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شمقاله 
 

تان چیزی  های نقاب زده دیگر برایشاید این روزها چهره         

جدیدی نباشد. امروز ماسک ج ئی از زیست ما شده و باید با آن 

-لطفنید و تیا ویدودی بییکنار بزایزم. هر چند عده ای کم

ها بیهیایی  ی آنمسئولزت؛ اما این رفتارهای به ظاهر شجاعانه

کشند. بهایی  ست که هر روز دارند از کنارمان پر میجان هایی

شیود ست کیه چینید میاهیی مییخستگی آن پرستار ع ی ی

هاست سری بیه اش را ندیده است. یا دیگری که هفتهدختربچه

مادر و پدر پزرش ن ده تا مبادا اتفاقی برای آنها بزفیتید. و ایین 

عزن بی انصافی است که ما از ساده ترین اقدامات الزم هم سیر 

باز ب نزم و جان خود و دییگیران را بیه خیطیر بیزینیدازییم.                  

. 

در شرایطی که وضعزت جامعه در قرم  ترین والت خیود قیرار 

پذییری دارد و شهرها به رنگ مشکی در می آیند، عدم مسئولزت

توجزه است. عدم مسئولزت در قیبیام میردم را ای غزرقابلعده

توجهی عده ای توان به گردن این و آن انداخت. و بی دیگر  نمی

ه ار تومانی بیهیایی   ۹۳گزرد. مگر جنس را کسی گردن نمی

 .جان چند نفر است؟! 

در شرایطی که محدودیت ها برای جلوگزری از اف ای  بی روییه 

 ابتال و مرگ و مزر به اجرا درآمدند و جهادگران سالمت بز  از 

تر اقیدام پز  به کمک و همدلی مردم نزازمندند، باید هوشمندانه

 .کرد و تصمزم گرفت.                            

نیوشیدارو ” همان نسخه ی دیگر “  پزشگزری بهتر از درمان است” 

 .است.                                                 “  پس از مرگ

-در شرایطی که تحریم های بی رومانه پ شکی و متضاد با وقوق

بشر توسط مدعزان صلح، از ورود امکانات پ شکی به کشور کار را 

سخت تر کرده است، این همدلی ماست که در گیذران بیحیران 

 .کند.                                    مان مییاری

اییم؛ از همدلی مردم ایران را سام هاست که به عزنه لمس کیرده

 فیرمیاسیت.جنگ و سزل و زل له تا امروز که شرایط کرونایی وکم

همدلی هایی از جنس محبت که لذت در کنار هم بودن را بزشتیر 

های تاریخی میا از کند و یادمان می آورد که از خودگذشتگیمی

ثمر نبوده و جان های تازه ای به خیود سام های پز  تاکنون بی

 .گرفته است.                                   

شاءاهلل به زودی با کمک یکدیگر از این بحران هم با سربلینیدی ان

 عبور کرده و مجددا در کنار هم صحنه ای زیبا خلق خواهزم کیرد.

 لطفا در خانه بمانزد.

ای   بسیج، عبارت است از مجموعه
ین انسانها، فداکارترین  که در آن، پاکيی

کارترین جوانان کشور، در  به و آماده
راه اهداف عایل این ملت و برای به  
کمال رساندن و به خوشبخنی نائل  

 اند.  کردِن این کشور، جمع شده

1376/09/05سه شنبه  -رهبر انقالب   
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 آن  هاجنگ میان شخ

ضا رستیم  نویسنده :  علي 

ادعای آزادی بزان ، با این الفاظ زشت دو کاندیدا به تیلیخیی 

 .گرایزده است.                                         

ی آمیرییکیا نگاهی به چگونگی انتخابات در ایاالت میتیحیده

بندازیم : انتخابات در این کشور صرفا بر اساس شمیارش آرای 

های الکترام تعداد نفرات رای دهنده نزست؛ بلکه به تعداد رای

هر ایالت است.  به این معنا که هر کدام از ایالت ها که تیعیداد 

نمایندگان بزشتری در کنگره ی آمریکا داشته باشد، بنابیرایین 

رای الکترام بزشتری هم دارد. سپس کاندیدا با یکیدییگیر بیه 

پردازند تا باالخره یکی از نمایندگان در رای هیای رقابت می

برسند. یعنی همان تیعیداد رای  ۰۷۲الکترام به عدد جادویی 

که مهر تایزدی است بر پزروزی در انتخابات ایاالت میتیحیده. 

آقای جو بایدن نز  در نهایت و پس از پشت سر گذاشیتین دو 

ایالت سرنوشت ساز جورجزانا و زادگاه  پنسزلوانزا بیه ایین 

تعداد رای رسزده است اما همانطور که پز  از ایین اشیاره 

کردیم اعتراض دونالد ترامپ به تقلب و نتایج انتخابات، بیاییدن 

را در رسزدن به مقام ریاست جمهوری، همچنان ناکام گذاشته 

است. در این بزن آقای ترامپ ادعا هایی مبنی بر اخذ رای از 

افراد فوت شده و ثبت رای های تکراری در ایالت های مهیم و 

کند و این ادعاهیای سرنوشت ساز مثل پنسزلوانزا را مطرح می

مطرح شده، همچنان در دادگاه های تجدید نظر مورد نیقید و 

هیای بررسی است.  از طرفی ترامپ به نهاد ها به ویژه  دستگاه

ی آقای باییدن سزاسی آمریکا دستور داده تا همچنان با کابزنه

 .همکاری نکنند...                                             

ی این مسائل که بگذریم در نهایت باید گفت: بیاالخیره از همه

های مزان و ب دموکرات و جمهوری خواه، شیمیارش درگزری

ایالت امریکا و در صیورت لی وم شیمیارش  ۰۲آراء در تمامی 

رسید امیا ی آراء در تمامی ایاالت مشکوک به پایان مییدوباره

چز ی که برای مردمان سایر کشورها می ماند، تاثزرپذیری از 

انتخابات آمریکا است، به ویژه کشورمان ایران که شیایید الزم 

باشد مثام همان جمله ی معروف، )به در بگوییزیم تیا دییوار 

بشنود( اگر به قوم رهبر معظم انقالب، )روزی تصمزم بگزرییم 

که قوی شویم( هرگ  چشم انتظار انتخابات دیگر کشور هیای 

 جهان نخواهزم ماند...

به ای که بتوان در ابتدا راجعترین جملهترین و کوتاهشاید ساده

ی )سرنوشت ساز ترین انتخیابیات انتخابات آمریکا گفت، جمله

 .دنیزیا( اسیت!                          

انتخاباتی که به واسطه ی دستگاه سزاسی عریض و طویل ایین 

ی جهان را تحت تاثزر کشور و اقتصاد تاثزرگذارش، مسلما همه

خود قرار خواهد داد. انتخاباتی که البته تمام دنزا که هزچ، بلکه 

خودِ کشور آمریکا را نز  از تاثزرات خود بی بهره نساخته و طی 

 هفته های اخزر به شدت جامعه ی آمریکا را دو قطبی ساخته.

