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می کند؛ افساس می کند که به او ضربه زده اید؛ واقع قضیبه 
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 صفحه بعد ادامه...

 

 سرمقاله

با چشمانی خون بار شهادت مظلومانه ی عزیزان ارتش را بهه 

خانواده ی معظم شهدا، امام زمان )عج(، نائب بر حق شان، و 

مردم عزیزمان تسلیت و تبریک عرض میکنیهم  سها ایه  

حادثه که به شهادت جمعی از هموطنان و هم استانی ههای 

مون منجر شد موجی از دلخوشی در جبهه ی مخالفان نظام 

جمهوری اسالمی شکل گرفت که هرچند تکهراری امها بهه 

تحقیق که ای  حجم از قساوت غیرقابل تصور و نهابهاورانهه 

است  برخی هم همان مالمت های همیشگی شان را تهکهرار 

کهردنهد  کردند  اگر ای  جماعت در کشور آمریکا زندگی مهی

ارتش چه گهریهبهان  f35سا از سقوط یک فروند هواسیمای 

گفهت  کردند  بعد هم نهایتا ارتش آمریکا می ها که چاک نمی

خلبان ای  فروند دچار ضربه ی خفیف مغزی شده، و ههمهه 

  هم باور شان میشد و تهمهام                 

سوای از حادثه ی دلخراش کنارک ماجراههای عهجهیهب و 

غریب در ای  هفته ها کم نبود  در حالی که اردیهبهههشهت 

گذاشت و مجلا دههم  آخری  روز های خود را سشت سر می

کشید تصویب قوانی  عجیبهی را  واسسی  نفا هایش را می

دیدیم  یقی  که سا لرزه های ای  مجلا را در دراز مهدت 

  خههواهههیههم دیههد                    

از دیگر اتفاق های ای  روز ها هم میتوان سهویهش کهمهک 

مومنانه و همدلی سراسری را نام برد  کاری که امهام عهلهی 

داد  و نه در روز روش  و در برابر دوری هها   شبانه انجام می

ضم  خداقوت به عزیزانی که در ای  سویش نقش آفهریهنهی 

کرده اند انشاهلل که توجه کرده باشیم ههر آنه هه انهجهام 

دهیم نهادینه کردن فرهنگ دستگیری سهت، وغغهیهر   می

مواسات قطعا غیه هایی فراتر از بسته های معیشتی دارد که 

غزم است به ماه رمضان و بسته های معیشتی اکتفها نشهود  

چرا که نهادینه کردن یک سبک زندگی سروسه ای زمهان بهر 

  اسههت                          

اتفاق حائز اهمیت دیگر ارسال محموله ی بنزی  به ونهزوئهال 

هم خبر جالبی بود که ای  هفته منتشر شد  شکاندن تحریهم 

در برابر دیدگان آمریکا لذت خاص خودش را دارد  همی  ماه 

رمضان سارسال بود که ناو هواسیمابر آبراهام لینکل  در خلهیهج 

سنداشتند آمهریهکها  فارس مستقر شد، و جماعت روغنفکر می

کند  امسال اما نوبت بهه  سا از ماه رمضان جنگ را شروع می

جماعت روغنفکر در آمریکا رسیده  غبد آنها اکنهون در ایه  

فکر هستند که اگر تار مویی از سر خدمه ی نفت کش ههای 

ایرانی کم شود، و یا خللی در مسیرش ایجاد شهود، حهتهمها 

شود که ما ایرانی ها بسم اهلل الرحم  الرحهیهم  جنگی آغاز می

  دی ماه گفته ایم                           ۳۱آن را 

شاخص ها و سهام در بهورس را ههم   رشد بی رویه ی ارزش

شاهد بودیم  جهاعتی که دیروز در صف خرید طال و سهکهه 

هستند تا معامهالت  ۹میدوید امروزهای شان را منتظر ساعت 

 بورسی خود را با ژست گرگ وال استریت انهجهام بهدههنهد  

البته گران شدن قیمت طال و خودرو هم معضل دیهگهر ایه  

روزها بود که تغییر قیمت های خودروسازان به قیمهت عهزل 

  وزیر صمت تمام شهد                      

و اما در آخر روز قدس را سیش رو داریم  روزی که تمام جهان 

شود  دوست دارم سخنم را نهه بها  برای فلسطی  هم صدا می

شُعار که شِعار حس  طهرانی مقدم سایان ببخشم  کسهی کهه 

تمام عمر خویش را در تالش برای نابودی اسراییل صرف کرد 

اینجا مدف  کسی ست کهه «بینیم   و ماحصل آن را امروز می

 »مههیههخههواسههت اسههرائههیههل را نههابههود کههنههد 

از  «یقی  کنید که روزی بر سنگ های قبر ما خواهند نوشت:

اتفاقی که همه آن را خهواههیهم دیهد   »نابودگران اسرائیل 

 انشاءاهلل
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نمایندگان مجلا آینده توی فضای مجازی فعالیت بیشتری داشتهه 

