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بسم اهللا الرحمن الرحيم

چرخه روزگار غافلگيرانه هاى بسيارى براى انسان ها دارد، اما اين ميان «عشق» يكى از عجيب ترين 
مفاهيمى است كه ما در طول زندگانيمان با آن روبرو مى شويم! نه برايش توجيه داريم و نه مى توانيم 
روند پيدايشش را شرح دهيم؛ اما همين مفهوم ناشناخته خود دليل و توجيه پذيرفته شده براى بسيارى 
از پيش آمد ها و علت موجه براى بعضى رخدادهاست. گاهى عشق نيروى محركمان مى شود و غير 
ممكن ها را ممكن مى كند. گاهى هم با وجود عدم اطمينان به انتهاى مسير ، انگيزه اى براى تالش 
كردن و پيش رويمان است. با وجود ابهام ها دلگرممان مى كند و ما را در مسير حركت قرار مى 

دهد. 

به قول دوستى مى گفت هر حركتى منجر به رسيدن نمى شود اما براى رسيدن راهى جز حركت 
كردن ندارى! حق با او بود. براى رسيدن به هدفت بايد حركت كنى... اولين قدم را كه با عشق 

بردارى، اميد به رسيدن هم ذره ذره در قلبت شكل مى گيرد...!

حرفش را باور دارم چرا كه يك سال پيش اعضاى باران نامه با عشق تصميم گرفتند فصلنامه انجمن 
هاى اسالمى منطقه بريتانيا را منتشر كنند... روز اول مسير برايمان مبهم بود و عدم اطمينان به نتيجه 
مرددمان مى كرد... اما عشق كار خودش را كرد، ما را گرد هم آورد و در هر شماره به تعدادمان 

افزود... به ما انگيزه براى صبر و شكيبايى داد و لذت بردن از مسير را بهمان آموخت.
فصلنامه پيش رو چهارمين شماره باران نامه و عصاره اى از تمام تالش اين يك سال گذشته است 

كه اميد مى رود از مطالعه آن لذت ببريد.

ضمن تبريك سال نو شمسى و آرزوى صبر و سالمتى براى هموطنانمان در مناطق سيل زده كشور 
عزيزمان ايران، اين شماره را با عشق تقديم نگاه هاى مهربانتات مى كنيم.

سردبير 
مينا شيرازى
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سمينار «چهل سال توسعه ايران» عصر پنجشنبه 11 بهمن 97 با حضور جمعى از شخصيت هاى 
سياسى انگليس، ديپلمات ها، انديشمندان و رسانه هاى گروهى در اقامتگاه سفير جمهورى اسالمى 

ايران در لندن برگزار شد.
از  به عنوان يكى  بريتانيا  منطقه  دانشجويان  اسالمى  انجمن هاى  دبير  اميرحسينى»  «محمدحسين 
پيشرفته  تكنولوژى هاى  و  علم  توليد  در  ايران  پيشرفت هاى  درزمينهٔ  مراسم،  اين  سخنرانان 
اظهاراتى را بيان كرد. وى با استفاده از آمار و ارقام توضيح داد كه تعداد افراد تحصيل كرده، 
دانشگاه ها، شمار دانشجوها و همچنين سهم ايران از توليد علم در عرصه جهانى، همگى به طرز 
چشمگيرى پس از انقالب رشد داشته اند. به عنوان مثال وى به برخى از پايگاه هاى استنادى معتبر 
� اشاره نمود و توضيح داد omson reuter و Web of Science, Nature Index بين المللى از جمله
درحالى كه متوسط رشد توليد علم براى كشورهاى دنيا 6 درصد است، رشد علم در ايران طبق 
آمار سال2018 ميالدى، 23 درصد بوده كه ايران را به رتبه اول در رشد توليد علم تبديل كرده 

است.
وى همچنين نشان داد كه تعداد مقاالت علمى ثبت شده از طرف ايران از سال 1900 تا 1979 
فقط 2 هزار و 711 مقاله بوده و در چهل سال بعد از انقالب اين تعداد به بيش از 380 هزار مقاله 
رسيده است. همچنين آمارهايى در زمينه  تعداد ارجاعات علمى به مقاالت ايرانى در 80 سال قبل 

از انقالب و 40 سال بعد از انقالب ارائه گرديد.
اميرحسينى در ادامه به پيشرفت هاى ايران درزمينهٔ تكنولوژى هاى جديد مانند نانوتكنولوژى و 
داراى  معرفى كرد كه  معدود كشورهاى جهان  را جزو  ايران  اشاره كرد و  بنيادى  سلول هاى 
تكنولوژى ساخت و پرتاب ماهواره هستند. وى همچنين اشاره اى به برخى از دستاوردهاى ايران 
در زمينه پزشكى و توليد دارو داشت و آمارهايى در زمينه فعاليت شركت هاى دانش بنيان در 

ايران ارائه كرد.
دبير انجمن هاى اسالمى دانشجويان منطقه بريتانيا در پايان به تشريح اثرات تحريم هاى علمى و 
و  پرداخت  علمى  منابع  به  ايرانى  پژوهشگران  دسترسى  منع  و  ايران  عليه  آمريكا  اقتصادى 
درنهايت متذكر شد كه ايران به تحريم ها و مشكالت به عنوان فرصتى براى به چالش كشيدن 
توانايى هاى بالقوه خود نگريسته است. وى همچنين راهكارهايى در جهت بهبود وضعيت علمى 

و پژوهشى در ايران با وجود چالش هاى موجود ارائه داد.

سخنرانى دبير انجمن هاى اسالمى دانشجويان منطقه بريتانيا 
در سمينار «چهل سال توسعه ايران» در سفارت جمهورى 

اسالمى ايران در لندن
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پيروزى  سالگرد  چهلمين  مراسم 
به  ايران  اسالمى  انقالب  شكوهمند 
همت انجمن اسالمى دانشجويان لندن 
دوستداران  و  ايرانيان  حضور  با  و 
انقالب اسالمى در كانون توحيد لندن 

برگزار شد. 
جمهورى  سفير  نژاد،  بعيدى  حميد 
اين  در  انگلستان،  در  ايران  اسالمى 
و  پرداخت  سخنرانى  ايراد  به  مراسم 
پيشرفت هاى كشورمان را در برخى 
كشورهاى  سطح  در  ها  شاخص 
كرد  اضافه  و  اعالم  جهان  پيشرفته 
تحسين  قدرى  به  دستاوردها  اين 
كارگزاران  حتى  كه  است  برانگيز 
مخالف  گرايان  ملى  و  پهلوى  رژيم 
اعتراف  به آن  توانند  نمى  نيز  اسالم 

نكنند.
گفت:  خود  سخنان  ابتداى  در  وى 
ملى  و  دوستان  وطن  از  اگر  اكنون 
خدمات  درباره  افراد  ترين  گرا 
دانش هسته  از جمله  اسالمى  انقالب 

اى سوال كنيد تالش جمهورى 

اسالمى را در استفاده از انرژى هسته اى 
تحسين خواهند كرد .

حميد بعيدى نژاد با استناد به آمار سازمان 
جمهورى  امروز   : افزود  جهانى  هاى 
اسالمى ايران در برخى شاخصها از جمله 
خدمات  از  مندى  بهره  و  انسانى  توسعه 
زيربنايى مانند جاده ، برق و گاز و آب 
پيشرفته  كشورهاى  طراز  هم  آشاميدنى 
جهان است و در شاخص اميد به زندگى 
كه يكى از شاخص هاى مهم در ارزيابى 
از  ايران  در كشورهاست  زيست  شرايط 
56 سال در اواخر حكومت طاغوت به 75 

سال رسيده است .
وى علت دشمنى برخى كشورهاى غربى 
ايران را كوتاه  با نظام جمهورى اسالمى 
ملت  منابع  غارت  از  آنان  دست  شدن 
ايران دانست و گفت : همين انگليس از 
رژيم منحوس پهلوى وام هاى يك و نيم 
ميلياردى مى گرفت و طبيعى است كه با 
نظام اسالمى دشمن و از ان عصبانى باشند.

