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 سرمقاله 

خاورمیانه به دلیل دوری از کانون شکوفایی اقتصادی در قرون    

ای بکر و دست نخورده باقی ماند  جدید و انقالب صنعتی، منطقه

های استعمارگر های جهانی با توجه به نفوذ دولتو پس از جنگ

ها واقع شد. ایران که تووسون نویوروهوای مورد توجه اَبَر قدرت

 متفقین اشغال شده بود در معرض بیشترین توجه ها قرار گرفت.                                    

های وابستوه بوه این توجه به ایران باعث تشنج میان گروهک   

گرایان تحت رهوبوری بریتانیا و شوروی سابق شد که جبهه ملی

آیت اهلل کاشانی و محمد مصدق سعی در ایجاد دولتی داشتونود 

که به بیگانگان وابسته نباشد. گرچه اشتباه دکوتور مصودق در 

اعراض از بریتانیا و روی آوردن به آمریکا باعث شد تمام توال  

، ۲۳۳۱گرایان بر باد رفته و پس از کوودتوای مورداد های ملی

 نمایی متفاوت از سلطنت مستبد پهلوی در ایران شکل بگویورد.

پهلوی دوم که بارها با دستکاری قانون اساسی کشور در راستای 

 تسطیح مسیر خود برآمده بود، پس از کودتا با ایجاد جو سرکوب 

تر از پهلووی و اختناق سعی در ایجاد استبدادی به مراتب گسترده

های دنیا رشود و اول داشت. همزمان با این دوره که اغلب کشور

کردند، ایران با اتخاذ سیاست خوام  شکوفایی اقتصادی را تجربه می

 فروشی به یک بازار پرسود برای کشورهای مقتصد توبودیول شود

گرایوی نابسامانی وضعیت موجود، و سرکوب مخالفانی که روح ملی

ی اسالمی داشتند جریان مخالفان حکومت شاهنشاهوی را و عقبه

 .بخشید.                             بیش از پیش قوت می

روح اهلل موسوی، آیت اهلل خمینی، که پس از اعتراض به الیحوه    

کاپیتوالسیون و کشتار مردم از کشور تبعید شده بود، از فرانسه به 

اما آنوهوه گیرد.  گردد و رهبری انقالب را در دست می کشور بازمی

 اندازی نظام حاکمیتی در ایوران اسوت.خورد پوست به چشم می

کند. آنوان  ی مسئوالن در کشور تغییر مینه تنها تفکر، بلکه رویه

کردند. باید کاخ نشویونوی را رهوا  که مردم، و با مردم زندگی می

بودند حاال بایود کردند و  تا دیروز باید سینه چاک شاهنشاه می می

 .رسیدند.                  برای به اوضاع کوخ نشینان می

 ای دربحث رونق سوادعمومیپوست اندازی گسترده ۷۵انقالب    

 

بدگویی و بدزبانی در جامعه 
ادب باید جمع شود و 

 گسترش یابد. اسالمی

1399/11/15 -رهبر انقالب آیت اهلل سید علی حسینی خامنه ای   
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 ادامه صفحه بعد

 واکاوی مسیر انقالب
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 سرمقاله

و آموز  و بهداشت، سازندگی و همهنین افزایش خِرَد جمعی داشت، 

های متعودد نوظواموی و اما مخالفان بیرونی ضمن تحمیل جنگ

اقتصادی، سعی در اخالل در این حرکت داشتند. اما مسئله ایون 

 دشمنان بیرونی نیست!                               

مسئوالنی که هنوز خوی سلطنتی و اشرافی را حفظ کرده، و بوا 

کردند، با رخنه و رسوخ  گری میظاهری آلوده به ریا تظاهر به انقالبی

های بروز و خورو  همه جانبه در نیروهای انقالبی منتظر فرصت زمینه

 نشستند.                                             

در این سالها، دم خروس اشرافیت بارها بیرون زده است، اما تنها به واسطوه 

ای کشور توسن این جریان، سعوی ی فضای رسانهها، و قبضهپیشرفت رسانه

اند و نوه ها نه از مردمهای خود دارند. این زالو صفتدر سرپو  بر فعالیت

ی انقالب را در میان مردم زشت خواهند کورد. حوب از انقالب؛ اما چهره

طلبی از هویو  جان و مال و منالشان بسیار است و برای ارضای شهوتِ قدرت

 ای فروگذار نیستند.                                        حربه

کنند تا مردمشان را تحریم کنونود، سو وس آنها با دشمن خارجی دست به یکی می

هاست کوه شوند. آنها نه خادم ملت، که فخر فروشند و سال ها میدار لغو تحریمداعیه

ای کریه و عوام فریب در بطن سیاست کشور ورود کورده، طلبی با چهرهی فرصتبه واسطه

 مکند.                                  و همانند زالو خون مردم و مملکت را می

کند دادستان دوستی بلد را پوای مویوز قوه قضائیه اخیرا نشان داده است برایش فرقی نمی

محاکمه بکشد، و یا برادر آقای سلطان یادآوری! اما آنهه مسلم است اینکه تال  یوک قووه 

ی حاکمیت از مسئوالن ناالیق کافی نیست، و مردم نیز عولوی برای تصفیه

های اعصاب باید سعی کونونود از های اقتصادی و جنگرغم تحمل فشار

ی سیواسوی کشوور ها به جامعهتحمیل اشخاص عوام فریب در انتخابات

دوری کنند. به عالوه تصویب قانون شفافیت آراء نمایندگان گامی مهوم 

در راستای همکاری قوه مقننه با قوه قضائیه در مبارزه بوا فسواد 

 خواهد بود.                                      

 گری به مبارزه با فساد است، نه به سازگاری با آن.انقالبی

 ادامه 



 جهان اسالم

٥ 

 جهان اسالم

 6میوالی بورابور  ۱1۲۷مارس  ۱۷مداخله نظامی در یمن به تاریخ    

های منطقه با رهوبوری با حمله هوایی ائتالفی از کشور ۲۳31فروردین 

 عربستان سعودی که به نوام طووفوان طوبویوعوت شوکول گورفوت.

 .عربی برای ضربه زدن به ایران!                 -ائتالفی تحت عنوان سنی

عربستان به تنهایی توانایی مقابله با ایران را ندارد و بن سلمان نقوش    

 .صدام در اوایل انقالب را داراست.                             

عربستان در صورت حمله به ایران با واکنش هم یموانوان ایوران در    

های یمن اسوت ها، حوثیمنطقه مواجه خواهد بود که یکی از این گروه

المندب را دارد. لذا تصمیوم بوه تضوعویو  که توانایی بستن تنگه باب

هم یمانان ایران در منطقه را گرفتند؛ عربستان مسئول حمله به حوثوی 

ماه کار یمن تمام شود و بوعودا سورا   6الی  ۷های یمن شد که ظرف 

سو وس   ایران بیایند و داعش هم کار سوریه را آن طرف یکسره کند و

توانایوی کوموک و   اهلل لبنان بروند تا همسویان ایران دیگرسرا  حزب

حمایت از ایران را نداشته باشند ولی قدرت الیزال الهی اجازه این کار را 

میلیارد دالر  ۷11ها با پای برهنه و یک کالشینک  در برابر نداد. یمنی

-عوربوی-تسلیحات خریداری شده عربستان از آمریکا، ائتوالف سونوی

                    .اند.                 آمریکایی را تا بدین لحظه خنثی کرده

 مویورد. دقیقه یک کودک به علت گورسونوگوی موی ۲1در یمن هر    

کند. دشمونوان فوعوال در در جهان اسالم یمن نقش حیاتی را ایفا می

انود و تمام تمرکز خود را روی یمن گوذاشوتوه  اندسوریه شکست خورده

 . کنند.                                         ها کوتاهی نمیولی یمنی

ها به تأسیسات نفتی آرامکو در با حمله پهبادی یمنی ۱1۲3در سال    

بقیق و خریص توان تولید نفت خام عربستان به نص  کاهش یوافوت و 

 ضربه سنگینی به عربستان وارد شد.