باش  نقدها و سیشنهادات رو بشنون بنده شخصا نماینده هایهی کهه 

دغدغه شفافیت،مبارزه با فساد،اشتغال،مسک ،تورم،ازدواج جوانهان و 

 اصالح قوانی  معیوب رو داشته باشه حمایت میکنم 

 علی سیستانی

 علی اکبر رائفی پور

به یاد شهید قدس ، سردار سلیهمهانهی کهمهرهیه  سهراسهری 

بزرگداشت روز قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطیه  مهوج 

بامداد موج دوم ؛ جمعه ساعهت  ۳تا  ۳۱اول ؛ سنجشنبه ساعات 

   ظهههر بها هشهتهک ههای :          ۳۱الهی  ۳۳

                                                        # P a le s t in e 

# Q u d s D a y               

میتوانید از کانال زیر برای دریافت فایل اسهتهفهاده فهرمهایهیهد     

h t t p s : / / t . m e / j o i n c h a t /           

AAAAAE3KzhiL2Wf3K_8XzA  

سایت کلمه به عنوان حامی میرحسی  موسوی در یهک اقهدام 

نباید طومارهای نه به تحریم رو امضا کنیم »وط  سرستانه گفته 

ای  هجم از خدمت بهه امهریهکها  !«تا فشارها رو زیاد تر کنیم

 بسیار بانظیره؛ خداقوت وط  سرستانِ مردم دوست  

 دیبی

 مجید قربانی

سالی که روحانی و ظریف انرژی شون رو گذاشت  رو  ۸اگه ای  

گدایی از امریکا و اروسا تالششون رو میکردن برا جهذب چهارتها 

کشور مثل ونزوئال و طالهاشون رو وارد کشور میکردن اغن ههم 

 دغر هزار توم  شده بود هم کشور صد سال عقب نمی افتاد  
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 صفحه بعد ادامه...

 تابوی ناکارلمدی

 نویسنده :  بهنام فسینی

به اتفاق برادرم سای تلویزیون نشسته بودم  داشهتهم به هه 

دیدم  یک مرتبه سکانا تکراری خواسهتهگهاری  مهندس می

دختر سسر سخش شد و مرا به فکهر فهرو بهرد  افهکهارم را 

خهوب  «میشناختم  سر و ته نداشت  با ای  شروع شهد کهه:

شد سسره خودشو از سنجره ی دانشکده سایی  ننداخت  گفت 

گفهت  خوام و خالص  ولی م  شک ندارم اگر دختره می نمی

خداوکیلی صد توم  میدم، قطعا سسره راضی میشد  خالصه 

گیره، بهذار  دیدم سریال که داره فاز مجموعه های آبکی می

بذار تو حهال خهودم «غرق افکار خودم  باشم  حتی آهنگ

هم توی ذهنم سلی شد اما با سرداخت مبلغهی بهد و  »باشم

اصهال  »بیراه به خواننده اش ذهنم را بیشتر متمرکز کهردم 

دانم چرا همیشه وقتی میخواهم فیلم ببیهنهم ایهنهطهور  نمی

میشود  در ادامه با خودم فکر میکردم چقدر دکتر توفهیهقهی 

داریم که با بی اعتمادی آنقدر سنگ جلوی سایش انهداخهتهه 

اند که محدود و محدود تر بشود  فکر میکردم چهنهد صهد 

مهندس جوادی داریم که به خاطر یه کج خلقی یا نامالیمی 

به جای قرار در وط ، فرار مغزی شهدنهد  دانشهجهو ههای  

اخراجی از دانشگاه چهدبر سر شان می آید؟ اگر طعهمهه ی 

خط فکری و جریان نفوذ نشوند با غول بیکاری و چهه کهار 

کنند؟  بعد با خودم میگفتم همان مهندس جهوادی ههم  می

اگر در کشور بماند شاید یک کارخانه دار احمق سیدا بشهود 

که قدرش را نداند  وای به حال آنکه از دانشگهاه بهیهرونهش 

انداخته اند  بعد با خودم میگفتم چقهدر طهرح صهنهعهتهی 

دانشجویی داریم که بی اسرانسر مانده اند و در عهوض بها 

واردات در همان حوزه کمر تولید کننده ی داخلی شکسهتهه 

تا چرخه ی معیوب اقتصاد در کشور، لنگان لنهگهان تهر از 

 هههمههیههشههه بههر لههبههه ی سههرتههگههاه تههلههو بههخههورد 

سرتان را درد نیاورم  دلم برای ملت و مملکهتهی کهه درس و 

دانشگاه و دانشجویش چنی  وضعیتی دارند سوخت  همی  یکی 

دو هفته ی سیش بود که خبر دستگیری دو دانشجو به خهاطهر 

شود که یهک  رابطه با گروهک رذل منافقی  منتشر شد  چه می

دانشجو راضی به مرگ هم وطنانش به شیوه ی ترور های دههه 

شصتی بشود؟ برای خود چه آینده ای ورای آب ههای ایه  

سرزمی  متصور شده اند که اینگونه چشم شان را بهر زنهدگهی 

انسان ها )نه هموطنان خود( به راحتی می بهنهدنهد  راسهتهش 

نگرانی ام بیشتر و بیشتر میشد، و از ای  نظام آموزشی نهاامهیهد 

می شدم  چرا که خروجی اش نیرویی افسرده و بهی اعهتهمهاد 

بنفا است  اصال ای  غول بی شاخ و دم چه میخواهد از جهان 

بینیم، هیچ؛ روز بهه  استعداد های مان؟ چرا تغییر مثبتی که نمی

شود؟ چرا هیچ کا بهه فهکهر  روز اوضاع دانشگاه ها بد تر می

ارتباط موثر دانشگاه با صنعت نیست؟ اصال مباحث علمی اش به 

کنار  در مبحث اخالقی به کجا رسیده ایم؟   مگر موی منهاسهب 

و لباس آراسته ضام  اخالق نیکوی یک شهروند اسهت؟  یهک 

تواند مدرک دکهتهری داشهتهه  آدم جنتلم  کت و شلواری نمی

باشد و زنش را در حمام به ضرب گلوله بکشد؟  کاش اگر حضور 

در دانشگاه ها به جامعه ی شاغلی  کشور نمی افزاید، حهداقهل 

سطح شعور شهروندی را باغ ببرد ای کاش به جای ایه  ههمهه 

تاکید بر حواشی و ظواهر، بر اصل و بط  و مت  مهاجهرا نهیهز 

شد و انسان های فرهیختهه )تهر ( ای  حساسیت نشان داده می

  شههدنههد                وارد جههامههعههه مههی

رشته ی افکارم را فریاد برادرم ساره کرد  با تعجب نگاهش کردم  

شود دوباره بتهوانهیهم فهوتهبهال  گفت کی ای  قرنطینه تمام می

ببینیم؟  متوجه شدم مدت هاست ب ه مهندس تمام شده و در 

 افکارم غوطه ورم 
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 ع ش ق   پبسبت   مبد ر   

