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های الزم افزاایز   خدای ناکرده دانشگاه بدون داشتن زیرساخت

تعداد ورودی داشته ها، نه، اصال. اتفاقا ما افاای  ورودی داشتیم تا 

جزا   ی همین هرج و مرج ها و هزردنزلزیز ز  بتوانیم به پشتوانه

متعاقل ، مدیران وزار  ع وم را وادار کنیم که دانشزگزاه بزایزد 

نگر باشید و زیزادی  های  افاای  یابد. کم  هم آینده زیرساخت

ننقید)فعل امر منف  از مصدر نقیدن(. تازه شما هنوز در اولزیزن 

اید و از کسز   برای خروج از کالس از استاد اجازه نگرفته  ج سه

شود ساعت تفریح توی حیاط والیلال بازی کنیزم!   اید م  نپرسیده

ول  ناراحت نلاشید. منتظرتان هستیم. و باالخره با هم و در کزنزار 

 هم ورود تان به دانشگاه را جشن خواهیم گرفت.

که بگذریم نوبزتز  هزم  ۰۰۱۱و  ۹۹های دانشجویان  از مظ ومیت

ی زمزانز   است که در این بزازه ۹۹و  ۹۹های  باشد نوبت ورودی

تان و  دیدیم شوند. ای کاش با روپوش م  التحصیل شده یا م  فارغ

انداختیم. ول  مالل  نیست.  های تان عکس م  از کاله هوا انداختن

تان با مسئزولزیزن تان سالم باشد و در واپسین ارتلاط همین که تن

تان ست تا کالهتان هموار باشد کاف ی صدور مدرک دانشگاه زمینه

 تان گردو بشکانید   را باال بیندازید و با دنلالچه

زدن را از دانشجو بگیری انگار مزریز   چقدر نق زدیم  اصال اگر نق

وسوی مطالله بگزیزرد،  های  سمت زدن رمق؛ و اگر نقشود و ب  م 

ی مزا  شود که زه  سعاد  ست  برای همه پذیرد و نقد م  دال م 

 اگر که چنین شود.

تان هستیم و امیدواریم صدای رسای  های نقادانه انتظار نقیدن چشم

 تان باشیم :( های نقیدن

 ع   عمران 

 

خواست نق باند از کملود فضای  اگر دو سال پی  یک دانشجو م 

آموزش  و کارگاه ، کملود یا نلود فضای رفاه ، حداق ز  بزودن 

ی دیرهضم سز ز   واحد، یا کوبیده فرصت انتخاب استاد در انتخاب

نِقید )فعل ماض  استمراری از مصدر  کرد و م  سرویس را بهانه م 

شان با مزا فزر   های نقیدن(. اما دانشجویان نوورود جنس نق زدن

هزای  انزد، از کزالس ها از کار  دانشجوی  که نگزرفزتزه دارد؛ آن

اینترنت  که به آن عاد  نداشتند، از آموزش  که شاید در حداق   

ترین کیفیت برایشان ارائه شده، ناالن اند. و اللته که ما نیا در این 

 ناله ایم  درد مشترک با ایشان هم

چزه در دل  پرده هزرآن شوی ب  ها که همکالم م  با بعض  از آن

گویند: ما دوازده سال درس نخوانده بودیم که کزالس  دارند را م 

مان هم توی گوش  باشد ها؛ ما پی  از آن که به فکر کنکور درس

مزان  مان باشیم للاس  که قرار بود با کی  و کفز  و انتخاب رشته

ست کنیم را هم خریده بودیم  تازه، ک   آکسسوری ردی  کزرده 

مزان را  های ندیده و نشزنزاخزتزه بودیم که چ  و چال همکالس 

 درآوریم 

گویند: فکزرش را  ها از این اتفا  خرسندند و م  اللته بعض  از آن

مان باشد مادرمزان  کردیم یک روز برسد که وقت  گوش  دست نم 

اله  قزربزانزت بزروم »به جای فح  و لیچار، با مهربان  بگوید: 

خوان  مادر  بزه کزالس و درس و مشزق  فرزند، چقدر تو درس

 خواهید!  دیگر از دانشگاه چه م  «ا  برس  مجازی

شود که دانشجو شده باشید ها  اصال شمای  که  ول  این دلیل نم 

ایزد را  های اول مهر را توی مسجد دانشگاه معتزکز  نشزده هفته

 توان دانشجو به حساب آورد  اللته اینطور برداشت نشود که  نم 

 دال نقد  بی
 حرف اول



  AFCعمل کنند و معتقدند ما نلاید نسلت بزه تصزمزیزمزا  

معترض شویم، چرا که این شکایت و اعتراض ما موجب بدبینز  

 م  شود.  AFCنشینان   شیخ

حال از این دوستان باید پرسید آیا اوضاع از این  که هست نیزا 

 شود! بدتر هم م 

آیا سودی برای ما داشته اسزت، آیزا    AFCسازش و تعامل با  

ای ایجاد کرده است یا پ  در برگ برنده   AFCانفعال در مقابل 

 پ  موجب شکست شده است! 