وتی موجب خشونت مزان طرفداران  دو وی ب بی رگ در 

آمریکا شده است؛ که البته شعله ی آت  این درگزری هیا از 

-شود؛ جو بایدن میهای دو جناح ناشی میها و صحبتتوئزت

-گوید: آمریکا باید منتظر انتقام قدرت باشد و ترامیپ و هیم

زنند و خود را های  هم مدام دم از تقلب در انتخابات میو بی

 .دانند.                      و ب  پزروز می

هیا را بیه های الکترام پرچم آبی رنگ دموکراتاز طرفی  رای

نامد. در اهت از درآورده و آقای جو بایدن را پزروز انتخابات می

آن سوی مزدان اما طرفداران وفادار ترامپ همچنان زیر پرچیم 

قرم  جمهوری خواهی متحد مانده اند و مُصِرانه میعیتیقیدنید 

انتخابات هنوز تمام نشده است... که این تعارض هیا هیمیگیی 

ور کرده و طی چند آت  خشم طرفداران این دو و ب را شعله

خوش آشوب هفته خزابان های شهر ها و ایاالت آمریکا را دست

 .و درگزری های خزابانی کرده است.                           

اما از همه ی اینها که بگذریم فارغ از اینکه در نهایت کدام یک 

شان نصزب کدام یک از ایین دو های الکترامها و رایاز ایالت

جمهوری شود، باید این را در نیظیر داشیتیه کاندیدای ریاست

باشزم که این دو کاندیدا، توهزن های زیادی به ییک دییگیر 

ی کردند و شأن فرهنگی یک ملت را تنها طی ییک مینیاظیره

تلوی یونی زیر سوام بردند و در نهایت یکی از این دو نفر بیایید 

سفزد تکزه ب ند و این به اوتمیام زییاد بر صندلی ریاست کاخ

 آزاد فرهنگی برای کشوری که واال شزرینی یعنی یک سقوط
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 نویسنده :  پویا حاج  زاده

بتوانزم به استفاده ی بی رویه ی نسل جوان از فضای مجازی و 

عدم توجه و عالقه به کتاب و مطالعه اشاره کنزم که بایسیتیی 

-وسازی  مناسبی در این رابطه شده و باید از راهوتما فرهنگ

روش های مختلفی قشر جوان و دانشجو را به مطالعه عیالقیه 

مند کرد. با گسترش استفاده از فضای مجازی و پیزیشیرفیت 

توان در قالب کتیابیخیوان تکنولوژی این فرهنگ مطالعه را می

الکترونزک به کار برد که همزن امر باعی  فیرهینیگ سیازی 

استفاده ی صحزح و مثبت از فضاهای مجازی و پیزیشیرفیت 

توانیزیم در ایین باشد . از جمله کارهایی که میتکنولوژی می

بایست افراد را با اهمزت و فیوایید  رابطه انجام دهزم ابتدا می

خوانی آگاه کنزم . یکی دیگر از عواملِ عدم مطالعه کتاب کتاب

توان به عدم مطالعه و اهل کتاب نیبیودن در قشر جوان را می

ها عنوان کرد . خانواده به عنوان اولزن نهاد اجتمیاعیی، خانواده

هیای  س ایی در ارتقای سطح فرهنگ، رفتارها و عیادتنق  به

خوانیی، از فرد دارد. از این رو آشنایی فرزندان با کتاب و کتاب

هیای او در خیانیواده شیکیل  شود و رغبیت خانواده آغاز می

گزرد . اختصاص بخشی از سبد خرید ماهانه خیانیواده بیه  می

ها که کیتیاب  تواند با انتقام این پزام به آن کتاب و مجالت، می

نز  مانند خوراک و پوشاک، با ارزش و با اهمیزیت اسیت؛ بیه 

نیظیام ها را به سمت و سوی مطالعه سیوق دهید.  راوتی آن

درسی در آموزش و پرورش و دانشگاه هم که مبتنی است بیر 

ی کتب درسی که در آن پژوهی  و  محفوظات و صرفاً مطالعه

ی فوق برنیامیه جیائیی  آموز و دانشجو به مطالعه ترغزب دان 

ندارد، خود باع  آمده که عادت به مطالعه در جیوان شیکیل 

ی  ترین مکان در مدارس و دانشگاه ، کتابیخیانیه نگزرد و خلوت

 .مدرسه و دانشگاه باشد.   

به طور کلی اگر همزن روندِ ن ولی سرانه مطالعه ادامیه پیزیدا 

آسزب های فرهنگی و اجتماعی شدیدی در بطن جامیعیه کند 

صورت می گزرد . امزد است که با سیزیاسیت گیذاری هیای 

مناسب و راه و روش های مناسب سرانه مطالیعیه کیتیاب در 

 کشور و آگاهی افراد اف ای  یابد . 

-کنیزیم مییوقتی زندگی بسزاری از افراد موفق را بررسی می

بزنزم که آنها بزشتر از بقزه اهل کتاب و مطالعه بودند و شایید 

هم یکی از دالیل برتری آنها نسبت به بقزه همزن بوده بیاشید. 

اگر اهل مطالعه نباشزم یا به موفقزت نخواهزم رسیزید و ییا 

سرعت رشد ما به طور ووشتناک پایزن خواهد آمد. این والت 

دوم هم بعد از مدتی ناامزدی و بعد هم شکست ما را به دنبیام 

دقزقه در روز  ۹۲خواهد آورد. تحقزقات نشان داده افرادی که 

کنند، دو سام بزشتر از افرادی که عادت به مطالعیه  مطالعه می

ندارند، عمر خواهند کرد ؛ چرا که استرس کمیتیر و آرامی  

 .تر هستند.                  بزشتری دارند و در کل سالم

آبان اسیت. در  ۰۲خوانی مصادف با روز کتاب، کتابدار و کتاب

آبان تا دوم آذر بیه عینیوان هیفیتیه کیتیاب  ۰۲ایران از 

شود. این روز همچنزن بیا روز  برگ ار می مختلفی های مراسم

درگذشت عالمه طباطبایی مصادف است . اگر اهل میطیالیعیه 

باشزم مسزرهای درست را در زندگی پزدا خواهزم کرد ، علم و 

آگاهی ما اف ای  پزدا خواهد کرد ، وافظه ی بهتری خواهیزیم 

 .داشت و .... .                             

خوانی و مطالعه مشاهده میی اما با وجود این همه فواید کتاب

رغیم شود که در طیِ سالزانِ اخزر سرانه مطالعه کتیاب عیلیی

پزشرفت تکنولوژی به ویژه در نسل جوان و قشیر دانشیجیو 

تیوانید کاه  پزدا کرده است . این امر دالیل متعددی را میی

داشته باشد . از جمله دالیل متعددی که می توان ذکیر کیرد 

اف ای  استفاده بی رویه از فضای مجازی ، نرخ باالی کاغیذ و 

قزمت تمام شده کتاب برای خریداران، نبود تبلزغات منیاسیب 

در عرضه کتاب، دستم د کم نویسندگان و فیروش آثیار بیه 

صورت غزرمجاز و قاچاق از دالیل اصلی کاه  سرانه مطالیعیه 

 .در مزان مردم و قشر جوان و دانشجو است.                   