 نویسنده : علی بهمنی

مطمئ  هستم تمامی خوانندگان عزیز ای  سیاهه تا به امروز 

اند که در ساسخ به سرسش در مورد نحهوه  ای  تجربه را داشته

رفتاری غیر منطقی یا خالف دینی از طرف نسل جهوان بها 

شوید  دلیل اینکه نسل امهروزه  خواد مواجه می جمله دلم می

اکثرا برای توجیه رفتار خودشان به جای منطق از عهواطهف 

 استفاده میکنند کجاست؟

جایی نظام ارزشی با نظام ترجیحی  ساسخ ای  سرسش در جابه

است  به ای  منظور که در نسل جوان امروز که در جهان بهه 

معروف هستند نظام ارزشی باید و نبایدها به نهظهام  zنسل 

خواهدها تبدیل شهده اسهت  ایه  نسهل  ترجیحی دلم می

سذیرد و ساختارشک  عمهل  های نسل قبل خود را نمی ارزش

های ای  نسل ارثی نهبهوده و  کند به همی  دلیل ارزش می

باشد، ای  نسل مطلبی را به دلیل اینکه بزرگتر و  انتخابی می

گوید نمی سذیرد، ای  نسل قاعده هها را  سدرش به او به می

عالیق خود را بهر تهمهام  zداند نسل  برای شکسته شدن می

ای را  بخشد به عنوان مثال بازی های رایانه موارد اولویت می

کند و ماهر شدن در یک بهازی  به صورت مفرطی دنبال می

برایش ارزش است   تمامی ای  عوامل شرایطی را به وجهود 

اورده است که نسل قبلی در درک نسل جدید بها مشهکهل 

 رساند  مواجه هستند  حال تمام ای  موارد ما را به اینجا می

ها و شیوه تربیتی موجود برای ای  نسهل مهنهاسهب  که رفتار

طلبد برای اثرگهذاری   نیست ای  نسل زبان و رفتار خود را می

های نوی  فرهنگی نیاز داریهد   بر روی ای  نسل شما به المان

شاید عده از شما بگویید خوب که چه، اثر گزاری ایه  نسهل 

چه اهمیتی دارد؟ جواب ساده است ای  نسل با تمام صفهاتهی 

که در باغ ذکر شد نسلی بسیار خالق و مصمم در رسیدن بهه 

خواسته هایشان هستند درضم  شما اگر برای بخش بزرگهی 

 ای نداشته باشید دیگران دارند  از نسل آینده خود هیچ برنامه

سندارید سخت تر است بهرای  عمل به ای  مهم از ان ه که می

اش اموزشی  است که بتواند ساخهتهار رده ههای  اینکه غزمه

عصبی موجود رابه صورتی اصالح گرداند که نظام فکری فهرد 

متحول گردد  سا نیاز به روانشناسی در آموزش و رفتهار بهه 

گردد  هم نی  شما برای سخ  گفت  با ایه   شدت حا می

نسل باید مانند سدری عمل کنید که فرزندانی دارد بها انهواع 

های بسیار گوناگون ای  نسل به سراغ  رفتاری مختلف و سلیقه

آید شما باید به سراغ آن بروید   در سهایهان ایه   شما نمی

کنم که مهلت ما برای اصالح رفتهار در  موضوع را گوشزد می

برخورد با ای  نسل محدود است سا اگر سریه  تهر عهمهل 

نکنیم در آینده با مشکالتی بسیار عمیق تر روبه رو خواههیهم 

 شد  

 ترجیح به جای ارزش

 نویسنده :  محمود تشاری
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کردنهد  آنان که طومار تحریم علیه مام میه  را امضا می

 را خبر کنید؛ تحهریهم هها بهاغخهره نهتهیهجهه داد 

 

