
 سردار مجاهد،قهرمان ملی،کتاب مقاومت،عقیق،این آدم موندنی نیست،قاسم فرزند انقالب،سهم بازار ایران در منطقه
قدرت کالم،جایگاه پرستار در نگاه پرستار،زنگ خطر در پرستاری،تورهشت روزه،از تحریم تنباکو تا تحریم واکسن،همه 
چیز از یک سرماخوردگی شروع شد،پیکر زخمی، پرستاری در نگاه استاد، باید ادامه میدادیم ،او مرگ را کشت،بکشید ما 

کنکور و دانشگاه،ترمک مجججازی، -های نود و نه،شنبه رویایی،کرونارا ،نگاه امیدوارانه،یک بام و دو هوا،ما کنکوری
 آموز دیروز، دانشجو امروز.دانشجوی فضایی،دانش

نشریه دانشجججویجی 
 99/ اسفنجد 42شماره 
 اا



نشریه دانشجویی ایستگاه نیاایا  
شماره  بیست و چهارم/ اسفند نود و نه 

عنوان: نشریه ایستگاه نیایش. شماره بجیجسجت و 
چهارم. اسفندماه نود و نه. صاحب امتیاز: حجامجد 
جعفری. مدیر مسِئول: حامد جعفری. سجردبجیجر: 
زهرا مرادی. هیئت تحریریه: نیکواحمدی،نگین 
کولیوند،فرانک ارجمندیان،ساراعسکری،فاطمجه 

آججرلجو،هجانجیجه باک،بهارحجقجانجی،مجریجمبی
فجرد، زاده،رضوان ورچنجدیاحمدی،مطهره نقاش

زاده، محمجدحسجیجن مالیی،علی کریممبینا حاج
محمدابراهیم،حسین ججهجانجگجیجری،حسجیجن 

افشجان،امجیجرحسجیجن معروفخانی،مهدی دامن
محمودی،مبین جعفری،محمدرضامصری،عجکج  

جو. طراح جلد و صفحه آرا: روی جلد: محمد دل
 سید مهدی پورحسن.



نشریه ایستگاه نیایش  1
  99/ اسفند 42شماره 

 آید که حرکتی آنها آن وقتی به کار میاندیشه پیران و فکر و تجربه
 ی جوانان وجود داشته باشد؛ پیشران حرکت انقالب، جوانها هستند.جانانه 

 5931بیانات مقام معظم رهبری  در دیدار با بسیجیان سال



 سرداران مقاومت 1

 پرستاری در بحران 4

 سردار مجاهد    2
 قهرمان ملی     6
 کتاب مقاومت    8
 این آدم موندنی نیست  11
 قاسم فرزند انقالب   11
 سهم بازار ایران در منطقه  16
 عقیق   18

  41قدرت کالم   
 44جایگاه پرستار در نگاه پرستار  
 42زنگ خطر در پرستاری  
 01تورهشت روزه   
 04از تحریم تنباکو تا تحریم واکسن   
  02همه چیز از یک سرماخوردگی شروع شد   
 03پیکر زخمی   
 21پرستاری در نگاه استاد   
 22باید ادامه میدادیم  

 ایسرداران هسته 0

 نود و نُههای ما کنکوری 2

 64یک بام و دو هوا     
 62های نود و نه     ما کنکوری

  66شنبه رویایی     
  68کرونا،کنکور و دانشگاه     
 31ترمک مجازی، دانشجوی فضایی    

 34آموز دیروز، دانشجو امروز    دانش

 او مرگ را کشت    28
 بکشید ما را     14
 نگاه امیدوارانه    16
 

4 

 0سخن سردبیر     

 32دعوت به همکاری     

 فهرست

نشریه ایستگاه نیایش 
  99/ اسفند 42شماره 



0 

زهججججرا مجججرادی 
دانشجوی پجرسجتجاری 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 اید! سالم به شما عزیزانی که تنها برای خواندن نیامده
 

 سال نود و نه هم به سر رسید ...
 داد. به سال گذشته نگاه کن؛ به روزهای کرونایی که بوی مواد ضدعفونی و طم سیر، پیاز و دمنوش می

 گذشت؟ یادت میاید روزهایی را که هر ثانیه اش به اندازه یک سال می
 شاید به یاد روزهای کنکور خود افتادید و یا اینکه خاطرات بغض آلود بر بالین بیماران را مرور کردید.

ی  خاطرات شیرینت را قاب کن به دیوار دلت و خاطرات تلخت را به ننه سرما بسپار .بگذار به بهانه
 شکوفه های بهاری رنگ زندگیمان تغییر کند 

 یقین دارم در زندگی هر کس چراغ های راهنمایی وجود دارد که اتفاقی نیست؛ 
 تواند چراغ راه دیگری باشد. هر کدام از ما قصه ای نانوشته داریم که می

ها و موانعی که در این راه ایجاد شد،  ام، اما با تمام خستگی دانم چه شد که در این مسیر قرار گرفته نمی
کنم که کنار کسانی هستم که برای قلم  یک سال گذشت و من روزی هزاران بار خداوند را شکر می

 نویسند. اند و فقط برای خوانده شدن نمی خود ارزش قائل
بیست و چهارمین نشریه ایستگاه نیایش با لطف خداوند و همت شبانه روزی نویسندگان دانشگاه شهید 

 بهشتی )ره( به تحریر در آمده است. 
اند بلکه با تمام  های بزرگی با ما همراه شدند که درد را ندیده برای به ثمر نشستن این نشریه انسان

ها درون سینه  و از رازهایی لب گشودن که شاید سال  اند گوشت و پوست و استخوان خود لمس کرده
هایشان نهفته بود و به خاطرات سپرده شده بود و حاال این خاطرات، در این شماره از نشریه ایستگاه 

 نیایش نگاشته شده است، تا ما فقط خواننده نباشیم.
خواهید که فقط خواننده نباشید و کنار تیم تحریریه ایستگاه نیایش گام بردارید از طریق  اگر شما هم می

 راههای ارتباطی موجود در انتهای نشریه به ما پیام دهید .
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دنیای امروز بیش از پیش به دهکده جهانی نزدیک شده است. مردم جهان با وجود 
گر آنچه اند و نظارهمسافت های بسیار طوالنی در فاصله هایی بسیار کم از یک دیگر ایستاده

برایشان مقدر شده هستند. تقدیری که به دست مستکبرین عالم بازنوشته شده و هرگونه 
تخطی از آن موجب سخت ترین برخورد هاست. دنیای امروز را تجارت و ثروت می چرخاند. 
ثروتی که از هر باید برسد و هیچ کس نباید سد رسیدن آن شود. ثروتی که کثیف ترین 

ترین سود را در اختیار صاحبانش قرار دهد. آنچه که ما در آن گیرد تا بیشصنایع را به کار می
نفس و مندی و عزتکنیم نیز بازی ثروت اندوزی دیگران است. پس دین، سعادتزندگی می
ها را از انسانش توان تعریف کرد. دنیای امروز اینهای دیگر را در این بازی نمیبسیاری واژه
 انتظار ندارد.

 
انقالب اسالمی آمد تا معادالت دنیای امروز را به هم بزند و نظامی با ارزش های جدید بر 

های سیاسی و مادی به ای که به دور از دعواها و درگیریمبنای اسالم حاکم نماید. جامعه
های دشمنان داخلی و سعادت انسان بیاندیشد و به سمت ظهور حرکت کند. اما با تالش

اند و راه خارجی همواره طی چهل و دو سال حیات انقالب، دوگانه های مختلفی سد راه شده
ها در تاریخ انقالب نشان می اند. بررسی این دوگانهانقالب را با موانع مختلف مواجه کرده
افزایی نیرو های انقالبی وگو و هم اندیشی و همدهد که در بسیاری از مواقع از گفت

گرد پیروزی انقالب های مضر شده اند. در سالجلوگیری کرده اند و باعث چند دستگی
اسالمی و دومین فجری که سردار رشید اسالم، قاسم سلیمانی در میان ما نیست. شاید 

های مهم سردار خالی از لطف نباشد. ویژگی مهمی که نشان از پرداختن به یکی از ویژگی
وگو و کیاست و هوش بسیار باالی او در به ثمر نشاندن میوه انقالب داشت و آن توانایی گفت

های سال او را خانه افزایی با دیگران بود. گرچه این ویژگی خار چشم بسیاری شد و سالهم

 امیرحسین محمودی  
 دانشجوی   پزشکی   
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های بی شمار. اما در این متن کوتااه باه کارنامه سردار از زمان جنگ تا کنون پر است از مجاهدت
چند مورد از دوران جنگ سوریه اشاره می کنیم، دورانی که از نظر سیاسی و اقتصاادی تاناگانااهاای 
شدیدی بر کشور حاکم بود. هر که از دور مشاهده کند با ترکیب دولت مستقر، چالش های اقتصادی و 

های داخلی و خارجی، حدس می زند که حافاج جاباهاه ای و مخالفتمنطقه ای، تالش های مذاکره
مقاومت طی حدود یک دهه اخیر سخت ترین مأموریت انقالب باوده اسات. ماواااع او در دوران 

گاه کسی را متهم نکرد و با تندی کسی را دفاع مسئولیت هیچ گاه بر خالف سیاست رهبری نبود. هیچ
ها را با او در آشکار و پناهاان داشاتاناد نایاز ترین اختالف نظرنکرد. حتی در مقابل افرادی که بیش
-هایی زده که شاید اگر به مقام شهادت نرسیده بود و امروز مایبرخوردی خالف وحدت نکرد. او حرف

 آمدیم. اما واقعیت چیست؟ها کنار نمیشنیدیم اصال با آن
 

دهد و اثرات زیاادی ترین تعامل را با تیم دیپلماسی خارجی ایران شکل میاو در همین دوران بیش
ترین تالش را برای اعتماد سازی بین ارکاان گذارد. بیش در روند مذاکرات ایرانی و موااع مسئولین می

پاارچاه کند و حتی موااع سران مقاومت را نیز با هدف تقویت حاکمیت یککشور با محور مقاومت می
کند و های دوران خودش را تحمل میکند. او با سعه صدر مثال زدنی تمام بد اخالقیکشور تنظیم می

هاای دولات در خاناهکند که از جمله آن پای کار آوردن وزارتمخالفان را تبدیل به حامیان جدی می
های شاباه جنگ سوریه و درگیری کردن مستقیم بسیاری از سازمان های داخلی است. بسیاری از گروه

های ایاران گاه همراه سیاستاند و هیچنظامی شیعه و غیر منطقه که همواره با ایران اختالف نظر داشته
های او زیر چتر وحدت آمدند و در کنار مجاهدان ایرانی ایستادند. او کسی بود که پرچام نبودند با تالش

 وحدت را در آشفته ترین شرایط منطقه بلند کرد.
های مالی امن و پایدار مختلف برای درآمدزایی ایران در منطقه از کارهای بسیار مهمای باز کردن کانال

است که پرداختن به آن در این مجال نمی گنجد و نیاز به بحث مفصل تری درباره آن است. اما به قدر 

است که پرداختن به آن در این مجال نمی گنجاد 
و نیاز به بحث مفصل تری درباره آن است. اما باه 
قدر اشاره کافی ست که صادرات گااز ایاران باه 

های او طی چانادیان ساال عراق حاصل تالش
گذشته است. صادرات گازی که هنوز بعنوان یاک 
منبع درآمدی بسیار مهم محسوب می شود و غیار 

 قابل تحریم است.
 

های شهید سلیمانی باه محدود کردن توانایی
هوش نظامی و مسائل امنیتی شاید ظلمی بااشاد 

گاه نتوانایام او را درسات که به واسطه آن هیچ
بفهمیم. لذا اشاره متن به مسائلی که ذکر آن رفت، 

ای باشد برای جور دیگر دیدن آن مارد شاید بهانه
های ما از لیاقت، تالش و بزرگ. مردی که تعریف

گری را عوض کرد. کسی که نحوه و محل انقالبی
شهادتش تا تشییع و تدفینش هماگای نشاان از 
عظمت و شکوه شخصیت او داشت. گرچه آزماون 

شود و نباید فاکار گری هیچ گاه تمام نمیانقالبی
کرد که ایمان آوردن به گفتن است و امتحانی در 
پی آن نیست. به امید آن که در نزدیک شدن باه 
 سیره شهدا به ویژه آن شهید عزیز موفق باشیم.
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هایم سنگین و بی رمق شده بود. ساعتم را نگاه کردم، چیزی به اذان صبح نمانده بود. وسایال  پلک
را به نگهبانی هتل تحویل دادیم و خودمان را برای نماز به حرم رساندیم تا بعد از زیارت ناوباراناه و 

ی مفصل به هتل برگردیم. وسط بهشت بودم، مسجد گوهر شاد. جایم را طوری انتخاب کاردم  صبحانه
گنبدت ارب المثل های مارا ” که بعد از نماز برگردم و به گنبدش خیره شوم ومثل همیشه زمزمه کنم: 

سالم نماز را که دادم، مشغول تسبیحاات شادم  “ ترتغییر داد، هر که بامش بیش برفش نه، کبوتر بیش
نشااناد،  اما انگار یک چیزی سر جایش نبود! فضایی که همیشه آرامشش طوفان دردهایت را فارو مای

ی افکارم را پاره کرد. امیار  بار تالطمی غریب داشت. راس ساعت شش بود که صدای پیامکی رشته این
 حسین بود، بنا بود محل قرارمان را خبر دهد؛ ولی...