  

 

 نویسنده :  مجمد مهدی فرجی



 قانون گذاراِن قانون گریز
 نویسنده : علی عمرانی

الزم است مسئوالن بدانند که موقعیت آنها، برای آنها نسبوت بوه    

کش و موقویواسوی از  زاید. با هی  خن سایر شهروندان برتری نمی

تر به نظام نیستند، و هر اشتباه کوچکی از تر و پایبنددیگری، انقالبی

سوی آنان، بیش از اشتباهات مردم عادی به چشم آمده و به نوظوام 

رسد آقای عنابستانی توجیه  زند. ضروری به نظر می اسالمی ضربه می

باشند پس از هر اشتباه، ضمن دوری از هرگونه عامه فوریوبوی در 

فضای مجازی، با پذیر  اشتباه خود از مردم عذرخواهی، و آمواده 

 .قبول عواقب آن باشد.                            

های مصونیت مسئوالن به ایشان، این آرامش خاطر متاسفانه نرده   

خواهند رفتار کنند، و از زیور توانند هر گونه می را داده است که می

بار آن شانه خالی کنند. نکته جالب این است که اغلوب مسوئووالن 

دانونود. پذیری مبری و بی نیاز از پاسخگویی میخود را از مسئولیت

شود، و پس از  گویی که مسئولیت، زیوری است که به آنها محول می

مدتی آن را همانطور که تحویل گرفته اند)بلکه پور 

 سو وارنود.                               تر(، به دیوگوری موینقص

فار  از هر گونه جهوت گویوری    

سیاسی، جبهه انقالب بوه هویو  

گروهی با  نمی دهد، و از تمام آحاد 

های سیاسی، و ارگوان فعال در عرصه

های دولتی و لشکری، تمکویون 

به قانون اساسی، و 

رعایت حوقووق 

شهرونودی را 

 توقع دارد.

٦ 

 ازهردری سخنی

تکبر و تبختر مسئوالن در برابر مردم بیش از پیش نمایوان شوده    

، عباس آخوندی وزیر راه و شهورسوازی ۲۳36است. در فروردین ماه 

وقت، با پرت کردن میکروفون یک خبرنگار زن، خبرساز شد. پنج ماه 

بعد حمداهلل کریمی در درگیری با یک افسر راهوور، بویونوی او را 

 .شکست!                                     

ی مجلس در حیون یک سال بعد فیلمی از باسن درازهی، نماینده   

فحاشی به کارمند گمرک منتشر شد که در عین ناباوری، وزیر صمت 

در مجلس شورای اسالمی از این نماینده عوذرخوواهوی، و عولوی 

الریجانی نیز از او دلجویی کرد! اما این پایان ماجرا نبود و شریعوتوی 

استاندار خوزستان، در برخورد با یک شهروند معترض، از لفوظ بوی 

تربیت و ضدنظام استفاده کرد!قاضی زاده هاشوموی، وزیور سوابوق 

بهداشت هم در پاسخ به مطالبات فرماندار بدره)از توابع ایالم( گفتوه 

 .ی مردمی!                 بود: غلن کردی که نماینده

همین دو ماه پیش هم بازپرس بابلی، به واسطه ایونوکوه سوربواز    

دادگستری او را نشناخته بود، به صورتش سیلی نواخت. ایونوک در 

آغاز بهمن ماه آخرین سال قرن، خبر سیلی خوردن یک سرباز راهور، 

ی دردنواک ی خاطی مجلس، مخابره شد. نوکوتوه از سوی نماینده

های تحت اختیارشان برای دفع هجموه ی مسئوالن از رسانهاستفاده

افتد! به عنوان نمونه آقای شریعتوی شان به راه میست که علیههایی

پس از بحران بی آبی خوزستان و مسأله غیزانیه، به جای رسیودگوی 

به این منطقه، از تریبون صداوسیمای سراسری بوا موردم سوخون 

 .گفت!                                    

عزیزان، تنها مدافع یک مقام مسئول عملکرد اوست؛ نه سویواهوه    

 .لشکر موافقان و هواخواهانش!                              

های حزبی و ایجاد چندقطبی جریانی و به عوالوه، گرچه یارکشی   

ها در فضوای موجوازی، ای وابسته به جریانهای رسانهپیشرفت تیم

هوا رسوان ها و پیامهای شخصیتی در رسانهباعث بیشینه شدن هجمه

شده است، اما چنانهه مسئولی خالف اخالق و قانون رفتار کند، الزم 

های نظارتی، ضمن نادیده گرفتن موقعیت و دستگاه  است قوه قضاییه

و جایگاه این اشخاص به اتفاق ورود کرده، و از کیان انقالب و نوظوام 

 .اسالمی دفاع کند.                            جمهوری

 



 افالکیان خاکی

٧ 

تروریستی سعی در برهم زدن امنیت کشور را داشتند و همهونویون 

دنبال نیورو  محسن رضایی که در حال تشکیل اطالعات س اه بود، به

ای )مد ظله العالی( بوا موحوسون  اهلل خامنه گشت. یک روز آیت می

گیرند و جوانی را برای همکاری با اطالعات س اه به  رضایی تماس می

کنند. پس از آنکه محسن رضایی با  وی به صحبت می  او معرفی می

بیند. از همین رو با همکواری او  نشیند، در او استعدادی عجیب می

کند و نام حسن بواقوری را بورای او  در اطالعات س اه موافقت می

گزیند و از همین جاست که نام غالمحسین افشردی به حسون  برمی

 کند.                              باقری تغییر می

زمانی که رژیم بعثی عراق به ایران حمله کورد، حسون بواقوری    

های نبرد حق علیه باطل  شد. پس از مدتی، بوا بوروز رهس ار جبهه

لیاقت و خصوصیات منحصر به فرد خود در ردی  فرماندهان سو واه 

 قرار گرفت.                                       

هوای  حسن باقری، برخالف بسیاری از مبوارزان کوه دارای نوام   

مشهوری نیز بودند، تفنگ به دست نگرفت و به مقابله بوا 

های دشمن نشتافت. او راهی دیگر برگزیود  تانک

و این مسیر متفاوت و استثنایی، آغاز 

راهی بود که درباره آن بسیار گفته 

شده است. بهتریون کوار را در 

شناسایی دشمن دانسوت و در 

این راه، تجربیات کوتاه مدت در 

واحوود اطووالعووات سوو وواه 

نگاری و... پاسداران، روزنامه

به کمکش آمدنود. گوویوی 

دست تقدیر، غوالموحوسویون 

هایی کشانده بوود  افشردی را به راه

را  »حسن باقوری«که در جنگ از او، 

 بسووازد!              

