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روزنه نور در دل تاریکی
ــه  ــي هســتیم ک ــا و زمان در بحبوحــه کرون
انســان ها فقــط جانشــان برایشــان اهمیــت 
دارد و در تــالش هســتند تــا جــزو کســاني 
ــند.  ــد، نباش ــا ان ــاري کرون ــل بیم ــه ناق ک
ــتر  ــد روز بیش ــا چن ــد ت ــر کاري مي کنن ه
در دنیــا بماننــد. عــده اي هــم هســتند کــه 
ــد.  ــي کنن ــت م ــیر حرک ــن مس ــالف ای خ
ــه کســانی اســت  ــوط ب ــم مرب رســوایي عال
ــیر  ــالف مس ــر خ ــت ب ــختي حرک ــه س ک
ــا  ــد ت ــود مي خرن ــان خ ــه ج ــان را ب جری
شــاید بتواننــد امانتــي کــه از عــرش الهــي 

ــان برســانند. ــه پای ــه آنهــا رســیده را ب ب
و  یــاس، خفقــان  زمانــي کــه  درســت 
را  انســان  چهــره  سرتاســر  ناامیــدي 
فراگرفتــه عــده اي بــا نورهــاي چهــره 
ــد  ــن کرده ان ــیر را روش ــان مس ــود چن خ
آفتــاب  قلــب هایشــان  کــه گویــي در 
ــا  ــه گرم ــي ک ــت. آفتاب ــرده اس ــوع ک طل
ــز آب  ــران را نی ــاي دیگ ــخ ه ــورش ی و ن
ــر خــالف  ــراه خودشــان ب ــد و هم ــي کن م
ــت  ــه کمــي دق ــط ب ــرد. فق ــي ب ــان م جری
نیــاز دارد تــا نــور را ببینــي. ســرت را بلنــد 
ــر  ــه اگ ــوري ک ــن، ن ــت را ببی ــن و اطراف ک
ــو را  ــی ت ــوش بده ــش گ ــه صدای ــوب ب خ
ــه ســمت خــود  ــه حرکــت وا میــدارد و ب ب
ــي  ــز نوران ــو را نی ــور ت ــن ن ــاند. ای مي کش
ــذري و  ــود بگ ــد از خ ــط بای ــد، فق مي کن
نقــش خــود را در صفحــه تاریــخ ببینــي تــا 
تاریــخ در مــورد حرکــت تــو قضــاوت کنــد 
ــنایي  ــراي روش ــوي ب ــوري ش ــز ن ــو نی و ت

ــر. ــده اي دیگ ع

شماره 12 نشریه تقدیم می شود به سردار فداکار آقای میرزامحمد سلگی
ــوده اســت  ســردار ســلگی از فرماندهــان هشــت ســال دفــاع مقــدس ب
ــف  ــای مختل ــام نشــد و در عرصه ه ــز تم ــگ نی ــد جن ــداکاری او بع و ف
سیاســی و اجتماعــی حضــور بــا بصیرتــی داشــته اســت. بــه نحــوی کــه 
در زمــان حیاتــش، از ســوی رهبــر معظــم انقــالب »شــهید زنــده« لقــب 

گرفــت.
ــوار  ــن شــهید بزرگ ــرد« شــامل خاطــرات ای ــاب »آب هرگــز نمی می کت

می باشــد کــه بــه همــت و قلــم حمیــد حســام منتشــر شــده اســت.
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بعنــوان ســوال اول بفرماییــد آیــا بالیایــی کــه 
ــور  ــانه ای از ظه ــه نش ــم را فراگرفت ــروز عال ام

ــام عصــر (عــج) اســت؟ ام
ــام عصــر و نشــانه هــای   در مــورد ظهــور ام
ــه  ــخن گفت ــیاری س ــمندان بس ــور، اندیش ظه
انــد و کتــب بســیاری چــاپ شــده اســت، امروز 
ــازی  ــای مج ــه فض ــه عرص ــه ب ــا توج ــم ب ه
مطالــب بســیاری دســت بــه دســت می شــود؟ 
ــح و متقــن  ــب صحی ــن مطال ــا همــه ای ــا آی ام