سنج نفتکش ایرانی با سرچم سه رنگ کشورمان در حهال 

سیمایش مسیر ونزوئال در آب های آزاد هستند  ای  رژه 

ی دریایی با سرچم کشورمان که به معنای شهکهسهته  

شود نه تنها اقهدامهی در  علنی تحریم ها محسوب می

سرهیز از خام فروشی ست بلکه صادر کردن بنزیه  بهه 

ونزوئال در ازای دریافت طال به نوعی نادیده گرفت  دغر 

 و دهان کجی به امرریالیسم فرسوده ی آمهریهکهاسهت 

ونزوئال در حیاط خلوط آمریکا قرار دارد و ای  نفتکهش 

ها برای رسیدن به قاره ی آمریکا غزم است عربستان را 

دور زده، از بیخ گوش رژیم جعلی صهیونیستی گذشته، 

و از تنگه ی جبل الطارق که تحت سیطهره ی دولهت 

فخیمه بریتانیا ست عبور کنند  و ای  یعنی در بهرابهر 

سیمانانش تحریم هها را در ههم  دیدگان آمریکا و هم

شکنیم  رزمایش قدرتی که سیام افول امرریالیسم را  می

 به جهان مخابره خواهد کرد 

 سرنگ خودکفایی

 نویسنده : مصطفی بشرایی

 ظالم یا مظلوم

 نویسنده :  سید میثاق هاشمی

مجلا دهم با تمام فهراز و فهرود ههایهش،ایهرادات و 

اشکاغتی که داشت،امروز رسما به سایان رسید مجهلهسهی 

که به گفته ریاست آن،بیش از ده هزار تذکر به دولت در 

آن داده شده است و هم نی  در ای  مجلا بهیهش از 

قانون به تصویب نمایندگان ملت رسیده که حهدود  ۳22

دو سوم آن به صورت لوایح بوده است سؤال اینجاست که 

قانون که در ای  چهار سهال یهه تصهویهب  ۳22آیا ای  

رسیده،چقدر توانسته درد مردم را دوا کهنهد؟آیها ایه  

مجلا توانسته با ایجاد قانون،به اقتصاد کشهور کهمهک 

کند؟ یا اینکه جلوی قاچاق و فرار های کالن مهالهیهاتهی 

رابگیرد؟ و تعدادی زیادی از ای  قهبهیهل سهواغت کهه 

خودتان بهتر از م  به ساسخشان اگاه اید به گفته عهلهی 

غریجانی، ای  مجلا مظلوم بوده است آیها واقهعها ایه  

 مههههجههههلهههها مههههظههههلههههوم بههههوده؟      

تحلیل های بسیاری وجود دارد که خودتان بهتر از مه  

 می دانید،سا باید به آینده و مجلا بعدی امیدوار بهود 

که شاید از مجلا یازدهم بخاری بلند شود و بتوانهد بها 

 تصویب قوانینی درست و به جا، به کمک مردم بیاید 



اِی سسر ها خوش به حالشون، کیف میکنند  خوش 

میگذره حتما  بایدم بگذره نوش جونشون  یه وقتهی 

که ب ه بودم یه سسره ای عاشق خالم شده بود  فکر 

بار اومد خواستگاری  اینا رو  ۳1کنم ع  قریب به 

شینیدن که میگ  ساشته در رو از جا میکن ؟ اینهو 

ما به چشم دیدیم از با اینا با خاندانشون اومهدن 

و رفت  که سدربزرگم رفت در رو عوض کرد) البهتهه 

سوسیده بودن در هم بی تاثیر نبود( خالصه هر چی 

اومد بهش ندادن که ندادن  یادمه اون شبا خهونهه 

سدر بزرگ بودیم   شب هم که همه میخوابیدن مها 

ب ه ها بیدار بودیم و بازی )ای یادش بخیهر(  اون 

شب زد و همه ب ه ها خواب رفت  م  موندم تنهها  

خالصه شب و سر صداهای عجیبی که از بیرون در 

وسنجره میاد باورتون نمیشه که از تلویهزیهون ههم 

صدا در میومد  منم خوابم نمی گرفت  یعنی وضعی 

بود  ولی از یه دیقه ای به بعد یه صدا ههی تهکهرار 

میشد  تق   تق    تق    خانمی که شما باشی ان ونان 

تو دلم ترس افتاده بود که گفتم اخ جنه و اومهده 

سراغم  اخه دیروزش عروسهک غلهه رو دزدکهی 

برداشته بودم  صدا از طرف اتاق خالم میومد مهنهم 

دقیقا سشت به همون اتاق بودم  یعنی وض  طهوری 

بود که جرعت نمیکردم سرم رو برگردونم کهه یهه 

دفعه صدای تق، شد صدای شکست  شیشه  ههمهه 

از خواب سریدن بابام گفت چی شده چی شهده آی 

 نویسنده خواهِر رزی

٩ 

دزد آی دزد  یه خواهر کوچیک هم داشتم کهه تها 

هرچی میشد مینداخت گردن م ، اونم همی  کهه 

دید م  بیدارم گفت کار اینه همه نظرشهون اومهد 

روی م   م  که خودم داشتم از حال مهیهرفهتهم 

میخواستم به سیر و هر کی بگید قسم بخهورم کهه 

م  نبودم که یه دفعه صدا از طرف اتاق خالم اومد  

خالم ان نان داشت تشر میزد  که همه رفته  تهو 

اتاقش  بله کار اقای عاشق بود  خالصه منم رفتم تا 

ببینم چی شده  خخخ خالم داشت میگهفهت چهرا 

شیشه رو شکوندی اونم مظلوم سایی  تهو کهوچهوه 

وایساده بود، سرش رو انداخته بود سایی  و میگفهت 

ببخشید دستم در رفت میخواستم بیهدارت کهنهم 

بگم شیرینی برات خریدم  بابام که گهرفهتهش بهه 

ان نان ناسزاهایی که بنده از تکرار انها عذر تقصیهر 

دارم  همه اون شب بهش هر چی خواست  گفهته  

به جز خالم که فقط گفت چرا شیشه رو شکونهدی  

اما راستش م  دلم براش سوخهت خهیهلهی ههم 

سوخت  خیلی ادم خوبی بود و دانشجو  اما سول تهو 

جیبی هاش رو جم  کرده بود تا برا خالم شیرینهی 

که دوست داره بخره، البته ای  رو بعدا فهمهیهدیهم  

روز بعد خالهم رو بها  ۳1خالصه سسره ول نکرد تا 

تها دخهتهر  ۱سالم و صلوات عقد کرد و اغن هم 

دارن  حاغ میگی  چیه ما بیکاریم خاطرات خهالهه 

زنکی دوران کودکی تو رو بخونیم  نه خهب امهروز 
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شده ایم  بایک خنده دلمان میهرود و دل را در 