 “حاج قاسم رو زدن” -

ی خیالم به پارواز تر باشد هولناک تر است! لب هایم از حرکت ایستادند و پرنده خبر هر چقدر کوتاه
ای جاناگای بااشاد تاا در  توانست حربه ی زدن فرمانده میی تردید است. شایعهدر آمد! زمانه، زمانه

 ی جنگ پای سربازان را سست و قلبشان را بلرزاند، درست مثل اُحُد! یا شاید اصال مجروح. بحبوحه

 “شهید شده!” -

ای درسات  کردم. پیامک دوم مانند گلوله ام را احساس میگرمای انتشارِ سریعِ خون در پشت سینه
کردم صرفا برایم قهرمانیست ملی کاه  به مرکز احساساتم برخورد کرده بود! شاید تا قبل از آن فکر می
ای برای هایش برایم باور پذیر بود. بهانهتمام روایت های واقعی و افسانه ای جنگ آوری ها و شجاعت

 هایش را دور گلویم حلقه کرده بود نظر دیگری داشت.غرور و سربلندی! اما بغضی که پنجه

محمدحسین    حبیبیبیبی        
 کارشناس        فیزیوتراپی
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دیدم. پدرم بار ها وصفش کرده بود. یاتایام  خودم را در  چهاردهم خرداد سال شصت و هشت می
شود!؟ جاناگ؟  دانی بعد از او چه می گوید! یعنی نمیشده بودیم! یتیم یعنی طفل بدون پدر ، دهخدا می

توانست جای خالی سیاد روح  ماند؟ مگر کسی می ی آمریکا؟ کودتا؟ ترور؟ اصال اسالمی باقی میحمله
مان قوت قلب بود. نفسش مسیحایی، چهره اش مملو از اقاتادار رهاباری،  اهلل را پر کند؟ اسمش برای

 هایش...!چشم

 هایشان!راستی چشم

شاود! عشاقای کاه از  ات شبیه او میگویند اگر عاشق کسی باشی؛ رفتارت، گفتارت و حتی چهرهمی
شنوید ؛ سعی کنید هامایاشاه یاک  ها دارد. از من میآید و شناختی که بستگی به قد آدمشناخت می

ها سری بلند کند و ته ماجرا را ببیند، که اگر چایاز  ها و معرکه دوست قد بلند داشته باشید تا در شلوغی
ها  فقاط حااجای را تر ببرد. ما قد کوتاه ای جذابگیری نبود دستتان را بگیرد و شما را به معرکه دندان
ای از نخلش را پایین گویم شاید خدا شاخه ی عشق است! پیش خود میشناختیم، شناختی که مقدمه می

ای نماند که بعدها بگوییم دست ما کوتاه و خرما بار ناخایال! مان که بهانهآورده بود تا جلوی چشمان
 شود. شُکرَش! حاجی قدش بلند بود، خیلی بلند! شاخه را که بگیری قدت هم بلند تر می
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ای کاه در کند ، دههشود تقویم روزهای آخر دهه نود را سپری میاالن که این یادداشت نوشته می
مردانی را داشت که تا ابد اسم و رسمشون در حافظه تاریخ های بزرگسراییها و افسانهدل خود رشادت

ای به دور شمع معشوق خود چرخیدند و در این راه سوختند و خواهد ماند، مدافعان حرمی که مثل پروانه
های ابتدایی این دهه طوفان سیاه و خوفناکی به نام داعش کشورهاای عاراق و شهید شدند .در سال

های مردم کاشت ؛ ولی قصه همان جور باقی نماناد سوریه را دربرگرفت و بذر خوف و وحشت را در دل
خاوار و چو سدی محکم جلوی آن طوفان سیاه ایستادگی کردند و آن قبیلاه خاونو مدافعان حرم هم

 های مردم برگرداندند.ریز را سرجای خود نشاندند و دوباره امید و شادی رو به دلخون
 

تر متوجه این پدیده شده و در ایان گذرد ادبیات مقاومت بیشحاال که یکی دو سال از آن روزها می
ها و فیلم و مستندهای بسیاری درباره این مواوع منتشر شده است، اگرچه هنوز شاید باه ها کتابسال

-است. یکی از کتاابهای مختلف این اتفاق زیبا سخن گفته نشدهها و جنبهاندازه سر سوزنی از زیبایی
اثر آقای محمدعلی جعفری است.کتابی که به “  جاده یوتیوب” هایی که در این مواوع چاب شده کتاب 

ای نسبت به اتفاقات سوریه و شرایط شوید منظر و دید تازهتوان گفت وقتی با آن همراه میصراحت می
تر آثاری که تاولایاد ها بیشدهد . در این سالجنگ با داعش و حال و احوال مدافعان حرم به شما می

-اند ، ولی این کتاب یک نگاه واقع بیناناهشده است از دید احساسی و معنوی به این مواوع نگاه کرده
شاود، دهد، مخاطب با خواندن این کتاب انگار شخصا خودش راهی یک سفر سوریه مایای به شما می

گاردی باا ، تجربه یک تاور ساوریاههایشنه یک سفر عادی بلکه یک سفر جنگی با تمام پیچ وخم
 یا همان ابوعمار معروف.“ شهید محمدحسین محمدخانی”محوریت مدافعان حرم و به خصوص 

 

 میین        جعفری    
 دانشجوی  پرستاری 

نشریه ایستگاه نیایش  8
  99/ اسفند 44شماره 



ی این شهید است که درآن  باا زنادگای ، کتاب دیگری از نویسنده درباره“ ی دلبریقصه” کتاب 
ی دلبری از زباان شدیم و در کتاب جاده یوتیوب با زندگی جنگی شهید، در قصهشخصی شهید آشنا می

شدیم و در این کتاب از زبان همرزمان شهید، چه ایرانی و چه عراقی قدم میهمسر شهید با ابوعمار هم
-و چه سوری با او همراه هستیم و به تک تک جاهایی که شهید حضور داشتند و اثری آفریدند سر می

زنیم، از محل استراحت و اسکان تا محل تربیت نیروها و در نهایت مقتل شهید. در کل کتاب ، کاتااب 
توان آن را در فاصله کوتاهی مطالعه کرد و لذت بارد، شاایاد در روان و شیرینی است و به راحتی می

ای را زندگی سوریه رفته باشید و شاید در آینده سفر کنید ولی یقینا هیچ وقت تجربه چنین سفر سوریه
اناگایاز نخواهید داشت، پس این کتاب را بخوانید و از راه خیال با نویسنده راهی این سفر زیبا و هیجان

 شوید.
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میهمان ویژه راهیان نور سال نود و پانا  
دانشگاه شهید بهشتی بودند، از آن جایی کاه 
ما ورودی نود و شش بودیم توفایاق حضاور 

هاایاماان باا ساال  در میان حرف  نداشتیم.
ها تعریفشان را بسیار شنیاده باودیام،  باالیی
هایشان از زبان بقیه هم شنیدنی بود و  صحبت

کرد، اناگاار فااناوس راه  بر قلب رسوخ می
خودمان را پیدا کردیم و دنبال پرتوهاای آن 

تر از هاماه چایاز، سان  عجیب  گشتیم. می
 نزدیکشان به سن ماست.

 
هاای  دوران راهنمایی و دبیرستان کاتااب

هاا در خواندم اما آن دفاع مقدس را بسیار می
دهه و دورانی دگر زندگی کرده بودند و حال و 

شان از عصر و زمان ما متافااوت باود. هوای
خانم شکری، همسر شهید مدافع حارم رااا 

زاده، در حوالی دهه هفتاد متولد شدند و  حاجی
توفیق همسری یک شهید مادافاع حارم را 
داشتند و شاید از آن باالتر، صبر دوران مفقود 
الجسد بودن شهیدشان را با دو فرزند خردسال 

اند. حاال توفیق دقایقی هم صاحابات  چشیده
شدن با اسوه مقاومتی چون ایشان را پایادا 

 کردیم.
 

مصاحبه با سرکار خانم شکری، همسر شهیاد 
 زاده مدافع حرم راا حاجی

 

 

 .لطفا خودتان را معرفی کنید
 .مریم شکری هستم، همسر مدافع حرم، آقا راای حاجی زاده

 

 .در مورد شهید بزرگوار برایمان بگویید
هستند، و در خانواده سنتی و مذهبی به دنیا اومدند و رشد  ۰۱۱۶/۳۶۳۱/شهید راا متولد 

سالگی آزمون سپاه رو دادناد و  ۱/دوران دبیرستان، رشته فنی معماری خوندن و در  .کردند
که ما ازدواج کاردیام، دانشاگااه رفاتان و  زمانی .وارد ارگان سپاه پاسداران اسالمی شدند

 /۱سالگی وارد ساپااه شادناد،  ۱/کارشناسی حقوق، گرایش علوم ثبتی را تحصیل کردند. 
و یک پسر به ناام “  فاطمه حلما” سالگی ازدواج کردند و دو فرزند هم دارند، یک دختر به نام 

 .“آقا محمد طاها”
 

یایاد زاده برایمان باگاو های زندگی با شهید حاجی ها و سختی ها و تلخی در رابطه با شیرینی
 های مقاومت حضور داشتند؟ که در جبهه خصوصا زمانی

هار  .زندگی با یک آدم مذهبی، اگر ایمان واقعی به دین و خدا داشته باشه، خیلی شیرینه
هاا  ی سختای قدر هم سختی داشته باشه، در کنار مهربانی، اخالق و رفتار فرد مقابل، همهچه

شبی که شهید حاجی زاده اومده بودند برای خواستگاری بنده، نه من چاهاره  .شه شیرین می
هاشون متوجه شدم که این آدم موندنی نیست  ایشون رو دیدم و نه ایشون من رو، اما از حرف

 فاطمه      بی باک    
 دانشجوی   پرستاری 
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هار زنادگای  .رسه و به مقام به شهادت می
دنیایی و مادی مشکالت و سختی خودش رو 

گیرم کاه رنا  و  داره، اما خدا رو شاهد می
ای من رو ناراحات یاا  سختی اون زندگی ذره

قدر که خودش و وجاودش اون .پشیمان نکرد
پربرکت و پر از آرامش بود و واقعا این جمالاه 

فرمایند شهدا در زمانای  که حضرت عالمه می
کردند، از اولیاء اهلل  که زنده بودند و زندگی می

بودند، من این رو در زندگی هشت نه ساله باا 
-شهید راا لمس کردم و درک کردم که چاه

 !تونه با دیگران فرق کنه قدر یک آدم می
خب ایشون پاسدار بودند و باحاث درآماد و 

 .شون و این که نبودند، وجاود داشاتحقوق
زمانی که ما عقد کردیم، سه روز بعاد عاقاد 
ها نُه ماه ادامه داشت و به ازای هر یک مااه رفتند و یک ماه بعد اومدند و این یک ماه نبودن

بعد از اینکه عروسی کردیم،  .اومدند شمال پیش منهم فقط یک هفته مرخصی داشتند و می
هاا رفتند، و خب این ماموریت رفتیم سر خونه زندگیمون، دوباره بیست و پن  روز، سی روز می

چرخاوناناد، اماا  هایی رو به وجود میاره، چون زندگی زناشویی رو دو نفر می برای زن سختی
یاادم هسات کاه  .رفتند های آموزشی مختلف می ها و دوره آقاراا اکثرا نبودند و ماموریت

تر پیش ما باماونایاد و دفعه به ایشون گفتم، آقا راا میشه اینقدر ماموریت نرید و بیش یک
خانم من این همه آموزش دیدم )ایشون تکاور بودند( دلات مایااد ”  ایشون در جواب گفتند:

اون رو  المال هست که برای من خرج شده و من باید یاک روزی ها بیتاستفاده نکنم؟ این
قدری کاه همیشه مرز بودند، سیستان بلوچستان، زاهدان، ارومیه، سیلوانا و اون“  .استفاده کنم

وجاه از  . یادم هست که باه هایاچ رفت، نقاط مرزی رو حفج شده بودم جاهای مختلف می
کاار جاا چاهریاد اون پرسیدم آقا شما می کرد، می های کاریش برای من تعریف نمی سختی
کنیم با باچاه هاا، دور  گذره، فوتبال بازی می هیچی خانم، خوش می”   :گفتند کنید؟ می می

شد و چقدر اون زمان در درگایاری باا اشارار و  که با جونش بازی می درصورتی“  !همیم
چه کردند و همیشه راای بودند به آن دادیم، اما اصال گالیه نمی ها در مرز شهید می قاچاقچی

 .خواد که خداوندش می
 

تاریان  کنند، ماهام هایی رو از هم کسب میکنند یک سری صفت دو نفر که باهم ازدواج می
 نشینی با شهید پیدا کردید چه بود؟ صفتی که در هم

خادا آقاا  .گذشت و اخالص! اخالص خیلی زیادی داشت، همه کارهاشون برای خدا بود
ها رو بگذروناه و  تونه این کرده بود که مطمئنا فقط آدم مومن می  راا رو در مواردی امتحان

قدر به خدا نزدیک بود، در حاقاش گم چه کنم، می مون رو مرور می من گاها زندگی .کنار بیاد
گذشت، ماثاال  گذشت، به راحتی هم می شد اما می هایی می ها و به قول معروف نامردی بدی
واقعا در کار خاودش  .طور نبودگفت، عه من فالن جا ارر کردم، حق من نبود، اصال این نمی

گرفت اما ایشاون  شاید بدترین کار و ناراحتی در حقش صورت می .اخالص و گذشت داشت
گیره و خدا عزت رو به آدم  گفتش که خدا برای آدم تصمیم می  گذشتند و می خیلی راحت می

 .میده
 

کنم  وقت فراموش نمی شون هیچ من این جمله
خدا بخواد بزرگت کناه، خادا ” گفتند:  که می

میکنه، خدا بخواد عزت بده، خدا میده، بخاواد 
هاا  من واقعا به این“  .ذلت بده، خدا ذلت میده

کنم، میگم آدم باید چقادر خالاوص  فکر می
ها خیالای  داشته باشه، ببینید گفتن این حرف

راحت هستش، اما خدا یک زمانی انساان رو 
هاماه  گذاره و میگه بیا، ایان در موقعیت می

حرف زدی، شعار دادی، حاال ببینم چند مارده 
 !حالجی

 

 .های بارز شهید را بگوییدویژگی
جدای از اخالص و گذشت که گفتم، چند 
ویژگی دیگه که برای امثال من ناوعای کاه 

تونیم بگذریام از  درگیر زندگی هستیم و نمی
ی  هاماه .ها، مفید هستش رو میگم چیز خیلی

ها همان اصول دین و فروع دیان  این ویژگی
هارو رعایت کانایام،  هستش، که اگر ما این
اولین مورد نمااز اول  .عاقبت به خیر هستیم

وقت. یادم نمیاد جایی باشیم، چه بیرون و چه 
شنید، پاا  مسافرت، که صدای اذان رو که می

هر کااری کاه  .نشه و نماز اول وقت نخونه
گذاشت کنار و حاداقال اون  دستش بود، می

چهار رکعت رو به وقتش میخوند، چهار رکعت 
 .ظهر مثال

دیاد  مورد دوم، دائم الواو بودن. تا آب مای
گرفت، بر عکس من که هر وقت آب  واو می
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 .گارفات خورم، ایشون واو مای بینم میمی
رفاتایام بایارون، یاه  دقیقا هر وقت ما می

کان هسات، مان  سارد هایی که آب مکان
خوردم و ایشون هر وقات  وایمیستادم آب می

شرایطش پیش میومد، البته از آب سرد کان 
گفتم بابا تاو  گرفتند و من می که نه، واو می

گفتند نه واو تاو وااو که واو داری، می
نوره. مورد سوم احترام والدین، حتی در ماوارد 
عادی و طبیعی که اختالف نظر بین عروس و 
مادر شوهر پیش میوماد، مان باه ایشاون 

گفتند که مادره، درساتاه حاق  گفتم، می می
خاواد  باشماست، اما مادره، شما بگذر و نامای

گاها میشه، پادر و  .درموردش صحبت کنیم
زنند، شاید حق با فارزناد  مادر یک حرفی می

کرد و  طوری برخورد می ، اما ایشون یک باشه
کرد که با احترام نه با تمسخر و لحن  جمع می

گافات حاق باا  بد که باشه، و درنهایت می
هیچ وقت یادم نمیااد  .شماست، حتی اگر نبود

 .صداش رو برای پدر و مادرش بلند کرده باشه
هایی که بود و خدا در این رابطاه  اختالف نظر

کرد، و من واقاعاا ناگااه  خیلی امتحانش می
کنه و چقادر  کردم ببینم چطور برخورد می می

داره و میدیادم کاه چاطاور  احترام نگه می
 .کرد محترمانه برخورد می

مورد چهارم انس با قرآن، اونقادر باا قارآن 
به هار  .کردم مانوس بود که من حسادت می

خوردیم، مثال پسارم اماروز  مشکلی که برمی
خورد ، ایشون قرآن رو با نایات  زیاد زمین می