تیم م   ایران در شرایط  بازی رفت مقابل بحرین را بزرگزاار 

کرد که در خاک این کشور به سرود م   ما توهین کزردنزد و 

ها به بازیکنان ما شد. فدراسیونز  کزه احترام انواع و اقسام ب 

خواهد سازمان لیگ خود را منحل کند و تمرکاش را روی م 

خواهد وعده های  عم   شود، باید االن تیم م   بگذارد اگر م 

کاری کند که مسئولین قل   از انجام  عاجا بودند، افسوس و 

برای   AFCی نداشتن کرس   های چند ماه دیگر و بهانهحسر 

 تیم م   ما هیچ سودی ندارد.

چرخد، لطفا شزمزا بزا  این فوتلال برای فوتلال  ها چرخ  م 

 ی مهربان تر از مادر شدن چوب الی این چرخ نگذارید.دایه

 محمد ع   دشت  نژاد

هزای کنفدراسیون فوتلال آسیا رسما اعالم کرد میابزانز  بزازی

مقدمات  جام جهان  در گروه تیم م   ایران به کشور بزحزریزن 

  رسیده است.

هزای این در حال  است که قلل از این نیا هیچ کدام از باشزگزاه

ایران  حاضر در لیگ قهرمانان آسیا نیا موفق به گرفتن میابانز  

 مسابقا  گروه  خود نشدند 

های پ  در پ   در ی ما از فدراسیون فوتلال که با الب خواسته 

های متمادی در دستان افراد خاص  چرخیده و حزتز  در سال

انتخابا  فدراسیون آن کاندیدای وزار  ورزش هم قدر  البز  

ها حزق ایزران بزوده و ندارد، این است که میابان  این رقابت

فدراسیون فع   نلاید مقابل این انتخاب کنفدراسیون فزوتزلزال 

های قل   را در پی  بگیرد و سکو  کنزد. آسیا مش  فدراسیون

به فیفا شکایت کنزد.   AFCپس ایران باید نسلت به این تصمیم 

های  که باید در ایران برگاار م  حق ایران این است میابان بازی

شده را دریافت کند و در کشوری که رقیب اص   ایران است بزه 

 میدان نرود.

 ی مسئولین قل   فدراسیون قرار است  بعض  از مسئوالن به رویه

 کجای فوتبال آسیاییم؟



انصافا دانشجوی مجازی بودن، خال  از لط  هم نلزود. مز زال 

توانست  سرکالس باش  و هم گوش به گاارش  همامان هم م 

های واتساپت را چزک  بازی فوتلال تیم محلوبت کن  یا پیام

 کن  

هزای مزداوم  خردکن  هم داشت. از خراب اما مشکال  اعصاب

های نامفهوم مجازی بعض  از اساتزیزد.  سایت گرفته تا تدریس

گاه خزواهزر وب یک  از دردسرهای خاص من، سر و صدای گاه

کرد به درون حیاط بروم تزا صزدای  کوچکم بود که وادارم م 

زد تزا  استاد را بهتر بشنوم اما هر وقت استاد اسمم رو صدا م 

در کمین نشسته بزود   سوال  بپرسد، انگار  خریدار آهن قراضه

 تا با طنین گوش خراش  مااحم کالس شود. 

های  های گذشته دانشگاه در صفحه مرور تصاویر مراسما  سال

تابم کرد که هزر چزه زودتزر  اینستاگرام، بیشتر از گذشته ب 

هم رنزگ و  ۹۹های  کرونا از کشور رخت بربندد تا ما ورودی

رخسار دانشگاه را بلینیم و فضای شیرین و جذاب دانشجویز  

 رو لمس کنیم. به امید خدا

 محمدرضا بنافیان

آرزوی دیرینه خانواده و اطرافیان ملن  بر اینکزه روزی ردای 

ی پشت کنکزور دکتری رو بر تن کنم؛ کم کم داشت در عرصه

کرد. تا آن جا کزه  بودن، به یک پیشکسو ِ باتجربه تلدی م م 

ی چهار ساله هم به عنوان یزک فکر کنم بتوانم با همین تجربه

ی دالیل عدم موفقیت در کنکزور در کارشناس خلره در حوزه

 های صداوسیما اظهار نظر کنم. برنامه

اما باالخره امسال به لط  معدل توانستم وارد دانشگاه بشوم تا 

 از این استرس لعنت  کنکور راحت شوم.