دست کسی میگذریم که ممک  است شهب قهبهل 

ولنتای  با ما بهم بزند و با هم اتاقیمان بهاشهد  بهه 

همی  راحتی، میبینی چهقهدر ارزان  خهودمهان 

خودمان را فروختیم شاید برای سال ههای ایهنهده 

باید خواستگاری را فراموش کرد چهون ان سسهر 

انقدر از حا عاطفه و نیاز جنسی اش سر شده کهه 

دیگر جا ندارد  جالب است که انها هیچ گاه سیر هم 

سالگی هم مها  ۱2نیمشوند یعنی اگر هم بشوند در 

سالگی هم مشتری انههها  02خود را میفروشیم در 

 هستیم  همه اش بحث نیاز سولی نیست اکهثهر مها 

همه اش بحث نیاز سولی نیست اکثر ما بهرای رفه  

تشنگی محبت به طرف سراب میدویم چیزی نمهی 

یابیم و باز به طرف سراب دیگر میدویهم ایهنهقهدر 

میدویم تا از همان تشنگی ههالک مهی شهویهم  

شکست میخوریم و افسرده میشویم یا خهودکشهی 

میکنیم و یا به همه چیز و همهه کها بهدبهیه  

میشویم و شاید هم یک فمنیست دو اتیشه شهویهم 

که زمی  و اسمان را به هم بدوزیم تا ناکامی خهود 

را با انتقام از دیگر سسر ها بهگهیهریهم  مها ارزان 

 نبودیم ارزان خود را فروختیم    

اون سسرا هنوز هم هست  ولی خهب دیهگهه غزم 

نیست ساشنه در رو از جاش بکن  کافیه یه اینسهتها 

داشته باش  تا کرور کرور دختر تور کن   دخهتهرا 

هم راحت خودشون رو میسرارن بهش  حهتهی نهه 

یکی، گاهی میبنی عی  ای  خانواده گوزن هها یهه 

تا دختر؟ اخه غمصهب بهزار بهرا ههم  1سسره با 

صنفیات بمونه  نمیدونم اغن وضعیت دخترا بههتهر 

شده؟یعنی دیگه ارج و قرب ما رفت باغ؟   اما مه  

میگم خودمون رو فروختیم، ارزون هم فروختیم بهه 

تشنگی یه احساس سرریز شده، برای یک تکیه گاه 

نامطمئ ، به روز های زودگذر که معموغ انتهاش با 

تموم  «که م  و تو مناسب هم نیستیم»ای  جمله 

میشه  یا خیانت به شوهر ایندهمون که احساساتهی 

که باید به سای او خرج میکردیم در غبه غی کوچه 

ها و خیابان ها به باد دادیم  واقعا دیگر سسرها چهرا 

 باید ازدواج کنند وقتی اینقدر ما سهل الوصول 
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شنیده ام فرهاد کأنه مجنون در مسیر دیوانگی قهدم نهههاده  

 »شود  بیا موقتی به عقهدت درآورمهش  شیری  دارد تلف می

خسرو با خودش گفت ای  دیگر کیست؟  چرا آیدی سهیهجهش 

pgu داند ازدواج مهوقهت  دارد؟  اگر دانشجو باشد حتما نمی

یعنی چه  اگر هم دانشجو نباشد که بی خود مهیهکهنهد اسهم 

دانشگاه را لکه دار کند  خسرو بدون هیچ حرفی ای  سهیهج را 

  بالک و ریرورت کرد                       

نظامی ماند و شیری   به شیری  گفت گویا کسی حاضر نیست 

تو را بگیرد  معذرت میخواهم  شیری  هم هرچه فحش بلد بود 

برده  نثارش کرد و گفت م  دل از فرهاد ها و کی خسروان می

کنی؟  او هم سهیهج فهیهک  ام، حاغ تو مرا ترشیده خطاب می

  نظامی را ریرورت کرد                             

و اینگونه بود که دوباره سیج فیک نظامی از دسترس کهاربهران 

  فضای مجازی خارج شد                      

کمی بعد شیری  با خودش فکر کرد اگهر آدم خهودش ههم 

بخواهد دست به هم ی  کاری بزند غزم است خانواده اش را 

در جریان بگذارد  نه یک ادمی  ناشناس را  و سخت از تصمیم 

  نافرجام خود سشیمان شهد                    

خسرو و فرهاد اما سزشکان شدند و خواستند آن سیج را سهیهدا 

کنند و به خیال خامی دست یابند  اما ریرورت کردن ها کهار 

 خودش را کرده بود و دیگر نمیتوانستند آن سیج کذا را بیابند

 قسمت پنجم

  ای  داستان واقهعهی اسهت                  

 

نظامی گنجوی که اینستاگرام سیج فیکش را بسته بهود بها 

خودش می گفت حاغ که ای  طور است می روم خهودم را 

چسرانم به دانشگاه خلیج فارس  اینطوری از فیک بهودن  می

در می آیم  صفحه ای ساخت و اسمش را ازدواج مهوقهت 

هم آخر آیدی اش گذاشت و  pguدانشجویی گذاشت  یک 

شناخت فالو کرد  اما جهو  شناخت و نمی با آن هر که را می

غالب دانشگاه علیه او بود  فرهاد که عکا های بهدنسهازی 

کرد از همی  سیج سیغام در  اش را در اینستاگرام منتشر می

یافت کرد که هیکل خوبی داری  بیا و یکی از فالهوور ههای 

   مهههرا بهههگهههیهههر              

اما فرهاد با خودش گفت عشق یکی، یار یکی  دل یهکهی، 

 دلدار یکی  بعد سیج فیک نظامی را بالک و ریرهورت کهرد 

شیری  که چندی  بار از ای  سیج ریکوئست دریافهت و رد 

کرده بود، عاقبت با یک سیام در دایرکت مواجه شد  نظامهی 

که سیر تا سیاز خسرو و شیری  را خودش نوشته بود چنیه  

م  از بی مالحظگی فرهاد نسبت به تهو خهبهر  «سیام داد:

دارم  اگر بخواهی میتوانم خسرو را متقاعد کنم تها بها تهو 

                                    »ازدواج کند  امها مهوقهتهی 

کرد م  اگر بتوانم موقتا با خسهرو  شیری  با خودش فکر می

توانم اورا متقاعد کنم تا همیشه با هم باشیم  اصهال  باشم می

 شهایههد هههم بهه هه دار شههدیهم    سها قهبههول کههرد  

نظامی عی  شتر کف از دهانش جاری شهد  ایه  بهار بهه 

 «دایرکت خسرو رفت و اینگونه نهوشهت

 ع ش ق   پبسبت   مبد ر   

 نویسنده : علی بهمنی
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اردیبهشت خبری تلخ و ناگوار از سواحل مکران در رسهانهه ۳۳  

های کشور شروع به سخش شدن شد برخورد اشهتهبهاههی و 

خطای انسانی از طرف ناوچه جماران باعث ایجاد ای  حهادثهه 

  دردآور شههههد           

شهدا ای  حادثه کامال مظلومانه در ماه مهمانی خدا بهه دیهار 

حق شتافتند حتی در بی  آن همه سیل تسلیتهی کهه بهرای 

اکرای  آمد دریغ از یک تسلهیهت شهایهد 1۳۵شهدای هواسیما 

درس نخواندن در دانشگاه های معتبر و هم نیه  نهداشهته  

اقامت کانادا دلیل شد که کک هیچ کدام از آن به قول معروف 

عزیهز سهرسهر شهده را ۳۹سلبریتی ها نگزد   مگر میشود ای  

فراموش کرد که در گرمای طاقت فرسای دریای جنوب در اوج 

شرجی و در منطقه ای حساس که شاید راهبردی تری  نقطهه 

دریایی جهان است میشود گفت کولیدر شرق به غرب    شهایهد 

ما بیخیال شده ایم نسبت به همنوعانهمهان و فهقهط درجهه 

تحصیل و نوع زندگی باعث ایجاد واکنش در ما شود  وای برمها 

اگر اینگونه رفتار کنیم که ای  همان نژادسرسهتهی اسهت نهه 

سوستی نه جنسیتی و نه رنگی یک نوع خطرناک نژاد سرسهتهی 

  مدرک تحصیل سبک زندگی                       

در ای  چند روز هجمه عجیبی یه نیروهای دفاعی کشور وارد 

شد و انواع و اقسام جک ساخته شد،سرسر شدن جهوانهان ایه  

کشور در هر صورت دردآور است ولی ای  همه هجمه عجهیهب 

نیست چون همه از رسانه های معاند و آن ور آبهی اسهت بهی 

 چشم و رویی است تالش های نیروهای دفاعی کشور را نادیده  

بگیریم در شرایط سخت و ویژه خاورمیانه خطای انسهانهی در 

 مورد آن اشاره مهیهکهنهم:۱همه جای دنیااتفاق می افتد که به 

هواسیمای مسافربری روسهیهه در آب ههای ۳2۳0 در سال ۳

مالزی مورد هدف قرار گرفت که به گفته مقامات مهالهزیهایهی 

اشتباه سامانه دفاعی ای  کشور باعث ایجاد ای  حادثه شد کهه 

خدمه هواسیما شد که حتهی ۳1مسافر و۳۸۱باعث کشته شدن 

 غشههه هههواسههیههمهها هههم دیههگههر سههیههدا نشههد 

سال گذشته در مقهالهه ای بها cnn زاکاری کوه  تحلیلگر ۳

استناد به گزارش کنگره آمریکا درمانورهاو تمری  های نظامهی 

به مراتب بیشتر از تلفات آنها در میدان ههای واقهعهی نهبهرد 

است بر اساس گزارش کنگره آمریکا در فاصهلهه سهال ههای 

درصد از تلفات نظامیان آمریکا ناشهی از ۱۳۱۹، ۳2۳۸تا۳22۲

 وقههوع اتههفههاقههات سههیههش بههیههنههی نشههده اسههت 

تها ۳222 طبق آمار رسمی وزارت دفاع انگلیا طی سالهای ۱

نفر از سرسنل نظامی در تمهریهنهات بهر اثهر ۳0۱، ۳2۳۸اوت

  اشههتههبههاهههات کشههتههه شههده انههد          

کشورها خیلی وقت ها اشتباهات نظامی خود را اجازه انتهشهار 

نمیدهند ای  اشتباهات را باید سله ههای تهرقهی در جهههت 

استحکام و برطرف شدن ایرادات بدانیم و قطعاهیچ توجهیهههی 

  قهههابهههل قهههبهههول نهههیهههسهههت        

امید به کمتر از شدن اشتباهات و از دست نرفت  نیروی جوان 

کشور با انرژی و همت مضاعف و تالش برای ساخهت ایهرانهی 

  آبهههاد                  

 

 

 

پرواز به وقت کنارک!                    