 در باال رفتن قزمت کتاب به عنوان یکی ازعیییوامییل کییاه 

 تر از این عییامیییل شاید ی مطالعه شکی نزست اما مهمسرانه

 از یاد رفته
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 دانشگاه ن  نظم

 نویسنده :  حمزه کرم

 دانشجویان نتوانند شماره دانشجویی خودرا دریافیت کینینید!

گام بعد، پر کردن فرم سالمت جسم و روان بود. فیرمیی کیه 

تکمزل  نزازمند شماره دانشجویی بود! آن دانشجو هایی کیه 

به دلزل مشکالت سامانه، شمیاره دانشیجیوییی نیداشیتینید، 

توانستند این فرم را تکمزل کنند و نگرانیی دییگیری بیر  نمی

اس هم ماجیراهیای امشد.  سامانه امشان اف وده میهاینگرانی

هیا، خودش را داشت... در نخستیزین روزهیای آغیاز کیالس

پاسخگوی جمعزت دانشجوهای نوورود نبیود و بسیزیاری از 

-دانشجویان هفته ی اوم دانشگاه را موفق به وضور سرکیالس

کیه از شان نشدند... جالب است بعضی اساتیزید بیا ایینهای

ویجیلیه مشکالت سامانه آگاه بودند، برای اینکه گیربیه را دم

بکشند، غزبت دانشجوهایی که موفق به وضور در کالس نشده 

 بودند را رد کردند و از اثر داشتن این غزبت ها سخن گفتینید. 

-امدر این گام نز  عدم آموزش صحزح و کامل کار با سامانه ام

اس توسط دانشگاه سواالت و مشکالت زیادی برای دانشجویان 

به وجود آورده بود. باالخره پس از مرگ سهراب، تصمیزیم بیر 

بروزرسانی سامانه گرفته شد تا دانشجویان بتوانند سر کیالس 

هایشان وضور یابند! شاید بزشترین چز ی که در این فرایند از 

برنامگیی تدبزری و بیشد بی نظمی، بیسوی دانشگاه دیده می

بود. چرا قبل از ثبت نام، وقتی تعداد دانشجیوییان نیوورود را 

دانستند و  اوتمام اختالم در سامانه وجود داشت، به فکیر  می

بروزرسانی نزفتادند؟ چرا آموزش های الزم در مورد نحوه ثبت 

 پی به دانشجویان داده نشید؟آراس و ایامنام و کار با سامانه ام

شان در اختزار دانشجو ها قرار شناسانی که شماره های چرا کار

 های دانشجویان نیبیودنید؟داده شده بود، پاسخییییگوی تماس

شاید خبر نداشته باشزد تا همزن امروز، هینیوز بیعیضیی از 

 اسیت.نشیدهشیان ویلدانشجوهای نوورود، مشکل ثبت نیام

بعضی از دانشجو ها در دریافت معافزت تحصزلی بیه مشیکیل 

شان رد شده است! خوردند و تاریخ اع ام به خدمتشان هم برای

ها بخشی از مشکالتی بود که در این مدت دانشیجیوهیای این

نوورود با آن روبرو شدند... شاید پس از گذشت ایین میدت از 

-شان، فهمزده باشند دانشگیاه میا بییآغاز دوران دانشجویی

کردند... به امزد روزی  تر از آن چز ی است که فکر میصاوب

 که تنها دغدغه دانشجوهای ما درس خواندن باشد....

هیای به گفته اکثر افراد، دانشگاه و دوران دانشجویی از آن دوره

 .انگز  و تکرارنشدنی زندگی هر فرد است.             خاطره

؛        شیود آموز وارد یک محزط جدیید مییای که درآن دان دوره

محزطی با فضایی متفاوت نسبت به آنچه که تا کنون تیجیربیه 

 .است.                              کرده

امسام به دلزل شزوع کرونا و تعویق در زمان برگ اری کنیکیور، 

ماهه صورت ورود دانشجویان نوورود به دانشگاه ها با تأخزر یک

ها درس خواندن، تست زدن و استرس داشتن پس از ماه. گرفت.

برای قبولی در یک رشته و دانشگاه خوب، باالخره نتایج اعیالم 

دان  آموزان در صورت قبولی در دانشگاه، بزن دوستیان  . شد. 

و خانواده با نام دکتر و مهندس صدا زده می شدند و خستگیی 

و استرس یک ساله ی آنها، با دیدن لبخند رضایت پدر و اشک 

 شوق مادر از بزن می رفت.                          

شمارند تیا  آنها از این پس یک دانشجو هستند. لحظه ها را می

یک دوران جدید را شروع کنند.  برای دانشیجیوییان نیوورود 

دانشگاه خلزج فارس هم شرایط همزن بود.پس از گذشیتین از 

-رشته و تایزد آن، در اولزن گام باید هفیتسد کنکور و انتخاب

گذاشتند! نبود آموزش کافیی از  خوان ثبت نام را پشت سر می

سمت دانشگاه، دانشجویان را در فرآیند ثبت نام با مشیکیالت 

 .جدی رو به رو کرده بود.                       

نیام ها برای طرح و ول مشکل خود با کارشنیاسیان ثیبیتآن

شنزدند، صیدای بیوق  گرفتند اما تنها صدایی که میتماس می

گویی کارشناسان ثبت نام، شرایط را برای عدم پاسخ  تماس بود!

کرد. جالب است که این کارشناسان از  تر میدانشجویان سخت

کنند درصورتی که وداقل وظیزیفیه  دانشگاه وقوق دریافت می

                          .دهند...                      خود را هم انجام نمی

دانشجویانی که موفق به تکمزل فرایند ثبت نام شدنید، بیایید . 

 کردند. شماره ای با نام شماره دانشجویی از سامانه دریافت می

 در این گام هم مشکالت سامانه سبب شده بود عیییییده ای از 
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 کووید وطنر 

 نویسنده :  محمد مهدی فرج  

 .زنجزره است.                             

چرا هر مشکلی در کشور برای ول شدن رفت ییک مسیالیه 

آید؟ دقزقا سر موضوع کیرونیا سزاسی چپ و راستی پز  می

بر و از ویوصیلیه هم همزن اتفاق افتاد،که پرداختن به آن زمان

 .خییارا اسییت.                   

در مورد آمار اعالمی از سوی وزارت بهداشت باتوجه به دییده 

 های خود بنده آمار بزشتر از ایین ارقیام اسیت.

وزارت بهداشت فقط آمار کسانی که به 

 مییراجییع درمییانییی مییراجییعییه

تواند اعالم کنید. کرده اند را می

و راقم این سطور به شیخیصیه 

ها را مشاهده کرده اسیت خزلی

که بدون تست خود را قرنطزینیه 

کرده اند که نشان دهنده وخامیت 

 باالی ماجرا است.                 

ماه بیا آن ۳از کارد درمان غافل نشویم که این . 