کرد و  پیدا کردن مشکل و علت مشکل باز می
خوند و خودش تفسیر  یک صفحه قرآن رو می

گفت ببین خانم مشکل کار ماا  کرد و می می
این جاست و به فالن دلیله و همیشه پایاش 
خودم میگم، خدایا چجوری باه ایان درجاه 

من هم گاها به یاد آقا راا میگم، خدایا  .رسید
من این مشکل رو دارم، تو بیا برای من چااره 
کن، من رو آروم کن، قرآن رو به نیت آقا راا 

باورت نمیشه بارها با مشاکاالت  .کنم باز می
مختلف برخوردم، هر بار حتای باا خاونادن 
صفحه تکراری، یک پیامی به ذهنم اومد کاه 
ای بابا مشکل کار من اینجاست و من باایاد 
اینکار رو بکنم و انگار خدا همون لحظه یاک 

تا  .مورد پنجم که خیلی بهش ارادت داشت، حضرت آقا و بحث والیت بود  .کلیدی بهت میده
داد، بی برو برگرد مثل یک سرباز، وایمیستاد پای تلویزیون که ببینه  تلویزیون آقا رو نشون می

 .آقا چی میگن و واقعا در این مورد خیلی خاص بودند
 

 خط قرمز ایشان در تربیت فرزندان چه بود و چه تاکیداتی در این زمینه برای شما داشتند؟
کسی جز خدا و والیت بارای  گفت که به بچه ها یاد بده که با خدا باشند، هیچ همواره می

در مورد بحث حجاب، فاطمه ما موهای نرم و بلندی داره، آقا راا خیالای  .ها مهم نباشه بچه
خاواساتام  خواستیم بریم بیارون و مای کرد و هرموقع که ما می کرد و بوسش می نازش می

قادر این بچه این .نه ولش کن، بزار بچه تا وقتش آزاد باشه :روسری سر فاطمه بکنم، میگفت
خواستم روسری براش بزارم، انگار از روسری  وقت من می ها تو ذهنش مونده و هر این نوازش

گفتند بچه شهیده چرا روسری نپوشیده، دیاگاه  رفتیم، می ها که مراسمی می بیزار بود. آخری
 .ها شنیدم دیگه بیخیال شدم قدر از این حرفاین

بینه که این روند رو مادر خودش انجام میده، خودش اومده تو این ولی االن الحمدهلل بچه می
-قدر خوب آقا رااا مایمیگم خدایا چه .خواد که روسری بزاره و چادر بپوشه راه و دلش می

درصورتی االن  .شد کردم که روسری رو بگذاره، بچه زده می دونست، من اگر از اول تاکید می
که دیگه خودش میگه روسری بگذارم، میگم مامان خودت میدونی، خودت میتونی انتاخااب 

گفتم از اول روسری باگاذاره کاه  کنی. واقعا این مسئله رو از آقا راا دارم، به خودم بود می
 .عادت کنه اما دیدم نه روش پدرش موثر تر بوده

 

جرقه سوریه رفت ایشون از کجا خورد، قبل از ازدواج بود یا بعد از ازدواج؟ وقتی متوجه شدید 
 چه حسی داشتید؟

آقا راا همونطورکه گفتم از هجده سالگی وارد سپاه شدن، ایشون در گردان امام سجااد 
هاایای کاه  علیه السالم صد و پنجاه و پن  تکاوری، لشکر بیست و پن  بودند. همه ماموریت

سال هشتاد و  .رفتند داخل کشور بود و مثل نیروهای قدس نبود که بخواد جای دیگه برن می
رفتناد  هایی که می ها و ماموریت هفت که ما عقد کردیم بحث اشرار و قاچاقچی بود و آموزش

هااشاون  که سال نود و دو حضرت آقا در یکی از سخنارانای ها بود، تا زمانی محدود به همین
اون زمان تازه فاطمه حلما به دنیا اومده  .کنیم گفتند که ما به سوریه کمک مالی و نظامی می

های مارباوط باه  ها و فیلم کلیپ .بود و زمان بارداری و حتی به دنیا اومدن محمد طاها نبود
ها رو به من نشون ناده اون گفتم این من می .داد هاشون رو به من نشون می داعش و جنایت
اس، نیروی نظامی داره و خودش میتونه دفاع کنه و نخواه که من رو قااناع  یک کشور دیگه

 . هارو نشون میدم که در جریان باشی نه بابا، این :گفت می کنی که اجازه بدم و بری.
های محرم که رواه رفته بودیم، به من گفتش که، رواه چه حاس و حاالای  یکی از شب
گفتم که آقاجان، خانم زینب کاش مااام باودیام و  خب اشک ریختیم و می :داشتی؟ گفتم
بعد ایشاون  .شدیم گذاشتیم که به اسارت برید و ما پیش مرگتون می کردیم و نمی کمکت می

کنه؟ گفتم: یعنی چی؟ گفت: میخوام بادونام  به من گفتند، که مگر االن با اون زمان فرق می
آره گفت: نه خانم! االن هم مثل زماان اماام  :بینی؟ گفتم تو بین االن و اون زمان فرقی می

 .حسین علیه السالم هستش، و فرقش در امام زمانش هست
امام زمان اون موقع اباعبداهلل بودند و امام زمان االن ما حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه 

 .الشریف هستش
اون زمان بحث اسالم بود، االن هم بحث اسالمه، پس ما باید بریم از اسالم دفاع کنایام و 

 .نباید به این خط مرزی نگاه کنیم
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وقتی این حرف رو زد و با اون عقاید و طرز فکری که خودم داشتم، یک لحظه شرمنده شدم، 
از اون شبی کاه اون حارف رو  .موندم که چی بگم، و قلبا اون شب به رفتنش راای شدم

 .تر نگذشتگفتند تا اعزام شدنش که سال نود و چهار بود یکی دوماه بیش
 

 دانستید؟ زاده به عنوان شهید مدافع حرم می قدر پشتیبان شهید حاجیخودتان را چه
تونستیم جلوشون رو  حمل بر خودستایی نباشه، اما اگر ما راای نبودیم موقع رفتنشون می

ما  بگیریم و خب ماهم دوست داشتیم که در این مسئله سهیم باشیم، کار کم و کوچکی نبود.
هم یه قول و قراری با خدا و امام زمان روحی و ارواحنا فداک داشتیم. وقتی سیره شاهادای 

های زندگی من بود و واقعا  خوندم، یکی از حسرتشون رو میدفاع مقدس به روایت همسران
 . همسر شهید بودن خیلی سخته

 

مناد زاده به این مقام و جایگاه ارزش مطمئنا همراهی و همکاری شما در رسیدن شهید حاجی
بسیار موثر بوده است، یقینا این همکاری و همراهی سخت بوده، خصوصا به واسطاه شاغال 

 داشته؟ چه چیزی شما را در این شرایط سرپا نگه می .ی مقاومت ایشان و حضورشان در جبهه
اگر بحث دین رو بگذاریم کنار، به عنوان یک انسان برای نجات یک انسان دیگه، نمیتونه 

ها مهم تر امنایات از همه این .تفاوت باشه به این مسئله و اتفاقاتی که دورش میگذره آدم بی
ها و امثال شهدای مدافع حرم، زمینه جنگی و ماحایاط  زاده خودمون بود، امثال شهید حاجی

رفتند و این جنگ رو در نطافاه خااماوش  ها نمیاگر این جنگی رو از کشورشون دور کردند.
اگر هزار تا خانواده بی همسر و بی بچه و یا یاتایام  .کردند، مطمئنا میومدند در کشور ما نمی

طور همان .رسید رسید، این هزار تا شاید به توان ده می شدند، اگر جنگ به کشور خودمون می
 .که در دفاع مقدس ما چندین هزار شهید دادیم

 

آیا شهید در زمان حیات با برکتشان در مورد مسئولیت شما و فرزندانتان پس شهادت ایشاان، 
 صحبتی کردند؟

واقعاا  .تو تک یل ام البنین باید باشی :گفتند آقا راا این اواخر قبل از شهادتشون مکرر می
همیشاه  .های زندگی صفر تا صدش با خودمه کنم که همه سختی بعد از شهادتشون حس می

در ماورد  .ها برای من شیرینه ی این سختی و شکر خدا، واقعا همه“  خدا رو ببین!” گفت می
گفتند در جااماعاه  هارو به ثمر به رسونم و با خدا بار بیارم و میها خواسته بودند که اینبچه

 .طوری رفتار نکنیم که راه شهدا و راه والیت زیر سوال بره
 

 هیچ وقت آرزو کردید جای شهید حاجی زاده باشید؟ )اگر بله، کی و کجا؟(
که برای آقا راا قبل از پیدا شدن جسدشون و مفقود الجاساد باودناد، یاک  بله، زمانی

یادبودی گذاشتیم ، داخل قبر یک دست لباسشون رو گذاشتم. وقتی اون لباس رو داخل قابار 
 . گذاشتم، گفتم ای کاش من به جای تو بودم

 

 ترس از دست دادن شهید را داشتید یا خیر؟
زاده حساس بودم، خایالای در  من خیلی روی شهید حاجی .همیشه در دلم و وجودم بودم

مورد بحث محرم و نامحرم خیلی حساس بودم و ایشون هم به شدت این مسئله رو رعاایات 
 .کرد پرسی نمی تا زمانیکه ارورت نداشت، با خانومی سالم و احوال .میکردند

طور بود و وقتی به مان  من اونقدر بهش وابسته بودم و دوستش داشتم و متقابال ایشون همین

اونقدر  .کردند قند توی دلم آب میشد نگاه می
گفتم، خدایا ایان  دوستش داشتم همیشه می
بعد از شاهاادت  .لبخنده همیشه واسه منه ها

دوستشون خیلی مضطر باود، یاک شابای 
من خواب دیادم  .زمان با هم خواب دیدیم هم

انگاری آقا راا رفته زن گرفتاه، باعاد مان 
کنم، به پاش میوفتم، میگم رااا  نگاهش می

منکه اینقدر تورو دوست داشتم تو ام همینطور 
، این چکاری بود کردی؟ اینقدر زجه میزنم و 

براش  .کنم ، با ترس از خواب پاشدم گریه می
تعریف کردم که چنین خوابی دیدم، بعد اون 
گفت که تو نمیدونی، من چه خوابای دیادم، 
انگار که برات شهادت رو داخل خواب گرفتاه 

هر چقدر اصرار کردم کاه خاواباش رو  .بود
کاه  کارد، تاازماانای تعریف کنه، تعریف نمی

خواست بره، اون شب قبل اعازام تاماام  می
مشخصات اتفاقاتی قرار بود براش بیوفاتاه و 

 .اینکه چطور میاد یا نمیاد به من گفت
که آقا راا به شهادت رسیدند و خابار  زمانی

قطعی شهادت به من رسید و داشاتام ناالاه 
زدم، یک مرتبه زجه داخل  کردم و زجه می می

اون خواب اومد در ذهنم و گفتم چقادر ایان 
زجه شبیه همون زجه هست، اونقدر من اونجا 
 .ترسیده بودم که خیس عرق از خواب پریدم

اون موقع متوجه شدم که آهان اون خاواب 
تعبیرش گرفتن آقا راا از من بود کاه ایان 
شهادت رو من اینجوری حس کرده باودم و 
وقتی عکس های با لبخند آقا راا همه جاا 
هست و به در و دیوار شهر زدند، دنیا رو سرم 
خراب شد، گفتم نامرد این خنده ها فقط واسه 
من بود، تو که اینقدر رعایت میکاردی، االن 

 !!که همه این خنده های شمارو دیدن
 

همسر شهید مدافع حرم بودن قبل شاهاادت 
 سخت تر است یا بعد شهادت؟

بحث شهادت یکسری  .یقینا بعد از شهادت
اینکه همسر شهید باشی  هایی داره، هم سختی

و در این جامعه زندگی کنی و هرکس به یک 
کنه و حتی در  کنه و برانداز می دیدی نگاه می

مورد زندگی من همسر شاهایاد تصامایام 
کنه، حتی تاهامات  گیره، شایعه ایجاد می می

نشریه ایستگاه نیایش  01
  99/ اسفند 44شماره 



هر کاری کنی، یه حرفی هست بارای  .میزنه
یه مدت باید  .آدم و این خیلی سخت هستش

  !کردی که چرا این شهدا رفتند قانع می
ها که عاشق نبودناد تاو  نه بابا این :گفتند می

شون، اگر دل به زن و باچاه داشات  زندگی
یا حرف هایی که  .پانمیشد بره مملکت غریب

هایای  زنند، مثال در فضای مجازی کامنت می
شکناه. مایاگان،  خونم، واقعا دلم می که می

ها  شوهرتو شهید کردی، االن داری از موقعیت
 !آخه به چه قیمتی !استفاده میکنی

 

به نظرتون بزرگترین جهاد زنان و هماساران 
 شهدا چیست؟
کنم بزرگترین جاهااد ماا ایان  فکر می

مون را با خدا تاحاویال هستش که فرزندان
که دین را آنچه که هست به این .جامعه بدیم

نشون بدیم که همه چایاز  .جامعه نشان بدیم
این دنیا نیست، خدا ما را برای تکامل ایناجاا 

هر  .آورده و این زندگی، زندگی گذرایی هست
-هر چاه تر باشه، بهتر!قدر مشکالت بیشچه

ان شاء اهلل که  !تر باشه، بهترقدر سختی بیش
خدا این بصیرت رو به ما بده که باا تاماام 

هاا  ها و مشکالت، بازم خدا را در کاار سختی
ببینیم و در نظر بگیریم، حتی اگر عازیاز از 

، حااال  دست دادیم، بگیم، خدایا خودت دادی
 پس گرفتی، خدایا شکرت!

 

با توجه به این که شهید بزرگوار از شاهادای 
منطقه خانطومان بودند، و مدتی اجساد مطهر 
این شهدای عزیز در آن منطقه باوده اسات، 
یحتمل با خانواده های این شهدای بزرگوار در 
ارتباط بودید، یا در ارتباط با خاناواده دیاگار 
شهدای مدافع حرم یا دفاع مقدس، آیا تا باه 
حال به همسر شهیدی غبطه خوردیاد؟ )باه 

 لحاظ عظمت روحی(
من بیشتر به حال شهدامون غبطه خوردم، 
خیلی سخت هسات صاحابات کاردن در 

 موردش!
 