سفير كشورمان افزود : كشورهايى كه 

چهلمين  مراسم 
سالگرد پيروزى 
اسالمى  انقالب 
ايران در كانون 

توحيد لندن 
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َدم از دفاع از حقوق بشر مى زنند اكنون 
به  دستشان  كه  را  هايى  جريان  و  افراد 
پى  در  و  است  آغشته  ايران  ملت  خون 
تجزيه و دشمنى مداوم با ملت ايرانند در 
اروپا نه تنها جاى داده اند بلكه امكانات 
مختلف و رسانه نيز در اختيار انان نهاده 

اند .
وى در تشريح خدمات جمهورى اسالمى 
ايران يكى از اين خدمات را پايان دادن 
گرايى  ملى  و  خواهى  اسالم  تعارض  به 
از  بسيارى  برخالف   : گفت  و  دانست 
تعارض  اند  نتوانسته  هنوز  كه  كشورها 
ميان اسالميت و مليت را برطرف كنند ، 
يكصد  تعارض  ايران  اسالمى  جمهورى 
ساله را ميان اسالميت و مليت از بين برد 
و از آن مانند دو بال براى ارتقاى جايگاه 
بهره  پيشرفت كشور  و  توسعه  جهانى و 
را  خدما ت  بيشترين  توانست  و  گرفت 

براى ايران به ثبت برساند .
بعيدى نژاد با بيان اينكه دردوران پهلوى 
اسالم به عنوان عامل ارتجاع شناخته مى 
شد و تالش ها در جهت به حاشيه راندن 
اسالم و ارزشهاى اسالمى بود  گفت : در 
دوران طاغوت با شعار و رويكردهاى به 
ظاهر ملى گرايانه ادعا مى شد كه مسير 
توسعه طى مى شود اما در همه عرصه ها 
ارزشهاى  اى  رسانه  ابزارهاى  همه  با  و 
در  غرب  سلطه  و  شد  مى  ترويج  غربى 
همه عرصه ها به وضوح قابل مشاهده بود 
و ارزشهاى ملى نيز به حاشيه رانده مى شد 

.
وى گفت : در دوران ستم شاهى مدام اين 
اگر  كه  شد  مى  تزريق  جامعه  به  تفكر 
همچون جوامع غربى نشويم نمى توانيم به 

توسعه دست يابيم .

: در  افزود  انگلستان  سفير كشورمان در 
و  اسالم  ضد  تبليغ  انقدر  پهلوى  دوران 
حتى  كه  گرفت  صورت  اسالمى  مبانى 
ايديولوژى  نام  با  كه  گروههايى  برخى 
را  خود  حركت  شاه  رژيم  عليه  اسالمى 
و  چپ  گروههاى  سوى  به  كردند  اغاز 

سوسياليستى و كمونيستى سوق يافتند.
خط  در  بودند  مدعى  :انانكه  گفت  وى 
مقدم مبارزه با امپرياليسم قرار دارند مى 
مبارزه را  تواند شرايط  نمى  گفتند اسالم 
بايد  مبارزه  براى  براين  بنا  كند  فراهم 

اسالم را كنار گذاشت.
سفير كشورمان در انگليس تصريح كرد 
: امام خمينى (ره) براى حق و عدالت و 
و  ها  انديشه  بر  مبتنى  نظام  استقرار 
نهضتى  انچنان  اسالمى  واالى  ارزشهاى 
قوى ايجاد كرد كه حتى گروه هاى چپ 
مدعى قرار داشتن در صف اول مبارزه با 
شاه و امپرياليسم نيزمجبورشدند به دنبال 

ان حركت كردند.
حميد بعيدى نژاد با بيان اينكه نهضت امام 
گذارى  پايه  كه  نظامى  و  (ره)  خمينى 
كردند عالوه بر توجه به ارزشهاى دينى 
بهترين  به  نيز  ملى  سنتهاى  و  ارزشها  به 
وجه توجه كرده است گفت : با پيروزى 
جمهورى  نظام  تثبيت  و  اسالمى  انقالب 
اسالمى ايران قانونى اساسى نوشته شد كه 
فرهنگ  و  مليت  به  خدمات  بيشترين 

ايرانى در ان لحاظ شده است .
وى دوران دفاع مقدس را نمونه بارزى در 
حفظ كيان ملت ايران توصيف و اضافه 
كرد : حضرت امام خمينى (ره) با بهره 
گيرى از ارزشهاى دينى و بسيج مردمى 
و  و مشكالت  فشارها  با وجود  توانستند 

همه كمك هايى كه شرق و غرب به 
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دشمن مى كرد بر آن فايق ايند و اجازه ندهند خاك ميهن در تصرف دشمن باشد 
و از اين جهت جمهورى اسالمى نوپاى آن زمان و جوانانش در حفظ كيان كشور 

سربلندند شدند و خدمت جاودانه اى به وطن كرده اند .
وى افزود : اگر بسيج مردمى و نثار خون براى حفظ ارزش ها و كيان كشور بر 
اساس اعتقادات اسالمى صورت نمى گرفت و صرفا تفكرات ملى گرايى حاكم 

بود معلوم نبود چه بر سر اين كشور مى امد .
سفيركشورمان در انگليس با استناد به اسناد خارج شده از طبقه بندى آرشيو ملى 
بريتانيا گفت : اگرچه شاه با دولت وقت عراق قرارداد 1975 را منعقد كرد اما با 
تجهيز صدام نگران ناكامى در مواجهه با حمله او بود و بر اساس اسناد منتشر شده 

اين موضوع در سطوح عالى حكومت شاه نيز به صورت جدى مطرح بود.
بعيدى نژاد در پايان سخنرانى به سواالت حضار پاسخ گفت و در پايان مراسم نيز 
لندن  انجمن اسالمى دانشجويان  با اعضاى  به گفت و گو  در جمع صميمانه اى 

پرداخت.
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مراسم چهلمين سالگرد 
پيروزى انقالب به همت انجمن 
اسالمى دانشجويان در منچستر

در آستانه 22 بهمن، مركز اسالمى منچستر ميزبان 
انقالب  پيروزى  سالگرد  جشن  چهلمين  برگزارى 
از  جمعى  حضور  با  مراسم  اين  بود.  ايران  اسالمى 
و  منچستر، روحانيون  اعضاى شوراى شهر  شهرداران، 
ايرانيان مقيم اين شهر و عالقه مندان به انقالب اسالمى 
شد.  برگزار  باشكوهى  به شكل  مختلف  هاى  مليت  با 
اين جشن با قرائت قرآن آغاز گرديد و سپس سخنرانى 
جامعى توسط پرفسور نادر احمد در مورد شرايط فعلى 
ايران در دنيا صورت گرفت. پس از آن سخنرانى هاى 
كوتاهى از شيخ احمد حنيف، آقاى محمد زمان شهردار 
شهر  شوراى  اعضاى  از  تعدادى  و  راچديل،  منطقه 

در  و  شد  انجام  منچستر 
و  پرسش  پنل  نهايت 
پرفسور  حضور  با  پاسخ 
احمد  شيخ  و  احمد  نادر 
اين  شد.  تشكيل  حنيف 
از  پذيرائى  با  مراسم 
شام  صرف  و  ميهمانان 

پايان پذيرفت.

بخـش
 فرهنـــگى



بخـش
 فرهنـــگى



ماجراى من، مادر بزرگ و زمستان
محمدصالح سلمانپور
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 به من سر نمى زنى آقا محمد صالح! قربونت برم! 
خيلى تعجب كردم. مادر بزرگ، هميشه من را با 
همين اسم صدا مى زد، اين اولين بار بود كه مى شنيدم 

قربان صدقه  برود. 
با مادر تماس گرفتم: امروز با مامان حرف زدم، مثل 
هميشه نبودن، گفتن چرا بهشون سر نمى زنم. چى 

شده، چيكار كنم؟ 
مادر با لحن معنادارى پرسيد: خودت چه فكرى مى

 كنى؟
---

زمستان؛ فصل سرماى سخت، فصل شب هاى دراز و 
روزهايى با سايه هاى بى پايان است. گويى زندگى در 
انتظار گرماى بهار متوقف مى شود، در حالى كه رشد 

بهاران در گروى عبورى موفق از زمستان است.
---

4 سال پيش، پس از پايان چندين دوره شيمى درمانى 
و پرتو درمانى، رنگ سالمت به صورت هميشه 
مادر  آرام  و  خندان 
بازگشته  بزرگ 

بود. 

