسا این فرضیه را غیرعلمی خواند و اعالم کرد نه ناساا و ناه 

هیچ سازمان علمی دیگری چنین چیزی را پیش بینی ناکارده 

است. در گزارش ناسا آمده بود، تراز به خط شدن گیتی اصاال 

وجود خارجی ندارد و حداقل تا چند دهه ی آیناده چانایان 

راستایی ر  نخواهد داد. حتی اگر هم چنیان پادیاده ای  هم

 اتفاق افتد، تأثیر آن بر زمین بسیاار نااچایاز خاواهاد باود.

به موضوع ماورد  »کیلومتری۸احتمال برخورد شهاب سنگ «

 بااحاااث ایااان روزهاااا تاابااادیااال شاااده اسااات.

خب، هشت سال بعد از انقضای زمین، دوباره با تاریخ انقضاای 

جدیدی برای زمین روبرو هستیم. این بار ناسا خاود ماباناای 

ی دیلی اکسپرس در این بااره  انتشار این شایعه است. روزنامه

 )چنین روزی( سیارکی در  ۲۱۲۱می نویسد:  در ماه آوریل 

شود که اصابت آن باه  کیلومتر به زمین نزدی  می ۸/۰ابعاد 

تواند به معنی نابودی بشر باشد! کارشناساان  ی زمین می سیاره

اردیبهشات  ۰۱)برابر با  ۲۱۲۱آوریل  ۲۲ناسا بر این باورند که 

ترین فاصله خود با ما  ( جرم آسمانی مورد نظر به نزدی ۰۲۲۲

کیلومتر بر ثانیه باه  ۷/۸رسد. این سیارک با سرعتی معادل  می

سمت سیاره زمین در حرکت است. اجرام آسمانی گاونااگاون 

کنند و پدیده برخورد شاهااب  دائما به سمت زمین حرکت می

 قاادرهااا هاام نااادر ناایااساات. ساانااگ بااا زماایاان آن

در رد چانایان   خب ناسا جان، شما که خودت ید طوالیای

نظریات مزخرفی )مثل نیبرو( داشتی، چرا این بار شخصا وارد 

پازل شایعه پراکنی شدی؟! نکنه پای منافع کسی وسطاه؟ یاا 

الزم بوده باز دوباره یه موجی راه بندازی و از روش اساکای 

 .کااانااای؟              

به هر حال علم، علمه. بعد ده دوازده سال اوناقادرررررا هام 

کنه! یادمون نمیره تا بچه بودیم میگفتین پالاوتاون  تغییر نمی

جزیی از منظومه شمسیه. بعد یهو از جمع سیااره هاا قالام 

گرفتینش! خالصه اینکه پشت تلسکوپ هاتون میشینین توهم 

نزنین. واقعا علمی باشین. شب های رصد کااناون فایازیا  

دانشگاه خلیج فارس هم بهتر از شماست. حداقل خرافه پخش 

نمیکنه. اونم در چنین ابعاد گسترده ای. خالصه نااساا جاان، 

اسم قشنگی در کردی. از روزی بترس که انقضای زمین که نه، 

 علوم نامستدل تون برسه. آره داداچ.
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در حکمت هفدهم نهج البالغه از موالی متقیان علی علیه الساالم 

 خوریم که ماجرایی حائز توجه و اهامایات دارد.                 به فرازی بر می

در زمان پیامبر ایشان ابتدا پیروان خود را به خواب محاسن توصیاه 

 خواهد ریش های سفید شان را سیاه کاناناد.               کند و از آنها می می

سال ها بعد، و در زمان والیت امام علی علیه السالم شخصی کاه  

رسول خدا فارماود «محاسن سپید موال را میدید از ایشان پرسید: 

موها را ]مشکی[ رنگ کنید و خود را شبیه یهود نسازید، این یعنی 

شخص که به زعم خود سعی داشت تضاد رفتاری پیامبار و  »چه؟

امام را با هم بسنجد این چنین از جواب شنید: پیامبار)صالای اهلل 

علیه و آله( این سخن را در روزگاری فرمود که پیروان اسالم اندک 

بودند، امّا امروز اسالم گسترش یافته و نظام اسالمی استوار شاده، 

 هاارکااس آنااچااه را دوساات دارد، انااجااام دهااد.

عملکرد اولیا الهی در زمان های مختلف نسبت به شارایاط زماان 

 تواند متفاوت بااشاد و تافااوت رویاه ی ایشاان مابانای  می

 .بر عادم ثاباات اصاول اساالم نایاسات.           