  

به علت بیماری مادر، هفت ماهه و با سختی به دنویوا آمود. روز    

تولد  مصادف با سالروز میالد امام حسین )ع( بود. همین موضووع، 

بهانه خوبی برای مادر بود که نذر کند اگر بهه سالم ماند، ناموش را 

 بگذارد.                               »غالمحسین«

از همان نوجوانی، حضور فعالی در هیئت و مسجد محله داشت. در    

برد توا بور روی دوران دبیرستان، دوستانش را با خود به منزل می

 مسایل فرهنگی و اخالقی آنان کارکند.                               

نتیجه شرکت وی در کنکور، قبولی در هشت دانشگاه از جومولوه    

های ممتاز را زد و رشوتوه دانشگاه قضایی قم بود. اما قید این رشته

کشاورزی و دام روری در دانشگاه ارومیه را انتخاب کورد. موادر  

گوید: او معتقد بود در رژیم طاغوت نمی درباره دلیل این تصمیم می

شود قضاوت عادالنه کرد و همهنین دوست داشت از محین آلووده 

 تهران به ویژه وضع حجاب زنان، به دور باشد.              

با اساتید دانشگاه مدام بر سر مسائل سیاسی، درگیری لفظی پیودا    

هایش او را از دانشوگواه کرد تا آن جا که با دستکاری در نمره می

 اخرا  کردند تا اجباراً راهی خدمت سربوازی شوود.

بعد از فرمان امام خمینی)ره( مبنی بور فورار 

سربازها، وی هم از پادگان فرار کرد. پس از 

پیروزی انقالب اسالموی، تصومویوم بوه 

تحصیل در رشته علوم انسانی گرفت و با 

در رشته حوقووق قضوایوی  ۲11رتبه 

دانشگاه تهران قبول شود. در کونوار 

تحصیل، کار در روزناموه جوموهووری 

اسالمی را هم شروع کورد. ورود بوه 

عرصه خبر و فعالیت در روزنامه جمهوری 

اسالمی موجب شد تا اطالع دقویوقوی از 

های مخوتولو  بوه  اوضاع کشور در عرصه

آورد. در ایوون زمووان،   دسووت

های ضدانقالب بوا  گروهک

 اقدامات 
 ادامه صفحه بعد

 افالکیان خاکی
 نویسنده : محمد رضا بنافیان



حسون «همهنین حا  قاسم سلیمانی درباره وی چنین گفته است: 

واقعاً یک رهبر بود. تعبیرم این است که او بهشتیِ جنگ بود؛ یعنوی 

همان نقشی که مرحوم بهشتی برای انقالب و امام داشوت، حسون 

باقری همان نقش را برای جنگ و جبهوه داشوت. قوطوعواً هوموه 

فرماندهان قدیمی جنگ نظرشان این است که اگر حسن زنده موی 

ماند، در وضعیت جنگ قطعاً تأثیر داشت. او پرور  دهنده همه موا 

 .»                                                                        بود

و در شرایطوی کوه بورای  6۲ماه سال در نهایت او در نهم بهمن   

تکمیل کار شناسایی جهت انجام عملیات والفجر مقدماتی به فوکوه 

آمده بود، در پشت یکی از سنگرهای دیده بانی به همراه جمعوی از 

 فرماندهان به شهادت رسید.                               

امام خمینی)ره( پس از شهادت حسن باقری، روی عوکوس وی    

خداوند شهید شب زنده دار ما را با شهدای صودر اسوالم «نوشتند: 

توان با اندک اطالعات بوه روی کواغوذ، محشور فرماید. اگرچه نمی

معرف شخصیت حسن باقری به عنوان یک نخبه، میراث معنووی و 

 .»سرمایه ملی بود

هوای او یک اتاق را به عنوان اطالعات نظامی انتخاب کرد. نقوشوه   

منطقه را دور تا دور دیوار چسباند و آخرین اخبار نبرد را روی نقشه 

پیاده کرد. ابتدا خود  و چند نفری که به او ملحق شدند، با موتور، 

ای که داشتند، به محورهای ورودی دشمن موی  ماشین و هر وسیله

پرداختند. بالفاصله ارتباط با مراکز آوری اطالعات میرفتند و به جمع

مختل  در استان خوزستان و تهران برقرار شد تا اطالعات رد و بدل 

شود. هنوز یک هفته از شروع جنگ نگذشته بوود کوه ایون اتواق، 

توانستند بفهمند ها می رفت. آنمهمترین منبع اطالعاتی به شمار می

دشمن در کجاست، چه تعداد نیرو دارد، هدفش چیست، برای چوه 

 آمده است، تا کجا می خواهد برود و...!                    

همان چیزهایی که او در دوره کوتاه روزنامه نگاری آموختوه بوود!    

 گویی تمام تجربیات گذشته برای چنین روزهایی اندوخته شده بوود.

سرلشکر رحیم صفوی یکی از فرماندهان وقت س اه  به نقل از مقوام 

معظم رهبری از نخستین دیدارشان با شهید حسن باقری این طوور 

تا شما اشاره کردی که حسن پاشو برو، من دیودم  «کند:روایت می

یک جوان الغر اندام پاشد! بدون اینکه سر و ریش و محاسنی داشته 

باشد. من دلم ناگهان ریخت. با خودم گفتم: حاال این بنی صودر و 

خواهد بگوید؟ تا آمد پای توابولوو،  اند این جوان چه می ها نشسته این

آنتن را گرفت و شروع کرد، وضعیت دشمن را منطقه به مونوطوقوه 

تشریح کردن که: دشمن اینجا چند تانک دارد، اینجا چوه تویو  و 

لشکری مستقر است، آنجا خاکریز زدند، اینجا میدان مین و آنوجوا 

تر و  گذشت، قلبم روشن اند. هر چه زمان می سیم خاردار ایجاد کرده

شد، مثل یک روحانی که موثوالً وقوتوی پسور   ام بازتر می چهره

تواند از عهده این منبور  خواهد منبر برود و نگران است که آیا می می

کرد  برآید یا نه. من چنین حالی داشتم اما هر چه بیشتر صحبت می

شد. او در آن جلسه چنان گزار  دقیق، مصور و  ام بازتر می من قیافه

خوبی ارائه داد که همه حضار از جمله بنی صدر به شگفت درآمدنود 

 »اسوت. که این جوان این اطوالعوات جوالوب را از کوجوا آورده

  

 

 ادامه 
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هوای موتوداول پس راه چاره داخل این شراین همون رعایت توصیه

ها، ماسک زدن، رعایت فاصله  وشوی مرتب و کامل دست مثل شست

گذاری و موارد این چنینه که دیگه همه مردم دنیوا از  موطولوع 

 .هستون.                                

های مطرح کشوور، موهورداد از دست دادن دو تن از فوتبالیست   

علی انصاریان، گواه و شاهدِ اینه که هنوز مثل قبل بوایود   میناوند و

این ویروس رو جدی بگیریم و مثل گذشته و حوداقول بوخواطور 

ها را رعایت کنیم تا رفته رفته و یووا  عزیزانمون پروتکل

 یوا  شر این ویروس منحوس از سر مردم دنیا کم بشه.