در خاطرات و مصاحبه ها آماده اسات کاه 
دیداری با شهید حاج قاسم سلیمانی داشتیاد، 

 لطفا در مورد آن دیدار برایمان بگویید؟
کاه  زماانای .ای از ناور نشین، باصفا و به معنای واقعی تکه یک دیدار بسیار صمیمی، دل

 .نه حاج آقا، همسر شهید هساتام :ایشون من رو دیدند، گفتند، شما دختر شهید هستید؟ گفتم
تر از شهدا، برای همسران شهدا ناراحت مایاشام، خیلی ناراحت شدند، خیلی! گفتند: من بیش

بله حاج آقا دوتا باچاه  :مخصوصا اگر همسرشون جوان باشه. پرسیدند: بچه هم دارید؟ گفتم
کردند،  ها هم اون زمان گریه میکجا هستند بچه هات؟ بچه !دوتا :با حالت تعجبی گفتند .دارم
 حاج خانم هوای دختر من رو داری؟ رو کردند به مادر شوهرم، گفتند: !هایی او چه بچه گفتند:
قدر نسبت به حرف حاج آقا شوق پیدا کردم، قاناد اون .بله بله، کلی هم تعریف کردند :گفتند

ای نوشتند و روی عکس شاهایاد رااا هام  برای من یک دست نوشته .توی دلم آب شد
خطی نوشتند. من یک بطری آب همراهم بود، گفتم حاج آقا میشه از این باطاری آب  دست

 .معدنی یک کمی بخورید
  !با تعجب گفتند: من بخورم؟

 .گفتم: بله
مقداری از آب خوردند، که من اون آب معدنی رو نگه داشتم و به محمد طاها و فاطمه حلماا 

 .دادم
 پیش خودم گفتم به برکت این آب ، محمد طاها بخوره، در وجودش یک جنمی مثل حاج آقا 

 .به وجود بیاد
 

 زاده چیست؟ تان از شهید حاجی خواسته
 ...دست مارو بگیرند

با خنده( ، به عنوان رفیق شهید، باعاد باه ( ما رو فراموش نکنند، اونقدر دورش دختر ریخته
 !کنند، آی من حرص می خورم خوابشون میاد، میان تعریف می

 

 .کالم آخر را بفرمایید
 .دعا کنید ما عاقبت به خیر شویم
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می گویند روستای قنات ملک کوهستانیست و بیستم اسفند  هزار و سیصد و سی و پانا  گاویاا 
کوهی به کوه های روستا ااافه شده. کوهی که نامش قاسم است! قسمت کننده؛ تقسیم کننده عادل 

 در جهان! کوهی از جنس انسان! قاسم سلیمانی!
 

گیرد. حاال سپاهی شاده، آن ای آرام نمیسلیمانی جوان، پر شور است! انقالبی و پرحرارت! لحظه
کند و هم او به سپاه! با شروع جنگ، کارباالیای باه راه  هم عضو افتخاری! هم سپاه به او افتخار می

اش قاسم است؛ کربالی چهار و پن ! اینک قاسم مانند حسیان)ع( شاده و افتاده، کربالیی که فرمانده
 توانند کربال برپا کنند!کربال هم برپا و تنها فرزندان فاطمه می

 
در طریق القدس، دست مجروح شده ولی پا هرگز سست نخواهد شد.راه همچنان اداماه دارد. آن 

تر از قبل. لحظه موعود رسیده؛ کاوه کوه جوان، محاسنی سفید کرده اما همچنان کوه است! حتی محکم
کمتر از سه ماه دیگر اعالم پایان داعش و حکومت داعشی در ایان کاره ” زند: خودش دارد فریاد می

جاست که ژنرال بی سایه، سایه سار مالات  پژواکش تمام کوهستان را پر کرده. این“  خاکی خواهد بود.
 شده.

قاسم سلیمانی! مجموع تضادهاست. هم مورد تنفر، هم مورد تحسین! هم دارای جاذبه و هام دارای 
دافعه! اشداء علی الکفار، اما مهربان با مردم. مرد است و حرفش! پایان داعش در این کره خااکای فارا 

 “ابتدا با آمریکا جنگید اآلن در حال له کردن داعش است.”رسیده! به قول مجله نیوزویک: 
 

آید مگر آنکه دستای  انگشتر عقیقش اینبار برازنده تر از قبل است! این انگشتر از انگشت بیرون نمی
ات  نه گذاشتند لمست کنم و نه گداشتند دست قطع شده»گوید: قطع شده باشد! همانطور که زینبش می

از فرماندهی کربال مانند حسین)ع( تا جدا شدن دست از بدن مانند عباس)ع(؛ سلایاماانای  «!را ببوسم 
 ها سلیمانی شدند اما ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. تماما حماسه است. یک سال گذشته؛ خیابان

 به راستی بهترین تعریف را همان دشمن! به زبان آورده افسر سابق سازمان سیا در عراق میگوید:
 شناسد!* *هیچ کس او را نمی

 سارا       عسبکری   
 دانشبجوی  پزشبکی 
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هزار میلیارد  واردات دارند که سهم ایران از این میازان  ۱کشورهای همسایه ایران حدود 
میلیارد دالر است و این یعنی ظرفیت ما در صادرات به این کشورها بسیار بیشتر از میزان  ۱۲

به کشورهای هماساایاه  ۹۹ماهه نخست سال  ۱درصد از صادرات کشور در  ۱۲فعلی است. 
کشور همسایه است و این مواوع در شرایاط تاحاریامای و  ۲/اختصاص داشت. ایران با 

مشکالت اقتصادی امروز و حتی پس از آن فرصت بزرگی برای پیشرفت و آبادانی ایاران و 
های اقاتاصاادی،  البته موانعی هم در این راه وجود دارد مثل عدم ثبات سیاست .منطقه است

ای و محلی ماقاصاد  عدم شناخت کافی بازرگانان از بازار هدف، عدم توجه به مسائل منطقه
های جاده و گمرکای،  ها در برخی کشورهای همسایه، کافی نبودن زیرساخت صادرات، ناآرامی

 عدم وجود توافقنامه های اقتصادی و گمرکی یا عدم اجرای آن ها با برخی کشورها و..
هاای  در این راه توجه همزمان به سیاست و اقتصاد و امنیت و نقش مردم محالای و دولات

مرکزی کشورهای هدف و دخیل و ذینفع کردن آنها در امر اقتصاد و امنیت می تواند راهگشا 
 باشد.

های نیروهای مقاومت، تروریست تکفیری که بر ماناطاقاه  های اخیر با مجاهدت در سال
سایه انداخته بود دیگر به شکل قبلی وجود ندارد. در این حال ایران تسلط خوبی روی منطقاه 

ها کسب کرده ولی با پایان جنگ برای حافاج  ها و دولت پیدا کرده و جایگاه مناسب بین ملت
موقعیت و احترام خود باید ورود جدی تری از لحاظ اقتصادی بازارهای منطقه از جمله عراق و 
سوریه داشته باشیم و در بازسازی آنها مشارکت داشته باشیم و عالوه بر حفج نقش خاود در 

ها و  برپایی و نگهداری امنیت منطقه که الزمه ایجاد شکوفایی اقتصادی منطقه است، سیاست
 .راهبردهایمان را با آن هماهنگ کنیم

میلیارد دالر واردات داشته که البته به خاطر جناگ و مشاکاالت  3.۰سوریه ۱۳/۹در سال،
های پیش ازآن کاهش زیاد داشته که در دوره بازسازی روز  اقتصادی و تحریم نسبت به سال

به روز افزایش خواهد یافت  ولی نکته آزار دهنده که وجود دارد سهم کم ما از این بازار رو به 
رشد است که ورود ما به این بازار هم به نفع ما و ملت سوریه و مردم منطقه است. در ساال 

میلیون دالر بوده است در حالی که  ۳/میلیون دالر و واردات  ۱۰صادرات ما به سوریه  ۰۹۹/

 محمدرضا    مصری   
 دانشجوی   پرستاری  
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میلیون دالر باوده و در  ۰۳میلیون دالر و واردات  ۲۱۳صادرات به سوریه  ۰۱۹/در سال 
 میلیارد دالر بوده است. ۱/۳صادرات فنی مهندسی به سوریه  ۹8الی  ۱8های  سال

البته این کاهش تا حدی قابل قبول و قابل پیش بینی بود ولی با توجه به واعیت کاناونای 
سوریه انتظار می رفت که ایران جایگاه مناسبی از لحاظ اقتصادی در سوریه داشته باشاد باه 
خصوص در دوره ای که جنگ به شکل سابق وجود ندارد و سوریه در شروع دوره باازساازی 

کرد و  است. نکته جالب اینجاست که ترکیه ای که رسماً به مخالفان دولت سوریه کمک می
میلیارد دالری به ساوریاه  ۱./دانند صادرات  بسیاری از مردم سوریه ترکیه را دشمن خود می

داشته. ناگفته نماند که در بازسازی سوریه یک رقابت منفی وجود دارد به این صاورت کاه 
خواهند خود بازسازی سوریه را به دست بگیرند و در عین حال در این راه  بعضی کشورها نمی

برای ایران سنگ اندازی می کنند، تعلل بیش از اندازه ایران ممکن است عالوه بر به خاطار 
 انداختن منافع اقتصادی باعث از دست رفتن موقعیت استراتژیک خود شود. 

ها و امیدهای چون در دست گرفتن بندر الذقیه در سوریه و ارتباط به دریای  در کنار این بیم 
مدیترانه که راهی کوتاه و ارزان به جنوب اروپا و شمال آفریقا است و راه اندازی خاط آهان 

 .بصره و ایجاد خط ریلی از ایران به سوریه وجود دارد-شلمچه
 تاست ۰مرزهای زمینی و جاده ای سوریه و عراق 

 تنف)سوریه( که در اشغال آمریکاست -گذرگاه ولید)عراق (
 یعربیه)سوریه( که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه است -گذرگاه ربیعه)عراق(
 بوکمال)سوریه( که دولت های مرکزی بر آنها کنترل دارند-گذرگاه قائم)عراق(

گذرگاه قائم بوکمال به همت نیروهای مقاومت از چنگال داعش آزاد شد و این منطقه تقریبااً 
جزو آخرین دژ های داعش بود که باز پس گرفته شد و حکومت خود خوانده داعاش پاایاان 
یافت و پس از آن فصل جدیدی آغاز شد که بر حفج امنیت در منطقه، تعمیق روابط اقتصادی 

 .محور مقاومت و ایجاد راه زمینی از ایران به سوریه تا دریای مدیترانه وابسته است
گذرگاه قائم بوکمال تنها گذرگاهی است که به صورت رسمی بین عراق و سوریه وجود دارد و 

های مقاومت و تا  کنترل آن به صورت مشترک توسط دولت های مرکزی، مردم محلی و گروه

گیارد ایان گاذرگااه  حدی روسیه انجام می
تواند بزرگراه آزادی و پیشرفت برای منطقه  می

و مردم منطقه باشد به شرطی که اسابااب و 
لوازم کار فراهم گردد. اما کارهایی کاه باایاد 
سریعتر انجام پذیرد تا این امر محقاق گاردد: 
انتقاد قرارداد گمرکی با دولات عاراق بارای 
استثنا قرار دادن ایرانیان از اوابط گمرکی تاا 
زمان تصویب آن در مجلس عراق، گساتارش 
زیرساخت های گمرکی و تامین امنیت پایدار و 
مشارکت مردم محلی و ذی نفع کردن آنها در 
منافع اقتصادی. اقتصاد پایدار و شکوفا در گرو 
امنیت است امنیتی که تاوساط نایاروهاای 
مقاومت ایجاد شده و در صاورت مادیاریات 

های محلی و  مناسب شرایط و توجه به پیوست
تواند به پل پایاروزی  رسانه ای و سیاسی می
ای کاه  همچنین نکاتاه .مقاومت تبدیل گردد

ای  حائز اهمیت است نباید از پیوسات رسااناه
هاای  هاست که رساناه مواوع غافل شد، سال

غربی و عربی تخم کینه و دشمنی و ترس از 
ایرانیان را در دل مردم منطقه میکارند که البته 
با توجه به رفتار انسانی نیروهای ایارانای در 
جریان مبارزه با داعش و تروریست تکفایاری 
بسیاری از این توطئه ها به نتیجه نارسایاده، 
اکنون که خیلی از مردم منطقه دیدگاه مناسب 
به ایران پیدا کردند )مخصوصاً آناهاایای کاه 
گرفتاری ما را به چشم دیده اند( باید از ایان 
فرصت استفاده کرده و در زمینه اقتصادی هام 

هاا را باا  دست مردم و بخش خصوصی ملت
ها و ایجاد امنیت توسط نیروهای  حمایت دولت

مقاومت و مشارکت و اغناع محلی در دسات 
 هم گذاشت. 
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 چشمان فلک تیره شده، تار شده                
 جبریل ملک باز عزادار شده

 
 از کل جهان آبرو و از دل ما

 این شور و شعف راهی بازار شده
 

 دی دِی شد و امروز خزان گشته عیان
 کز خواب زمستانه پدیدار شده

 
 ساعت شده یک بیست دقیقه پس از آن

 سردار چو میثم به سرِ دار شده
 

 آتش شده مهمان امیر دل ما
 ی فاطمیون نار شده سهم همه

 

 دستش وَ عقیقش ز تنش گشته جدا
 ماهی که تماما چو علمدار شده

 
 سرباز والیت چو ره مادری اش
 جانباز و غزلخوان ره یار شده

 
 این دُرِّ گران از صدف این دنیا
 پنهان شده در بحر پدیدار شده

 
 در راه امان ماندن ما از همه چیز

 یک زندگی امن طلبکار شده

 حسین  جهانگیری    
 دانشجوی  رادیولوژی 
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شبی که خسته و رنجور بعد از پایین و باال رفتن و معطل شدن من و همراهانم برای 
ی اورژانس که پیراهنی سپید بر تن دارد قبولم  تشکیل پرونده؛ باالخره تختی در گوشه

های کاغذی را به دست گرفته و  ای با دسته موهایی آشفته فرم آلوده دخترک خواب  .کند می
این موقع شب چه وقت آمدن است، ”کند که  در حالی که زیر لب غرولند می خسته و درمانده 

آید و با صدایی که با جیغ همراه است و تا  باالی سرم می“  آمدی! میردی اگر صبح می نمی
شنوی؟ مشکلت چیه؟ جاییت درد  پدر جااااان صدای منو می”گوید:  رود، می عمق مغز فرو می

تر از همیشه لبخندی  کنم و در برابر نیشگون دردناک او ساکت من فقط نگاه می“  کنه؟ می
های او  ام که نیشگون نشانم، آن قدر در این هفتاد سال درد کشیده ی لبانم می روی گوشه

نویسد  را می chief complaint شنود و دار تر از هر دردی برایم باشد. جوابی نمیخنده
اندکی به پرونده و اوردرها   .اما من آگاه و هوشیارتر از هر زمان دیگرم“  نیست.بیمار اورینته ”

نشاند. با همکار دیگر خود  زند و برگه به برگه مُهر بر دل کاغذها می کند، تیک می نگاه می
ی سرپرستار است. به تاریخ  مشغول گفتن از این و آن اند، صحبت از مانتوی زشت دختر خاله

کند:  شان به من شیفت پیدا می کند صحبت تولدم که در باالی پرونده نوشته شده نگاه که می
پرستار دیگر این طرف، آنژیوکت را “ بس دیگه بابا هشتاد سالش شده چی میخوان اینا از دنیا”

راست میگه بابا هشتاد سالم ”گویم:  کند. با خودم می هایش را تایید میکند و حرف فیکس می
 “شده واقعا بسه نیست؟

 

 حسین      معروفخانی  
 کارشناس     پرستاری
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دانند چه  ها نمی یکی دو ساعت بعد، بعد از کلی به این سو و آن سو کشاندنم، رزیدنت
و رزیدنت سال “   بهتر نیست به اتند زنگ بزنیم؟”گوید:  مرگم هست. رزیدنت سال دوم می