 نویسنده : محمد مهدی فرجی
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داشتم بخشی از صحبت های رییا جمهور را میدیدم که در 

اردیبهشت ایراد شد   ۳0نشست هیئت دولت، صبح چهارشنبه 

 گفتند  ایشان از آشکار شدن زوایای ناوچه ی کنارک سخ  می

کمی چشم دواندم  غایب بزرگ ای  جلسه، رضا رحمانی، وزیهر 

مخلوع وزارت صمت بود  آقای وزیر که انتقادات عدیده ای بهر 

وارد بود، به محض اینکه مغضوب مافیای خودرو قهرار  وزارتش 

گرفت از سوی دفتر ریاست جمهوری عزل شد  ای  دفتر سیش 

 ۹۸از ای  در زمان وزارت آقای شریعتمداری هم در شهریهور 

میعاد صالحی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشهور را عهزل 

کرد  ای  عزل در سی افشای حقوق های نجومی تهوسهط ایه  

مدیر اتفاق افتاد  ای  عزل ها چرا برای مردم شفاف تهوضهیهح 

داده نمی شوند؟  دیدم نه تنها هدف مسئله ی قهرار گهرفهتهه 

شدن ناوچه کنارک، که چیزهای دیگری هم برای شفاف شدن 

جمهور که تاکید دارند باید دغیل ایه   وجود دارد آقای رییا

موضوع بررسی و روش  شود بد نیست در نظر بگیهرنهد  کهه 

گرفته سیرامون سقوط هواسیمای اوکرایهنهی  های صورت  بررسی

 نیز مشخص و اطالع رسانی نشده است  به عالوه زوایای خفته 

در ماجرای شلیک سدافند هوایی به سمت سرنده ی جهنهگهی 

شهید عباس بابایی نیز سال هاست در هاله ای از ابهام است  و 

یا مسببی  ترور بی رحمانه ی شهید حس  آیت نیز هیچ گهاه 

  مشخص و معرفی نشهدنهد                    

 گذرد و چنی  اتفاقاتی بدون روش  شدن مطلب، و  سال ها می

شوند  اگر  شفافیت اذهان عمومی به دست فراموشی سررده می

عزمی برای شفاف سازی وجود دارد غزم است در وهله ی اول 

قوای مجریه، مققنه، و قضاییه، و در مرحله ی بعد نهیهروههای 

چنینی روشنهگهری  مسلح بصورت توأمان نسبت به اتفاقات ای 

غزم را داشته باشند  سکوت در قبال ای  دست مسهائهلهی و 

سوشیده ماندن زوایای امر، بیش از آن که به سود امنیت مهلهی 

باشد، در تعارض و تناقض با آن است  به ویژه اینکه محهتهوای 

شبهه افکنانه و کذب در فضای مجازی که با ههدف انهحهراف 

شود ضربات جبران ناسذیری به اعتمهاد  افکار عمومی منتشر می

  کههنههد                    مههردم وارد مههی

خالصه اینکه آقای رییا جمهور، بسم اهلل؛ ریز ماجرای عهزل 

 وزیر را علنا اعالم کنید   

 داعیه شفافیت؟! کافی نیست

 نویسنده : محمد منافی
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 نه خدا توانمش خواند...