اللته دانشگاه که چه عرض کنم، در واقع بزه هزمزان زیسزت 

مان ادامه دادیم. تنها تفاوت  با گذشته هم این بود کزه مجازی

قدر سر  را توی گوشز  نزکزن گفت بچه این اگر مادرمان م 

کرد و  آوردیم که داریم درس میخوانیم؛ مادر ذو  م   بهانه م 

، قزربزان  های همسایزه زن »ی یکپنج به اضافه«در ج سا  

ام ازبس درس میخواند چشزمزانز   رفت که بچه مان م  صدقه

 خیال قرما میشود. چه خوش

 باالخره میشه



میانسال در پارک  روی نیمکت نشسته بود. پسری جوان بزا    مردی

 ی  بسیار آمد و کنار مرد نشست.قدم های آرام و با طمأنینه

پرس  رو به مرد میانسال کرد و گزفزت:  پسر پس از سالم و احوال

شزود. ایزن هزمزه  امروز هوا خی   خوب است و بهتر از این نمز 

زیلای ، طلیعت زنده، درختان سلاِ قد ع م کرده و پرندگان خزوش 

دهند. مرد گزفزت:  امروز در کنار هم آواز زندگ  سر م   صدا همه

طور کزه هسزت تزعزریز  واقعا!  خوش به حال تو، حتما همان

من با تو فر  دارد و سرد   توانم بلینم، و دنیای کن ، اما من نم  م 

زن  را های  که تو از آن دم م روح و تاریک است. من زیلای و ب 

بین . برای مزن حزتز  ها را با چشم خود م بینم ول  تو آن نم 

 های تو نیا ممکن نیست و بسیار سخت است.تصور گفته

توانید بلینید. واقعزا  دانستم که شما نم  جوان گفت: بلخشید، نم 

ها از ی اینبه نظر من هیچ چیای دشوار نیست، همه  متاسفم، اما

زد ول  چیزای  میانسال نیشخندی   گیرد. مرد ما نتیجه م باورهای

 نگفت.

پرسزیزد: هزمزراه  بعد از گذشت چند لحظه جوان از مرد میانسال 

 ندارید! 

 کارم و گاه  اوقا    مرد گفت: چرا دارم، گاه  وقت ها خدمت

 

 

 

آییم. امروز نیا با پسرم آماده ام ول  گفت  همراه با پسرم به اینجا م 

دهد و بزرمز  گزردد. االن  فوری دارد، انجام م   کار  که چند دقیقه

 شود. کم پیدای  م دیگر کم

ای با ی من در این نادیک  است و فاص هجوان گفت: چه خوب، خانه

 پارک ندارد.

 . مدت  بعد پسرِ مردِ میانسال آمد و گفت: وقت رفتن است پدر

گوی خوب  بزود ومرد میانسال برخاست و به پسر جوان گفت: گفت

دهند و اگزر شزرایزط مزن را  ول  شرایط، باورهای ما را تغییر م 

 کردی. خدانگهدار    داشت ، درک م 

 شدند.  مرد میانسال با پسرش همراه شد و سوار ماشین 

ی پسر جوان را که کنارش نشسته بود را او ازز پسرش خواست چهره

 برای  تجسم کند.

 گوی !  پسر مرد میانسال گفت: همان پسر که نابینا بود را م 

 مرد میانسال گفت: نابینا!!  پسرش گفت: ب ه پدر

-گوید، ب ه او راست م  رود و با خود م   مرد میانسال در فکر فرو م 

گفت. هیچ چیای دشوار نیست؛ مهم باورهای ماست و از ایزن پزس 

باید باورهای خود را م لت کنم.  این پسر جوان به من درس بارگز  

 داد.

 نژادع یرضا ع  

 چشم دل )داستانک(

 



 

 

جمع کرده اند. خب طلیعتا الزم است ما پاسخگوی این ری  گزرو 

گذاشتن و اعتلار خرج کردن بقیه باشیم. باالخره این بارگواران هزم 

 گردن ما حق  دارند. ندارند!