 

 

بعد از گذشتِ یه سال از شیوع ویروس منحوس کرونا، هنووز کوه    

هنوزه و تا به این لحظه و این روز نه درمان قطعوی و نوه واکسون 

قطعی برا این ویروس یافت نشده و کشورهای مختلفی توو نوقواط 

های احتمالی را برای درموان ایون ویوروس مختل  جهان واکسن

 .ساختن؛                                        

ی برای این بیماری سواخوتوه  درصد  اما هنوز واکسن یا داروی صد   

های مختل  بشری نشده. این ویروس مرگبار هی  تبعیضی بین گروه

 قائل نمیشه و بوا هوموه بوه یوه شوکول بورخوورد مویوکونوه!

تفاوتی هم بین فقیر و ثروتمند، حاکم و محکوم، ستمگر و ستمدیده، 

 .و.... وجود نداره.       زیردست، آدم معروف و معمولی  مافوق و

اپیدمی کرونا با پیروان همه ی مذاهب و ادیوان هوم بورخوورد    

داری نموی کونوه.  یکسانی داره و از هی  کیش و آیین معینی جانب

 .پس اگه رعایت نکنی، گرفتی!                          

پیشگیری از بحران، سریع تر، مقرون به صرفه تر و مووثورتور از    

کردیم زود   مقابله پس از وقوعه ویروسی که در اولین روزها، فکر می

رختشو ببنده و بره، دست از سر مردم برداره اما ظاهرا خُل  وعوده 

زنه و کرده و هر روز با شکل جدیدی به جون    انسان ها چنگ می

 شوونوواسووه.سووالووموونوود و جوووان و کووودک هووم نوومووی

اخیرا اولین محموله واکسن اس وتونویوک، سواخوت 

هوا و روسیه وارد کشورمون شده، اما تا تمامی تست

توونویوم از ها و نتایج مشخص نشه نومویآزمایش

 قطعیتِ این واکسون هوم موطوموئون بواشویوم. 

 

وسی که جا خوش کرده  ویر
 نویسنده : پویا حاجی زاده



یه مُشتی دیگه از استادا هم خا گفتن حِیفِن ما فِقه از قدرِته بواد    

استفاده کنیم حاال که خِلیج فارس همی کِنارن بِیولویون)بوذاریود(از 

گفت کوه  قدرِته استفاده کنیم که قدرِته تخریبمون بره باال مِثِلِنا می

خا حاال سِرِ کالس با لباسِ رسمی آماده باشید که دوربینتو روشون 

کونون  کنین ببینِمِتو ! واال ما واقعا دیگه تِوَقُع نِداشتیم که استادا فک

 ما فِقه آنالین میشیم و بوعود  مویوریوم پِوی کواره خووموون 

وُ حاال چههههه!!! ازی شوخیِیْ چِ َل)کثی ( وقتوی بویود کوه یوه 

تا سوال بیست و بیست پنج دقه فقه وقت میودادن و 11امتحانی با 

 میگفتن که باید مسلن باشین..                          

ها! توا گیم که سامانه دیر به روز میشهحاال ما هم هِی سیشون می   

 دِیقه تایمش رفتِوهواااا! مویوگون نوه۷ما بِخِیم وازِ  )باز ( کنیم 

نِه هِمی دیرو بیده که زیر ساختا  به روز رسانی کِردن ،تمهیداتوی 

در نِظر گِرِفتیم بهونه نیارین و خالصه ایطور بوی کوه االن بوعوده 

 گذشتِنه دو ترم بعضیا هِنو گرفتارِ پاس کِردنِ دو سه واحود هِسون

حاال خالصه جونُوم سیتون بگه ای فقه یه تیکِی کوچیکی از گورد و 

خاک اساتید تو ای ترم بید وِلی خا اُسکارِ ویرونگرتِرین گرد و خواک 

تعلق میگیره به دانشجویی که شیش ترم بی از پِسِ پاس کِردِنِ یوه 

کنه توخوتوه  تایی پاس می۱1درسی بر نومده بی و هِمی دو ترم هی 

 ره جلو                                    گاز می

چطوری نابغه ی جونی؟! رمز موفِقیتِت چِنِن که ای همه سوناموی    

 و طیفون ریت اثر نداره؟؟!!هَین؟؟؟

ما مردُمِی خون گرم و مهمون نِواز جنوبی از جمله آدِمِوی خِوشِ    

بوشهر عادِتمونِن که که طیفون ینی هُمو باد تند که شوموا سویوش 

میگین طوفان سیمون عادی باشه..اگه تُوسون)تابستان(باشه خا تَش 

بادن،زمِسونم باشه ای  بادِکو از طِرِف دِریان..وِلی خومون هِسیما هی  

 کوه نوی!        (Leymerکُمو  خونه خِراب کن تِرِ لِیمِر)

ای دو ترمِکو که آموز ِ مِجازی مهمون فِضِی دانشگاهیمونِون بوا    

گُوم کوه چوه طوفانی گُت تِرِ لیمر روبرو هِسیم حاال سیتوون موی

لیمریهِن..سِی کنین گرد و خاک استوادِی گوراموی توو سواموانوه 

یادگیری..یه موردی بیده استاد تربیت بِدِنیا که فِقِه یه واحِدِنا اومِوده 

چه کِرده؟سیصد چهارصد صفحه جزوه پی دی اف داده وُ هر هفوتوه 

هم کالسِ آنالین ناده )برگزار کرده( وُ از ری جُوزوِیوکوو روخوونوی 

کِرده ..طِرَف فِکِرده ما اول دبستانی هِسیما!! مِی)مگر( تقصیر موانِون 

تونیم بییِم )بیایم( سالن و سیت تا جون داریم سگ دو بِزِنیم  که نمی

چه!!!واال بِال ایهمه جزوه بیشتِرِ دوییدن از موا کوالوری و چوربوی 

 سوزُونده!! چِخِبِرِتن استااااااده طوفانی؟؟؟!!!                         

مُشتی)یک سری( استادِی دیگه هم خا توو درسوِوی عومووموی    

گردوخاک راس )به پا( کِردن..ای گردوخاکی که میگُوم یه چوی در 

حدِ تورنادو منظورُمِنا..سی دو واحد اندیشه و معاد یا تاریخ تحلیولوی 

هر هفته باید یه ساعت جِلِسه آنالین، یه ساعت ویس،تستِی سوایوت 

نهاد رهبری، کوییزِی خودِ استاد و از همه مهمتر امتِحانِی میانترم وُ 

پایانترم بُگذِروندیم !خونتون آباد خا مِی جنگِن چه!!همش دو واحِدِن 

 جون! فِقه دو واحدنا ..چِخِبرررررررررررِتِن استاده گردبادی؟؟!!

 َغر راس ِکرِدِن ِمجازی
 نویسنده : فاطمه صفایی
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 جان خود را  بلکه جان مردم کشورمان را هم به خطر بویوانودازنود.

ماجرا تا جایی ادامه پیدا کرد که رهبر انقالب صراحتا اعالم کردنود: 

ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است و به فرانسوه 

 هم خو  بین نیستند.                        