است؟
 بایــد همیشــه بــه ایــن اصــل توجــه داشــت 
کــه صــراط مســتقیم راه میانــه اســت و افــراط 
و تفریــط باعــث خــروج از مســیر الهــی اســت. 
در ایــن زمینــه هــم بســیاری از  افــراد همچــون 
کســانی کــه قائل انــد، تــک تــک اتفاقــات امــروز 
نشــانه هــای متقــن ظهــور اســت (ماننــد مــرگ 
فــالن پادشــاه و...) دچــار افــراط شــده اند. 
ــم  ــان محک ــر چن ــده ای دیگ ــه ع ــان ک همچن
برخــورد می کننــد کــه هیــچ نشــانه ای وجــود 
نــدارد و امــروز هیــچ شــباهتی بــه آخرالزمــان  

ندارد هم دچار تفریط شده اند.
ــا در  ــر م ــت؟ مگ ــه اس ــت چگون ــا واقعی  ام
دعــای عهــد نمی گوییــم »انهــم یرونــه بعیــدا و 
ــان  ــور آنچن ــه ظه ــا ب ــس م ــا« پ ــراه قریب ن
ــن  ــت همی ــن اس ــه ممک ــتیم ک ــک هس نزدی
فــردا ظهــور محقــق شــود. پــس مــا بایــد خــود 
را آمــاده کنیــم. البتــه کــه ممکــن اســت 
خیلــی از ایــن اتفاقــات دال بــر ظهــور و نشــانه 

های ظهور نباشد.
آیــا درآیــات و روایــات مــا هــم در ایــن مــورد 
نکتــه ای ذکــر شــده؟ و وظیفــه مــا چیســت؟

قطعــا مگــر می شــود در مــورد مهمتریــن 
اتفــاق بشــر و خاتمــه و تحقــق تکامــل بشــریت 
کــه آرزوی تمــام انبیــا بــوده ســخنی در آیــات 

مــا نباشــد؟!
ــی از  ــه یک ــرا ک ــوره اس ــا 8 س ــات 4 ت  آی
ــان اســت،  ــورد آخرالزم ــات در م ــن آی مهمتری
نویــد بخــش پیــروزی بنــدگان صالــح خــدا بــر 
بنــی اســرائیل اســت. طبــق روایــات مــا، ایــن 
ــات  ــت. روای ــق نشده اس ــوز محق ــروزی هن پی
بســیاری در مــورد قــم هســت کــه بــه عنــوان 
مرکــز علــم شــیعه قبــل از ظهــور داریــم. االن 
قــم بزرگتریــن مرکزیــت علمــی دنیاســت و از 

همیــن شــهر کســانی هســتند کــه بنــی 
اسرائیل را نابود می کنند.

 از طرفــی رهبرمعظــم انقــالب مــی فرماینــد 
ــد و  ــد دی ــده را نخواه ــال آین ــرائیل 25 س اس
ــن  ــای امامی ــده ه ــی وع ــه، تمام ــق تجرب طب
انقــالب صــادق بــوده و بــر اســاس مبانــی 
صحیــح تحلیلــی ایشــان اســت. همچنیــن 
عالمــه حســن زاده آملــی  در ســال 1380 
ــری و  ــت صغ ــه غیب ــان ک ــد همچن می فرماین
کبــری وجــود داشــت، تمامــی تحوالت هســتی 
ــه  ــم ب ــور ه ــس ظه ــت. پ ــی اس ــم تدریج ه
تدریــج رخ مــی دهــد تــا بشــریت آمــاده یــاری 
امــام عصــر بشــوند. امــروز در بیــن الطلوعیــن 
آن همیــن جــو  نشــانه  و  ظهــور هســتیم 
ــه وجــود  معنــوی کــه امــروز در بیــن مــردم ب

آمده است.
 پــس امیــد بــه ظهــور بســیار پررنــگ اســت 
و مــا هــم در بهتریــن برهــه تاریخــی هســتیم 
ــاهلل از  ــم ان ش ــاده کردی ــود را آم ــر خ ــه اگ ک

یاران آن حضرت در سپاهشان خواهیم بود.