به نمایندگان مج س فکر کردم. به اینکه با چه شعاری راه  مج س 

های مزالزیزاتز  کنند! از معافیت شده اند و دارند دقیقا چه کار م 

آمد و انزگزار اخیر که تصویب کردند چندان بوی مردم  بودن نم 

 اند. شان بودهتسویه حساب  بود با آنان که حام 

هزای رسد که ما باید نادرستز راست  را بخواهید اینطور به نظر م 

شان به به و چه چه کنیزم کزه مسئولین را بلینیم و با روی باز برای

 ی قلای خود و اطرافیان شان برنخورد. خدای ناکرده به گوشه

رو به یزک ترسان و لرزان که نکند توی جوب بیفتم خودم را از پیاده

بن بست رساندم که حداقل هموار بود  بن بست  که مرا به یاد وعزده 

 انداخت. یک بن بست هموار...های کس  نم 

کردم که در همین دو سه ماه آینده دوباره کزدام آدم به این فکر م 

شزنزاس و مسئولیت  قرار است با حمایت همین قماش وظزیزفزهب 

ساز به شورای شهر وارد شوند. آیا با رزومه سازی های پزو؟! مسئول

 با ری  سفیدی قوم و قلی ه ای! یا با واسطه کردن این و آن! 

راست  را بخواهید بن بست هموار من، توان فکر کردن به انتخابزا  

داد. لطفا هر آنچه گفته شد را به آن ریاست جمهوری را به من نم 

 نیا تعمیم دهید و خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل...

 

کردم که به عزنزوان رفتم و با خودم فکر م رو راه م داشتم توی پیاده

یک شهروند چه حقوق  دارم که باید مراعا  شوند و چه حزقزوقز  را 

پزردازم خزدمزا  متقابال باید مراعا  کنم. آیا در برابر مالیات  که مز 

کنم! به خیابان های پر لک و پینزه و پزر عموم  مناسل  دریافت م 

چین و چروک شهر که نگاه انداختم، فاضالب ناکارآمد را کزه دیزدم، 

ی موهای سپید بوشهر شدم  و از فکرکردن به خدما  عموم  شرمنده

ها را به ما وعده نداده بودند  شاید الی چند بنزد منصرف شدم. آخر این

نامه از آن نوشته بزاشزنزد کزه و ماده و تلصره و یا مفاد یک  دو بخ 

 شوند. خی   راحت با نلود بودجه الپوشان  م 

ست که مسئولیت  دارد و انجزام نزداده امزا اگر حرج  باشد بر کس 

شزود  کار م همین که مسئولیت  منقض  شود جای بهتری مشغول به

 ب  آن که پاسخگوی عم کرد نادرست قل   خود باشد.

ام نوک پای راستم به برآمزدگز  در گیر و دار افکار زمخت و نخراشیده

-فرش گیر کرد و چپ کردم. حت  سنگ ها هم با ما چپ افتزادهسنگ

اند  به درخت های بد بوی پیاده رو نگاه کردم که برگ و ضزایزعزاتز  

اش تمام سنگ فرش قامت پاکلانان شهر را خم کرده و ریشه های افق 

مان م  هایهای این درخت مرا به یاد حرفها را ناهموار ساخته. ریشه

 اندازد که هیچوقت راه نفوذی به گوش مسئولین ندارد 

افکار ناهموار تر از پیاده روی من به جاهای پر دست انزدازی رسزیزد. 

 درست م ل همان سنگفرش تسطیح نشده. 

به اینجا رسیدم که آیا حقوق  از مسئولین بر گردن ما هست کزه ادا 

نکرده باشیم! به این فکر کردم که اعضای شورای شهزر چزطزور رای 

آورده اند! با ری  گرو گذاشتن بارگان فامیل شان! یا نکزنزد اسزتزاد 

 دانشگاه  بوده که دانشجویان و دیگر اساتید هم قطارش برای  رای 

 رو ی ناهموارپیاده

 

 ع   بهمن 



دنیا سراى غار  و دزدى و ربودن )اموال و مزقزامزا   «فرماید: مى

یکدیگر( و تلاه شدن و هالکت است و اهل آن پیوستزه در حزال 

حرکت )به سوى مرگ( و پیوستن )به پیشینیان( و جززدایززى )از 

)دَارُ حَرَب وَ سَ َب، وَ نَهْب وَ عَزطَزب.  »دوستان و عایاان( هستند

 أَهْ ُهَا عَ َى سَا  وَ سِیَا ، وَ لَحَا  وَ فِرَا (.