شد کامال سخنان رهبری برخالف آنهه در فضای مجازی گفته می   

هوا ها را در همه زمینهدلسوزانه بود. آمریکایی که شدید ترین تحریم

بر کشور ما اعمال کرده است، آمریکایی که پانسمان بیماران پروانوه 

ای ما را تحریم کرده است، آن کشوری که هنوز که هنوز است آثوار 

های شیمیاییش در زمان جنگ رزمندگان و مردم ما را زجور سالح

 دهد، حال دلسوز ما شده است؟!                       می

انگلیسی که سابقه طوالنی در قتل، غارت و توجواوز بوه خواک    

 کشووورمووان دارد حووال قووابوول اعووتووموواد شووده اسووت؟! 

هوای     فرانسه ای که در قالب کمک به بیماران هومووفویولوی، خوون

آلوده ای به کشورمان صادر و برای اولین بار ایدز را وارد کشوورموان 

 حال باید به او خوشبین باشیم؟!                                کند، می

آنان که دائم ما را به خواندن تاریخ و عبرت گرفتن از آن توصویوه    

 کنند، چرا اکنون تاریخ را از یاد برده اند؟!                           می

تریون کند به واکسن دست پیدا کرده، منطقی کشوری که ادعا می   

 حالتش این است که آن واکسن، در ابتدا، دوای درد خودشان باشود. 

وقتی ما ادعا داریم در زمینه دفاعی حرفی برای گفتن داریم، الزموه 

باور آن، نمود این قدرت در امنیت کشورمان است. که اگر اینگوونوه 

نبود، دشمنان ما از قدرت موشکی و منطقه ای ما هرگز هوراس بوه 

 دادند.                           دل راه نمی

 فایزر درآمریکا، پرستاران شودکه تلفات واکسنماجرا آنجاجالب می   

ای گذرد. مهمان ناخوانودهحدود یکسال از شیوع ویروس کرونا می   

که در زمان کوتاهی تمام جهان را فراگرفت. شیوع این بیمواری نوه 

تنها بر معامالت اجتماعی و مسائل بهداشتی اثر گذاشت بلکه سبوب 

 شد کسب و کار مردم کم رونق و وضع معیشتی آنها سوخوت شوود.

ها و نهادهای عولوموی از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا، شرکت   

مدعی در زمینه داروسازی، تحقیقات خود را برای ساخوت واکسون 

 کرونا آغاز کردند.                              

توک آلوموان، شورکوت شرکت آمریکایی فایزر با مشارکت بایون   

آمریکایی مدرنا، شرکت دارو سازی سینو فارم چین، پوژوهشوگوران 

دانشگاه آکسفورد، دانشمندان کشور روسیه و همهنین دانشمونودان 

کشورمان ایران، از جمله اولین کشور هایی بودند که  پیشرو در ایون 

 زمینه شدند.                                   

وقتی شرکت فایزر اعالم کرد به تولید واکسن کرونا دسوت پویودا    

کرده و آمادگی صادر کردن محصول خود را بوه جوهوانویوان دارد، 

کن شدن کرونا در کشورشان، دست ها به امید ریشهبسیاری از کشور

 به دامن این شرکت شدند.                                

های اروپایی، تا کشورهای حاشیه نشین خلیج همویوشوه از کشور   

 فووارس.                     

بخریود آغواز  -واکسن#در کشورِ ما نیز مطالبه واکسن با هشتگ    

 ها در دنویوای موجوازی قووت گورفوت.شد و با حمایت سلبریتی

گفتند: واکسن بخرید غافل از آنکه این واکسون در کودام آنها می

شرکت و با چه سابقه ای ساخته شده یا توسن چه کشووری صوادر 

 شووود.                              مووی

 گویی تنها نام واکسن، برایشان کافی بودکه آنرا ب ذیرند و نه تنهوا    

 

وس جهالت  ویر
 نویسنده : حمزه کرمی

 ادامه صفحه بعد



 اند که اکثرا هم دوز اول بووده و عوموال توأثویوری نودارد. کرده

دوما حتی در صورت وارد شدن واکسن، طبق چیزی که در هوموه 

سال و  6۷جای دنیا مرسوم است، اولویت با کادر درمان، افراد باالی 

باشد که در این صورت نیز شامل آنوهوا های خاص میبرخی بیماری

 شد و تأثیری نداشت.                         نمی

ماه برای تزریق واکسون  6تا  ۳ساله،  1۱در انگلیس بیمار دیابتی    

 باید صبر کند.                                                             

کنند، بویوش ها را بیان میبه نظر می رسد کسانی که این صحبت   

از ناراحتی برای از دست دادن این دو عزیز، دنبال بوهوره بوردن از 

-مرگ آنها، سوء استفاده از احساسات مردم و تحری  واقعیات موی

 باشند.                                  

ها آنطرف تر، در رفواه ما نباید از کسانی فریب بخوریم که کیلومتر   

برند و به دنبال ایجاد تفرقه بین موردم کشوورموان کامل به سر می

 هستند.                                 

ها، کرونا در کشورمان روند نزولی حال که با رعایت کردن پروتکل   

پیدا کرده، با توجه به پیشرفت و نتایج بسیار خوب واکسن ایرانی، به 

 زودی شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود، اگر باهم باشیم.

 را نگران کرده اسوت.                         

مدتی بعد از سخنان رهبری روزنامه گاردین نوشت: انتشار وسیوع    

اند، مونوجور بوه اخبار مرگ و میر افرادی که فایزر را دریافت کرده

 ها برای آغاز واکسیونواسویوون شوده اسوت.استیصال برخی کشور

توانیم به استرالیا، ژاپن، نیوزلند و توایووان  ها میاز جمله آن کشور

 اشاره کونویوم.                            

ها همه در حالی است که واکسن ساخت کشورمان بدون هیو  این   

عارضه ای با موفقیت، تست انسانی خود  را پشت سر گذاشته و در 

 مقابل ویروس جهش یوافوتوه انوگولویوسوی هوم موقواوم اسوت.

این روز ها که مردم ایران داغدار از دست دادن مهرداد میونواونود و 

علی انصاریان، دو فوتبالیست و چهره محبوب کشور بر اثور کورونوا 

اند نبود واکسن، دلویول مورگ آن هوا       هستند، عده ای بیان کرده

 افوتواد.کرد، این اتفاق نوموی می باشد و اگر ایران واکسن را وارد می

دارند چرا که اوال دانند یا خودشان را به ندانستن  وا میآنها یا نمی   

دو سه ماه، برای همگانی شدن و اعتماد به یک واکسن زمان بسویوار 

 کوومووی اسووت.                           

 درصد واکسن کرونا دریافت  ۲میلیارد جمعیت جهان، تنها  8از    

 

 ادامه 

 ازهردری سخنی

۲٩  



ها هرچند تاریخ امتحانات دانشجویان به پایان رسیده، اموا این روز   

هستند اساتیدی که به مصاحبه تصویری با دانشوجوویوان بوعود از 

پردازند درحالی که از نمرات دانشجویانشان شوکه امتحان پایانی می

 اند!!!                                      شده

کیفیت و کاراییِ دو ترمی که به علت شیوع ویوروس کورونوا بوه    

صورت مجازی گذشت،  در بعضی از دروس بهتر و در بوعوضوی از 

 دروس به شدت بدتر شد.                                