صبح روز بعد، ذهنم به اندازه اى درگير بود كه گذر 
حس  اصال  را  فرودگاه  در  پرواز  بين  دوساعت 

نكردم. به چه و تا كجا بايد فكر مى كردم؟
اما كمى دير رسيدم، نه خيلى دير. مادر بزرگ ديگر 

در خانه اش نبود. او را به بيمارستان برده بودند. 
وقتى با لباس مخصوص اى سى يو وارد شدم با 
همان صداى مهربانش و همان اسم هميشگى 
صدايم زد و من را در آغوش گرفت. از صداى 
نرم اما لرزانش مشخص بود درد او را به آستانه ى 

طاقتش رسانده.
---

بدون وجود زمستان، ديگر فصل هاى سال بى 
معنى مى شوند. بدون كمترين مالحظه اى، زمستان 
مى آيد كه سختيها را بر ما حاكم كند، بدون 
كوچكترين تالشى براى ظاهرسازى. چاپلوسى و 
فريبكارى فصل پاييز، ارزش جسارت و صداقت 

زمستان را دو چندان مى كند.  
---

ديگر مادر بزرگ را در خانه اش، كه با وجود او 
هميشه گرم بود، نديدم.

خيلى آزرده خاطر بودم كه در طى اين ماجرا، 
تمام واقعيت به من و ديگر افراد فاميل گفته نشد. 
پرسشم را با پرسش جواب داد: مگر نيازى بود به 
گفتن اين كه مادر بزرگت روزى در كنارت 

نخواهد بود! 
من، چرا در پى بهانه بودم براى عمل به وظيفه؟ 
مگر محبت به بهانه نيازى دارد؟ قطار زندگى نه 
براى من و نه هيچ كس از سرعت خود نمى

 كاهد.
---

صداقت زمستان در بيرحمى، سختِى آن را به 
بى  به  علم  مى كند.  بدل  رشد  براى  فرصتى 
رحميش، اميد نداشتن به گرمايش، عرصه را باز 
مى گذارد تا به حد و مرز توانايى خود آگاه شويم. 
ارمغان اصلى صداقت بى رحم زمستان، لمس 

واقعيت هاى زندگى است.



" زمستان است 
 زمستان...

بيرون عجيب سرد است عزيزم .
خودت را سخت بپوشان

 و شال گردنت را سفت تر كن
امان  بى  سرماى  از  بمانى  امان  در  تا   

زمستان. "

واژه ها و جمالت آشنايى كه وقتى در 
را  خانه  ترك  عزم  و  كنى  مى  باز  را 

دارى، 
شتابان و بى مهابا،

به سويت روانه مى شوند و بدرقه راهت 
خواهند بود. 

آخر چه مى شود كرد!! 
زمستان است ُخب ،  زمستان.

"هوا بس ناجوانمردانه سرد است"
واين را زمانى ميفهمى ، 

كه بى اختيار خود را در كانون نگاهش 
مى يابى.

 آنچنان سرد و بهت زده نگاهت ميكند 
، كه انگار سالهاست نميشناسدت …
تير نگاهش چنان استخوان سوز است،

 كه با خود ميگويى:
 مى دانم 

بسى  نگاهش  زخم  اينبار  كه  دانم  مى 
كاريست

چنانى كه گمان نبرم به اين زودى ها 
التيام يابد.

اما....
اما كمى صبر كن!

بى  و  مباش   انصاف  بى  هم  اينقدر 
انصافى مكن.

اين همان زمستان است،
وش  لولى  ديروز،  آشناى  نام  همان 

مغموم

سالمش را پاسخ گوى ودر بگشاى...
درست است

باشد  سنگين  كمى  خورجينش  شايد 
نداشته  وسرما  سوز  جز  اى  وتحفه 

باشد...
دير  كه  دارم  وقبول  است  درست 

آمده...
اما كمى مجالش ده 

تنها براى لَختى ناچيز

بگذار،
از راه رسد

 نفسى چاق كند
و گلويى تازه

بگذار بيايد،
و قدرى همنشين لحظه هاى بى قرارت 

باشد بگذار،
از  سكوتى  با  را  كند حضورش  معنا 
هديه  را  لبخند  و گل  آرامش  جنس 

دهد بر لبان خفته ات بگذار،
تنها قصه گوى  وادى عشق باشد و

قصه ى دلدادگى دانه هاى برف را ، 
برايت  قصه كند

كه خرامان و با ناز،
پا نهادند بر تن نَحيف زمين

 و بى بهانه ، 
آرام گرفتند در آغوش بى مهر زمان

 كس چه مى داند!
و  شنيدني  بسى  هايش  قصه  شايد 

شعرهايش قافيه دار باشد!
شايدم ، 

چنان درعمق نگاهش گم شوى،
 كه خيال شورانگيز سعدى : 

"تو چنان در دل من رفته كه جان در 
بدنى"

 در قاب كوچك ذهنت ،
بى بديل و بى نقاب نقش بندد...

حال، ديدى كه اين همان زمستان است...
آرى،  همان زمستان.

همان رفيقى كه پارسال دوست
 و امسال آشناست.

همان مسافر خسته و بى َرمق
همان سفركرده ى رنجور و دلتنگ

همانى كه دير آمده 
و زود هم خواهد رفت...

نميدانم ،
 نميدانم كه چگونه ميتوان عروس سپيد 

فصلها را، 
به آغوش بهار سپرد!! 

نميدانم چگونه ميتوان غزل خداحافظى را 
برايش سر داد، 

درحاليكه بغضى در حصار گلو گير كرده
 و َچشمانى تب دار است...

براستى آيا بهار ميتواند امانت دار خوبى 
باشد؟!

اصال بهار ميداند كه بايد نرم و آهسته، 
زمستان را به آغوش كشد،

نازك  چينى  بردارد  ترك  مبادا  كه  تا 
تنهايي اش... 

 
آه...

آه كه چقدرسخت
و چقدر تلخ است، لحظه ى وداع.

دمت گرم و سرت خوش باد.
اى سپيد عروس فصلها، بدرود...

اى سپيد عروس فصلها ،  بدرود... / رزيتا ضيايى

10



جوانك معلق ُجَعلّق و خبر هاى روز/ سعيده خودستان،كيانوش كشاورز

كهــن نـــامه

روزى ازروزها  كه  فى الواقع آفتاب 
معلوم نبود از كدام سمت طلوع نموده 
بالد  در  كه  خبر  بى  دانشجويى  است! 
علم  طلب  تربيت  بى  مستكبر  كفر 
ميان  در  اندك  فراغتى  اوقات  ميكرد 
فوج مقاالت و تحقيقات و آزمايشات 
با پيشوند ات  اماليى ديگر  (چند غلط 
با  و  بود  يافته  نماييد.)  اضافه  خودتان 
ريخ  سخيف  ريتم  و  موزون  حركات 
داخ دارام اخ اخ من بيكارم اخ اخ رو به 
تا  نمود  خود   نشان   تاب گالبى  لپ 
خبر  (البته  گردد  خبر  با  عالم  ازاخبار 
نداشت كه آن را كه خبر شد خبرى باز 

نيامد...)
كرد  نمود(سعى  باز  را  خود  مرورگر 
تارنماى  چند  بدارد)  پاس  را  فارسى 
قصدش  كه  البته  كرد،  باز  را  خبرى 
اينجور جاها نبود! اما خب پيش ميايد 
كه بجاى ددر كلمه خبر تايپ كنى! با 
چشم و گوشى باز در پى دفع بال اقدام 
نمود كه، ناگهان...در صفحات جنجالى 
كلمات قاچاق چند كيلويى به عيونش 
مواد  قاچاق  از  اينكه  انتظار  در  خورد 
چشمانش   كه  بود  بشود  مخدرمطلع 

همچو سرنتى پيتى فراخ گرديد:
قرمز  گوشت  گرانى  عامل  "قاچاق 
است، دامداران بى تقصير اند ( احتماال 
گاوها مقصرند كه هنوز كه هنوز است 
جى پى اس ندارند و به جاهاى باريك 
كيلوگرم  "كشف 1500  روند!)..."  مى 
رستوران  يك  در  بازار  تنظيم  گوشت 
(عشق گوشت است ديگر!)..." فروش 
هاى  شركت  و  گوشت  اينترنتى 
ناشناخته (ذبح گاو سخنگو در محل، با 

تشكر شركت گاوان تشريفات) " 
تا  دو  وآدم  عالم  از  خبر  بى  جوانك 
شاخ در آورد دو تاى ديگر هم قرض 
كرد، گناهى نداشت. كمى از هپروت 

به تفكر كوچيد...
  تا به حال از قاچاق گوشت بى خبر 
بود، به فكر تمام اوقاتى كه به قصابى 

ميرفت افتاد كه شايد خدايى ناكرده 
سر از زندان در نياورد!