هر چند همه به معزنزاى غزار  »  حَرَب وَ سَ ْب، وَ نَهْب« واژه 

رسد در میان کردن و بردن اموال کسى است. ولى به نزظزر م 

آن است که هزمزه امزوال »حَرَب«ها تفاو  دقیقى است آن

 »اَخْذُ جَمزیزعِ مزالِزهِ«کسى را بلرند، زیرا در لغت به عنوان 

غاللاً به معناى بزردن لزلزاس  »س ب«تفسیر شده است ول  

چه در دست دارند تفسیر شده است و لذا در حدیث افراد و آن

مَنْ قَتَلَ قَتیال فَ َهُ سَ َلُهُ کسى که در میزدان جزنزگ «داریم: 

  »فردى را به قتل برساند للاس و سالح  از آن اوست

که در لغت به معناى غنیمت گرفتزن و غزار  »  نَهْب« و اما 

کردن آمده است ممکن است اشاره به غارتزهزاى گزروهزى و 

دسته جمعى باشد، بنابراین معناى کالم امام  )ع یزه السزالم( 

بزرد و گزاه شود که: دنیا گاه تمام هستى انسان را مىاین مى

گران به عناوین مختز ز  بخشى از آن را و گاه گروهى از غار 

-هایى از مردم را به غار  مزىآیند و اموال گروهبر سر کار مى

 برند.

گزران آرى، به راستى دنیا  میزدان و کارزارى اسزت که غزار 

اند و غار  در اشکال مزخزتز ز  آن در آن به جان هم افتاده

یعنى هالکت و نابزودى »عطب«گیرد و سرانجام  صور  مى

ها در آسزتزانزه است و اینها همه در حالى است که همه انسان

سفر، به جهان دیگر قرار دارند و کسى از فرداى خود با خزلزر 

نیست. سپس امام)ع یه السالم( در سه جم ه دیگر به بزخز  

-راه«فرماید: دیگرى از مشکال  و معایب دنیا اشاره کرده مى

های  حیر  زا، گریاگاههای  ناتوان کننده و مقاصدش یأس 

)قَدْ تَحَیَّرَ ْ مَذَاهِلُهَا، وَ أَعْجَاَ ْ مَهَارِبُهَا وَ »آور و نومیدى زاست

 خَابَتْ مَطَالِلُهَا(.

 سید می ا  هاشم  

با توجه به اینکه حبّ دنیا و دللستگى شزدیزد بزه امزور مزادّى 

هاست و با توجّه بزه سرچشمه انواع گناهان و جنایا  و خالفکاری

که در عصر امام به موجب فتوحا  اسالمى، ثرو  زیزادى در این

اى غر  ناز و نعمت بودند، امزام کشور اسالم فراهم شده بود و عدّه

کزنزد و بزا های  مردم را از دنیاپرستى نهى مزىبارها در خطله

تعلیراتى که در کالم دیگرى، نظیر آن دیده نشده است آثار زشزت 

سازد، لذا در این بخ  از خطله امام )ع یه دنیاپرستى را بر مال مى

السالم( نخست با پنج جم ه کوتاه بر بى اعتلار بودن مواهب مزادى 

حال دنیا دگرگونى )دائمى( اسزت و »فرماید: تأکید مى کند و مى

اش شوخى، هاى جدىهاى محکم  لرزان، عاّت  ذلّت، برنامهگام

)حَالُهَا انْتِقَالٌ، وَ وَطْأَتُهَا زِلْزاَالٌ، وَ  ;«اش عین سقوط استو ب ندى

 عِاُّهَا ذُلٌّ، وَ جِدُّهَا هَاْلٌ، وَ عُ ْوُهَا سُفْلٌ(.

اما دگرگونى حال دنیا بر کسى پوشیده نیست چه بسا شلانگاه، بزر 

تخت قدر  نشسته و قصد کشور گشایى دارد ولى سحرگاه نه تزن 

سر، و نه سر تاج دارد  با یک گردش چرخ نی وفرى نزیزرومزنزدان 

رسند و عزایزاان دیزروز کنند و ضعیفان به قدر  مىسقوط مى

هاى آن به آن عز زت گردند. اما متالال بودن گامذلیالن امروز مى

است که قرارگاه انسان در این جهان دائماً متالال است بر هر چیا 

تکیه کند ز مال، ثرو ، جوانى وسالمتى ز همه امورى متالالند. و 

که عاّت  عین ذلّت است، بعضى از شارحان آن را بزه ایزن امّا این

هاى مادى و نامشروع سلب ذلّزت در اند که عاّ معنا تفسیر کرده

اند: سلب دورى از خزدا در هزمزیزن آخر  است و بعضى گفته

هاى مادّى سزلزب تر آن است که عاّ دنیاست ولى تفسیر روشن

-هایى که او را به ذلت مزىشود، وابستگ هاى شدید مىوابستگ 

کشاند و براى حفظ آن باید در مقابل هر کس و ناکس سزر فزرود 

 آورد.