 “بره نه بابا نصف شبی مگه دنبال دردسری فردا بیاد سرمون رو می”دهد که  باالیی جواب می
خواهد،  ام گویا از این که هیچ کس مرا نمی قدر سر حال بوده برای اولین بار در زندگی این

ام از این که مدت هاست آویزان دختر و پسرم هستم،  خوشحالم! در تنهایی خودم غرق شده
اند، اما  دلم برای خودم تنگ شده همان خودی که کوه را  هر چند آن ها بی مهری نکرده

ها ها سال آیند، انگار زیاد تنها بودن بهم فشار آورده. آن ناگهان پدر و مادرم می کرد. جابجا می
خواهند من را هم با  کنند و می کنند؟ خوش و بشی می اند اما حاال این جا چه میپیش رفته

کد  .کنم روم و این جا را رها می شان می خودشان به آن دنیا ببرند و من مشتاقانه به سوی
تر از کم  ریزند، وقتی که بیش زنند انبوهی از پزشکان و پرستاران بر سرم مینودونه را که می

 .کاریشان، حرف هایشان مرا راهی آن دنیا کرده است
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انیدازد، هیدف وقتی سنگ، تصمیم به باریدن بگیرد، به نهایتِ مظلومیتِ ممکن نگاه میی
قیدرهیا روشین  گیرد و فرود می آید. حکایتِ موردِ بحث، نه به سیاهیِ بارشِ سنگ، اما آنمی

ی تعلیق و گاهی خیوشیی و نیست که مستلزمِ گِله و شکایت نباشد، حکایت پرستاری، قصه
هایی که از نشدن ها توان گذشت. از غمهایش نمیها از غمگاهی غم است که به این سادگی

آیند، اکثریتی که به رویای پزشکی و ریاست و ثروت، پشتِ سدِ مواجِ کنکور که فیرازش بر می
زنند که وصیال قدر درجا میبرای عوام و فرودش برای گذرِ هر چه راحت ترِ خواص است، آن

ها را خدا دانسته و با مصلحت به نشدن آرزو به حقیقت را به چشم ببینند، اما خب خیلی خواسته
کند، و خشیم. قدر که حرف از مصلحت بزنی، باز هم دل شکایت میزند... ولی هر چهبند می

ترین مشکلِ پرستاری خوِد شود اصلیهاست که باعث میامان از خشم! و همین خشم از نشدن
شان شده را درک نکردند و پرستارها باشند! کسانی که هیچ وقت عظمت جایگاهی که نصیب

شود که دیگران هم به کیم بینیِ مزمن، چنان بین مردم واگیردار می کنند و همین خودکم نمی
کنند. امان از سمی که از درون خودِ مسموم تراوش شود. سمی که به  دیدن پرستاری عادت می

ها را  لبی را به بار می آورد، سمی که واکنش های درِ گوشی و زیر غر ی به حق، غرجای مطالبه
برد، زهری که از گوشزد کردن اشتبیاهیاتِ های به یک پنجم رسیده، از بین می در برابر کارانه

ی خیود کند، و مسمومی که دانشجویان این رشته را از جایگاه و آینده سهوی پزشک منع می
-دهد، لیسانسه هایی که می کند، سمی که لیسانسه های کنکوری تحویل جامعه می ناامید می

توانند جایِ خالی پرسنل حرفه ای و آموزش دیده را پر کنند، اما به جای اشتغال، دوبیاره بیه 
شان برسند که هیچ؛ اگر نه، خروجی نهایتا  مافیای خونخوارِ کنکور پناه میبرند، و اگر به خواسته

 یک عده انسان بی عالقه است.

 بهـار         حقانی   
 دانشجوی   پرستاری 
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شان برسند که هیچ؛ اگر نه، خروجیی  مافیای خونخوارِ کنکور پناه میبرند، و اگر به خواسته
شود شییفیت هیای طیوالنییِ شیب و  نهایتا یک عده انسان بی عالقه است. اما مگر می

شود بی عالقه دیدنِ مرگ  غرولندهای تمام نشدنی بیماران را بی عالقه تحمل کرد؟ مگر می
شود تبعیضِ حاصل از فرهنگِ لق را بیه  ها را تاب آورد؟ مگر بدون دوست داشتن می انسان

 حساب نیاورد؟
 

عالقه در پرستاری، مثل کسی است که خودش را در تهِ چاه ببیند و بیرای  ماجرای آدم بی
باال آمدن به هر ریسمانی چنگ بزند، مثلِ  چسبیدن به طناب قرص و محکم زییرآب زنیی، 

-ترین حد ممکن می چاپلوسی... چرا؟ چون اگر چیزی را دوست نداشته باشی، آن را در پایین
زنی، وگرنه که اگر دوست داشیتین در بینی و برای خالص شدن از آن دست به هرکاری می

کنی، چییزی  چه تو حس میمیان باشد، مهم نیست شرایط و محیط چه بگوید، در هرحال آن
 . به جز سکونت در عرش نیست

 
اش ذهن و روح فرسوده از کاریست که هیچ گاه آن را گرامیی  ترین نتیجه عالقگی، کم بی

خورد، مشکیل اصیلیی ایین  نداشتی، و جسمی که عالوه بر رنج مادی از روح هم ضربه می
گذارند،  جاست که هنوز مردم متوجه بزرگی پرستاری و پرستاران نیستند، متوجهِ عمری که می

گیردد و شود، ذهنی که دائم به دنبال راه تسکین و بهبیود مییدلی که دلواپسِ حالشان می
هاست، و اگر کسی نام پرستار را یدک بکشد و غیر از حواسی که جمعِ تک به تک حرکات آن

این عمل کند، خائن ترین به مقام پرستار است، که هر چه سکوت در برابر ظلم، نادیده گرفته 
 شوند. ها بلند میشدن و گاها توهین هست، از گورِ همین خیانت
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آیا مهاجرت پرستاران قبل از شیوع کرونا نیز روند افزایشی و میزان قاالال 

تر جلب توجه کرده و لاه توجهی داشته است؟ یا این که در این دوران لیش

 آن پرداخته شده است؟
ای عرض کنم این که از قبل از کرونا مهاجرت وجود داشته است قابل انکار نیست، مقدمه

های کاری سنگین، سختی کیار و...  خصوصا این که در دنیا کمبود این نیرو به دلیل شیفت
محسوس بوده است. کشور ما در بین ده کشور اول برتر، در کیفیت مراقبت پرستاری و دانش 

های آمریکای شمیالیی،  پرستاری است. بنابراین جذب پرستاران ایرانی همیشه از طرف کشور
 حوضه خلیج فارس و کشورهای اروپایی و استرالیا وجود داشته است.

 
اما طبعیتا تعداد زیادی نداشته به دلیل شرایطی از جمله نمره زبان، سختی مهاجرت و مدرک 

RN  و مواردی از این قبیل. ما تا قبل از کرونا ماهانه حدود پنج نفر تقاضای مهاجیرت میی
شدند مطلع نیستیم. اما تا بعد از کرونا حتی تا  دادند اما این که چند نفر موفق به مهاجرت می

کردند  اردیبهشت ماه تغییر محسوسی ندیدیم. پرستاران داشتند با جون و دل خدمت می
و هیچ مشکلی نبود. من خاطرم هست در مجلس قبل، در کمیسیون بهداشت کیه 
حضور پیدا کردم و این هشدار را دادم که اگر به وضعیت پرستاران توجیه نشیود، 
چون اون زمان به شدت در معرض کمبود تجهیزات فردی بودیم؛ از طیرف 

شد، از سوی دیگر پرستاران داشتند  دیگری هیچ پاداش مشخصی داده نمی
کردند. بنده این هشیدار را  شان را میبسیت و چهار ساعته ، تمام تالش

دادم که اگر در خصوص وضعیت پرستاران تدبیری صورت نگیرد ما در 
آینده با مشکل مواجه خواهیم شد. در همین حین کشورهای دییگیر 

محمد حسین محمد ابراهیم 
دانشجـوی پـرسـتـاری 

 مصاحبه لا آرمین زارعیان 

مدیر مسئول مجله علوم مراقبتی 
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پرستاران تدبیری صورت نگیرد ما در آینده بیا 
مشکل مواجه خواهیم شد. در همیین حییین 
کشورهای دیگر مثل آمریکای شیمیالیی و 
اروپایی ورود پرستاران به کشور خودشیان را 
تسهیل کردند مثال در کمترین زمیان وییزا 

دادند و دیگر نمره زبان را از بیین شیرو   می
حذف کردند و حقوق بسیار باالیی پیرداخیت 

کردند چون با توجه به شیوع کرونا آن هیا  می
نیز مواجه با کمبود نیرو بودند مخصوصا اینکه 

بیشتر از درمان، امر مراقبت هست  91-کووید
که بسیار تاثیر دارد. االن هم هیییچ داروی 
مشخصی برای درمانش مشخص نشده است. 

های خصوصیی بیه  از سوی دیگر بیمارستان
دلیل کاهش درآمدشان، تعدیل نیروی انسانی 

سری پرستاران بیکار شیدنید و  کردند و یک
ای استخدامی هم که وجود نداشت و یک عده

هم از قبل بیکار بودند. هیچ پاداش مادی و معنوی خاصی نیز برایشان در نیظیر گیرفیتیه 
نمی.شد، پیک دوم نیز شروع شده بود و خستگی و فرسودگی شغلی هم که زیاد بود؛ و تمیام 

تر ریسک  شود پرستاران به دلیل رفاه بیشتر، حقوق بیشتر و مهاجرت آسان این موارد باعث می
مهاجرت به کشور دیگر را بپذیرند. این موجب شد از مرداد به بعد ارام ارام تعداد درخیواسیت 

نفر در ماه رسید. در واقع آمار بسیییار  052نفر در ماه به  5مهاجرت ها افزایش پیدا کرد. و از 
ها، جلسات عمومی و خصوصی این افزایش پیدا کرد و این روال ادامه پیدا کرد و ما در رسانه

ای شدن حتی به مسئولین گفیتیه شید ولیی  موضوع را گفتیم و هشدار دادیم. قبل از رسانه
تدبیری اندیشیده نشد؛ تا این که در پاییز مقارن با روز پرستار و به دنبال صیحیبیت هیای 
رهبری، شرایط بهتر شد. البته قبل از آن رایزنی هایی با سازمان برنامه و بودجه انجام شیده 
بود و بحث فوق العاده ویژه مطرح شد و بحث استخدام پرستارها به شدت از طرف سیازمیان 

شد و نهایتا این روند افزایشی بعید از ایین  نظام پرستاری و هیئت مدیره تهران پیگیری می
رویدادها روند مهاجرت کمتر شد هنوز به مقدار قبل از کرونا نرسیده ولی روند آن نزولی شده 

 است. 
 

این که فرمودید کیفیت مراقبت پرستاری ما جزو ده کشور لرتار در دنایاا 

ایم.  شود خالف آنچه هست که تا االن از اساتید پرستاری شنیده محسوب می

 توضیحی در این لاره میفرمایید.
کند برای آشنایی بیا  وقتی یه نیرو مثال پزشک و پرستار و .... به کشور دیگر مهاجرت می

های ارتباطی عمومی با بیمار در آن کشور، دوره هیاییی را  نظام سالمت آن کشور، و مهارت
ها به معنای قبول نداشتن دانش و مدرک پرستارهای اییرانیی از  باید بگذرانند که این دوره

طرف کشور مقصد به حساب نمی آید. پیدا کردن شغل برای یک پزشک در خارج از کشور به 
 تر است در مقایسه با پرستاران.  مراتب سخت

سهم نظام پرستاری در ماهااجارت 

پرستاران له خارج از کشور چه قبال 

از شیوع کرونا و چاه لا اد از آن 

 چیست؟
دانییید سیازمیان همان طوری کیه میی

ییا هیمیان  NGOپرستاری یک سازمان 
غیردولتی است. و قدرت اجرایی ندارد. ما دو 
نهاد مهم در حیطه پرستاری در کشور دارییم 
که یکی معاونت پرستاری است که حیییطیه 
 اجرایی را دارد و یکی سازمان نظام پرستاری.

 
اقداماتی که در سالیان گذشته توسط سازمیان 
نظام پرستاری انجام شده اسیت، در خیور 

های متمادی اسیت  تحسین بوده است. سال
کنیییم  که ما داریم فریاد میزنیم و مطالبه می

کنیید، قیانیون   گذاری را اجرا که قانون تعرفه
کنیید چیون اصیال   وری را اجرا ارتقای بهره

مصوب مجلس، مصوب هیئت دولت و ابیال  
شده به وزارت بهداشت نیز هسیت. امیا بیه 

سیال  91دالیلی است که این قانون بعد از 
هنوز اجرایی نشده است. این چیزی است کیه 
 سازمان نظام پرستاری قانون  جلو برده است.

نشریه ایستگاه نیایش  02
  99/ اسفند 02شماره 



ی دوم و سوم، در دوره چیهیارم بیه در دوره
ی دالیلی با افول روبه رو شدیم و در دوره

پنجم که از سال گذشته شروع به کیار کیرد 
تمام اهتمام هیئت مدیره این سازمان بیرایین 
بود که آن قوانین معطل مانده را ابتدا احیییا 
بکنند و ما اصال با این شعار وارد سازمان نظام 
پرستاری شدیم که اصال قانون معییشیت را 
مطالبه کنیم. این موضوع همزمان با آغاز کار 

-ی پنجم بود که مقارن با شیوع کووییددوره
شد. بنابراین در این شرایط توجه سازمیان  91

بر این بوده که اوضاع فعلی را با همکاری بیا 
وزارت بهداشت و معاونت پرستاری متنیاسیب 

 سازی بکند.
 

بنده نمیخواهم بگویم اهمال کیاری بیه 
هیچ وجه اتفاق نیافتاده اما اگر بخواهیم جانب 
انصاف را بگیریم، در طول سال گذشته تعیداد 
جلساتی  که ما با مسئولین نظام داشتییم، از 

هیا و جمله روئسای سه قوه، معیاونییین آن
کمیسیون بهداشت مجلس، ریئس میحیتیرم 
بهداشت، سازمان برنامه و بودجه در هیمیه 

رو بیود. و ها سازمان نظام پرستاری پیشاین
ی این که ما بعد از سال ها توانستییم اجیازه
و  19دیدار با رهبری رو داشته باشیم در سال 
های  مجددا در سال جاری حضرت آقا صحبت

بسیار خوبی برای کمک به قشیر پیرسیتیار 
 کردند. 

 
توجه در سطح نظام به سمت پیرسیتیاری 
تر  هست اما این مطلب هر چه به سطوح پایین

دهید.  هایی رخ میی آید متاسفانه کارشکنی می
هایشان در روز پرستار  خود رهبری در صحبت

فرمودند که قانون تعرفه گیذاری خیدمیات 
هزار نفر انجام شیود،  02پرستاری و استخدام 

و این که حضرت آقا در خصوص مطلبی بیه 
جزئیات وارد شوند بسیار کم سابقه بوده است. 