شد  رد  قاچاق  جنجالى  هاى  خبر  از 
چون ديرش شده بود،  رسيد به اخبار 
بين المللى از گفتار رياست جمهورى 
منور آمريكا(هزار البته نويسنده فلك 
زده اشاره به رنگ مو دارد نه افكار 
جويد.  مى  براِئت  و  ايشان!  مكدر 
وظيفه خود ميدانيم از وجود پربركت 
بالل جان هم عذرخواهى كنيم، تشابه 

شكلى است فقط! ) 
و كنفرانس ورشو و تحريم ها گذر 
بين  اخبار  در  طاقتش  ديگر  كرد 
المللى طاق شده بود،رفت سمت اخبار 
تحوالت داخلى بلكه خبر خوشى بيابد 
در  كه  آمد  خبر  شود...،  آرام  كمى 
مجلس شوراى اسالمى، دولت بودجه 
نمايندگان  تا  داده  ارائه  را   98 سال 
بدان راى بدهند ولى گويا نمايندگان 
هى در جلسات مجلس حضور ندارند 
بدهند   جواب  تلفن  بيرون  ميروند  يا 
آمد  مى  نظر  به  كه  حين  اين  در 
نمايندگان از زير تصويب بودجه سال 
ميداد  هشدار  دولت  ميرفتنند  در   98
حقوق  افزايش  ندهيد  راى  اگر  كه 
نماينده  اونور سال 98  افتد  مردم مى 
مشخص  يا  شفافيت  عدم  از  هم  ها 
ميكردند  شكايت  ها  مصوبه  نبودن 
زياد  نفتى  بودجه  اين  ميگفت  يكى 
است يكى ميگفت كم است... جوان 
با خود انديشيد مگر مجلس ... در ... 
است (به جاى سه نقطه خودتان كلمه 
يا  ناظم  استفاده كنيد) ويك  مناسب 
هر  خواست  هر كى  كه  ندارد  مدير 
موقع بيايد و برود. اصال چه معنا دارد 
مورد  در  انهم  گيرى  راى  موقع  در 
مسئله اى به مهمى بودجه نماينده اى 
سر جايش نباشد. نكند دنبال گاوهاى 
يا شايد نگرانند كبابشان  اند  گمشده 
تفكر  آخر  عمق  ته  كال   ) بسوزد! 

جوان همينقدر بود. شما به دل نگيريد!) و 
دانشجويى  دوران  ياد  افكار  همين  در 
در  افتاد...( جوان  بالد وطنى  در  خويش 
وطن  در  ما  كه  زمانى  رفت  فرو  فكر 
با سه جلسه غيبت كالس  دانشجو بوديم 
درسى، ما را از كالس  حذف ميكردند، 
حذف  اينجورى  هم  را  ها  نماينده  اين 
دسته  هم  شايد  ميشود!  خوب  چه  كنند 
جلسه  كه  ميكنند  ترك  را  محل  جمعى 
برگزار نشود، بروند حالش راببرند! عين 

دوران دانشجويى ما!)
نمايندگان  وضعيت  از  شديدا  وى  البته   
و خدمتگذار  فشان  ،جان  پذير  مسئوليت 
مردم نااگاه بود، شما ببخشيد ديگر گفتم 

بى خبر است.)
حال  وصف  در  حالش  ديگر  كه  جوان 
نرخ   خبر  بار  اولين  براى  كه  بود  كسى 
صفحات  كم  شنيده...كم  را  پرايد  جديد 
خبرى را بست ولپ تاپ گالبى نشانش 
شبانه  را  خاموش كرد(از آن پس چند 
روز خواب گاو و گوسفند مى ديد، حتى 
و  گاو  به  ها  مرغ  ديد  خواب  شبى 
گوسفندان قاچاق شده ميخندند و فخر مى 
فروشند كه بله قيمت ما هم باال رفته! و با 
ريتمى هماهنگ قدقدا ميخوانند كه « يه 
ماه  داره  قيمتى  نداره،  شاه  دارم  گوشتى 

نداره!»
 از من نشنيده بگيريد همسايه ها گفته اند 
شب ها از اتاقش صداى مو مو مى آيد! ) 
جوانك از  آن پس  ديگر ادم معلق ُجَعلّق 
سابق نشد، نه نه سوتفاهم نشود بهتر نشد 

بدتر شد!
  رفت سر درس و كار خودش و از كرده 
ى خود صد هزار بار پشيمان است و شب 
و روز توبه ميكند كه ديگر ايام فراغتى 
نيابد، گفتيم كه همان اول داستان، آن را 

كه خبر شد خبرى باز نيامد!
از  دور  حركات  فكر  كه  باشد  او  تا 

شئونات و فراغت به سرش نزند،
باشد كه مايه عبرت گردد!

بخـش
 فرهنـــگى
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بخـش
 فرهنـــگى

دور از ايران كه باشى همه اش دنبال بهانه مى گردى كه محيط پيرامونت را، بخصوص در 
مناسبت هاى خاص كمى شبيه وطن كنى...

مثل همين عيد! 
به نيمه هاى اسفند كه مى رسى، بهار آمده نيامده ذهنت را به عيدانه ها مشغول مى كنى

با دوستان و آشنايان صحبت مى كنى، از برنامه هايشان مى پرسى، خودت را در دل خانه 
تكانى هايشان جا مى كنى، از راه دور با آن ها خريد عيد مى روى، حتى نظر هم مى دهى 
و به خواهرت مى گويى: امسال كه تازه عروس هستى مانتو شاد بخر، يا به مادرت مى 
گويى: مامان جان كمى اين رنگ هاى تيره را كنار بگذار ناسالمتى عيد آمده! از راه دور 

نگران كمر درد پدرت مى شوى كه نكند حين 
كمرش  يا  بلغزد،  پايش  ها  لوستر  گردگيرى 
بگيرد! به برادر جانت سفارش مى كنى شب ها 
ترافيك  درگير  كه  برگردد  خانه  به  زودتر 
و  زنى  مى  زنگى  مادربزرگ  به  نشود!  عيدانه 
سراغ دانه گندم هايى كه گذاشته سبزه بشوند را 
مى گيرى و شوخى و جدى به پدر بزرگت مى 
از  سهمم  نكند  نيستم  كه  حاال  آقاجان  گويى: 

عيدى الى قرآن را فراموش كنى!
خالصه كه اينجورى خودت را سرگرم مى كنى 

تا باورت بشود عيد آمده!
گاهى هم دلت آرام نمى گيرد! دست بكار مى 
شوى، و خودت عيد را مى آورى به جغرافياى 
پيرامونت! بعضى وقت ها حس و حال عيد آن 

آيد  مى  سراغت  به  دير  قدر 
به  مانده  ساعت  چند  كه 
تحويل سال سفره هفت سينت 
را پهن مى كنى لپ تاپت را 
هاى  شبكه  و  كنى  مى  باز 
داخلى را رصد مى كنى تا از 
راه دور با هموطنانت سالت را 

تحويل كنى! 
بهانه  دنبال  شود  مى  كه  عيد 
احساست  تا الاقل  مى گردى 
مى  دركت  كه  نفر  دو  با  را 
بگذارى،  اشتراك  به  كنند 
بخاطر دل خودت رسوم را بجا 
بياورى، ديد و بازديد بروى و 

جشن نوروز 1398 در كانون توحيد لندن
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بخـش
اجتـــماعى

فاصله  روزهايت  تكرارى  چرخه  از  كمى  بهار  بركت  به 
بگيرى...