که جدّ آن هال و شوخى است ع ت آن ناپایدارى و سرعزت اما این

اش پستى است از ایزن رو کزه زوال و عدم استقرار است و ب ندى

هاى فراوانزى افراد ب ند مقام براى حفظ قدر  خوی  تن به پست 

-دهند و از افراد آلوده و ک ی  براى حفظ قدر  خود بهره مزىمى

 سازد و تر مىگیرند. سپس با دو ص  دیگر، این مط ب را کامل

 منهاج



 

 

داشتن آثار محلت های «بنابراین مقصود از محلت داشتن خدا 

ی که ما هنگام  که به چیای جاذبهاست. توضیح این  »عادی

ورزیم و در نتیجه آثاری از ما نظیر درون  یافتیم به آن محلت م 

کند و گویا برای آن چیا بروز م  …کرم و فضل و بخش  و 

سازیم. کنیم و آن را از دیگران متمایا م حساب  ویژه باز م 

محلت خداوند به بندگان  نیا از همین سنخ است یعن  خداوند 

ای را متوجززه متعال به برخ  از بندگان  فضل و کرامت ویژه

ای خاص و متمایا از دیگران قرار ها را در محدودهسازد و آنم 

خداوند نسلت به این :«شوددهد در این هنگام گفته م م 

 »بندگان محلت دارد

حساب و باید توجه نمود که محلت خداوند متعال مالک دارد و ب 

کتاب نیست  مالک محلت ورزیدن خدا در قرآن بیان شده است: 

دارید، از من پیروى کنید تا   ای پیاملر بگو: اگر خدا را دوست «

 »تلعیت«آری مالک محلت خدا  »خدا )نیا( شما را دوست بدارد

ها است بنابراین اولین ویژگ  اصحاب قائم)عج( این است که آن

هستند و بر اثر این تلعیت خداوند  »بندگان  مطیع و تابع خدا«

 دارد.ها را دوست م ها باز کرده و آنحساب  ویژه برای آن

 محمد متین خورشیدی

االمربدون شک یک  از عناصر مهم در پیروزی قیام حضر  صاحب

مندی از یاران  مخ ص  است که قیام جهان  آن حضر  )عج( بهره

زنند. شناخت وضعیت و حاال  آنان از دو جهت قابل را رقم م 

 اهمیت است.

ی است. زیرا این شناخت ما را در ارائه»  فایده ع م «جهت اول 

تصویری ک   از مردمان عصر ظهور و شرایط حاکم بر آن زمانه 

است زیرا  »فایده عم   و اخالق «کند. جهت دوم اما یاری م 

ای برای ما باشد تا در تواند الگو و سرمشق سازندهاین شناخت م 

های آنان در خود، بتوانیم این زمان با ایجاد اوصاف و ویژگ 

خویشتن را به مرز یاوران حقیق  حضر  صاحب االمر )عج(نادیک 

 کنیم.