شده است  همیشه سیاست های کلی ابال  می
ولی این بار سیاست های جزئی را نیز ابیال  

گذاری خدمات انجام نشده است. ایین طیرح  کردند. اما چه اتفاقی رخ داده است؟ هنوز تعرفه
هایش نیز انجام شده  وارد کمسیون تلفیق شده و همه کارهایش نیز انجام شده است و رایزنی

 است اما رئیس کمیسیون تلفیق در این مسیر مانع ایجاد کرده است. 
کنینید ایین  کند و دلیلی را که ذکر می وزارت بهداشت قانونی را که مصوب شده را اجرا نمی

رود و بودجه ی این کیار تصیوییب  است که بودجه نداریم. این طرح در کمیسیون تلفیق می
شود و در جلسه ی محرمانه ای بوده که دالیل رد بودجه  شود. و در نتیجه کار انجام نمی نمی

ای نیز از طرف سازمان نظام پرستاری در این  گذاری نیز گزارش داده نشده. و نامه طرح تعرفه
 خصوص به رئیس مجلس فرستاده شده است که متن آن نیز موجود است.

 

جدای از مشکالتی که اخیرا در خصوص اجرای قانون ت رفه گذاری رخ داده 

است، و مانع اجرای آن شده است له نظر شما موانع اصلی طی این شانازده 

 سالی که این طرح اجرا نشده است چیست؟
زیر ساخت های اجرای این قانون و دستورالعمل اجرایی آن موجود است. حتی در زمیان 
جناب آقای قاضی زاده هاشمی قرار بود اجرا شود و حتی سیصد خدمت پرستاری تعریف شید 
ولی اجرایی نشد. و به دو دلیل در زمان های گوناگون این قانون اجرا نشده است. یک این که 

ای آن مشیخیص گفته اند بودجه الزم برای اجرای آن نیست و دو این که ساز و کار بیمیه
 نیست.

در شورای عالی بیمه این موضوع مطرح شد و بیمه نیز پذیرفت که سیصد پروسیژر پرستیاری 
را تحت پوشش بیمه قرار دهد. که در نتیجه آن هم هزینه پرداختی از جیب مردم کاهش پیدا 
کند و هزینه وزارت خانه نیز کاهش پیدا کند. ولی با این حال اجرا نشد، چه کسانی هستند که 

شان کاهیش کنند؟ کسانی اگر سهم پرستار افزایش پیدا کند، طبعا سهممانع در راه ایجاد می
تر دارند. و ایین پیدا میکند. کسانی که صنفی نگاه میکنند و هوای همکاران خوشان را بیش

افراد اتفاقا تصمیم گیران اصلی هستند. اگر وزیر بهداشت پرستار بود حتما تا االن این قانیون 
اجرا شده بود. تا زمانی که صنفی گری و تمایل به این عمل باشد موانع زیادی بیر سیر راه 
هست. در حال حاضر در کمیسیون بهداشت هیچ پرستاری نیست و در دوره قبل که تنها یک 

 پرستار داشتیم. 
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 آیا لیمه این طرح را کامل پذیرفته است؟
ی سوم سازمان نظام پرستاری، شورای بیمه این را پذیرفت و در دوره ی در اواخر دوره

چهارم نیز. اما وزارت بهداشت ابتدا به ساکن پذیرفتند ولی اجرایی نکردند. البته در حال حاضر 
دانم که بیمه نپذیرد. و در حیال حیاضیر  شاید دوباره رایزنی با بیمه نیاز باشد و من بعید می

اند و مجلس باید الیجه بودجه این طرح را تصویب کینید  شورای بیمه و دولت این را پذیرفته
 که منتظر این اقدام هستیم.

 

له نظر شما ایا میتوانیم امید وار لاشیم که قانون ت رفه گاذاری خادماات 

 اجرایی شود؟ 0011پرستاری در سال 
بله شدنی است. ما تالشمون این بود که در اسرع وقت این اتفاق بیفتد چراکیه دسیتیور 
حکومتی داده شده است و با تالش های ما قطعا به نتیجه خواهد رسید. در حال حاضر درحال 
رایزنی هستیم و تا الیحه بودجه تصویب شود احتمال اجرای این قانون را در اواسیط سیال 

 آینده شاهاد خواهیم بود. 
 

لرخی کارشناسان لر این عقیده اند که نظام پرداخت له ازای خدمت اتفاقای 

کامال اشتباه لود که در نظام پرداخت له پزشکان اتفاق افتاد. ما له جای اینکه 

دولاره این اشتباه را در نظام پرداخت له پرستاران لا اجرای قانون تا ارفاه 

گذاری تکرار کنیم؛ لاید از لنیان آن را اصالح کنیم و حتی دیگر له پزشکاان 

 نظام پرداخت له ازای خدمت اجرا نشود. نظر شما در این لاره چیست؟
هیای  ی پرداخت به ازای خدمت هست. االن در دنیا شیییوهبله من موافقم. بدترین شیوه

کند و از طرفی هرکس با توجه سیطیح  نوینی وجود دارد که عدالت در پرداخت را رعایت می
کند و کیفیاف  ای که کفایت می اش دریافتی هم دارد به اندازه تحصیالتش و توانایی علمی

زندگی متوسط رو به باال را خواهد داشت. در کشورهای دیگر نظام های متعددی طراحی شده 
است مثل کشورهای آمریکای شمالی. ما در ابتدا هدفمون اجرایی شدن این قانون نیبیود و 

براین اساس کمیته ای تشکییل دادییم، در 
ی پنجیم در سیازمیان نیظیام ابتدای دوره

پرستاری، که با حضیور کیارشینیاسیان و 
اقتصاددانان خبره در این موضوع، بتوانیم یک 

ی جدیدی را به وزات پیشنهاد کنیم که شیوه
متاسفانه کرونا این عمل را با مقداری مشکل 
و تاخیر مواجه کرد. بنا بود که این شییوه ی 

ی بهتیری پرداخت به ازای خدمت را به شیوه
ی پرداخت تبدیل کنیم. اما تا زمانی که شیوه

تا برای همه اصالح نشود، ایینیکیه میا بیه 
پرستاران مثال به طور سنتی حقیوق ثیابیت 

ی پرداخیت ای دیگر شیوه بدهیم و برای عده
به ازای خدمت را داشته باشیم این عیادالنیه 
نیست. اگر قرار است سیستم پرداخت عیوض 
شود، ما موافقیم پرستاران نیز موافق هستنید. 

 اما باید همه بپذیرند.
 

لا توجه له عقیده ی سازمان ناظاام 

ی پرستاری مبنی لر تغییار شایاوه

ای در این پرداخت؛ آیا تا کنون لرنامه

خصوص تدوین شده است؟ و چاه 

 لرنامه هایی پیش رو است؟
ی اصالح نظام پرداخت، تشیکیییل کمیته

شده است و به دلیل شرایط کرونا تاخیر در آن 
است و به  است. ولی متوقف نشده به وجودآمده

دهد. ما در ایین کیمیییتیه  کار خود ادامه می
هدفمان این است که نظام های پرداخت در 
تر  دنیا را بررسی کنیم که ببینیم کدام عادالنه

تر است تیا  است و برای شرایط کشور ما مفید
سازی شود و بیه وزارت  طرح در نهایت بومی

بهداشت ارائه گردد. این کار را قطعا انیجیام 
خواهیم داد. این برنامه قرار بود تا اواسط سال 

توانم زمان دقییق  تدوین شود ولی نمی 9022
را تعیین کنم و این بستگی به شیراییط دارد 

این برنامیه را  9022ولی قطعا تا پایان سال 
تدوین و ارائه خواهیم کرد. و بعد از آن سیییر 

رسد کیه کیمیی طیول اجرایی شدنش می
 کشد.  می
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ای جهت گفتمان سازی در این رالطه دارید و دانشجویان در ایان  آیا لرنامه

 توانند کمک کنند؟ طرح چگونه می
طبیعتا باید زمانی باید بگذرد تا به حدنصابی از تحقیقات خود برسیم کما این که در ابتیدا، 

ای در این کمیته حضور دارنید و ای شد. و کارشناسان و افراد خبره تشکیل این کمیته رسانه
 توانند در مطالبه این امر به ما کمک کنند.  دانشجویان قطعا می

 

 توانید افراد این کمیته را لرای ارتباط لیشتر له ما م رفی کنید؟ آیا می
متاسفانه در حال حاضر اسامی دقیق این افراد در ذهنم نیست و مجاز نیستم که به  شمیا 

دهیم که فعال جیزئیییات  ای ترجیح می های عده بگویم و برای شروع، به دلیل سنگ اندازی
 تری عنوان نشود. بیش

 

متاسفانه جدای از لحث ت رفه گذاری، ما شاهد این هستییم کاه در هار 

لیمارستان وظایف پرستاران متفاوت است و گویا شرح وظایاف پارساتاار 

ای در ایان مشخص نیست که عوارض زیادی را له دنبال دارد. آیا مطالباه

 خصوص در سازمان انجام شده است؟
بله. چندسال پیش کتاب شرح وظایف پرستاری را ما منتشر کردیم. توسط معاونت درمیان  

ها موجود اسیت و  وزارت خانه نیز امضاء و ابال  شده است. در تمام بیمارستان ها و ددانشگاه
ای معروف است. کار پژوهشی در سطح ملی انجام شید و ابیال  شیده بیه به کتاب سرمه

تعهد و دانشگاه های  بیمارستان ها و اگر میبییند که  اجرا نمیشود، ناشی از بیمارستان های بی
تعهد است ولی بنده خبر دارم که دردانشگاه تهران این طرح به خوبی اجرا شده اسیت. و  بی

عدم نظارت وزارت خانه بر عملکرد دانشگاه و بیمارستان به این موضوع دامن میزند. معاونیت 
پرستاری باید روی این موضع تمرکز کند و سازمان نظام پرستاری وظیفه خود را انجیام داده 
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 است. باید مطالبه از دانشگاه و بیمارستان مربوطه انجام شود.
 

آنچه که تاکنون شما در پرداخت م وقت پرستاران مشاهده کردید چاگاوناه 

 لوده است؟ 
 

معوقات پرداخت نامناسبی داشت ولی در حال حاضر بهتر شده است. موضوع اصلیی میا 
دانید که علت کاهش در پرداختی، یکی کردن پرداخت کارانه و  االن پرداخت نیست. چون می

اضافه کار از طریق سامانه قاصدک بود. اولین کاری که ما در سازمان نظام پرستاری کردیم، 
که خوشبختانه به نتیجه رسید همین جدا کردن اضافه کار و کارانه بود. این طرح در زمیان 
دکتر آقاجانی اجرا شد و به شدت به ضرر پرستاران شد و سپس ملغی شد. بنابراین کارانه ای 

شود بیشتر از قبل است و نمی گویم که عالی هست ولی بد نیست. امیا  که دارد پرداخت می
 نگرانی اصلی که در بحث پرداخت بود)طرح قاصدک( به کلی برچیده شد.

 
 



چیی  قرار بود یه تور هشت روزه بریم، از همون اول شور و اشتیاق زیادی داشتیم که هیر
به چند گروه تقسیم شدیم و این سیفیر رو  .انگیز رو با هم شروع کنیم زودتر این سفر هیجان

آغاز کردیم. روز اول خیلی واسمون جالب بود و دوست داشتیم از همیه چیییز اطیرافیمیون 
سردربیاریم. همه چیز واسمون جدید و صد البته عجیب و غریب بود، همین شد کیه آنیتیی 

ها رو ریختیم تو ماستا، یعنی موقع بلوس وریدی مریض و صورتش و قیمه و ماستش بیوتیک
روز دوم تحریک دردناک برای بررسی میزان هوشیاری مریض رو ییاد   .رو مستفیض کردیم

چرخوند بیا  گرفتیم. به این صورت که استادمون همزمان که نیپل مریض رو چهار پنج دور می
قدر حال کرد که همونجا خستیه شید و  داد، مریض هم اینلبخند ملیح واسه ما توضیح می

روز سوم بچه ها دست به  .دادزد زیر گوشش جواب نمیخوابش برد، همراهش هم هرچی می
گفت تیا  ابتکار زدن و سرم شستشو رو با اقتدار به مریض وصل کردن، مریض هم هرچی می

گفتن که نگران نباش، این ازیین ها می کنه بچه ها بهم نزدن و این رنگش فرق می حاال ازین
 .جدید هاست

روز چهارم رفتیم که واسه مریض سوند اکسترنال بذاریم، چهارتایی رفتیم باالی سر مریض و 
چهار تایی می خوایید سیونید »در رو بستیم، مریض با یه التماس که تو چشماش بود گفت 

نه بابا حاج آقا چی راجع به ما فکر کردین، دو نفر دیگه هم تیو راه »:ما هم گفتیم  «بذارید؟
 .خالصه اینکه پرایوسی مریض فراموش نشه «آهن االن میان.

 مهدی   دامن افشان    
 کارشناس    پرستاری  
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روز چهارم رفتیم که واسه مریض سوند اکسترنال بذاریم، چهارتایی رفتییم بیاالی سیر 
چهار تایی می خوایید ” مریض و در رو بستیم، مریض با یه التماس که تو چشماش بود گفت: 

نه بابا حاج آقا چی راجع به ما فکر کردین، دو نفر دیگه هم تیو ” ما هم گفتیم: “  سوند بذارید؟
روز پنجم خییلیی خیوش  .خالصه اینکه پرایوسی مریض فراموش نشه“  راه هن االن میان.

گذشت، از مریض کاتاتونیک کتک خوردیم، از طرف دختر و پسرهای بستیری تیو بیخیش 
کشید که از بخش بیییرون  پیشنهاد ازدواج گرفتیم و کم کم داشت کار به جاهای باریک می

جا قسمت شید اولییین  روز ششم رفتیم پیش اونایی که خودکشی یا اوردوز کردن، اون .زدیم
ام رو بذارم؛ مریض رو فرستادیم بخش، از چهره مریض هم فهمیدم که خیلی از  سوند داخلی

دونم چرا ده دقیقه بعد زنگ زدن و گفتن این مریضی که آوردیین کارم راضی بوده، فقط نمی
روز هفتم و هشتم یه  .هاشون خراب بوده کشه و نبض نداره که خب احتماالً دستگاهنفس نمی

، اون دو روز اصالً بهمون خوش نگذشت نوزدهمهمون ناخونده به جمعمون اضافه شد، کووید 
 .ی ما تموم شد ترین حالت ممکن اردوی هشت روزه و به غریبانه

 
ام برای شروع سیربیازی، سیفیر  نویسم فردا عازم کرمانشاه االن که دارم این متن رو می

ی ما تموم شد ولی خیلی از شماها یا اوالی سفر هستین یا وسطای سفر، این سفر  هشت روزه
تر میگذره. سعی کنییید از تیک تیک  در ظاهر چهارساله ولی حتی از هشت روز هم سریع

لحظاتش استفاده کنید و به رشته و شغلتون عشق بورزید. پرستاری همیشه مورد بی لیطیفیی 
بوده و هست ولی برای کسی که شاد کردن دیگران رو دوست داره و با کمیک کیردن بیه 

 .گیره بهترین شغل و رشته استدیگران انرژی می
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ه.ق یه محموله پستی از سامرا به تهران رسید که حاوی پیامی 9021اوایل جمادی االولی 
از سوی زعیم شیعه وقت)تقریبا ولی فقیه االن( میرزای شیرازی رسید.پیام شامل دوتا جمیلیه 

اهلل الرحمن الرحیم لیوم استعمال تنباکو و توتون بِأَیِ نحوٍ کان در حکم محاربه بیا  بسم” بود: 
هیچ کس فک نمیکرد که این دو   ”حرره االقل محمدحسن الحسینیالسالم است. امام زمان علیه

خط پیام ضربه مهلکی باشد بر استعمار و استکبار دولت انگلستان در ایران بعضی از هم لباس 
های میرزای شیرازی این فتوا را رد کردند و درست همون روز امثال بهبهانی به باالی منیبیر 
رفتند و قلیان کشیدن چون بصیرت و دور اندیشی میرزا رو در حفظ و صیانت از مصالح جامعه 

 رو نداشتن.
 