لباس های سخت ساعت ها مجبور به انجیام وظیزیفیه 

سخت خود هستند و ثانزه ازثانزه کارخود در خطر این بزماری 

 منحوس هستند و متأسفانیه خیزیلیی از آن هیا هیم تیا

االن درگزر شده اند و کمبود پرستار و دکتر به شدت وس می 

آذر 1شود. طبق دستورالعمل هیای هیزیأت دولیت از روز 

شود و ویتیی محدودیت های بزشتر و سخت تری اعمام می

ممکن است شهر های ب رگ از جمله تهران به طیور کیامیل 

دوهفته تعطزل شوند. به امزد آن که بتوانزم این پزج یا گذرگاه 

 سخت را با سالمت و وداقل تلفات به ساول آرام  برسانزم. 

اسفند وضعزت کشور ما از والت سفزد به زرد تغززیر ۹از تاریخ 

نیفیر درتیارییخ ۰رنگ داد با مشخص شدن جواب تست کرونا 

بهمن نشان داد به کشور ورود کرده است و دقزیقیأ از آن ۹۲

نفر 11۰۲۲تاریخ تا به وام االن آمار روزانه ما به چز ی ودود 

نفر روزانه عیبیور ۲۰۲رسزده است و متأسفانه آمار فوتی ها از 

 کرده اسیت ایین در ویالیزیسیت کیه آمیار میبیتیالییان

ه ار بودتا و فوتی هیا ۹ه ار تا۰روزانه بزن 

بود و پز  بیزینیی هیای 1۲۲کمتر 

دهید وزارت بهداشت نشیان میی

-وتی در هفته ها آینده میی

تییا ۳۲۲تیوانیزییم بیه روزی 

 نفر فوتی بیرسیزیم !!!!1۲۲۲

با یه وساب سرانیگیشیتیی و 

 .فهمزم.        خامت اوضاع را می

در همزن هفته یک فزیلیم از ییک 

 پییاسییاژ در یییکییی از میینییاطییق مییرفییه

ه ارتومنیی اجینیاس و ۹۳تهران بزرون آمده از وراا 

 .ازدوام سنیییییییگزیییییییین مردم در این مغازه!               

ه ار تومن مهم تر است یا ه ینه های بیاالی ۹۳باید پرسزد آیا 

 .میان!!!!               درمان و وتی مرگ ع یی ان

کشورهای چزن و کره جینیوبیی در  1۳در اوایل شزوع کووید 

صدر لزست شزوع و مرگ و مزر بودند ولی با یک برنامه منظیم 

و دقزق توانستندشزوع را کنترم کنند این در والیزیسیت کیه 

ایران آمار باالیی نداشت ولی دقزقا ماجرا برعکس شیده. آمیار 

چزن به راوتی زندگی در جریان است و وتی جشن های ملی 

 شان در وام برگ اری با کمترین رعایت، که نشان دهنده قطع 



 قانون ن  قانون!  

 نویسنده :  راضیه دریاییان

وام اجرای قانون بوده اند خانه را بر سر مادر و فیرزنیدی بیی 

کنند ؟ کجای قانون نوشته شده است بیر سیر پناه خراب می

کسی که هزچ قدرت و دفاعی در مقابل شما ندارد و تنها زبیان 

چرخاند، بایستزد و فریاد بکشزد و از قدرتی کیه به التماس می

 .دارید لذت ببرید!                          

پرورش یافته ی کدام مکتب فکری عقزدتی هستزید کیه در 

قییالییب اسییالم و مسییلییمییانییی بییه مییردم ظییلییم مییی 

 .کیینییزیید؟                         

اگر چه از برخی  مسئولزن و کارگ اران وکومتی بزشتر از ایین 

هم انتظاری نمی رود  همان هایی که تنها کارشان هزچ کیاری 

نکردن است و فقط هنر نشستن پشت مز  را آموخته اند ، از 

کسی که طعم فقر را نچشزده یا از کسی که سطح زندگی اش 

اصال با یک آدم معمولی مطابقت ندارد چه توقعی دارید درک 

کنند و بفهمند تنها در آرزوی داشتن یک سقی  بیاالی سیر 

  .بودن و سرپناه داشتن یعنی چه؟                   

در این وانفسا هم بعضی ها خوب بلدند از آب گل آلود میاهیی 

 بییگییزییرنیید و مییقییایسییه شییزییر بییا شییزییر کیینیینیید ، 

البته که نمی توان علل این وقایع را گردن اصل نظام دانسیت 

،چرا که بر کسی پوشزده نزست در وکومت و جیامیعیه ای ، 

همان طور که آواد درست کار، پر تالش ، صبور ، راستگو ، بیا 

اخالق و با هویت وجود دارد ، دشمن ، ستون پنجم ، میفیت 

خور ،منافق، بی تقوا و نوکر اجنبی نز  نفس می کشینید امیا 

یقزن داریم که این مسئولزن بی کفایت کاخ نشزن از آسیمیان 

نازم نشده اند ، به قوم وضرت آقا که فرمودند انتخاب خیوب 

شما به خودتان بر می گردد و انتخاب با غفلت هم به خودتیان 

 .بر می گردد.                                  

هرجا که مردم از معزار اسالم و ارزش های اسالمی دور شدند  

آفت و آسزب آن به خودشان می رسد  و واصل همیزین میی 

 .شود که می بزنزم.                                   

 امییا هییمییزییشییه بییه اییین شییکییل نییخییواهیید مییانیید 

 سزیلیی از کیوخ نشیزین کیاخ نشیزین خیواهید خیورد 

 و زمیییییزن خیییییوار سر انجییییییام زمیییزن خواهد خورد .

میان تیا ماجرا از آنجایی شروع می شود که در کالن شهر های

-کند محزطی غنی از امکانات را برای زندگی مییچشم کار می

بزنزم ، که انگار سرمایه های ملی درست تقسزم نشده و گوییی 

 همه را خرا یک جا کرده اند.  

وقتی ثروت ملی به درستی و به اندازه همه تقسزم بندی نشود  

شود کالن شهر های فاخر با برترین امکیانیات و ، واصل  می

برخی روستاها و دهاتی که با سخت تیریین شیراییط گیذران 

ی کنند و عده ای هم که پناه می آورند زییر سیاییهزندگی می

 .نشزن می شیونید.                 شهر و واشی

از شرایط سخت زندگی محالت ضعز  و بی بضیاعیت وجیود 

خانه هایی است که به ویرانه شبزه اند و از مصالح کیم دوام و 

دوامی ساخته شده اند ،مردم زومت کشی که در ایین وتی بی

اوضاع بد اقتصادی با کارگری ،کشاورزی و در کل با پر مشقیت 

ترین شغل ها در پی کسب روزی والم اند و کمترین توقعشان 

از کسانی که به کمک همزن مردم بر مسند قدرت نشسته انید 

و دستشان به جایی بند است ، این هست که لطفی کنند، البته 

لط  که نه انجام وظزفه ای کنند و به وام آن ها برسند ، امیا 

،   نمی دانم این پشت مز  نشزنی چه وکمتی دارد کیه خیوی

  .گزرد...                        شرف و انسانزت را از برخی می

 در مدتی که گذشت در یک گوشه و کینیاری از سیرزمیزین

پهناورمان ایران در یکی از همان محالتی که اوم کار توصیزی  

کردم ، شاهد اتفاقی بودیم که همه را به چیالی  کشیانید ، 

ی ماجرای پز  آمده در بندرعباس یک تلنگر جدی برای همه

ما محسوب مزشود که با چشم باز و زبان منطقی از وق دفیاع 

مان باشد کیه انیگیشیت کنزم و در بازار داغ قضاوت ها وواس

رود.                          مان را به سمت چه کسی ییا کسیانیی اشیاره مییاتهام

. 