پس ظهور هم به تدریج 
رخ می دهد تا بشریت 
آماده یاری امام عصر 
بشود. امروز در بین 

الطلوعین ظهور هستیم 
و نشانه آن همین جو 

معنوی که امروز در بین 
مردم به وجود آمده است.

کرونا نشانه ظهور؟
 در گفتگــو بــا حجــت االســالم احســان کفشــدار طوســی، پژوهشــگر حــوزه

مهدویــت، دربــاره تحقــق وعده هــای الهــی پیــش از ظهــور بحــث شــد.
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مهلت پرداخت شهریه برای این ترم چگونه است؟ 

شهریه را میتونی تا خرداد و تیر پرداخت کنی. ولی با مالی 
هماهنگ کن

چرا باید برای تنها دوهفته حضور شهریه ثابت داد؟ این در شرایطیه که ما هیچ استفاده ای از 
امکانات دانشگاه نکردیم.

دانشگاه هزینه شهریه رو کم نمیکنه. درضمن دو تا سه هفته هم از آخر به این ترم اضافه کرده

آیا دنبال همکاری با شرکت های اینترنت بودین که هزینه اینترنت مصرف شده 
کاهش پیدا کنه؟

اینترنت برای تمام سایت های دانشگاه مجانی شده. البته بروکراسی اداری یکم 
اذیت میکنه تا انجام بشه

مهلت پرداخت شهریه برای این ترم چگونه است؟ 
شهریه رو میتونی تا خرداد و تیر پرداخت کنی. ولی با مالی هماهنگ کن

در ایام تعطیلی، دفاع از پایان نامه رو باید چه کار کنم؟
دفاع بصورت مجازی انجام میشه 

بعضی افراد در روستاها هستن. این افراد که اینترنت 
ندارن چه وضعیتی براشون پیش میاد؟

دانشگاه برای غیبت ها سخت گیری نمیکنه. البته اگه 
به دانشگاه مدرک بدی بیشتر به شما کمک میکنن

حروف در گفت و گو سامانه درسا بصورت از هم جدا و 
چپ به راست هستن.

از سایت درسا حتما همه نرم افزارها رو نصب کن

امتحانات پایان ترم چی میشن؟ 

به هر طریق ممکن و هر صبری شده 
امتحانات حضوری برگزار میشه

آیا حذف ترم بدون احتساب سنوات امکان داره؟ چیجوری؟ دروس این ترم در ترم بعدی ارائه 
میشه؟

اوال حدف ترم مدرک میخواد! دوما در سنوات حساب میشه. خیلی از کارها همین االن هم در ابهام 
هست چه برسه به دروس ارائه شده ترم بعدی! 

کیفیت آموزشی بسیار پایینه. لطفا از روش هایی مثل گرفتن فیلم از استاد بجای فایل pdf استفاده کنین.
از شنبه 16 فروردین قرار شد اساتید همین کارو انجام بدن. هر درس هم دو رابط داره که میتونید 

بهشون پیام بدید تا با روش مخصوص استاد رو هشیار کنن!

هرآنچه باید درباره نیمسال کرونایی بدانید
تمامی سواالتی که درباره تحصیل نمیسال دوم خود در زمان کرونا پرسیدید، جواب داده ایم

درصورت حذف ترم/درس هزینه ثابت یا متغیر بازگشت داده میشه؟ 

با حذف درس پولی برگشت داده نمیشه. حذف ترم هم فقط با مدرک شده. اگه بعد عبور از هفت 
خان حذف ترم موفق شدی، دوباره سوالتو بپرس! ولی اگه درس عملی داری، به ترم بعد منتقل 

میشه و ربطی به سقف انتخاب واحد نداره.

سایت درسا به شدت ضعیفه و حتی گاهی وسط کالس قطع میشه.
از اتاق فرمان میگن که بهتر میشه



ــه ــتدیو برنام ــده در اس ــورت زن ــو بص ــن گفتگ  ای
ــش ــق پخ ــده و از طری ــط ش ــوع ضب ــکوت ممن  س
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مشهد در مقابل کرونا
 خالصــه گفتگو اینســتاگرامی با دکتر ســعید شــعرباف
پیرامــون وضعیــت مدیریــت ویــروس کرونا در مشــهد



خیلي ها 
سعي کردند 
چیزي از 100 

گیگابایت 
هدیه دولت 

باقي نگذارند!