البته هراز گاهی اساتید و عده ای از دانشجویان، آموز  مجازی را    

 کسل کننده، سخت و طاقت فرسا می نامیدنود.           

نگارنده قصد اینکه آموز  مجازی را خوب یا بد جلووه دهود را    

ندارد، اما آموز  مجازی در کنار دوری ما از هم دیگر به علت شیوع 

ویروس کرونا، مزیت هایی را هم ارائه داد و باعث شد دانشگاه ها بوه 

سمت مکانیزه شدن پیش روند. البته ساختار فرسوده موجود اجوازه 

نداد تمامی دانشجویان از تدریس بهترین استادهای کشور و یا حتی 

 جهان استفاده کنند که این یک امتیاز منفی برای وضع موجود بوود.

ناگفته نماند در این ترم، اساتیدی بودند کوه بوا تودویون کوردن 

پاورپوینت، پی دی اف  و جزوه، به راحتیِ کار دانشجووهوا کوموک 

 کردند و جلوی اتالف وقت را گرفتند.                              

شود کوه هوا دیوده مویای هم از سوی برخیبعضا گله و شکوه   

محتوایش این بود که هیهگونه سلیقه و تطبیق پذیری بوا آمووز  

مجازی صورت نگرفته و آموز  ها به شکل کامال سنتوی و بودون 

 هی  خالقیتی از استاد مربوطه به بدترین شکل ممکن ارائوه شود. 

در پایان امتحانات نیز دانشجویان با اعتراض های شدید خود این را 

های غیر قابل توجیه به دنوبوال که اساتید محترم بعضا با سختگیری

ای برای کم کردن نمرات دانشجویانشان بودند بیان کوردنود.  برنامه

های مختل ، دانشجویان را ترغیب هرچند اساتیدی نیز با ارائه شیوه

به درس خواندن و ارائه مفید داشتند که ما از همه اساتیدی که بوه 

دانشجوهایشان اهمیت، و زندگی و انسانیت را سرلوحه خود قرار می 

 دهند کمال تشکر داریم.

                                                                   ۲۱۱خطبه 

وَمِنْ کالم لَهُ عَلَیْهِ السَّالمُ قاله للخوار ، وقد خر  إلى معسکورهوم    

 وهم مقیمون على انکوار الوحوکووموا، فوقوال عولویوه السوالم:...

هنگامى که خوار  در مخالفت خود با مسأله حکمویتوت، پوافشوار  

کردند امام علیه السالم به لشکرگاه آنان رفت و این خطبه را ایوراد 

 فرموود:...                                

همان گونه که در باال آمد، این خطبه، بخشى از سخنان امام علوی    

کند، که اموام عولویوه علیه السالم قبل از جنگ نهروان را بازگو مى

السالم به عنوان اتمام حجت برا  آنها ایراد فرمود و سخونوان اموام 

ا  که اکثریت خوار  تووبوه علیه السالم بسیار مؤثر واقع شد به گونه

 کردند و از جنگ کناره گیر  نمودند.                             

شده، نخست آنان را به دو گوروه امام )ع( در این سخنانِ حساب   

کند: کسانى که در صفین تقسیم نموده و صفوفشان را از هم جدا مى

 حضور داشتند و کسانى که حضور نداشتند.                             

در بخش دوتم، رو  سخن را به صفتینیان کرده و به آنوهوا یوادآور     

شود: شما بودید که مسأله حکمیتت را بر من تحمیل کردیود، در مى

حالى که من به شدت با آن مخال  بودم و شما را دستور بوه اداموه 

فرماینود جهاد، تا پیروز  دادم. در بخش سوتم، به این نکته اشاره مى

که: ما در آغاز اسالم برا  پیشرفت این آیین موقودتس، حوتتوى بوا 

نزدیکترین بستگان خود که در ص  کفر، قرار داشتند جهاد کردیوم، 

ولى اکنون در برابر ما برادران مسلمانمان هستند که به راه خوطوا   

رفته اند و شراین به گونه دیگر  است. لذا نخست باید از آنها رفوع 

 شبهه کنیم. امیداست مشکل حل شود.

 نویسنده : سید میثاق هاشمی

 آموزش فجازی
 نویسنده : پیچک

٩٩ 

 منهاج/آموزش فجازی



ببینید، بایستی دامنه تبلیغات در جهت افزایش شوور و    

شوق در مردم باشد. بایستی مردم را ترغیب کرد که بیشتور 

کار کنند، بیشتر زحمت بکشند، برای هر محصول جدیودی 

آید، آماده بوده و آنرا بخرند. قالب تبلویوغوات که به بازار می

باید رنگ و لعابی وص  ناپذیر داشته باشد. محیون کواموال 

الکهری، بازیگران زیبا، همگی خندان و خوشحال باشونود.    

ها در قالوب یوک زنودگوی میبایست همه این خوشبختی

داری به مخاطب القا شود. حاال که قالب آماده شوده سرمایه

تا حس حرکت در مخاطب ایجاد شود، نیاز  را به رُخوش 

دود، شب و روز کند، میکشیم. و او شروع به حرکت میمی

کند تا بتواند به آن زندگی برسد. وظیفه بوخوش تال  می

تر کند. تبلیغات این است که این حرکت را بیشتر و پر رنگ

داری بسیار جذاب اسوت، باید نشان دهد که زندگی سرمایه

باید ذهن مخاطب به این سمت برود که پول ارز  است و 

های دنیا )که به جدت نویوز ترین انسانداران با ارز سرمایه

اینگونه است(. آن وقت است که دیگر مردم با ما مشوکولوی 

نخواهند داشت و هوموه راضوی 

 .خواهند شد.           

نکته دیگری نیز وجود دارد، 

هایش با اگر مخاطب به نیاز

یک محصول قدیمی جواب 

دهد، نبایود او را رهوا می

توانید نیاز  را کنید، اگر نمی

 برطرف کنید، برای او 

نیاز بسازید. مثال در تبلیغات نشان دهید که وجود سوس 

مایونز در خانه او از واجبات است و اگر نوداشوتوه بواشود، 

چورخود و عواقوبوت شود، چرخش نمیزندگیش تلخ می

سیاهی در انتظار اوست. در واقع باید به او القا کنیود کوه 

 ا  بهرخد و هم چرخ سس مایوونوز!هم باید چرخ زندگی

اگر در یک کالم بخواهم وظیفه تبلیغات را بگویم؛ تولید    

حس نیاز، پاسخ به آن، با ارز  کردن سرمایه داری و نگه 

 روزیداشتن دائمی مردم در کار کردن به صورت شوبوانوه

خواهوم بخش دوم برای من خیلی جذاب است. تخیل. می

بخش تخیل و هنر را با هم بگویم. ایجا دیگر قرار نیوسوت 

همه چیز را مستقیما و با زرق و برق در چشم مخاطب فرو 

ها کنیم. این قلمرو بسیار حساس است، با ناخودآگاه انسان

سر و کار دارد و میبایست با دقت آنرا تکمیل کرد. خوبوی 

تواند مستقیموا توو را این حیطه این است که کسی نمی

متهم کند و ممیزی به تو بزند. حتی اگر یک کوارشونواس 

سینما هم این را فهمید و آنرا داد زد، باز برای مردم عادی 

قابل درک نیست و تو نیز الزم نیست نگران باشی. تنها بوه 

ساخت موضوعات هنریت ادامه بده. عالوه بر مووارد بواال، 

هوای همه تو را دوست دارند، حتی کسانی که تو در الیوه

کشانی نیز، بورای توو دسوت فیلمت آنها را به خواری می

دانند و یوا دلیل میتواند داشته باشد. یا نمی ۱میزنند، که 

 .توانند تو را نادیده بگیرند.                نمی

برگ برنده در دستان ماست، همهنان با من و اساتیدم     

 همراه باشید.