در جمهوری اسالمی که  قوانزن آن بر اساس دستورات اسالمی 

پایه گذاری شده است چگونه عده ای با بی تدبزری و بیا روش 

 نامناسب که به زعم و تعبزر خودشان در 
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 ویروس فقر

 نویسنده :  فاطمه حاجیان پور

ناکارآمدی باع  شده هزچ مشکلیی  . این  شدت بزشتری بروز  یابند

به یکبارِ برای همزشه ول نشود بلکه مدام به جهیان فیرامیوشیی 

 موقت تبعزد شود.

الخصیوص گزر اقشار مختل  علیروزها گریبانسزل بزکاری که این

دهد که  قشر کارگر جامعه شده است که  آمار و اطالعات نشان می

، کاه  قابل توجهی نسیبیت بیه 1۹۳۳تعداد افراد شاغل در بهار

نسیبیت بیه  1۹۳۳که در بهار  های قبل داشته است، بطوری سام

ه ار نفر از جمعزت شاغالن کاه  پزدا کیرده  1۲۳۳،  1۹۳۱بهار

است. که طبق مرک  آمار ایران نرخ بزکاری در بهار سیام جیاری  

درصیدی نیرخ  1/1درصد بوده است، که نشان از افی ایی   ۳/۱

است. که بزشترین ضرر و دود این آمار 1۹۳۱بزکاری نسبت به بهار

و ارقام ها در چشم کارگران رفته است و سفره های مردم را روز به 

روز خالی تر و خالی تر کرده است.  و اکثر جامعه را در فیقیر و 

خواست فقر مطلق را از بزین اند. دولتی که میفالکت به دام افتاده

ببرد، وام وتی متوسط را گرفتار فقر مطلق کرد. ویروس فیقیری 

تر از کروناویروس در زندگی مردم رسوخ پیزیدا  که مطلقا خطرناک

 شود.کرده  و روز به روز عمزق تر می

کرد، ظرفی زیرش گذاشت و خزام خیود سق  خانه چکه می

ری د. به خود نهزب  را راوت کرد! ولی مدتی بعد سق  فرو می

زند؛ اصال آدم بدشانسی هستم. دروالی که بهتر است خود می

تیوانید  کوچکی می را مقصر بداند تا بخت و شانس را. هر اتفاق

گزرییم، ی فردا بدهد، انگار اتفاقات را جدی نمیخبر از فاجعه

شونید. عیادت  گزریم که تبدیل به بحران میآنقدر جدی نمی

داریم با بحرانها کمی ور برویم که آزارشان کم شود و بعد بیه 

تر بیر میا سیرازییر   وام خودش رها کنزم که قوی تر و قوی

شوند. اهل مصرف مُسکن هستزم تا تن دادن به درمان کامل. 

خواهزم آبی بر آت  بری یم که فعال خاموش شود! همزین!   می

 وتی اگر بیدانیزیم بیعید زبیانیه بیزیشیتیری میزیگیزیرد.

در چندماهِ أخزر که جهان غرق در کروناویروس شده است و 

ها شکل گرفتند و تنزدند و تنزدند که وام بیحیران پیر    گِره

ای که به راوتی با دست قابل باز شدن بود، دیگر با دندان  گره

های موقت ویتیی نیاکیارآمید)!(  شود.  اکثرا با راه هم باز نمی

 سپاریم. در واقعه رهایشان می کنزم تا با  مسائل را به زمان می

 کمک!!! 



 .انسان، اما زن انسان نیست.                              

ناک اسکله، دود های آت . خزر زن انسیان نیزیسیت. هوای نم

دوباره بهت. پس وقوق ما چه می شود؟ مگر قرار نبود هر آنچه 

انسان می گوید و انسان؟. بلی اما انسان، نه زن. تنها مرد انسان 

است. کم کم مشخص شد که این انسان، همان مرد است. میرد 

بودن، مرد بودن. این عبارتی است که در ذهن های آنیروز هیا 

می چرخد، مقابل چشم ها رد می شود. زنان؟ خیزیر، میردان؟ 

بلی. تکرار یک نوار بی پایانِ مرد بودن. زن ها با خود می گویند 

آیا دوباره تزرمان به سنگ خورده است؟ وتی مالکزت را هیم 

 .وق مردانه دانستند به ج  برخی از رادیکام ها.              

تناقض تناقض به بار می آورد، دروغ نز ، زنجزرِ دروغ ب رگتیری 

را به دنبام خود می کشاند. شرایط به صورتی بود کیه گیوییا 

چز ی به روام خود نمی تواند به این زن ها کمک کند تا ویق 

انسانی خود را بازپس گزرند. پس بایستی منتظر زمان منیاسیب 

 .ماند.                                            

کند. فرانسه و آمریکا برای فیاز آت  شروع به شعله کشزدن می

دسیت آوردن شوند، ورکت اعتراضی برای بیهبعدی آماده می

شود. اکنون زن اروپایی فرصت را منیاسیب لزبرالزسم شروع می

بزند تا خود را نشان دهد و در پناه فرزند اومانزست جیاییی می

 .برای خود بازکند، شاید دکانی در لزبرالزسم.                    

آمریکا به سمت چزی ی میوسیوم بیه  1۷۷1در سام 

رود. بی نظمی، فرصت را بیرای انقالب می

نشاندن نظم های غزر منطقی فراهیم 

می کند. زنان هیم در کینیار 

مردان فعالند. تاجاییی کیه 

های میوسیوم بیه گروه

دختران آزادی در قالب 

سازمان تروریستی برای 

 1۷۷1استقالم و انقالب

آمریکا دست بیه اقیدام 

 زنند. تروریستی میهای

عیام در یدر فرانسه نز  وضع به همزن شکل است.  طبیقیه

کند. طبقات متوسط باشگاهی سیاخیتیه ها شرکت میشورش

 دار نز  به نوع خود.بودند و زنان سرمایه

( دو کندرسه از مجمع عالی می خواهد  1۷۱۱ها )در این سام

وق زنان در به دست گزری امور کشیور را بیه رسیمیزیت 

ها کاله رفتیه بشناسند. جواب تقریبا خزر است. گویی سر آن

خواهد به پایان برسید و است. پس چه زمانی این شرایط می

دست آورنید. ایین بیرخیوردهیای ی قابل توجهی بهنتزجه

ها موجوداتی رادیکام ساخت، اکینیون ویرف رادیکام، از آن

مشخصی داشتند که برگردان همان نواری بود که سیالیزیان 

ویقیوق بیرابیر زن و ” شید. شان پخ  مییسام در ذهن

 .“                                        میییییییییییرد.