-میرزای شیرازی این فتوا رو بعلت مضرات تنباکو نداد بلکه میخواست با این فتوا نقشیه
های دولت پلید انگلیس رو در غارت اموال و سرمایه های جامعه ایران نقش برآب کینید و 
هیمنه استعماری انگلیس را بشکند. این فتوای دوخطی همان قدر که به انگلیس ضیربیه زد 
برای مردم هم منشا خیر و برکت شد.این باعث افتخار شیعه هست که زعمای شیییعیه بیا 

های افیراد های دشمن رو برای غارت مال و نفس و سرمایهبصیرت و مصلحت اندیشی نقشه
 کنند.نقش بر آب می

 علی     کریم زاده   
 دانشجوی   پرستاری 
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رسید اما ابهامات از وقتی شیروع  در ابتدا واکسن فایزر واکسنی امن و بی خطر به نظر می
های علمی قرار نداد. شد که شرکت فایزر اطالعات کاملی رو در مورد واکسن در اختیار کمیته

از همان وقت یک سری مخالفت هایی با پایه مستند و علمی از سوی دانشمندان ایمونولوژی 
ها ایجاد شد. روز به روز که میگذشت خبرهیای ضید و و بیوتکنولوژی نسبت به این واکسن

ها شد که دید بیوتکنولوژیست نقیضی در مورد عوارض واکسن فایزر پخش شد و این باعث می
هایی که قرار بود واکسن امن رو جهت واردات شناسایی و بیه دولیتیمیردان و ایمونولوژیست

تر میشد. هنوزم که هنوز است بسیار اخیبیار ضید و اعالم کنند نسبت به این واکسن منفی
به این نتیجه رسیدند که  ها دانشمندنقیضی درمورد این واکسن ها منتشر میشود . در آخر این 

خواهد تحت عنوان ممکن است واکسن فایزر فاز آخر کلینیکال ترایال خود را تمام نکرده و می
های حوزه خلیج فارس و خاورمیانه این فاز را تمام کند. از های خود را در کشورهدیه واکسن

ها عادت دارند که تولیدات دارویی خود رو ابتدا در آفریقا سپس در آسیا و طرفی هم آمریکایی
 بعد در اروپا آزمایش کنند و نهایتا به طور عمده از آن  استفاده کنند.

 
در مورد واکسن انگلیسی آسترزانکا که تحقیقات آن تحت نظر دانشگاه آکسفورد انیجیام 
شده است بیوتکنولوژیست های سرشناسی مدعی این بودند که عوارض واکسن انگلیسی در 
بایکوت خبری هست اما ما مطلع هستیم که واکنش های آلرژیک شدیدی داشته اسیت. بیه 
هرحال مقام معظم رهبری بعنوان حافظ جان و مال و سرمایه های جامعه به ایین میوضیوع 
ورود کردند و با این حکم به بی مسئولیتی های مسئولین دولتی و تصمیمات ضد و نیقیییض 
وزارت بهداشت در زمینه واکسن کرونا پایان دادند و از یه اتفاق بدتر احتیمیالیی در آیینیده 
جلوگیری کرد همونطوری که میرزای شیرازی از غارت اموال مردم توسط انگلیس جلوگییری 

 کرد.
 اما چرا اتفاق بدتر؟

اقدام به سرماییه گیذاری  0290چون بیل گیتس سرمایه گذار اصلی این واکسن درسال 
هنگفتی در زمینه تولید واکسن بیماری می کنه که معلوم نیست چیه و از گفتن اسم بیمیاری 

میییتیوانید 0209خود داری می کند  و امروز ادعای این را دارد که کل جمعیت جهان رو در 
دوز واکسن  آیا میشود در کمتر از یک سال این حیجیم  90222222222واکسینه کند یعنی 

 دوز واکسن رو تولید کرد؟

از طرفی این واکسن یه ویروس ضعیف شیده 
نیست که سیستم ایمنی شما با آن برخورد کند 
و آنتی بادی و لنفوسیت تی خاطره تولید کنیه 
بلکه یک واکسن ژنتیکی است و مستقیم بیر 
روی محتوی ژنتیکی سلول های بیدن افیراد 
تاثیر می گذارد و از طرفی هم تا کنیون ایین 
نوع واکسن در سرتاسر جهان بیشتر در حید 
تحقیقات بوده و استفاده وسیعی از آن نشیده 
است و هر آن ممکن اسیت ییک جیهیش 
خطرناک در محتوای ژنتیکی سلول بدن افیراد 
که در طوالنی مدت افراد به سرطان یا بیماری 

 های خودایمنی مبتال کند.
 

موضوع  واکسیناسیون یک موضوع فیردی 
نیست بلکه موضوعی جامعه محور اسیت از 
طرفی پشت این واکسنی که ادعیای نیجیات 
بشریت دارد یک اقتصاد کثیف و دست هیلیی 
پشت پرده ثروتمندان جهانخوار صهیونییسیت 
وجود دارد  که ممکن است برای رسییدن بیه 
سود بیشتر هرکاری بکنند. پیس نیمیییشیود 
سالمت جامعه رو شوخی گرفت و بی احتیا  و 
بدون در نظر گرفتن همه جوانب برای سالمت 
یک جامعه تصمیم گرفت. قطعا از درستی  این 
تصمیم مقام معظم رهبری در آینده ای مطلیع 
خواهیم شد پس بهتر است بجای اظهار نیظیر 
های بدون مطالعه و تخریب ولی فقیه جامعیه 
کمی صبر کنیم که واکسن ایمن در اختیارمان 

 قرار بگیرد.
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ست؛ زنی که شجاعت میثیال  این، اخرین جمله کتاب )خاطرات ایران( اثر بانو ایران ترابی
چیز از جاییی  ترین شرایط به اثبات رساند. همه زدنی و روحیه تحسین برانگیزش  را در سخت

شروع شد که  ایران نوجوان سرما میخورد و به  بیمارستان میرود  و در آنجا با دیدن مادر یک 
بچه بیمار  به خودش قول می دهد که درس بخواند  تا بتواند هر جایی که الزم باشد به مردم 
کمک کند. او فراتر از قولی که در نوجوانی به خودش داد عمل کرد ایران برای نجات ایرانش 

سه واژه آشنا برای ایران! در اینجا قسمتی از کتاب  «انقالب، جنگ، شیمیایی»تالش میکرد! 
)خاطرات ایران( را می خوانیم:  زن بیچاره با گریه پرستاری را که او را هل داده بود نیفیریین 

از دییدن ایین “  ما را آدم حساب نمی کنند هیچ کس نمیگوید دردتون چیه؟!!!” کرد و گفت: 
صحنه خیلی ناراحت شدم .با خودم گفتم من حتما باید درس بخوانم، پرستار بشوم و در همین 
 تویسرکان یا اگر اینجا هم نشد در روستاهایی که الزم باشد بروم و برای این مردم کار کنم!

که دغدغه  خدمت و کمک به مردم را دارنید الزم  خواندن زندگی )ایران( برای تمام کسانی
ای  خوردگی زندگیمان را پیدا کنیم! با خواندن این کتیاب جیرقیه است گویا ما هم باید  سرما

برای ارتبا  با ایشان و کمک گرفتن از تجربه هایشان برایم ایجاد شد .به امید آنکه همگی از 
 مند شویم . مصاحبه با ایشان بهره

 سارا           عسگری   
 دانشجوی      پزشکی 

 مبینا       حاج مالیی   
 دانشجوی      پرستاری
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 شما هم تکنسین لیهوشی لودید و هم ماما؛ کدومو ترجیح میدید و چرا؟
من ابتدا مامایی روستایی رو رفتم،اما انقالب که شد ترجیح دادم بیهوشی را بیروم چیون 
بیهوشی خیلی مفید بود؛ البته مامایی روستایی هم در روستاها خیلی مفید بود و جان خیلی از 

 مادران رو توانستیم نجات بدهیم. 
 

چه چیزی لاعث شد که توی این همه سال هدف کمک له مردم فاراماو  

 نشه؟ جرقه این هدف از چه زمانی له وجود اومد ؟
از همان بچگی در ذاتم بود. کالس ششم ابتدایی که بودم سرما خوردم و پیش دکتر رفتم. 
یک خانم روستایی هم بچه اش مریض بود؛ مدام به پرستار میگفت: بچه ام داره از دسیتیم 

روخدا بگو دکتر بیاد. خانم پرستار این خانوم رو هل داد و با بچه افتاد زمین. من خیلی  میره تو
ناراحت شدم و همون موقع تصمیم گرفتم اگر وسعم رسید رشته پزشکی را بیروم اگیر هیم 

 وسعم نرسید پیراپزشکی.
 

هیچ وقت پشیمون نشدید و  لا خودتون نگفتید من شیمیایی شدم یا ایناکاه 

 چند لچه رو از دست دادم و لطور کلی ازین موضوع ناراحت نبودید؟
اش  ه هم پشیمون نیستم، برای چی پشیمون بشوم؟ خدا در هر شرایطی بند من همین االن

را امتحان میکند و ما هم در معرض امتحان قرار گرفته بودیم. دنیای فانی هیچ ارزشی ندارد، 
تواند حکم تخلیه را بدهد.  ایین ییک  ما مثل مستاجر میمانیم که هر دقیقه صاحب خانه می

امتحان است باید حواسمون جمع باشد. ما یک بانک در آن دنیا داریم، اگر بیتیوانیییم پیس 
های این دنیا را به آن بانک انتقال دهیم، وقتی میرویم و میبینیم همه چیییز بیراییمیان  انداز

مهیاست،  پشیمان میشویم که چرا بیشتر نفرستادیم؛ به همین خاطر من هیچ پشیمان نیستم. 
در ضمن به این معتقد هستم که فرزندانم آنجا منتظر من هستند؛ هم چنین رواییت دارییم 

شوند بعد خیودش وارد بیهیشیت  جنینی که سقط میشود اول پدر و مادرش وارد بهشت می
 میشود.

عضو بدنم را از دست دادم، مال خود خدا بوده اسیت. وقیتیی  0همه چیز برای خداست، من 
 دانه از دست میدهیم. دانه تشکیل میشود، به مرور هم دانه داخل رحم هستیم و این اعضا دانه

 نیمه های شب گاهی تشنج و ناراحتی دارم ، بعدش هم با ذکر و دارو دوباره خوابم میبرد.
 از هول شدن برای یه واکسن زدن برای نوزاد تا تمرین تیر اندازی با ژسه و غسل شهادت.....

 

 این رشد روحی حاصل چی لوده؟؟

 چیکار کنیم که قوی لاشیم و روحمون رشد کنه؟
توکل به خدا. شهید سلیمانی امروز به شما این پیام را داده است، با هلیکوپیتیر وارد دل 
دشمن میشد اما توکل به خدا میکرد. هم چنین خداوند آتش را برای حضرت ابرهیم گلستیان 

آدم اروپایی آمریکایی که متاسفانه امروزه بیییشیتیر  0کرد. باید این افراد الگوی ما باشند نه 
 جوانان ما از این افراد الگو میگیرند.

اگر قرآن را در زندگی مان پیاده کنیم و اعتقاد به خدا داشته باشیم  قوی میشویم. ما امداد   ما
 های غیبی خداوند را در جبهه ها مشاهده کردیم.

من به این یقین رسیدم که اگر خدا بخواهد می تواند ما را بلند کند اما مثال در مورد شاه همه 
 بلند شدند که شاه زمین نخورد ولی خدا خواست که زمین بخورد.

 وقتی توکل به خدا و انگیزه و تالش در زندگی داشته باشیم به هرجایی که بخواهیم میرسیم.

کمی از روحیه رزمنادگاان لاراماون 

 ت ریف کنید!
فضای جبهه بهشت بود، درسته عزیزان میا 

شدند اما در بهشت بودیم چون همیه  شهید می
یکسان بودیم. اگر میخواستند چیزی پیخیش 
کنند اول به سرباز صفر میدادند بعد به ترتییب 
به نیروهای بسیجی و درجه دارها و فرمیانیده 
ها.فرمانده ها در تغذیه، لبیاس پیوشیییدن و 
امکانات، در سطح چهارم بودند نه مثیل االن 
که مسئولین و سران مملیکیت بیرای دزدی 
بیشتر سبقت بگیرند. در زمان جنگ اگر کسیی 
جایگاهی داشت، آن را مطرح نمیکرد. در آن 
زمان صداقت،ایمان و از خودگذشتگی حیرف 
اول را میزد و این عوامل باعث میشد با نیرو و 

کشور کیه  5۵امکانات کم بتوانیم بر بیش از 
صدام را یاری میکردند غلبه کنیییم. امیروزه، 
بیگانه مثل گرگ به دنبال امکانات اییران و 
استفاده درست از آنهاست. شما باید در بیییان 
عقایدتان شجاع باشید،من آن زمان به رئییس 

اگیر   بیمارستانی که مرا اخراج کرده بود گفتم
چشم بصیرت داشته باشی میبینی پایه هیای 
میز و صندلی ات در خون شهدا فیرو رفیتیه 

 است.
 

تجرله شما در چندین لرخوردتون لاا 

دکتر چمران چاطاور لاود؟چاطاور 

شخصیتی داشتن؟ گویا قول نوشاتان 
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توی کتاب چندین بار به معجزه اشاره کردین....برامون از معجزه هایی تعریف کنید که واقیعیا 
حضور خدا رو کنارتون حس کردید من در پاوه با وجود آن محاصره ی شدید معجزه ی خدا را 
دیدم؛  در سوسنگرد که تنها بودم واقعا معجزه خدا را دیدم؛در عملیات مرصیاد کیه میا در 
محاصره تنگاتنگ بودیم به لطف خداوند منافقان ما را ندیدند؛ بچه هایی که برای اطیالعیات 

 روز نمیخوابیدند و این ها همه امداد های خداوند است. 0عملیات میرفتند گاهی 

 

 از همکاری هاتون لا دانشگاه شهید لهشتی لگید
من جزو پرسنل دانشگاه شهید بهشتی بودم و با اتاق جنگ دانشگاه،جهاد دانشگیاهیی و 
انجمن اسالمی همکاری داشتم اما االن دیگر این فعالیت ها را ندارم و بیشتر در بسیج فعالیت 

 دارم.

 

شما افرد انقاللی رو دیدید که ل د از انقالب غیر انقاللی از اب درلیان؟؟ چارا 

 لازهم عده ای جلوی شما رو لرای کمک های جهادی میگرفتن؟
بله افرادی بودند که از این مسیر برگردند؛حتی افرادی که خیلی سنگ امام را به سییینیه 

 میزدند هم از این راه برگشتند.
 