بر اساس روایت  از امام صاد  ع یه السالم اوصاف بیان شده در آیه 

در عصر ظهور است؛  »یاوران امام مهدی«سوره مائده ناظر به  ۹۰

کنیم و پس از در ادامه ابتدا این اوصاف را در آیه شریفه بیان م 

اند خواهیم آن به سایر اوصاف  که در برخ  از روایا  تشریح شده

زودى گروهى خدا به«فرمایدپرداخت. خداوند متعال در این آیه م 

آورد که آنان را دوست دارد، و آنان هم خدا را دوست دارند   را مى

در برابر مؤمنانْ فروتنند، و در برابر کافران سرسخت و قدرتمندند، 

کنند، و از سرزن  هیچ سرزنشگری   همواره در راه خدا جهاد مى

دهد و ترسند. این فضل خداست که به هر کس بخواهد مى   نمى

 »خدا بسیار عطاکننده و داناست

ی مائده، این ی سورهمطابق آیه »خداوند آنان را دوست دارد« 

ها اولین ویژگ  یاران امام زمان در عصر ظهور است. در انسان

کند ست گویا انسان گمان م محلت از سنخ کش  و جاذبه درون 

رسد؛ به همین دلیل آن که با وجود شخص  یا چیای به کمال  م 

کند و بر اثر کشش  درون  به آن چیا برای او جاذبه پیدا م 

 ورزد. محلت م 

بدون شک محلت کردن خداوند متعال به این معنا نیست یعن  

توان برای او کش  و جاذبه درون  تصور نمود زیرا این معنا نم 

 شود و خداوند از هر نقص  ملراست. نوع  نقص محسوب م 

 مهدیاران



 

 

 

 

ی بازار کار به قزاضز   گیریم که در محکمه از دانشگاه مدرک م * 

 ثابت کنیم ما کارب دیم 

ول  درست این بود کش  حجاب  معنی  رسیدن به فرمزولز ، * 

 استخراج ، اختراع  چیای باشه؛ نه کنار گذاشتن  

ی  سین هم به پسته ی هفت ترین آجیل سفرهاخال اسکار خوش* 

 گیره خندون تع ق م 

شزه و زندگ  مشترک طالست؛ اللته گاه  طال هم ک ی  مز * 

 تون باشین :(چسله ته . مواظب زیورآال  قاف جدای  م 

رو تا سیری شزمزا ذاره کنج پیاده کودک گرسنه ترازوش رو م * 

 . توجه تونو عشقه بارگواران :(( سیرا رو وزن کنه شکم

-ذاره  اون ی بچه هاش رو آرزو مز  آدم که فقیر باشه اسم همه* 

 شه یه وقت از هیکل نیفتهدار نم  وقت اون  که پولداره بچه

 الزم شد.قدر به فکر شیرین بود که دیابت  و انسولینفرهاد آن*

 داد که سلا بشه ول  نقره داغ شد  بند آب م *

 

 