شود. از همزن یک جمله می توان فهمزد که چال  شروع می

کم زن بودن به عینیوان اصل بر شبزه بودن به مرد است. کم

آید و وقوق مساوی به جای وقوق یک ارزش به وساب نمی

 .شود.                                  عادالنه هدف می

ای را ، مجلس موسسان فرانسه اعیالمیزیه1۷۱۳در آگوست 

ای رسانند. اعیالمیزیهبه تصویب می“ وقوق بشر”تحت عنوان 

ها نشدنی آنها و وفظ وقوق سلببنا بر برابری تمامی انسان

مانند آزادی، امنزت، مالکزت و مقاومت در برابر ستم. زنیانیی 

که در فرانسه در انقالب شرکت داشته اند مخالفیت 

کرده و با انتشار اعالمزه وقوق بشر خیود 

، خواستیار ویقیوق 1۷۳1در سام 

برابر زن و مرد در ووزه قانون، 

شیود. دولت و آموزش می

الیحه به میجیلیس 

-فرانسه ارائه میی

ها نز  با شود؛ آن

اتفاق آرا الیحه را 

 کنند..رد می

آن

 سید امي  حمزه حسینر  :نویسنده
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 عشق پست مدرن

 نویسنده : عل بهمنر 

فی یومٍ من الزام، مجنون سراسزمه خود را بیه انیدرون 

ی لزلی بزنداخت و بگفت هواداران کویت میرا چیو خانه

آوردن جان خویشتن که ندیده هزچ،  قصید رجیم و در

اند . لزلی با بی مزلی کوزه ای بیه سیمیت جانم را داشته

صد بار بِهِت گفتیم آنیالیین ” مجنون پرتاب کرد و گفت: 

باش. اینستا بِهِت دایرکت دادم که منع رفت و آمده، کیه 

شیه. هیمی  این وَرا نَزای. ورودی شهر ها هم چک میی

کوزه ی لزلی بر فراز موهای “  تقصزر پزک سوم کروناست.

ی کتابخانه بخورد و بشیکیسیت. مجعد مجنون به جداره

مجنون که سبویی در مجاورت جمجمه اش شکسته بیود، 

اندرسفزهی به لزلی بزنداخت و بگفیت: کیرونیا نگاه عاقل

دیگر چه هفت خطِ بدمستی ست که پزک سوم را نیزی  

نوشزده؟ آنالین دیگر چزست؟ اینستا و داییرکیت چیه 

کوفتی هستند؟ لزلی با عصبانزت نفس  را با ییک پیوف 

خوای اینا رو بفهمیی عصبی بزرون داد و گفت:  تو کی می

آخه؟ برو تو کمد لباسی تا نزومدن بگزرنت. برو تا ببزینیم 

 خدا چی مزخواد! 

خسرو و فرهاد در ورودی شهر با لباس های شیبیرنیگ و 

ماسک های چند الیه ایستاده بودند. فرهاد اجازه ی ورود 

 به هزچ مورد مشکوکی را نمزداد اما خسرو تا متوجه 

شد یکی از آنها سر و سری، مقاربتی با شزریین دارنید، می

ای بنوشت و بدیشان بسپرد تا چُینیزین پیزیغیام و سزاهه

اش برساند. در این وام فکری به ها را به ن د معشوقهپسغام

ذهن خسرو رسزد و به یکی از عابران سپرد تا بیه فیرهیاد 

بگوید که: شزرین پس از دریافت نامه ای آغشته بیه انیواع 

هیای ها به خوابی ابدی فرو رفته و نزازمینید اشیکویروس

ای جوان) مثل خسرو(دارد تا دوباره زندگی را بیاز شاه اده

پس بگزرد. فرهاد پس از شنزدن ماوقع، تزشه ای به فیرق 

ای به پزشانی خوی  بکوبزد و بمرد. )گویا گر و تزشهروایت

مرووم مغفور همزشه تزشه همراه  بوده( قرنطزینیه بیه 

مرگ فرهاد بشکست و کزس های مشکوک چُنیان سیزیل 

استران مست و بی لگام شهر را در نوردیدنید. کیرونیا تیا 

ی جور پزک  را بنوشزد و مستانه بخندید و بخورد و جرعه

توانست از این دیار مرد و زن، پیزیر و بخسبزد و تا همی

جوان، کودک و نوزاد بکشت و به یاد و خاطره ها گیره زد. 

شزرین هم برای بار سوم به کرونا مبتال شد و جان به جیان 

آفرین تسلزم کرد. خسرو که سرش بی کاله میانیده بیود، 

بردن از شزرین دیگری و کشتن فرهاد دییگیری درپی دم

برآمد و مجنون نز  همچنان از ترس هواداران کوی لزیلیی 

 در کمد دیواری محبوس مانده بود. )ادامه دارد( 



ن مدرن
 ایرا
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یادتان که نرفته باید همه راضی باشند. باید جیلیوی ایین 

اتفاق ناگوار گرفته شود. بنابراین بایستی کاری کیرد کیه 

دیگر مردم عادی نتوانند در تهران زندگی کنینید، خیانیه 

ی خودشان ادامه دهند! خزر نبایید بخرند و به کار وقزرانه

 .بتوانند.                                          

-یقدر ه یینیهراه  نز  در دستان من است. بایستی آن

شهر ها را باال ببرییم، کیه فیقیط زندگی در تهران وکالن

های ارزشمند بتوانند در آن زندگی کنند. از این بیه انسان

بعد ساخت مساکن ارزان در تهران باید یک ننگ و جیرم 

تلقی شود. ممکن است بگویزد که این ورکت مدرن، هنوز 

توان، محیلیه دانم اما وداقل میکامال قابل اجرا نزست؛ می

بورژواها را وفاظت کرد تا مردم نتوانند م اوم آرام  آنها 

بایست از پلزس استفاده کیرد تیا بشوند، برای این امر می

بیزینیزید کیه شان باشند. میساعته در خدمت جناب ۰۲

بزنی تیمیامیی گرا بوده و پز راهکار های من تماما عمل

دانم که از دان  مین سیر ام. میجوانب و اتفاقات را کرده

 .اید.                   اید، اما واال کجای  را دیدهکز  آمده

ها، مطمئن باشزد با کمک کردن به شکل گرفتن این گروه

شود. شاید بپرسیزید پزشرفت و امنزت کشور نز  تامزن می

چگونه؟ خب مشخص است، بورژوا ها پوم دارند، بنابرایین 

تواند گوش فلک را کر کینید، شان میرسانه دارند، صدای

های خزرخواهی هستنید کیه نفوذ دارند، آدم دارند، انسان

دار شدن خود می بیزینینید، راه خدمت به مردم را در پوم

بنابراین چه بهتر که خودمان آنها را بسازیم و اصیطیالویا 

سیت گزرشان کنزم. خب، خب، برای امیروز کیافیینمک

 را بگویم که قدر استادتان را خزلی بدانزد.ع ی انم، این

ای این گروه را اسم  می گذاریم فدایزان ملت، البته عیده

گوینید، امیا خوانند و اشتباه هم نمیدار میها را سرمایهآن

داران فدایزان ملت می بیاشید. ایین شان سرمایهاسم کامل

شود. شیایید گروه هرچه بزشتر بخورند، اقتصاد فربه تر می

باورش برای شما سخت باشد، مجبورم دوباره با یک میثیام 

داران مانند یک لزوان تان راوت کنم که، سرمایهکار را برای

خالی هستند، وظزفه ما این است که آنها را پر از آب کنزم، 

ری د سهم مردم عادی شود. بایید تا اضافه آبی که بزرون می

شان آسوده تر از هر زمانی کیرد؛ آن شرایط زندگی را برای

هیا توانزم از صدقه سر وضیور آنوقت است که ما نز  می

 .زندگی داشته باشزم.                              