حال فكر كن كه دستت كمى بازتر باشد، دلت نمى خواهد 
تعداد زيادى از ايرانى ها را دور هم جمع كنى و جشن بهار را 
كنارشان برگزار كنى؟ دلت نمى خواد به همه تنهايى هايت 
نوروزى  مهمانى  آغوش  در  را  خودت  و  كنى  كجى  دهن 
بياندازى؟ احتماال اگر اين حس ها را تجربه كرده باشى مثل 

ما جوابت به اين سوال ها "بله" قاطع خواهد بود!
است...  لندن  اسالمى  انجمن  اعضاى  از  خيلى  حكايت  اين 
لندن  به  اما عيد را  از خانوادهايشان دور هستند  اعضايى كه 
آوردند و جشن بهار را كنار بيش از 150 نفر ايرانى و فارسى 

زبان در كانون توحيد لندن برگزار كردند... 
با اين كه تزئينات از عصر تا پنج صبح روز جشن طول كشيد، 
امكانات و بودجشان محدود بود، دست تنها بودند، يا هركدام 

كار  سر  و  دانشگاه  از  را  خود 
رساندند و آستين باال زدند براى 
كدام  هيچ  بزرگ،  ميزبانى  يك 
رنگ  كم  را  لبخندشان  ايى  ذره 

نكرد...
با دل هاى  اما  بود  تعدادشان كم 
از  وسيعى  خيل  ميزبان  بزرگ 
به  نهايت  در  و  بودند  جمعيت 
هدفشان رسيدند... آنها به اشتياق 
ديدن لبخند رضايت هموطنانشان 
تالش كردند و مزدشان را با نگاه 
حد  رضايت  و  الهى  بركت  پر 

اكثرى مهمان ها گرفتند...
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بخـش
اجتـــماعى



قتل روى بوم / تحليل
حسين بياتى خلوزينى

انسان با داشتن قدرت تفكر و تعقل همواره 
مورد  را  انسانى  ى  جامعه  مختلف  امور 
ارزيابى و موشكافى قرار ميداده و ميدهد، در 
امور   ، امور  ترين  پيچيده  از  يكى  بين  اين 
دستور  مغز  بوده.  انسان  روان  به  مربوط 
دهنده تمامى رفتارهاى ما ميباشد، با توجه به 
شرايط مختلف در موقعيت هاى متفاوت در 
به پردازش و صدور  اقدام  سريعترين زمان 
فرد  از  رفتار  يك  بروز  نهايتا  و  فرمان 
اما سوالى كه در زمان وقوع يك  مينمايد، 
اين  ميشود  مطرح  خودكشى  نام  به  پديده 
است همين مغز و روان انسان كه در زمان 
بروز يك خطر سريعا دستور مقابله با آن و 
نجات و سالمت تن را صادر ميكند، چطور 
مينمايد  دستورى  به صدور  اقدام  يكباره  به 
به كار خود خاتمه  بدن  اعضاى  تمامى  كه 
كام  به  را  انسان  و  گردند  متوقف  و  دهند 
هزاران  وقوع  طرفى   از  و  ببرند  مرگ 
خودكشى در سطح جهان موضوع را بيش از 
به  انسانى  ى  جامعه  و  كرده  حساس  پيش 
عنوان يك پديده ى بسيار نگران كننده ى 
اجتماعى_روانى با آن رو به رو ميباشد، به 
علل  كوتاه  و  مختصر  بسيار  دليل  همين 
و  بررسى  مورد  را  خودكشى  روانشناختى 

تحليل قرار ميدهيم.

پاسخ  بايد  را  سوال  اين  موضوع  ابتداى  در 
گفت كه اساسا جه نوع مرگى را به عنوان 
خودكشى كه علل آن را مورد بررسى قرار 
از  ناشى  مرگ  آيا  داريم،  نظر  در  ميدهيم 
است؟يا  خودكشى  هم  افراد  انتحارى  اقدام 
افرادب كه به منظور فدكارى جان خود را 
هديه ميكنند هم خودكشى محسوب گرديده 
و دچار اختالالت روانى هستند؟ پاسخ خير 
است، خودكشى كه علل آن مورد بررسى 
ميباشد مرگ خود خواسته ايست كه  مولود 
تقريبى  به طور  است،  افراد  دردهاى روانى 

بخش اعظمى از خودكشى ها از يك روان درد 
توصيف  در  كه  همانطور  ميشوند،  ناشى 
دچار  ميگوييم  گاها  دردناك خود  احساسات 
"سر درد" ،"دست درد" و... شده ايم؛ روان ما 
درد  روان  را  آن  كه  دارد  دردى  چنين  نيز 
ميشوند  درد  روان  دچار  كه  افرادى  ميناميم، 
ميشود،كه  زندگى مرگ گرا  از  آنها  ذهنيت 
تعريف  را ذهن خودكشى گرا  ذهنيتى  چنين 
ميكنيم،سوال اين است روان درد ناشى از چه 
چيزى ست؟ به طور كلى روان درد يا همان 
نياز هاى  ارضاى  اختالل  درد روانى توقف و 
روانى است،غالب  خودكشى هايى كه ناشى از 
چنين  اين  ميتوان  را  هستند  افراد  درد  روان 

تقسيم بندى كرد:

1_نياز به كمك و پيوند جويى كه از ميتواند 
ناشى از شكست عاطفى ، مقبول واقع نشدن و 

عدم عصويت در گروه ها باشد.

بى  و  ناپذيرى  بينى  پيش   ، كنترل  2_عدم 
نطمى كه معلول ناكام ماندن نياز به پيشرفت و 

خودمختارى است.

3_خود انگاره ى نامطلوب و اجتناب از شرم و 
به  نياز  ماندن  ناكام  معلول  كه  سرخوردگى 

پيوند جويى ست.

ان  دنبال  به  و  حساس  و  مهم  روابط  4_قطع 
ناكام  معلول  كه  كسى  بى  احساس  و  سوگ 
و  مراقبت  و  جويى  پيوند  به  نياز  ماندن 

رسيدگى است .

ناكام  معلول  كه  نفرت  5_عصبانيت،خشم،و 
ماندن نياز به برترى و موفقيت است.

نيازهايى  چنين  ارضاى  در  اختالل  و  توقف 
رفته رفته روان فرد را احاطه نموده و روان درد 
نمايشنامه  يك  تعبيرى  به  و  ميدهد  شكل  را 
ميگيرد كه در  فرد شكل  خودكشى در دهن 

انتها فرد اين نمايشنامه را به اجرا ميگذارد.
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مى  اگر  اند  گفته  ما  به  كودكى  از 
بايد  باشد  داشته  دوستت  خدا  خواهى 

بنده خوبى باشى!
را  بابا  و  مامان  خواهى  مى  اگر 

خوشحال كنى بايد بچه خوبى باشى! 
اگر مى خواهى در مدرسه معلم ها از تو 
خوبى  آموز  دانش  بايد  باشند  راضى 

باشى! 
شود  حفظ  زندگيت  خواهى  مى  اگر 

بايد همسر خوبى باشى! 
تحويل  سالم  فرزندان  خواهى  مى  اگر 
جامعه بدهى بايد پدر/مادر خوبى باشى!
جلب  را  رئيست  نظر  خواهى  مى  اگر 

كنى بايد كارمند خوبى باشى! 
پذيرفته  جامعه  در  خواهى  مى  اگر 

شوى بايد شهروند خوبى باشى! 
و....

تا بوده پيشرفت در زندگيمان مشروط 
به خوب بودنمان بود.

اما هيچ كس نگفت خوب بودن يعنى 
چه؟! 