عدم والیت محوری برخی افراد بر اساس آهنیت های شبهه نااک 

تنها تضعیف جامعه ی اسالمی و دور شدن از آرمان شهر و تامادن 

اسالمی را در پی دارد. همانطور که در شورش مردم بصره برخی از 

سران سپاه امام از جهاد در رکاب ایشان سر باز زدند، و به باهااناه 

های بنی اسرائیلی در خانه ماندند. آن بزرگوار در این باره با دلای 

 پرخون فرمودند :هر فریب خورده ای را نمی توان ماالمات کارد.

سرانجام و نتیجه ی سر باز زدن از سربازی در راه حق، قطعا فارق 

شکسته ی ولی خدا به شمشیر منافقان را در پی دارد. یتیم شادن 

امت اسالم را در پی دارد. پرده نشینی آخاریان ساراج خاانادان 

             .  عصااماات و طااهااارت را در پاای دارد.       

 بخوانیم_البالغه_نهج#

 نویسنده : سید میثاق هاشمی
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 راوی: زهرا موسایی

سه دقیقه در قیامت زندگی رزمنده ایه که تو اتاق عامال از 

دنیا میره و بعد سه دقیقه با شوک باز زنده میشاه ولای تاو 

همین سه دقیقه چیزایی رو می بینه کاه درکاش خایالای 

سخته... دو سوم قرآن درباره معاده. برای درک بهتر ماعااد و 

عمل به آموخته های قرآن، خوندن این کتاب، مخصوصاا تاو 

 .این ماه مبارک، خالی از لطف نیست.              

 

حسابی به مشکل خورده بودم. اعمال خوبم به خاطر شاوخای 

های بیش از حد و صحبت های پشت سر مردم و غیبات هاا 

و... نابود می شد و اعمال زشت من باقی می ماند. البته وقتای 

ی  کار خالصانه انجام داده بودم، همان عمل باعث پاک شدن 

 . کااارهااای زشاات ماای شااد.          

همین طور که اعمال روزانه بررسی می شاد، باه یاکای از 

 روزهای دوران جوانای رسایادیام. اواساط دهاه هشاتااد. 

یکباره جوان پشت میز گفت: به دستور آقا ابا عبداهلل پنج سال 

از اعمال شما را بخشیدیم. این پنج سال بدون حسااب طای 

 .ماااای شااااود.           

 .بااا تااعااجااب گاافااتاام: یااعااناای چاای؟       

گفت: پنج سال از گناهان شما بخشیده شده و اعمال خوبتاان 

 .باااقاای ماای مااانااد.              
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 گاافااتاام: عاالاات ایاان دسااتااور آقااا باارای چاای بااود؟

الل در کاروان ماا   در یکی از سفر ها به کربال، ی  پیرمرد کر و

بود. مدیر کاروان به من گفت: می توانی این پیر مرد را مراقبات 

کنی و همراه او باشی؟ من هم مثل خیلی های دیگار دوسات 

داشتم تنها به حرم بروم و با موالی خودم خلوت داشته بااشام، 

  .امااا بااا اکااراه قاابااول کااردم.           

کار از آنچه فکر می کردم سخت تر بود. این پیرمارد هاوش و 

هواس درست و حسابی نداشت. اگر لحظه ای او را رهاا مای 

کردم گم می شد. این پیرمرد هر روز با من به حرم می آماد و 

بر می گشت. حضور قلب من کم شده بود. چون باید ماراقاب 

 . ایاااان پاااایاااارماااارد ماااای بااااودم.   

روز آخر قصد خرید ی  لباس داشت. فروشنده وقتی فهمید که 

 او متوجه نامای شاود. قایامات را چاناد بارابار گافات.

من جلو آمدم و گفتم: چی داری میگی؟ این آقا زائر ماوالسات. 

چرا اینطوری قیمت میدی؟ این لباس قیمتش خیلی کاماتاره. 

خالصه اینکه من لباس را خیلی ارزان تر برای این پایار مارد 

خریدم. با هم از مغازه بیرون آمدیم. من عصبانی و پایارمارد 

خوش حال بود. با خودم گفتم عجب دردسری بارا خاودماون 

درست کردیم. این دفعه کربال اصال به ما حال ناداد. یاکابااره 

دیدم پیرمرد ایستاد. رو به حرم کرد و با انگشت دست، مرا باه 

آقا نشان داد و با همان زبان بی زبانی برای من دعا کرد. جاوان 

پشت میز گفت: به دعای این پیرمرد، آقا امام حسین شفااعات 

کردند و گناهان پنج سال تو را بخشیدند. باید در آن شارایاط 

قرار می گرفتید تا بفهمید چقدر از این اتفاق خوشحال شادم. 

صدها بر  از اعمال من جلو رفت. اعمال خوب این ساال هاا 

 همگی ثبت شد و گناهانش محو شده بود.