هزا از روابزط گیره!  وکیزلگن طرف از آب کره م دیدین م * 

 گیرن:((شکرآب مربا م 

 سواد بود ول  خط فقر رو از نو نوشت. ب *

 احتکار کرده بود که تو بازارسیاه روسپید شه *

 ترسه:( باهکار از آگاه  م *

 قفس عین پیرهن خیسه *

 بخت ما پول نداشت صابخونه بیرون  کرد، ما هم مجرد موندیم*

پوشزه و  ب ند م  گرد ساعت اتاقم پاشنه شلا قلل خواب از ثانیه*  

 افته    راه م 

 ثروت  که شعور رو کم نکنه گنجه، گنج...*

 زنه...فقر، دامن هر متق  ای رو باال م *

 شنهای قال  فقط وقت  بچه پوشک نیست سیراب م گل*

 ع   عمران 

 کلمه نگار



ی شزهزر  شناسید! پرتیراژترین مطلزوعزه ی گاردین رو که م  روزنامه

ی خلری مشهور اروپای  چند روز پی  یه خزلزر   منچستر، این مج ه

 جالب رو منتشر کرد 

که شامزل   United Kingdam) یعن  UKگاردین نوشته بود توی 

هززای انگ ززیزززس، اسکاتزز ند، ولززا و ایرلزنزززد شزمزززالز   کشور

اند  خی   ادعزای  ها مورد آزار جنس  قرار گرفته درصد زن ۹۹میزشه( 

 زیادیه ها 

ی وسزیزعز   تونه دامزنزه اللته این که آزارجنس  در تعری  غرب م 

تزاثزیزر نزیزسزت، حزتز   داشته باشه )فیایک  و کالم  و ...( هم ب 

 چران  یه آزار جنس  به حساب میاد  چشم

گاردین توی کپشن این خلر که در اینستاگزرام مزنزتزشزر شزد از 

 هاش پرسید: آیا با شنیدن این خلر سوپرایا شدید! مخاطب

جالله بدونین از سر تا سر دنیا روی این آمار صحه گذاشتن و گفزتزن 

 کنن وضع به همین منواله. جای  که اونا هم زندگ  م 

خالصه که این مشکل تو همه جای دنیا هست، و اگه شزمززا فززکزر 

کنین این اتفا  تو ایران نمیفته یعن  شما کلک  هسزتزیزن کزه م 

 تون زیر برفه    سر

من به عنوان یک زن ایران  مطمئن هستم در خاورمیانه و کشورهزای 

اسالم  هم این آمار بسیار زیاده منتها این کشورها اجازه آمارگیری و 

انتشارش رو نمیدن تا قلح نشکنه  اما همین قلح نشکوندن به جزنزس 

 ی امن رو میزده تا جزسززار  کنه، بالزاخزره بایزد  مزرد این حزاشیززه

تزفزاوت  بین یه فرد مس مون با غیر مس مون باشه یا نه!  وگرنه مرکب 

پاسپور  مس مونا و نامس مونا که یکیه  مسائل جنس  فطری هستن و 

ی اکتساب  به حسزاب میزاد کزه اگززه  کنترل کردن غریاه یه مسئ ه

کالم ال ّه مجید رو خونده باشید خدا ابتدا آقایون رو مورد خطاب قزرار 

میده )به مردان با ایمان بگو دیده، فرو نهند و پاکدامن  ورزند که ایزن 

تر است( الزم به توضیح نیست که چشم پوشیدن فقط برای آنان پاکیاه

پوش  رو با نزگزاه  به معن  پ ک روی هم گذاشتن نیست و الزمه چشم

 صرف نظر از هرزگ  ذهن، چشم، و دامن تفسیر کرد.

پس از اون به خانم ها گوشاد شده که خودتونو بپوشونید... دیگه واضح 

 تر از این! 

 کامال دو طرفه

 شد، اگر همین مسئ ه در جامعه اجرا م  

 شد، اگر چشم و دل ها تربیت م 

 شدن قدر اذیت م  نه آقایون این

 شدن... ها از حجاب فراری م  نه خانم

 در عین توجه به تفاو  های هر دو جنس

 حقو  مساوی و تربیت برابر، درک و رعایتِ حال متقابل

ی ما کنار هم داشته باشیزم،  تونست باعث حالِ خوب  باشه که همه م  

 اما خی   از همدیگه دریغ  کردیم.

 زهرا امیری

 برابری جنسیتی، کاهش آزار جنسی



 

 

 

نیروهای محاصره شده در کانال، با شنیدن هر صدای تیزر، انزگزار 

ها در نهایت خشم و حسر ، مُشت  شد. آن شان از جا کنده م  ق ب

 آمد. شان بر نم کوفتند و کاری از دست بر دیوار کانال م 

ی میدان، توانستزه بزودنزد خزود را  بعض  از مجروحان در میانه

تیراندازها در امان باشنزد. امزا  حرکت نگه دارند و از ش یک تک ب 

خواست بزا انزدک  خورشید در وسط آسمان بود. هر مجروح  م 

تکان ، طرف دیگر صورت  را به هرم داغ آفتزاب بسزپزارد، تزیزر 

کزرد. پزس از شزهزاد   خالص دشمن بود که او را م کوت  مز 

باره صدای ب ندگزوی  تیراندازهای دشمن، یک مجروحان توسط تک

ها ب ند شد  یک نفر که ظاهراً از منافقین بود با زبان فارس  و  بع  

خواست خود را تس یم کنند.  ها م  ی آب و غذا از بچه با دادن وعده

 کرد. های او توجه نم  زد اما کس  به حرف او مرتب حرف م 

پس از افشای اطالعا  عم زیزا  از طزریزق  ۰۶۹۰بهمن  ۰۹در 

ها درآمده بودند، نزیزروهزای گزردان  ی بع   منافقین که به جرگه

حنظ ه به مد  پنج روز در کانال کمیل محاصره شدند و زیر آت  

ای رژیم بعث قرار گرفتند. مقاومت پنج روزه به سرانزجزام  خانهتوپ

هزای نزامزهرسند. مرثیهی رزمندگان به شهاد  م  رسید همهنم 

بسیاری در رثای خون شهدای خوش نشان کانال کمیل نزوشزتزه 

شده است که شاید زیلا ترین اثر سالم بر ابراهیم باشد. کتاب  کزه 

با محوریت زندگ  شهید واالمقام ابراهیم هادی نگارش شده است. 

ق م روان و ساده ی این کتاب آنقدر گیراست که خواننده گزویز  

پندارد. به اتفا  بخش  از ایزن کزتزاب را خود در میدان نلرد م 

ریاها جز زو  تیراندازهای دشمن از روی خاک کنیم:تکبازخوان  م 

آمده و مشغول شکار بودند.  زدن مجروحان نیمه جان افزتزاده در 

 تیراندازهای بززعز ز  شده بود. مززززیزززدان، تزززفززززریزززح تک

 سالم بر ابراهیم )معرفی کتاب(