و  دست  آن  با  روزهاست  كه  سوالى 
پنجه نرم مى كنم و از خود مى پرسم 
چه  بايد  يعنى  بودن  خوب  راستى  به 

شكلى باشم؟!
خودم  كه  است  همان  خوب  آيا 
تشخيص مى دهم يا آن كه بزرگ تر 
ها مى گويند؟ اگر معيار خوب بودن 
همان است كه بزرگ ترها مى گويند 
كدام  آيد؛  مى  پيش  ديگرى  سوال 
بزرگ تر ها؟ تا چند نسل بزرگ تر؟
همه مى دانيم كه معيارهاى اجتماعى از  
نسلى به نسل ديگر متغيير بوده و آنچه 
من  هاى  نسل  هم  جامعه  در 
و  پدربزرگ  جامعه  در  پذيرفتنيست 

مادر بزرگ هايمان نبود! 
حال اگر مادر بزرگم بگويد دختر 

خوبى باش يعنى خوب به تعريف جامعه 
امروز  جامعه  يا  خودش  پيِش  سال   50

من؟
آفتاب  كه  دخترى  يعنى  بودن   خوب 
مهتاب را نديده، از كودكى براى نقش 
همسرى آماده شده و دست پختش بهتر 
دست  ابروهايش  باشد،  مادرش  از 
نيفتاده  بهش  نامحرم  چشم  و  نخورده 
كه  دارد  سواد  كالس   5 نهايتا  و  باشد 
بتواند قرآن بخواند؟! يا به معناى دختر 
اجتماعى و امروزى، با روابط آزادتر و 
بورس  روى  و  روز  مد  مطابق  پوششى 
بازار؟ كسى كه هم  ترين مارك هاى 
سوى هم قطارانش مدرك گرايى را تا 
مدركى  به  و  كند  دنبال  دكترى  مقطع 

كمتر از آن قناعت نكند؟!
خوب بودن يعنى آن چه معلم قرآنمان 
دوست داشت كه باشم يا آن كه معلم 

زبانم مى گفت؟!
اصال يكى بگويد حد و مرز اين خوب 

بودن كجاست؟!
مادرم مى گفت بچه خوب آن است كه 
به بقيه هم خوبى كند! اما نگفت چقدر؟ 
تا كجا؟ اگر از خوبى هايم سو استفاده 
شد چه؟ اگر بخاطر خوبى هايم سوارم 
دارم  اجازه  كنم؟!  چكار  بايد  بشوند 
بعضى جاها بد باشم؟! اصال چقدر خوبى 
نشوم!  فرض  احمق  وقت  يك  تا  كنم 
نگفت آيا خوب بودن مى ارزد به ساده 

لوح انگاشته شدن؟! 
اگر شرط ديده شدن خوب بودن بى حد 
گفتند  مى  ها  قديمى  چرا  است  مرز  و 
بد  خيال  نادان  بگذرد  حد  از  كه  نيكى 
كند؟ حاال اگر نيكى كردن حد و مرز 
مرزش  داند  نمى  كسى  چرا  دارد 
كجاست؟ مى گويند خودت بايد بفهمى 
اما مگر گذاشتند خودمان بفهميم خوب 

بودن يعنى چه تا بفهميم چقدر خوب 
باشيم؟

بخواهم  اگر  پرسم  مى  از خود  گاهى 
يا  است  خوب  اين  باشم  واقعيم  خود 
كس  نقش  يعنى  بودن  خوب  بد؟ 
ديگرى كه تقديس مى شود را بازى 
و  كم  تمام  با  بودن  خودم  يا  كردن 

زيادهايم؟
شبيه  كنم  سعى  مدرسه  در  بايد  آيا 
باشم؟ سر كار  شاگرد زرنگ كالس 
كارمند  كه  كارهايى  باشد  حواسم 
محبوب رئيس انجام مى دهد را من هم 
ام  جارى  كه  طور  آن  بدهم؟  انجام 
دارى  شوهر  كند  مى  شوهردارى 
روش  به  را  هايم  كنم؟بچه 
كنم؟  تربيت  مادرم  مادرشوهرم/ 
انجام  محل  روحانى  مثل  را  عباداتم 
خودم  بهترين  كنم  سعى  يا  بدهم؟ 
و  كنم  تقويت  را  مثبتم  نقاط  باشم؟ 
نقاط منفى ام را بشناسم و تعديل كنم؟ 
خوب بودن يعنى خودت معيار خودت 
باشى يا الگويى انتخاب كنى و مثل او 
به  منحصر  يعنى  بودت  خوب  شوى؟ 
جماعت خوب  همرنگ  يا  بودن  فرد 
ها شدن؟ خوب بودن يعنى هيچ نقدى 
رويت  نقدى  هيچ  يا  نباشد  متوجهت 
ها  نقد  به  هم  شايد  يا  نگذارد؟  تاثير 
لبخند بزنى و بگويى حرف شما متين 
دوست  را  هستم  كه  همين  من  اما 

دارم؟! 
دنياى  موظفى  يعنى  بودن  خوب 
ديگران را آباد كنى يا دنياى درونت 

را كشف كنى؟!
به راستى اگر هركس بهترين خودش 
بهتر  جايى  به  به خود  دنيا خود  باشد 

تبديل نمى شود؟

سوال هاى مغزم / مينا شيرازى مهاجر
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بخـش
علمـــى



راستاى  در  بريتانيا  منطقه  دانشجويان  اسالمى  انجمن  علمى  شاخه 
برقرارى روابط علمى بين دانشگاه هاى داخل و خارج از كشور و 
و  التحصيالن  فارغ  دانشجويان،  تجربيات  از  گيرى حداكثرى  بهره 
كارگاه  دو  برگزارى  به  اقدام  گاز،  و  نفت  حوزه  در  فعال  اساتيد 
آموزشى در اين حوزه با مشاركت دانشگاه صنعتى شريف ايران و 
دانشگاه Dundee اسكاتلند نمود. اين كارگاه ها توسط جناب آقاى 
دكتر فاضل مريدى از پژوهشگران برجسته حوزه اقتصاد نفت در 

دانشگاه Dundee به شرح زير برگزار شد:
تاريخ  در   Practical Petroleum Economics & Policy •كارگاه 

پانزدهم و شانزدهم ژانويه.
و  هفدهم  تاريخ  در   Upstream Contracts Financial Modelling•

هجدم ژانويه.
و  التحصيالن  فارغ  دانشجويان،  مندى  بهره  جهت  ها  كارگاه  اين 
پژوهشگران فعال در زمينه هاى مهندسى، اقتصاد نفت طراحى شده 
بود كه قصد دارند در كنار جنبه هاى مهندسى و فنى، جنبه هاى 
مختلف اقتصادى و سياست گذارى انرژى را به صورت كاربردى فرا 
با  تا  شدند  قادر  كنندگان  شركت  ها،  دوره  اين  پايان  در  گيرند. 
متداول  قراردادهاى  پيرامون  آمده  دست  به  بينش  از  استفاده 
با  و  نموده  ارائه  را  خود  پيشنهادى  اقتصادى  هاى  مدل  باالدستى، 

استفاده از ابزارهاى اقتصادى به بررسى مدل ها بپردازند. 

دكتر فاضل مريدى فريمانى، فارغ التحصيل مقطع دكترا از دانشگاه 
در  نو  هاى  انرژى  حوزه  در  فعال  پژوهشگر  و  اسكاتلند   Dundee

دانشگاه صنعتى شريف هستند. ايشان همچنين در زمينه هاى اقتصاد 
باالدستى نفت و گاز و بهينه سازى توليد از مخازن هيدروكربورى 

فعال هستند. 

برگزارى دو كارگاه آموزشى در حوزه صنايع نفت و گاز در  دانشگاه Dundee اسكاتلند

دكتر فاضل مريدى
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انسان با داشتن قدرت تفكر و تعقل همواره 
مورد  را  انسانى  ى  جامعه  مختلف  امور 
ارزيابى و موشكافى قرار ميداده و ميدهد، در 
امور   ، امور  ترين  پيچيده  از  يكى  بين  اين 
دستور  مغز  بوده.  انسان  روان  به  مربوط 
دهنده تمامى رفتارهاى ما ميباشد، با توجه به 
شرايط مختلف در موقعيت هاى متفاوت در 
به پردازش و صدور  اقدام  سريعترين زمان 
فرد  از  رفتار  يك  بروز  نهايتا  و  فرمان 
اما سوالى كه در زمان وقوع يك  مينمايد، 
اين  ميشود  مطرح  خودكشى  نام  به  پديده 
است همين مغز و روان انسان كه در زمان 
بروز يك خطر سريعا دستور مقابله با آن و 
نجات و سالمت تن را صادر ميكند، چطور 
مينمايد  دستورى  به صدور  اقدام  يكباره  به 
به كار خود خاتمه  بدن  اعضاى  تمامى  كه 
كام  به  را  انسان  و  گردند  متوقف  و  دهند 
هزاران  وقوع  طرفى   از  و  ببرند  مرگ 
خودكشى در سطح جهان موضوع را بيش از 
به  انسانى  ى  جامعه  و  كرده  حساس  پيش 
عنوان يك پديده ى بسيار نگران كننده ى 
اجتماعى_روانى با آن رو به رو ميباشد، به 
علل  كوتاه  و  مختصر  بسيار  دليل  همين 
و  بررسى  مورد  را  خودكشى  روانشناختى 

تحليل قرار ميدهيم.