MODERN IRAN 
/نویسنده: شاگرد رابرت مرداک۲این قسمت: فرهنگ قسمت  

 ایران مدرن

٩٤ 

 ایران مدرن



٩٥ 

 درس تجربه

 

های شیطان بحث بی تجربگی انسان است؛ شیوطوان یکی از حربه   

 سازد.                    آید از یک ابزار، راه فریب خوبی میمی

خواست حضرت آدم را فریب دهد، یک راه بیشوتور شیطان وقتی می

نداشت، همان درخت ممنوعه، زیرا ابزار دیگری نداشت. کوار بورای 

تر بوود.  حضرت آدم آسان بود ولی برای شیطان کار به نسبت سخت

 اما قضیه برعکس شد شویوطوان از ایون ابوزار اسوتوفواده کورد. 

االن ابزارها زیاد هستند، اما شیطان آن زمان با یک ابزار کار خود  

 را انجام داد و از بوی توجوربوگوی و غوفولوت آدم شوروع کورد. 

ما اسماء را به آدم گفتیم، یعنوی  »وَ عَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء«خدا می گوید 

خواهد بگویود بوه آدم علم داشت ولی تجربه نداشت، یعنی خدا می

علم خودت نناز، درست است علم نیاز است اما تجربه هم نیاز اسوت، 

ببین و از حضرت آدم عبرت بگیر!  مسجود مالئکه بوود اموا چوون 

تجربه نداشت فریب شیطان را خورد. خدا اینجا اهمیت تجوربوه در 

 آیات قرآن را به ما نشان می دهد.                         

امام خمینی از تجربه آیت اهلل کاشانی که نتوانست خوب مووفوق    

شود و از تجربه مشروطه که اختالف بین مردم و علما افتاد، استفاده 

 شد.                  کرد وگرنه به همان سرنوشت دچار می

 تجربه نشان داده اگر از آن استفاده کونویود پویوروز هسوتویود.    

تجربه نشان داده که آمریکا و اروپا قابل اعتماد نیستند. تجربه نشوان 

داده که تفرقه ای که بین خودِ علما در مشروطه افتاده بود نتوانسوت 

برای کشور مفید واقع شود. حتی برخی جاسوسان در زمان مشروطه 

به برخی علما نزدیک شدند تا جایی که وقتی میرزای شیرازی حکوم 

 تحریم تنباکو را داد یکی از علما این حکم را قبول نکرد و به طور 

 درِس تجربه
 نویسنده : متین خورشیدی

 ادامه صفحه بعد
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 درس تجربه

شکست خوردند را تکرار نکنیم، ما این راه بی حجابی و امثال اینهوا 

 را نرویم.                                        

ها بیاینود در ایوران و آنهایی که دلباخته غرب هستند که غربی   

ها رفوتونود آورند. از تجربه استفاده کنند که غربیآبادانی با خود می

وارد هند شدند اما فقن زبان هند را تغییر دادنود، الوجوزایور نویوز 

اینهنین، کشورهای آفریقایی همهنین، اکثرا زبانشوان؛ فورانسوه و 

انگلیسی و پرتغالی است به خاطر همان استعمارهایی که شده بوود 

اما کجاست پیشرفت و تکنولوژی؟! در هند مردم هوموهونوان بوه 

گذارند، درد از این باالتر کوه االن  های انگلیسی احترام میمجسمه

هوا احوتورام سربازان انگلیسی نیستند اما همهنان به آن مجسوموه

 شود.                                    گذاشته می

خوانند، از این  های تاریخی را متأسفانه نمیدوستان ما چون بحث   

صلحی که همه ی صلوح ” شوند. کتابی است به نام ها غافل میزمینه

در مورد تجزیه عثمانی بعد از جنگ جوهوانوی اول “  ها را بر باد داد

است، حتما این کتاب را بخوانید تا بدانید کار اگر به کشورهای غربی 

رسد و باید بله قربان گوو بیفتد، کار یک کشور مسلمان به کجا می 

دهد حواسمان جمع باشد بی هویوت باشد. تاریخ به انسان عبرت می

 نشویم.                                         

 ادامه دارد ...

 کشید.                                 آشکارا تنباکو می

ی سال هشتاد و یک تا هشتاد و سه، زمان آقای خاتمی، بوه  تجربه   

ما نشان داد که اروپا قابل اعتماد نیست، در آن زمان آقوای حسون 

روحانی مسئول مذاکرات ما بود، با کشورهای انگلیس و فورانسوه و 

آلمان قرارداد بست، ولی زدند زیر ! پس تجربه نشوان داده اروپوا 

خواهید از اینها تضمین بگیرید. نوه قابل اعتماد نیست که دوباره می

آمریکا قابل اعتماد است نه اروپا! از این تجربه ها استفاده نشود کوار  

 انجامد.                              به شکست می

رساند که انسان از بهشت هم اخرا  تجربگی کار را به جایی میبی   

ا  شود، مثل حضرت آدم. پس هر کسی در این دنویوا توجوربوهمی

شوود. بیشتر باشد، قطعا عبودیت و اطاعت خدایش هم بیشتور موی

شیطان از بی تجربگی حضرت آدم استفاده کرد، قسم درو  خوورد، 

حیا را از حضرت آدم گرفت و عورتش معلوم شد. حیا و هویت را از 

 حضرت آدم گرفت.                               

پس عودم استفاده از تجوربه، فقن بیرون رفتن از بهشت نیوسوت،    

کشد. ما از تجربه غرب در حتی کار به بی هویتی و بی حیایی هم می

نشر بی حجابی و نشر آرایش و امثال اینها استفاده کنیم؛ آنها این راه 

را رفتند کارشان به بن بست رسید. پس االن وقتش است که موا از 

 این تجربه غرب استفاده کنیم، راهی که آنها رفتند و در این راه 

 ادامه 



٩٧ 

 منهاج/آموزش فجازی

گفتن گوشی بوبویونویوم تون بدیم؟! یادتونه میبه سالن امتحانی راه

خووان، صورت جلسه میشه؟! االن نه ازتون کارت ورود به جلسه موی

نه غالف کردن گوشی. تازه استفاده از جزوه و ل  تاب و کوتواب و 

جلسه   هندزفری و انواع و اقسام امکانات صوتی تصویری و رفاهی سر

کرد؟! امتحان بدی و صورتجلسوه رو امتحان فراهمه. کی فکرشو می

 امضا نکنی. چه استرسی میداد همین مسائل کوچیک!           