توان پایتخت را به آنها داد. به هیرویام به عنوان مثام می

ایشان با ارزش ترین طبقه جامعه هستند و البته نور چشیم 

ما. قطعا می بایست بهترین امکانات رفاهی در اختزیارشیان 

دار، از وییالی باشد، واال تصور کنزد که ییک سیرمیاییه

چندهکتاری خود با خیودروییی کیه 

شیان خیارا ی اوست از محلهبرازنده

شود و به سمیت میرکی  شیهیر می

کند، خب او بیا چیه ورکت می

شییود؟ تصییویییری روبییرو مییی

کزفزت، مردمانی خودروهای بی

که لباس های غیزیر میارک و 

ارزان به تن دارند، کسانی که پوم 

-عطرهای برند را نیدارنید، دسیت

فروشان، کارگر ها و ...، خیب هیمیه 

کند. ایین ها خاطر او را آزرده میاین

 .خیییالف انسیییانیییزیییت اسیییت، 
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 جهان اسالم
ر نورانر   نویسنده : محمد امي 

تر شدن قیانیون  در اروپا و سخت  ستز ی یهودی  بعد از گسترش

مهاجرت به آمریکا که توق  مهاجرت یهودیان به آمریکا را بیه 

ها برای تشکزل ییک  اولزن تالش 1۳دنبام داشت در اوایل قرن 

هیای  کشور یهودی صورت گرفت و پس از ارائه پزشنهاد میکیان

مختل  برای مهاجرت یهودیان از اقصی نقاط جهان و اسیتیقیرار 

جا، سر انجام کنگره سازمان جهانی صیهیزیونیزیسیم، آنها در یک

فلسطزن را به عنوان محل نهایی برای تشکیزیل دولیت ییهیود 

جهانی اوم، فلسطزن که تا قبل از آن   انتخاب کرد. در طی جنگ

های انگلزس اضافه شد و در  در اختزار عثمانی بود، به مستعمره

، بالفور، وزیر امور خارجه انگلزیس، در ازای البیی 1۳1۷سام 

یهودیان درکشورهای تحت نفوذشان همچون روسزه و آمیرییکیا 

ای، از  برای کمک به انگلزس در جنگ جهانی اوم، طی بزیانیزیه

را بیه تشکزل دولت یهودی در فلسطزن ومیاییت کیرد و آن

رسمزت شناخت. در این مزان، یهودیان ثروتمند نز  برای تسریع 

روند مهاجرت به فلسطزن، توانستند تعدادی از م ارع ب رگ را از 

-صاوبان فلسطزنی آن بخرند که البته بعد از مدتی با میمینیوع

اعالم کردن فروش زمزن به یهودیان از سوی علمای فلسطزن به 

گزری کاه  یافت. در اواسط قرن بزستم مزالدی بعد طور چشم

از انصراف انگلزس از قزومزت فلسطزن، سیازمیان میلیل طیی 

 مانده  درصد اراضی فلسطزن را به یهودیان و باقی ۰۰ای  نامه قطع

درصد جمعزت کشور فلسطزن را  ۷۲آن را به فلسطزنزان که بز  از 

هیای عیربیی  دادند، داد. این اقدام با واکن  تینید کشیور تشکزل می

همچون سوریه، اردن، مصر، عراق، یمن، عربستان و لبنان همراه بود و 

ها علزه رژیم صهزونزستی شد. این جنیگ  باع  اعالم جنگ این کشور

که به مدت دو سام ادامه داشت در نهایت بیه شیکیسیت اعیراب از 

درصید اراضیی  ۱۲اسرائزل منجر شد و اسرائزل توانست بیزی  از 

سازمان ملل را نیقیض  1۳۲۱نامه  فلسطزن را غصب کند و عمال  قطع

کرد. پس از این شکست، اعراب سه بار دیگر نز  به اسرائزیل ویمیلیه 

 کردند که هر سه بار با شکست روبرو شدند.

ها تالش فلسطزنزان برای گرفتن وق خود و از طیرفیی  در طی سام

سیازی  ادامه پزدا کردن اقدامات غاصبانه رژیم صهزونزستی و شیهیرک

مزلزون نفر از فلیسیطیزینیزیان از  ۰ها در مناطق اشغالی، بز  از آن

های خود رانده و آواره شدند که این مسئیلیه بیه ییکیی از  سرزمزن

 ها تبدیل شده اسیت. های اساسی مزان فلسطزنزان و صهونزست چال 

های جیدی  عالوه بر آن مسئله تقسزم بزت المقدس نز  یکی از چال 

 .آنییهییا بییود.                              

دونالد ترامپ در اولزن اقدام، اورشلزم که محل مناقشه  ۰۲11در سام 

بزن این دو گروه بود را به عنوان پایتخت اسرائزل به رسمزت شناخت. 

های سازمان ملل و پزمان اسلو کیه  نامه اعتنایی به قطع پس از آن با بی

 1۳۳۹بخ  فلسطزن و رژیم صهزونسزتی در سام  مزان سازمان آزادی

های جوالن را که ج ء مناطق اشغام شیده بیه  انجام شده بود، بلندی

 آمد به عنوان بخشی از خاک اسرائزل به رسمزت شنیاخیت. وساب می

، ترامپ از طرح معامله قرن رونمیاییی کیرد. ۰۲1۳سر انجام در سام 

طبق این طرح، پایتخت فلسطزن به شهری دیگر غزر از شیهیر بیزیت 

 بخشزد. شد. و عمالً بزت المقدس را به اسرائزل می المقدس منتقل می

ها خوش آمد و نه تنها فلسطزنزان این طرح تنها به مذاق صهزونزست 

 بلکه بسزاری از کشورهای جهان با این طیرح میخیالیفیت کیردنید.

با اینکه هدف نهایی یهودیان، ایجاد اسرائزل ب رگ از نزل تا فرات است 

اند به این هدف شوم خود برسند بلیکیه از  اما تاکنون نه تنها نتوانسته

ها، سعی در کتمان ایین هیدف دارنید. ترس واکن  جهانی علزه آن

های مقاومت، بیه ایین هیدف خیود  اکنون نز  با قدرت گرفتن گروه

ست که این وعیده الیهیی اسیت،  شان وتمی نخواهند رسزد و نابودی

 انشاءاهلل.
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 روزهییا یییکییی پییس از دیییگییری در وییام گییذرنیید.