پاسخ  بايد  را  سوال  اين  موضوع  ابتداى  در 
گفت كه اساسا جه نوع مرگى را به عنوان 
خودكشى كه علل آن را مورد بررسى قرار 
از  ناشى  مرگ  آيا  داريم،  نظر  در  ميدهيم 
است؟يا  خودكشى  هم  افراد  انتحارى  اقدام 
افرادب كه به منظور فدكارى جان خود را 
هديه ميكنند هم خودكشى محسوب گرديده 
و دچار اختالالت روانى هستند؟ پاسخ خير 
است، خودكشى كه علل آن مورد بررسى 
ميباشد مرگ خود خواسته ايست كه  مولود 
تقريبى  به طور  است،  افراد  دردهاى روانى 

بخش اعظمى از خودكشى ها از يك روان درد 
توصيف  در  كه  همانطور  ميشوند،  ناشى 
دچار  ميگوييم  گاها  دردناك خود  احساسات 
"سر درد" ،"دست درد" و... شده ايم؛ روان ما 
درد  روان  را  آن  كه  دارد  دردى  چنين  نيز 
ميشوند  درد  روان  دچار  كه  افرادى  ميناميم، 
ميشود،كه  زندگى مرگ گرا  از  آنها  ذهنيت 
تعريف  را ذهن خودكشى گرا  ذهنيتى  چنين 
ميكنيم،سوال اين است روان درد ناشى از چه 
چيزى ست؟ به طور كلى روان درد يا همان 
نياز هاى  ارضاى  اختالل  درد روانى توقف و 
روانى است،غالب  خودكشى هايى كه ناشى از 
چنين  اين  ميتوان  را  هستند  افراد  درد  روان 

تقسيم بندى كرد:

1_نياز به كمك و پيوند جويى كه از ميتواند 
ناشى از شكست عاطفى ، مقبول واقع نشدن و 

عدم عصويت در گروه ها باشد.

بى  و  ناپذيرى  بينى  پيش   ، كنترل  2_عدم 
نطمى كه معلول ناكام ماندن نياز به پيشرفت و 

خودمختارى است.

3_خود انگاره ى نامطلوب و اجتناب از شرم و 
به  نياز  ماندن  ناكام  معلول  كه  سرخوردگى 

پيوند جويى ست.

ان  دنبال  به  و  حساس  و  مهم  روابط  4_قطع 
ناكام  معلول  كه  كسى  بى  احساس  و  سوگ 
و  مراقبت  و  جويى  پيوند  به  نياز  ماندن 

رسيدگى است .

ناكام  معلول  كه  نفرت  5_عصبانيت،خشم،و 
ماندن نياز به برترى و موفقيت است.

نيازهايى  چنين  ارضاى  در  اختالل  و  توقف 
رفته رفته روان فرد را احاطه نموده و روان درد 
نمايشنامه  يك  تعبيرى  به  و  ميدهد  شكل  را 
ميگيرد كه در  فرد شكل  خودكشى در دهن 

انتها فرد اين نمايشنامه را به اجرا ميگذارد.

ويژه
باران نامه



داشته  است  ممكن  متفاوتى  هاى  نورى شخصيت  اميرحسين 
باشد. اما آنكه مخاطب، اينجا با آن مواجه ميشود، اميرحسين 
نورِى طراح و گرافيست است. اميرحسين در خارج از اينجا اما، 
معمار است و در كنار آن در زمان نگارش اين مطلب مسئوليت 

تشكيالت انجمن اسالمى دانشجويان لندن را بر عهده دارد.

اميرحسين نورى كيست؟

چرا باران نامه؟

اين جمله را تمام كنيد

فاصله بين گرافيست باران نامه و اميرحسين واقعى چقدر است؟ 

 باران نامه براى شما تداعى گر چه خاطره اى است؟

گفتگو با اهالى باران نامه
مصاحبه با اميرحسين نورى، طراح گرافيك باران نامه

مصاحبه كننده : فاطمه روشندل

ديده،  كمتر  كه  افراديست  تالش  حاصل  نامه  باران 
خوانده و شنيده ميشوند و در عين حال نقش مهمى را 
هم  كشور  داخل  در  ميكنند.  ايفا  كشور  از  خارج  در 
چه  ميداند  كسى  نه  ميگيرد  تحويلشان  كسى  نه  غالبا 
تشكيل  را  دانشجو  قشر  اكثرا  كه  افراد  اين  ميكنند. 
آنرا  و  زمان خود وقت گذاشته  از  ها  ساعت  ميدهند 
مقيم  ايرانيان  جامعه  كه  ميكند  هايى  فعاليت  صرف 
خارج از كشور به آنها احساس نياز ميكند و خود نيز در 
راستاى كمال فكرى و روحى خود از اين فعاليت ها استفاده كرده و سعى ميكند بتواند يك فردا تاثيرگذار براى كشورش 

و هم ميهنانش باشد. اين كم چيزى نيست و امثالش را در فضاى خارج از كشور اين روز ها به ندرت ميتوان پيدا كرد. 
باران نامه آمد تا صداى آنهايى شود كه بى صدا ماندند. تا از تجربياتشان، فعاليت هايشان و دغدغه هايشان بگويند و من 
هم به عنوان عضو كوچكى از اين جامعه دانشجو، سعى كردم بتوانم در حد توان اندكم به كمك اين نشريه آمده و باعث 

ديده شدن و خوانده شدن هرچه بيشتر آن شوم. 

باران نامه به كودكى ميماند كه يك سال بزرگش كرديم و البته در اين يك سال رشد غير طبيعى داشت و به اندازه چند 
سال بالغ شد! مثل نوزادى كه به دنيا مى آيد، باران نامه چاپ شد و انتشار يافت و نسخه به نسخه به كمال خود نزديكتر شد. 
گرچه هنوز فرسنگ ها با غايت كمال خود فاصله دارد اما ميتوان گفت كه ديگر براى خود مرز هاى حرفه اى مشخصى 

دارد و به اين راحتى نميتوان آنرا با هرچيز و ذائقه اى فربه كرد.

باران نامه منتشر شد تا ...
شبنم برگ هاى خيال خوانندگانش را با عشق آشنا كند.

گرافيست باران نامه غرغرو است. سر هركارى منت ميگذارد و وانمود ميكند از اينكه تا 
پاسى از شب بايد براى طراحى نشريه بيدار بماند متنفر است. اميرحسين اما كمى با انصاف 

تر و مهربان تر است . شب بيدارى را به هر بهانه اى دوست ميدارد.
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اولين تصويرى كه از تعبير " فعاليت دانشجويى " 
در  ذهنتان شكل ميگيرد چيست؟

پايان باران نامه چه رنگيست؟

خالقيت هايى كه در فعاليت هاى دانشجويى به صورت خودآگاه و يا نا خودآگاه شكل 
ميگيرد، جذاب ترين بخش اين فعاليت ها براى من است. همواره بهترين ايده ها و انگيزه 

ها براى اجراى آن ها از ذهن پوياى عده اى دانشجوى خوش فكر در مى آيد.

به رنگ رنگين كمان، وقتى پس از بارش بى وقفه باران خسته، 
مى  آسمان  و  زمين  بر  را  گرمش  آغوش  بلند،  سر  خورشيد 

گشايد.
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مينا شيرازى كيست؟

چرا باران نامه؟

 باران نامه براى شما تداعى گر چه خاطره اى است؟

گفتگو با اهالى باران نامه
مصاحبه با مينا شيرازى، سردبير باران نامه

مصاحبه كننده : فاطمه روشندل

باران نامه برايم حكم محو كنى را دارد كه به جان آثار سياه قلم افتاده و كم كم مرز هاى اجبارى جغرافيايى را محو مى 
كند! از زيبا ترين خاطراتى كه به ياد مى آورم پس از انتشار شماره 2 باران نامه تعدادى درخواست از دوستان داخل و 
خارج ايران براى همكارى به سمت باران نامه روانه شد! آن روزها كه اين درخواست ها را مى ديدم از ته دل به باران نامه 

و تيم همدلش افتخار مى كردم كه در مسير رسيدن به هدف قرار گرفته اند.   

سردبير باران نامه فرد منظم و واقف به امور نشريه به نظر مى رسد اما مينا دختر شلوغ و پر هرج و مرجى 
است كه اغلب كارهايش را با توكل بر خدا و عنايت 14 معصوم و وساطت 124 هزار پيامبر، درست در 

دقيقه 90 و گاها وقت اضافه انجام مى دهد!