اطالع رساني 
ضعیف 

دانشگاه
قرباني 

شدن برخي 
دانشجویان 
را به همراه 

داشت!

ــا  ــي کرون ــفر خانوادگ ــال، س ــوروز امس ن
ــه  ــه هم ــد ک ــث ش ــورمان باع ــه کش ب
از ســفرهاي زیبــاي نــوروزي منصــرف 
ــین  ــي، جانش ــیني موقت ــه نش ــوند. خان ش
ــن  ــت. در ای ــده اس ــي ش ــاي قبل ــنت ه س
ــز  ــازمان ها و مراک ــیاری از س ــاع، بس اوض
ــدند.  ــل ش ــگاه ها تعطی ــوص دانش ــه خص ب
کــه بیــکاري خیــل عظیمــي از دانشــجویان 

ــت. ــته اس ــال داش ــه دنب را ب

ــه نوعــي خوشــحالي  ــي  روزهــاي اول ب تعطیل
ــس  ــا پ ــود. ام ــده ب ــل ش کاذب و آرزو تبدی
ــي بیمــاري دانشــجویی. در  ــه نوع ــي ب از مدت
ایــن میــان خیلي هــا از شــدت بیــکاري و 
بي جــان  شــخصیت هاي  بــا  بي حوصلگــي 
بــه صحبــت کردنــد!  خانــه هــم شــروع 
ــا ورود بــه ســامانه  بعضــي هــا هــم هــر روز ب
ــو تاســیس درســا شــاهد تکمیــل تدریجــي  ن
ســامانه بودنــد تــا ببیننــد ســرانجام چــه 
خواهــد شــد! بعضي هــا در حــال ســیر و 
ــد  ــعي می کردن ــد و س ــازي بودن ــاي مج صف
دولــت  هدیــه  گیگابایــت   100 از  چیــزي 
ــداد  ــان تع ــن می ــه در ای ــد! البت ــي نگذارن باق

ــي  ــابقات کتابخوان ــه در مس ــد ک ــي بودن اندک
شــرکت کردنــد و ســعي کردنــد شــانس خــود 
را امتحــان کننــد. البتــه ایــن تعــداد کمتــر از 
ــده اي از  ــند! ع ــد مي باش ــور داری ــه تص هرچ
ــه  ــه طــور مخفیان اســاتید در ســامانه درســا ب
خــود  آموزش هــاي  بارگــذاري  حــال  در 
ــوزش  ــد آم ــجویان بگوین ــه دانش ــا ب ــد ت بودن
ــد برخــي  تعطیــل شــدني نیســت! البتــه بودن
از اســاتید کــه بــا دانشــجویان هم پیمــان 
ــه  ــدت ب ــن م ــد در ای ــعي کردن ــدند و س ش
ــه  ــان را ب ــد و خودش ــتراحت بدهن ــود اس خ
ــان تنهــا  ــن می ــي در ای ــد! ول زحمــت نیندازن
ــاني  ــالع رس ــرد، اط ــر نک ــه تغیی ــزي ک چی
ــود. و  ــوزش ب ــوزه آم ــگاه در ح ــف دانش ضعی
ــن  ــي ای ــه قربان ــجویاني ک ــیار دانش ــه بس چ

ــدند!  ــف ش ــاني ضعی ــالع رس اط

ــات، درســي  ــن اتفاق ــه ی ای ــار هم ــا در کن ام
ایــن  فهمیــدم  خانه نشــیني  ایــن  در  کــه 
ــن بیمــاري  ــکاري، عــذاب آورتری ــود کــه بی ب
اســت کــه مي توانــد بــراي هــر شــخص 

بیایــد. بوجــود  بي برنامــه اي 

نگاهی طنز به فعالیت دانشجویان در ایام قرنطینه

بیماري عذاب آور
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