خالصه که همین دو ترم مجازی تازه داشت کیان دانشجو رو بوه    

یافت که گشت، و دانشجو قوام شخصیتش را باز می دانشگاه ها برمی

ی آموز  دانشگاه اجازه رو بهش نداد و به اساتید عظام اجوازه  اداره

داد تا با هر فتوایی دانشجو رو خفت بدن. اونا هم فروگذار نکردن و 

مون که نگو. ما که تازه از آموز  مجازی یه جوری گذاشتن تو کاسه

کردیم؛ یهویی نمرات مونو زدن و هر  مون اومده بود و کی  میخو 

مون شد. هرچند که بودند دانشجوهایی که با تقلب جولون لذتی زهر

های مفرط جوری دور میزدن که ایوران دادن و این سخت گیریمی

 تحریم های آمریکا رو!                                 

شون هر استرسی رو رفوع یه تشکر هم از اساتید شریفی که وجود   

کرد و در عین اینکه مطالب سخت رو سهل  و سواده مونوتوقول  می

کردن، و سعی داشتن فشار روحی از دو  دانشوجوو بوردارن توا 

مصیبت دوتا نشه. خدا عوض همه رفتارها رو میده. چوه اونوی کوه 

تموم تالشش رو کرده تا وظایفش رو به نحو احسن انجام بده، و چه 

اونی که تموم تالشش رو کرده تا تظاهر کنه وظایفش رو هوموگوی 

انجام داده)البته دانشجو جماعت از این قضیه مستثناست، چون جوز 

 شون دخیلن(خدا استادا هم تو ارزیابی

پرسم، بده نیم ساعت با تاخیر بری سر کوالس، و من از شما می   

ی خدا بر  زهر ماره هیهی نگه؟ یوا  یوا  یه  استادی که همیشه

گوشه آنالین شی، با تاپ و شلوارک بشینی جیکت هم در نویواد؟! 

رفتی راهوت  شک نکنین اگه آموز  حضوری بود با کراوات هم می

گفتن باید قبل از من سور داد! از این گذشته، همیشه اساتید می نمی

 دم...                       کالس باشین وگرنه راه تون نمی

شد به گوشی نگاه کنیم حتی؛ اسوتواد هوی سر کالس شونم نمی   

گفت گوشیتو جمع کن حواست به کالس باشه. هسوت دیوگوه می

های مغز انسان توانایی و کشش انوجوام استاد، هست؛ یکی از ویژگی

تونین؟ به من چه... ولی این دو  چندین پروسه ی همزمانه! شما نمی

مون بوه گووشوی ترم دعوا مون هم میکنن که چرا سر کالس دست

نیست و آنالین شدیم سیستم رو گذاشتیم به امون خدا و خودموون 

 رفتیوم.                                 

خواد هی قبل از کالس خودتونو  ولی دیگه چی از این بهتر که نمی   

توی آینه یا دوربین گوشی ورانداز کنین که ببینین چطوری بونوظور 

زشت رسیدن بهتر از هرگز نورسویودن «میاین؟! دیگه ضرب المثل:

هم منسوخ شده و رو کسی کارایی نداره. استواد هوم بوگوه  »است

ول کنش به چشام اتصالوی کورده «کم تونو روشن کنین میگین: وب

 و تمام.                                   »خراب شده

ولی ابوالفضلی، میکروفونا رو روشن نذارین وقتی با خانواده حورف    

موون. زنین. ما ازتون شخصیت که هی ، بت ساخته بودیم تو ذهن می

تون صداتون میزد گند زدین به تفکورات موون؛ با اصطالحاتی مامان

 پینگلی فینگلی اخه؟! مگه گوریل انگوریوه؟             

 جلسه روبیارین تا گفتن کارت دانشجویی و ورودبهیادتونه چقدرمی   

 اندر خم کوچه های مجازی
 نویسنده : علی عمرانی



وی    شیشهغبار ر  
امین میرشکارینویسنده : محمد   

٩١ 

 ازهردری سخنی

 

ها پیش اوموده کوه بوخواطور ها شاید برای خیلی از شمااین روز   

استفاده از ماسک، روی شیشه عینکتون بخار میشینه و این اذیتتون 

میکنه. چرا؟ چون نمیتونید دُرست از قاب شیشه عینک بویورون رو 

ببینید! از این کالفه میشید که هی باید غبار روی شویوشوه رو بوا 

 دستمال پاک کنید و بازم...                                 

این کالفگی از پاک کردن غبار روی شیشه عویونوک ایون روزا    

هوا مصادیق زیادی تو جامعه پیدا کرده. ماها بجای دیوار، از شیوشوه

کنیم تا دیگه چیزی مبهم نباشه. همه چیز شفاف شفاف استفاده می

 شووفوواف.                            

اما بعضی وقتا هم از این پیدا بودن همه چیز  خوشمون نومویواد.    

کنیم تا کمتر حریم خصوصیمون مثال شیشه ماشینمون رو دودی می

کشیم که خیلی همه چیوز مشخص باشه. یا پشت پنجره پرده رو می

 معلوم نباشه.                                          

القصه، حکایت غبار روی شیشه، حکایت امروز و دیروز نویوسوت.    

های بهارستان نشسوتوه و خیلی وقته که یه غبار بزرگ روی شیشه

شاید حاال وقتشه که اساسی پاکش کرد. اما یه عده دوست ندارن که 

همه چیز شفاف شفاف شفاف باشه. همونایی که قبل انتخواب تووی 

نماز جمعه بین مردم مینشستن و بعد از نماز با ماشین شیشه دودی 

میرفتن خونه. این غبار خیلی وقته که روی شیشه عینکیه که قوبول 

انتخاب روی چشم مردم میزارن و بعد انتخاب دیگه غبار تبدیل شده 

 ای که به این راحتیا پاک نمیشه.                                به یه لکه

خالصه که همه اینا رو گفتیم تا به این برسیم که طرح شفافویوت    

آرا نمایندگان توی مجلسی که شعار کاندیدا  شفافیوت بوود رای 

 نیاورد.                                    

     چووورا؟                  

چون یه عده میترسن از اینکه مردم بفهمن واقعا به کی رای دادن. 

یه عده میترسن که شفاف باشن، میترسن که پواسوخوگوو بواشون؛ 

 پاسخگو به کسایی که پا رو شونشون گذاشتن و وارد مجلس شودن.

شاید یه عده یادشون رفته که اینا نماینده همین مردمن. نوه قویتوم 

 مووردم.                     

 »چی رو از مردم پنهان می کنید!!«



 گجیک خوان
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خبر از تحوالت مهمی که کول  ، بی۲۳۷6مری هگلند در تابستان 

ساخت، پا به روستایی کوچک در حووالوی  ایران را زیر و زبر می

ماه در ایران مانود و تونوهوا پوژوهشوگور  ۲8شیراز گذاشت. او 

بود که از نزدیک انقالب اسوالموی را مشواهوده کورد.  آمریکایی

های روزمره هگلند در این روستاست  روزهای انقالب روایت تجربه

دهد چگونه مردمی عادی و دور از سیاسوت پوا بوه  که نشان می

جریان انقالب اسالمی ایران گذاشتند و در خوالل مواجوراهوای 

انقالب و پس از آن متحول شدند. بخش انتهایی کتاب هوگولونود 

درباره دیدار مجدد او از ایران، پس از گذشت چند دهه از انقالب، 
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