 نویسنده :  علی عمرانی

در کعبه وغدت یافت  برای خدا لب به سخ  گشهود، بهرای 

قدم برداشت، برای خدا مردانه ایستاد، برای خدا در بسهتهر 

خوابید، یا که در خانه نشست  برای خدا به حرب علیه باطهل 

رفت و عاقبت در محراب مسجد، غرقه در خون خویهش، بهه 

خدای کعبه قسم یاد کرد که رستگاری را در شهههادت فهی 

  سبیل اهلل می بیهنهد                        

 نویسهم عهلهی، بهخهوانهیهد  عهلهم، عهدل و عشهق می

 نههویسههم عههلههی، بههخههوانههیهد حههلهم، زهههد و تههقههوا مهی

 نویسم علی، بخوانیهد فضهلهیهت، عصهمهت ومهعهرفهت می

 نویسم علی، بخوانید کرار، ابوتراب، و امهیهرالهمهومهنهیه  می

مانند  چگونه کسهی را وصهف  واژگان از توصیف علی باز می

توان کرد که به حرمت وجود سر برکتش حهتهی عهدم ههم 

  هسههتههی یههابههد؟                      

زد عادل تری  مردم بود  و  آن که اگر بر مسند قضا تکیه می

نشست، فاضل تری  خهطهیهبهان   اگر بر منبر رسول خدا می

چنان ه به محراب می ایستاد عاشق تری  عابدان، و اگر کمهر 

 به جهاد می بست، بی سروا تری  فدایی و جهان بهاز بهود  

علمش را نه نهایتی، چنان که بر نهان آسمان و زمی  بیش از 

کوچه سا کوچه های کوفه اشراف داشت  و حلمهش را نهه 

کرانه ای، که هر چه داشت در طبق اخالص در راه خدا فهدا 

کرد؛ خار در چشم و استخوان در گلو ساکت مانهد، و بهرای 

  خدا به فریاد در آمد                       

چه سعادتی چاه های کوفه را که علی با آنهها از ههر دری 

گفت، بی آنکه بیم بی بصیرتی از ایشان می داشهت   سخ  می

به ریگ ریگ کوچه های کوفه رشک برده ام که ساخور گهام 

های مردی بودند که بر شانه ی سیامبر سا گذاشت، و کعبه را 

 کدگی زدود   از بت

 اشهههتهههبهههاه سهههههههوی یههها عهههمهههدی ؟؟؟؟؟

سرکار خانم موغوردی ، گفتید عهکها حهمهایهت از 

همجنا بازی را به صورت اشتباهی در کانالتان گذاشته 

  اید                              

گیرم که درست می گویید ؛ ولی نیاز هست به تعهدادی 

سؤال ساسخ دهید تا خیالمان از حالت خواب و بیداریتان 

  راحت شود                          

آیا حمایت جانانه تان از نزار زاکا)جاسوس آمهریهکهایهی 

 لبنانی اغصهل( ههم بهه طهور اشهتهبهاههی بهوده؟

رها کردن ای  همه زیبایی های سیاده روی اربهعهیه  و 

متمرکز شدن و بزرگنمایی زباله های اطراف جاده سیهاده 

  روی هم اشتباهی بود؟                    

مواض  گاه و بیگاهتان در حمهایهت از انهدیشهه ههای 

فمنیستی و زیر سئوال بردن قوانی  مملکت را کهجهای 

  دلمهان بهگهذاریهم؟                   

لطفا نفرمایید که حمایت تمام قدتان از سند ننگهیه  و 

علی رغم نهی صریهح رههبهری ههم  ۳2۱2استعماری 

  اشتباهی بود                          

امیدوارم که همه ای  موارد مذکور ههمهان طهور کهه 

خودتان ادعا کردید اشتباه خواب و بیداری بوده باشد و 

ما هم سخت گیرانه و به اشتباه ، انگشت اتهام به سمهت 

 جنابعالی بلند کرده باشیم 

 خواب سهو للود

 نویسنده : فسین اسالمی
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یکی از اصول مهم اندیشه امیرالمومنی  علی علهیهه السهالم،لهزوم 

استقرار حکومت برای انتظام امور مردم و سامان یهافهته  نهظهام 

اجتماعی است زیرا برقراری امنیت داخلهی،تهوازن اجهتهمهاعهی و 

نظم،وصول بودجه عمومی،جلوگهیهری از ههرج و مهرج ودفه  

فساد،جنگیدن با دشمنان و متجاوزان،فعالیت دستگاه قضهایهی و 

اجرای احکام و مقررات قانونی،از اموری است که جز بها تشهکهیهل 

حکومت میسر نخواهد گشت و در سخنان امام علی علیه السالم به 

 ایههههه  مهههههههههههم اشهههههاره شهههههده اسهههههت 

ایشان هنگامی که سخ  خوارج را که میگفتند:))غ حکم اغ ال  ((

  ،شههنههیههده،فههرمههودنههد:                       

سخ  خوارج سخ  حقی است کهه از آن اراده بهاطهل مهی «

شود   مردم چاره ای ندارند جز اینکه زمامداری داشته باشهنهد،چهه 

نیکوکار یا بد کار مؤم  در امارت و حکومت او )حاکم نیکوکار( بهه 

طاعت مشغول است،و کافر بهره خود را می یهابهد، و بها قهدرت 

او،بودجه عمومی جم  آوری و با دشم  سیکار شود،امنیت راه هها 

تضمی  گردد حق ضعیف از قوی گرفته شود تا خوبان به راحهتهی 

  »زندگی کنهنهد و مهردم از شهرج فهاجهران آسهوده گهردنهد

مواردی که در سخ  امیرالمومنی  آمده از ضروری تری  نیاز ههای 

اجتماعی است که باید به وسهیهلهه نهظهام حهکهومهت بهرآورده 

شود بنابرای  نیاز به حکومت،از بدیهی تری  اموری است که عهقهل 

فطری بدان حکم می کند ای  امر به گروهی از انسان ها یا زمهانهی 

خاص بستگی ندارد، بلکه در همه زمان ها نیهاز بهه زمهامهدار و 

 تشکیالتی که جامعه را اراده داشته است و دارد 

 نویسنده : سید میثاق هاشمی
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 راوی: زهرا موسایی

کتاب ارتداد نوشته وحید یامی  سور، اثر فوق العاده جذابی 

که با یه شوک بزرگ شروع میشه  شوکی که وادارت مهی 

 کنه چند بار برگردی و تاریخ حهواد  رو چهک کهنهی  

کتابی که مبنای فکری و عقیدتی حضرت آقا و مجاهدیه  

غی داسهتهان  خلق و فرح رو خیلی دقیق و جذاب، در غبه

  عههاشههقههانههه خههود تههوضههیههح مههیههده         

ماجرا از جایی شروع میشه که امام خمینی)ره( یه دستهور 

مهمی رو میدن و با اطاعت نکردن مردم، یه سری حهواد  

  تلهخ بهه وقهوع مهی سهیهونهده کهه            

 

 

بودن کج راهه گاه به قدری واضح است که تردید های   کج

فیلسوفانه معنایی جز وسوسه نهدارد  شهکهاکهیهت حهق 

آدمیست، تا وقتی که به آلودگی شک باورمند نشده باشد؛ 

 سا از آن 

٤١ 

تردید و دست دست کردن و تعلل، چیزی جز تهرس و 

 بههزدلههی در سههیههمههودن راه حههق نههیههسههت 

 شههک هههم مههخههلههوق خههداسههت، یههونهها؟ -

  بی شک                               -

 چهههرا خهههدا شهههک را خهههلهههق کهههرده؟-

چون یقی  را هم خلق کرده و یقی  بدون شهک بهی -

  مههعههنههاسههت                       

حاغ که مجسمه یقی  از میان ما رفته، م  حهق دارم -

  شههک کههنههم؟                  

گمان می کنم شک مثل جانور مرموزی، کُنج و کهنهار -

قلب سنهان می شود تا به وقت خواب آلودگی ایمان سهر 

برآورد  به گمان م  شکِ بعد از یقی  صد چنان مخوف 

تر از شکِ سیش از یقی  است  شک سیش از یقهیه  بهه 

 جلو می راند و شک سا از یقی  زمی  گیر می کند 