باران نامه منتشر شد تا ...
به ما ياد آورى كند حرف هايت را كه منسجم بزنى گوشى براى شنيدن نيز خواهى يافت.

همان  نامه  باران  كرد...  انتخاب  مرا  نامه  باران 
كودك نداشته ام است كه خدا در دامنم گذاشت!

اين جمله را تمام كنيد

فاصله بين سردبير باران نامه ومينا شيرازى واقعى چقدر است؟ 

بنده اى از بندگان خدا! 
از قضا در نوجوانى عالقه مند به رشته حقوق و دفاع از خلق اهللا 
بود! همين رشته را هم اتخاب كرد و كماكان ادامه مى دهد! غير 
از درس خواندن. نوشتن و دست به قلم شدن را هم از همان اول 
ابتدايى كه آموخت ديگر دست از سرش برنداشت. حاال هم 
دستش آمده كه براى پيشگيرى از ابتال به جنون چطور بايد 

خط خطى هاى ذهنش را به سپيدى كاغذ بسپارد...
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اولين تصويرى كه از تعبير " فعاليت دانشجويى " 
در  ذهنتان شكل ميگيرد چيست؟

پايان باران نامه چه رنگيست؟
آن قدر تو سر و كله خودمان مى زنيم تا راهى بيابيم يا راهى بسازيم!

هم رنگ باران، شفاف و بى آاليش، و همانند باران رحمتى 
براى همه بى اعتنا به جناح و باور سياسى...
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محمدحسين اميرحسينى كيست؟

گفتگو با اهالى باران نامه
مصاحبه با محمدحسين اميرحسينى، مدير مسئول باران نامه

مصاحبه كننده : فاطمه روشندل

بر  تا  دارد  تالش  هميشه  كه  است  اميرحسينى شخصى  محمدحسين 
ايران  باشد.  پايبند  خود  انسانى  و  مذهبى  اخالقى،  اصول  و  ها  ارزش 
هاى  گام  خود  سهم  به  تا  كرده  سعى  همواره  و  دارد  اهميت  برايش 
كوچكى در مسير رفع مشكالت كشورش و رشد و تعالى آن بردارد و زمينه 
استفاده از برخى پتانسيل هاى موجود در اين زمينه را فراهم كند. تحصيالت 
دانشگاهى خود را با مهندسى كامپيوتر گرايش نرم افزار شروع كرد و با 
مهندسى فناورى اطالعات در مقطع فوق ليسانس در دانشگاه كاونترى 
انگلستان ادامه داد و سپس مدرك دكترى خود را در زمينه هوش 
مصنوعى از دانشگاه متروپوليتن لندن دريافت نمود. در حال حاضر 
هم محقق فوق دكترى در زمينه هوش مصنوعى است و هم زمان به 
تدريس در آن دانشگاه مشغول مى باشد. به سياست عالقه مند است 
و به واسطه دغدغه هايى  كه در رابطه با ايران داشته و دارد، چه در 
زمان زندگى در ايران و چه در حال حاضر كه مقيم انگلستان است 
همواره در اين زمينه فعال بوده است. با پيوستن به انجمن اسالمى 
دانشجويان در لندن فعاليت هاى خود را در لندن ادامه داد و براى مدت 
يك سال دبير علمى اين تشكل دانشجويى بود. بعد از آن و با گسترده تر شدن فعاليت هايش، به عنوان دبير انجمن هاى 
اسالمى دانشجويان منطقه بريتانيا برگزيده شد. از دغدغه هاى اصلى او ارتقاى سطح تعامالت علمى بين نخبگان علمى خارج 
از كشور و داخل كشور بوده است تا بتوان از اين پتانسيل عظيم و ارزشمند خارج از كشور به نحو احسنت و كاربردى در 
كشور استفاده كرد و لذا در طول مسئوليت خود در اين تشكيالت دانشجويى تعامالت گسترده اى با سفارت ايران در لندن، 
وزارت علوم در ايران، دانشگاه ها و شركت هاى دانش بنيان در داخل كشور برقرار كرد. اين نشريه نيز در زمان مسئوليت 
او آغاز به كار كرد تا با همكارى و تالش بى وقفه ى سردبير و اعضاى اين تشكل دانشجويى ارزشمند گام مؤثرى در اين 
راستا بردارد. بعد از اتمام مسئوليتش همچنان در زمينه هاى مختلف علمى، سياسى، اجتماعى و مذهبى به سهم خود مشاركت 

و فعاليت مى كند. 

چرا باران نامه؟
باران نامه زمينه اى فراهم كرد تا دغدغه هاى دانشجويان و نخبگان علمى مقيم انگلستان در زمينه هاى مذهبى، سياسى، 

فرهنگى اجتماعى و علمى به خوبى پوشش  داده شود و صدايشان بهتر شنيده شود. بازتاب بهتر فعاليت هاى انجمن هاى منطقه 
بريتانيا موجب مى شود كه ايرانيان داخل كشور و ايرانيان مقيم در ساير كشورها هم در جريان فعاليت ها قرار بگيرند و 
دانستن اين موضوع كه جمعى از دانشجويان متعهد دغدغه كشور را دارند حس مثبتى را در مردم ايجاد خواهد كرد كه مى 

توان به پشتوانه علمى و تجربى آنها به عنوان سرمايه هاى اين كشور تكيه و اعتماد كرد. 
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باران نامه براى شما تداعى گر چه خاطره اى است؟ 

اين جمله را تمام كنيد

فاصله بين مديرمسئول  باران نامه ومحمدحسين واقعى چقدر است؟ 

لحظه لحظه ى كار بر روى اين نشريه براى من و تيم اين نشريه خاطره انگيز بوده است. 
شب بيدارى ها، جلسات و انگيزه و اميدى كه در دوستان ميديدم بسيار شيرين و دلچسب 
ترين  شيرين  از  يكى  شايد  ولى  دارم  نشريه  اين  از  زيادى  شيرين  و  تلخ  خاطرات  بود. 
خاطرات تماس ها و بازخوردهايى بود كه از جانب مخاطبين نشريه در خارج و داخل ايران 

دريافت ميكردم كه بسيار باعث دلگرمى بود. 

باران نامه منتشر شد تا... باران نامه منتشر شد تا راهى باشد براى معرفى مؤثر تر فعاليت هاى نخبگان ايرانى مقيم 
انگلستان كه دغدغه كشورشان را دارند تا از اين طريق به تعامل گسترده تر و تأثير گذارتر اين قشر فرهيخته 
فرهنگى  سياسى،  مذهبى،  زمينه هاى  در  را  ها  و دغدغه هاى آن  ايران كمك كند  داخل  با  از كشور  خارج 

اجتماعى و علمى به خوبى پوشش  دهد و منعكس كند. 

فاصله زيادى بين شخصيت بيرونى من و مدير مسئول باران نامه وجود ندارد. محمدحسين اميرحسينى به گفته دوستان 
شخصيتى جدى با خط قرمز هاى پر رنگ دارد. به سختى روابط كارى و تشكيالتى اش به روابط دوستانه شخصى تبديل 
مى شود ولى تيم باران نامه و اعضاى انجمن اسالمى هميشه مثل خانواده من بوده اند و جو بسيار صميمى و دوستانه اى 
بين ما حاكم بوده است كه بسيار شيرين و لذت بخش است. از آنجايى كه به تعامل و همگرايى اعتقاد راسخى دارم 

هميشه سعى كرده ام نقش حمايتى ايفا كنم تا تمام طرز فكرها فرصتى براى گفتگو داشته باشند. 

اولين تصويرى كه از فعاليت 
دانشجويى در ذهنتان شكل 

مى گيرد چيست؟ 

پايان باران نامه چه رنگيست؟

افتم كه دانشجو مؤذن  هميشه ياد اين جمله مى 
جامعه است. خواب بماند نماز جامعه قضا مى شود! 

همواره معتقدم كه راه حل عبور از مشكالت كشور 
اعتماد به نخبگان علمى و قشر جوان دانشجو مى باشد. 

روشنى  رنگ  هميشه  من  براى  نامه  باران 
داشته است. رنگى كه تداعى گر انگيزه و 

اميد به فردايى بهتر است.

23



فصلنامه انجـمن هاى اسالمى دانشجويان مـنطقه بريـتانيا