شویم و شب هم بیه  هر روز مثل روز قبل، صبح از خواب بزدار می

مان،هرکس بیا رویم. در این فاصله بزدار شدن تا خوابزدن خواب می

 های متفیاوت، سیرش گیرمِ زنیدگیی خیودش اسیت... دغدغه

یکی دغدغه قراردادش را دارد، یکی دغدغه مام و منالی ، ییکیی 

ی ازدواج ، یکی هم.... آنقدر این زندگی و دغدغه هیایی  دغدغه

مارا درگزر کرده است، که گویی در این مزان شخصی را فیرامیوش 

کرده ایم! یا بهتر بگویم: به زندگی بدون آن شخص عیادت کیرده 

ایم...در روایات آمده که آن شخص، آواره، رانیده شیده، تیک و 

 تیوانید بیاشید؟ تنهاست. به نظر شما، آن شخص چه کسیی میی

پاسخ  در عزن سادگی، دردناک است:او منجی عیالیم بشیرییت، 

باشد. آن امامی که ظهورش، وعده قیطیعیی مهدی موعود)عج( می

سییت.                                               خییداونیید و پییزییامییبییران و کییتییب آسییمییانییی

امامی که آمدن  صلح و عدالت از دست رفیتیه را بیه جیهیان  

گرداند و با ظهورش آرام  و امنیزیت جیهیان هسیتیی را  بازمی

رویم، از گوشه و کنار این سخین  فراخواهد گرفت. هرچه جلوتر می

 “ جهان نزاز بیه ییک مینیجیی دارد” رسد که  بزشتر به گوش می

اما به راستی ما را چه شده است که اینقدر نسبت به این میوضیوع 

-میا گیره یبی تفاوت شده ایم؟! موضوعی که رخ دادن  به اراده

 خورده و برای رقم زدن ، باید منتظر بودن خود را ثابت کینیزیم.

شاید ساده اش این شود که تا ما خواهان تغززر نشویم و خیود را 

 تغززر ندهزم، هزچ تغززری رخ نخواهد داد.

هایی که تمام زندگی میا را درگیزیر بسزاری از مشکالت و دغدغه

 رود. کرده و آرام  را از ما گرفته است، با آمدن او از بیزین میی

سختی ها و ظلم هایی که هر روز در سراسر جهان مزبزینیم و از 

 شیونید. دهزم، با آمدن او نیاپیدیید میی شدت دردش ناله سر می

آمدن او والم مشکالت است و با این وام، لحظه ای بیه ییاد او. 

هیا گویند منتظِر،اما وقزقت این است که او سام نزستزم. .به ما می

منتظِر ماست. منتظر است که ما بزدار شویم...از خوابی که چشم و 

آید، اما دیر یا زودش بسته به ایین مان را بسته است... او میگوش

 دارد کییه مییا کِییی آمییاده اییین اتییفییاق خییواهییزییم بییود...                                     

 مبادا فردای ظهور وسرت بخوریم که چرا زودتر بزدار نشدیم...

٩٥ 

                .                                                               11۲خیطیبیه

کنم که زاد و تیوشیه اى بندگان خدا ! شما را به تقوا سفارش می«

)سفر آخرت( است و هم پناهگاه )در برابر عیذاب الیهی (، زاد و 

رساند، و پناهگاه  که او را )از اى که انسان را به مقصد م توشه

)أُوصِزکُمْ، عِبَادَ اهللِ، بِتَقْوَى اهللِ الَّتی هِیَ  »بخشدخطرات( رهای  م 

 الیی َّادُ وَبِییهَییا الْییمَییعَییاذُ: زَادو مُییبْییلِییجو، وَمَییعَییادو مُیینْییجِییحو(.

بدیه  است انسان در سفرهاى طوالن  و پر خوف و خطر نزاز بیه 

های  که او را از خیطیرات دو چز  دارد : زاد و توشه کاف  و من لگاه

 .وفظ کند.                                      

)وَتَ َوّدوُا فَإنَّ خَیزْیرَ الی َّادِ  «فرماید: گونه که قرآن مجزد م همان

 (1)»التَّقْوى(؛ زاد و توشه برگزرید و بهترین زاد و توشه، تقواست 

و در داستان یوس  )علزه السالم( هنگام  که بر لب پرتگاه گینیاه 

قرار گرفت، از نزروى تقوا براى نجات خود استفاده کرد، قرآن می  

  (2)»برم)قَامَ مَعَاذَ اهللِ(؛ گفت به خدا پناه می«گوید: 

به راست  تقوا پناهگاه  است، مطمئن و محکم، در برابیر سیزیل 

خروشان هواى نفس و وسوسه هاى شزاطزن و پناهگیاهی  اسیت 

براى نجات از آت  دوزخ در قزامت و بهترین زاد و توشه ها بیراى 

 .این سفر پرخوف و خطر است.                            

اى کیه دعوت کینینیده«سپس براى بزان اهمزّت تقوا م  اف اید: 

سخنان  از همه نافذتر است به سوى آن دعوت کرده )اشیاره بیه 

ی انبزا و اولیزیا خداوند یا پزامبر اکرم )صل  اهلل علزه وآله( یا همه

است( و بهترین نگهدارنده، آن را نگهدارى و پاسدارى نموده اسیت 

)اشاره به همه پرهز کاران و پزروان مکتب انبزاست( آرى دعیوت 

کننده به سوى تقوا، دعوت خود را به گوش همگیان رسیانیزید و 

  »پاسدار آن در کار خود پزروز شد

 )دَعَا إلَزْهَا أَسْمَعُ دَاع، وَ وَعَاهَا خَزْرُ وَاع. فَأَسْمَعَ دَاعِزهَا، وَ فَازَ وَاعِزَها(.

 نویسنده : سید میثاق هاشیم

 مهدویت

 نویسنده :  حمزه کرم
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به یاد بزاورید دهه سخت شصت را. آن وجم از سختی و مضزقه، 

وتی به اندازه یکی دو ماه، کافی است تا ملتی را از پای درآورد. 

پس ما چرا شکست نخوردیم؟ چرا واندادیم؟ پاسیخی  روشین 

است؛ اگر لشگری از فرزندان خالص ملت، در خطوط رزم، بیرای 

ها نیزی ،   دادند، در پشت جبهه مان خون میوفظ ع ت اسالمی

های فرهنیگیی،  لشگر عظزمی از همزن مردم با ساماندهی هسته

های سرود و تئاتیر در مسیاجید و  مشغوم مقاومت بودند. گروه

های عکس و طراوی و نقاشی و کیارییکیاتیور،  مدارس، نمایشگاه

های مردمی پشتزبانی از جنیگ  های پُرشکوه شهدا، گروه تشززع 

 ی مقاومت فرهنگی را شکل داده بیودنید.و...، همه و همه زنجزره

 

 به اضافه مردم 

 مکتب امام )ره(
خورم و از خیدا من همواره به خلوص و صفای بسزجزان غبطه می

خواهم تا با بسزجزانم محشور گرداند.تشکزل بسزج در نیظیام می

جمهوری اسالمی ایران یقزناً از برکات و الطاف جلزة خداوند تعالی 

 بود که بر ملت ع ی  و انقالب اسالمی ایران ارزانی شد.
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