توصیتون له دانشجوهای علوم پزشکی االن چیه؟ چطاور دغادغاه ماناد 

 لاشیم؟طاغوت االن کیه و ایران ترالی های امروز لاید چه کار کنن؟؟
توصیه من این است که والیی باشند و پشت سر آقا حرکت کنند، چون تنها کسی اسیت 

 که دلسوز نسل جوان است و دائم به مسئولین میگوید به نسل جوان میدان دهید.
 سعی کنند با وجدان و انگیزه ی خدمت کار کنند؛ اگر انگیزه فقط پول باشد فایده ای ندارد.

جوانان کتاب های دانشمندان قدیم را مطالعه کنند تا بتوانند گذشته ی خودشان را بشناسند و 
 از بیگانه الگو نگیرند.

 مقاله درلاره شما رو داده لودند ؟
شبی که شهید جواد تندگویان و دو معاون  

شان اسیر شدند، شهید چمران و فرمیانیداری، 
 داخل بیمارستان سوسنگرد جمع شدند که 

برای ایشان تصمیمی بگیرند. نیمه های شیب 
ایشون آمدند و دم در اتاق عمل یک سری به 
ما زدند و گفتند که وضعیت خوب نیست و از 
سوسنگرد بیرون بیایید اما من گفتم ما با هیم 
آمدیم و باید همه با هم باشیم و اگر من بروم 
کادر جراحی ناقص میشود مگر اینکه شیمیا 
یک تکنسین بیهوشی بفرستید و ایشون ایین 
قول را دادند. چون تنها خانمی که آنجا بیود 
من بودم. ایشون گفتند اگر عمرم رسید بیایید 
یک مقاله ی جهانی با عنوان ما هم سیمیییه 
داشتیم برای شما بنویسم.ایشون فرد خستگی 

 ناپذیر،شجاع، دلسوز،متواضع و والیی بودند.
 

گویا حادثه ای که در میدان ژاله رخ 

داد جرقه تقلید شماا از آیات ا  

خمینی)ر ه( لوده!چرا تصمیم گرفتیاد 

 که مقلد ایشون لشید؟
در روستا که بودم حاج آقای حبیییب اهلل 
ضیائی زندانی سیاسی بودند و ایشون وقیتیی 
روحیات من را دیدند همه چیز را بیه مین 
گفتند. من از آن موقع امام را شناختم و باطل 
بودن شاه روز به روز بیشتر برای من هیوییدا 

شهریور که شهید مفتح، نماز  91میشد، تا روز 
عید را در قیطریه خواندند و برای جمعه سییاه 
آماده شدند و از آنجا من مقلد واقیعیی امیام 

 شدم.
 

شما از روز رحلت امام له عنوان لاد 

ترین روز زندگایاتاون یااد کارده 

لودید...رحلت امام لهتون الهام شاده 

 لود؟؟
روزهای رحلت امام و حاج قاسم در تارییخ 
بی نظیر است.رحلت امام ضربه ی خیییلیی 
بزرگی برای مردم جهان به خصیوص اییران 
بود .وقتی امام فوت کردند ما تصمیم گرفتییم 
بیشتر در راستای اهداف امام تالش کینیییم  
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شنوییم؛ امیا از چیه  هاست که از گوشه و کنار وطن بوی درماندگی و خستگی می مدت
گویم قشر  هایی اصلی در پازل درمان، می گویم تکه گویند پرستاران، من می ها می کسانی؟  ن

که نه فقط زمانی که میهمان ناخیوانیده وارد  همیشه مانده در حصار تالم  و رنج آدمیان، آنان
کردند.  اما چیه شید کیه  کشورمان شد، پیش از آن هم روی خط نبرد سالمت،  زندگی می

دهند؟ چه شد کیه بیا شیییوع  هاست که رفتن را به ماندن ترجیح می مبارزان سالمت مدت
های میهیاجیرتیی را  که کشورها به علت کمبود شدید پرستار محدودیت ویروس کرونا زمانی

وطن مهاجرت کردند؟ علت چیست و راهکار را در  برداشتند بالغ بر هزاران نفر از پرستاران هم
 توان جست؟ کجا می

 

 سستی در جذب نیروی پرستار
شود؛ مانند نسیبیت  های مختلفی محاسبه و بررسی می سرانه پرستاران در جهان به روش

بینی، زمانی  ترین روش بررسی و پیش پرستار به پزشک،  به تخت و حتی به جمعیت. اما دقیق
شود. شاخصی کیه نشیان  گیرد که نسبت پرستار به جمعیت هر کشور برآورد می صورت می

دهد کشورهای زیادی در وضعیت هشدار دهنده قرار دارند، اما افسوس که نام اییران بیا  می
های کم نظیر جهانی در بین این کشورها قرار دارد. بیه  پیشینه درخشان پزشکی و پیشرفت

 پرستار  92الی  1طور کلی برای ارائه خدمات مناسب به مردم الزم است به ازای هر هزار نفر 
 

رضوانه  ورچندی فـرد          
 دانشجوی     پرستاری
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و برای ارائه خدمات متوسط به ازای هر هیزار 
باشد، امیا آمیارهیا  پرستار وجود داشته 1نفر 

حاکی از آن است که در ایران به ازای هیر 
پرستار وجود دارد که نشیان  0هزار نفر تنها 

دهد اگر جذب پرستار صورت نیگیییرد و  می
هایی برای جلوگیری از میهیاجیرت  سیاست

پرستاران اندیشیده نشود، سطح سیالمیت و 
درمان کشور نزول خیواهید کیرد. سیرانیه 

کنید  تر جلوه می پرستاری ایران زمانی دردناک
دهند کشورهای همساییه  که آمارها نشان می

مانند گرجستان، آذربایجان و ... که از حیییث 
تر از کشور ما هستنید   پزشکی به مراتب عقب

به استانداردهای جهانی در تعیداد پیرسیتیار 
اند و حتی کشوری مانینید چییین بیا  رسیده

جمعیت بیش از یک میلیاردی توانسته اسیت 
پرستار قرار دهد.  9الی  ۵به ازای هر هزار نفر 

ی این تعابیر قطعاً عدم جذب بیه  با وجود همه
موقع پرستاران و حمایت از آنیان نیاشیی از 

هیای  فقدان مدیریت صحیح منابع و دوراهیی
شده به منافع برخی از افراد است و این  منتهی

افتد که آمار و ارقام  موضوع در حالی اتفاق می
هیای کیالن بیه  حاکی از  ورود سیرمیاییه

خانه بهداشت است. و پرسش اصیلیی  وزارت
ها چگونه و به دست  اینجاست که این سرمایه

شوند؟ شانه خالی کیردن  چه کسانی توزیع می
 گویی تا کی ادامه دارد؟ از پاسخ

 

 شرایط کاری دشوار
نرسیدن به سرانه استاندارد جهانی در تعداد 

هزار پیرسیتیار  905پرستار و کمبود بیش از 
های کاری سنگین با تیعیداد  اش شیفت  نتیجه

بیماران زیاد، کاهش تایم استراحت، اضیافیه 
های اجباری و در نهایت فیرسیودگیی  کاری

درمانگریست که قرار است مرهم جسم و روح 
بیمار باشد، بیماری که بستری شده است تیا 
مفهومی به نام مراقبت برایش انجام پیذییرد، 

ای جیز کیاهیش  لذا فرسودگی پرستار نتیجه
انگیزگی نسبت به محییط  کیفیت درمان و بی
 کار نخواهد داشت .

 
 

 حقوق ناچیز
مقایسه در همه موارد صحیح نیست اما نگاهی به شرایط پرستاران در کشورهایی مانینید  

الیی  0222ساعت کار حقوقی معادل  ۵دهد که در آمریکا هر پرستار برای  آمریکا نشان می
دالر هیم  022کند، جدای از این موضوع در شرایط کرونایی روزانه  دالر دریافت می  5222

های  کنند. یعنی یک روز کار در بیمارستان بابت مراقبت از بیماران مبتال به کووید  دریافت می
است که اییرج   اروپایی، معادل یک ماه کار با ساعت کاری بیشتر در ایران است. این در حالی

گوید: پیرسینیل  در شبکه خبر می 9011حریرچی معاون کل وزارت بهداشت به تاریخ مهرماه 
ماه است که اصل حقوقشان، که کمیتیر از  0الی  0کار، بلکه  بهداشتی ما نه کارانه، نه اضافه

 اند . حداقل قانون کار است را نیز دریافت نکرده
های عجیب و غریب و یا حتی کمتر از یارانه ماهانه افراد که با  ها، با رقم و بماند مسئله کارانه 

 شود. تأخیرهای بسیار پرداخت می
کینید  ای برای ماندن کادر پرستاری ایجاد نمی راستی کار زیاد و حقوق کم نه تنها پشتوانه به 

سال از تصویب ییک  90پاشد که آیا پس از گذشت  ای قدیمی می بلکه نمک بر زخم مطالبه
 قانون وقت  اجرای آن نرسیده است؟!

 

 تب یض در حق پرستاران
که در حال حاضر سبب رنجش سیستم پرستاری است تبعیض است، تبعییضیی کیه  آنچه
گردد؛ در واقع قبل از انقالب حداکثر تفاوت دریافتیی بییین  اش به دو دهه پیش باز می ریشه

پزشک و پرستار، تفاوت دو برابری بود، این شرایط تا بعد از انقالب و جنگ نیز پابرجا بود امیا 
رقم خورد که تحولی در نظام سالمت اییجیاد کیرد؛ طیرح تیوزییع   90۵0طرحی در سال 

گونه شروع شد که همان سال در دانشیگیاه شیهییید  ها و قضیه این خودگردانی بیمارستان
 بهشتی!!! طرح را پایلوت کردند و دو سال بعد به کشور ابال  و رسمی شد.

است کیه هیم  دانم، اما انتهایش جایی که درست یا غلط بودنش را در ابتدای آن نمی طرحی 
شود؛ به گفته رئیس سیازمیان نیظیام  اند. داستان اینجا تمام نمی اکنون پرستاران ما ایستاده

 پرستاری بعد از طرح تحول نظام سالمت همه چیز به صورت جدی کلید خورد.
درصد افزایش پیدا کرد، در  022ها تا  اعالم شد پزشک باید درآمد بیشتری داشته باشد و تعرفه

؛ اما صدایی شنیده نشید، 9010این زمان اعتراضات پرستاران شدت گرفت، خصوصاً از سال 
های کاری و  های دریافتی، بلکه از  تبعیض که امروز پرستاران نه فقط از نابرابری حقوق تاجایی

دهد این نارضایتی از شغل، مربو  به  رفتاری نیز ناراضی هستند و آمار و ارقامی که نشان می
 درصد از جامعه پرستاران است. 52بیش از 

 اما نگاهی به طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری شاید موضوع را روشن تر کند.
 مزایای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری:

 های بیمارستان  . برآورد دقیق هزینه9
 . اصالح و عادالنه شدن دریافت از بیماران0
 ریزی برای تعیین نیاز نیروی انسانی  .امکان برنامه0
 ها  . تسهیل ارزشیابی عملکرد کارکنان و بخش0
 . عدالت در پرداخت به کادر بالین 5
 . ارتقای خدمات مراقبتی ارائه شده به مددجویان1
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گذاری خدمات پرستاری یک قانون است. پیگیری اجرای قانون، یک اقدام قیانیونیی   تعرفه 
شود. افزایش آگاهی پرستاران  است و بر عکس خودداری از اجرای آن، غیرقانونی محسوب می

نسبت به این قانون، اتحاد و مطالبه ی آن بر اساس عقل جمعی پرستاری مسیری به سیمیت 
که تالشی صورت نگیرد باید  اجرایی شدن این خواست مهم پرستاران کشور است و درصورتی

 “وَأَن لَيسَ لِإلِنسانِ إِلّا ما سَعى“منتظر سوت بعدی قطار باشیم اما فراموش نکنیم که 

 

 سخن پایانی :
هرگز نخواهم گفت که مهاجرت علی الخصوص برای قشر پرستار خطا یا صحیح اسیت، 
قانون انسانیت به من آموخته است آدمی هر کجا باشد، آسمان مال اوست، زمین، هوا، عشیق 

کند؛ اما بدانید مهاجرت یعنی کنده شدن از خاک و کاشته شیدن  و جهانی که او را هدایت می
در باد، یعنی بودن در جایی و زیستن در جایی دگر، یعنی تالش برای همانند شدن بیا وجیود 
انزوای درونی، هرگز خیال نکنید که ساده است آدمی خاکی را که در آن بالیده اسیت تیرک 
کند، تنها زمانی فکر رفتن کنید که مطمئن باشید اوال توانایی تغییر شرایط و مشکالت ذکیر 
شده را ندارید  و دوما قدرت روحی تحمل و سازگاری با دنیایی بیگانه با دنیای خیودتیان را 

 دارید، اما حتی اگر پای رفتن داشتید از خودتان بپرسید 
 آیا ماندن و ساختن بهتر نیست؟

 

 نه در رفتن حرکت لود 

 نه در ماندن سکونی

 ها را از ریشه جدایی نبود  شاخه

 ها رازی چنان نگفت که لشاید . و لاد سخن چین لا لرگ
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 فرمایید که خودتان را م رفی کنید. خانم دکتر لطف می
دانشکده پرستاری  901۵زیبا فراهانی هستم، عضو هیئت علمی و استادیار بازنشسته اسفند 

و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، لیسانس دانشگاه شهید بهشتی و فوق لیسانس 
و دکتری دانشگاه تهران. در حال حاضر به عنوان استادیار هیئت علمی در دانشکده پرستیاری 

 بانک ملی ایران مشغول انجام وظیفه هستم.
 

ی شما له پرستاری از چاه  چرا این رشته و حرفه رو انتخاب کردید؟ عالقه

 زمانی آغاز شد.
ای بیه  آخرین انتخاب بنده در کنکور سراسری رشته پرستاری بود و هیچ شناخت و عالقه

واحد تئوری، دانشگاه به دلیل جنگ  تحمیلی عیراق بیا  5این رشته نداشتم و بعد از خواندن 
ها و نیاز مبرم به نیروی کمکی باعیث  شمار در بیمارستان ایران بسته شد. حضور مجروحان بی

شد که به عنوان داوطلب و جهادگر برای ارائه خدمت  به  بیمارستان بروم و از همان ابتیدای 
بیر کیف    ادعا و جان ورود به عرصه بالین با دیدن مجروحین جنگی نیازمند به مراقبت که بی

های حق علیه باطل رفته بودند،  احسیاس کیمیک و  برای صیانت و دفاع از کشور به جبهه
رغم روزهای بسیار سختی که وجود  عشق و عالقه بنده به رشته پرستاری، شکوفا گردید. علی

پایان  با من عجین شده بود و  ساعت در بیمارستان شیفت بودم، تالشی بی ۵0داشت و گاها 
دانستم و نقطه عطفی برای یادگییری و  خود را مکلف به ارائه مراقبت در باالترین کیفیت می
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هیا و  واحد تئوری خوانده از پرستاران، گاها پیزشیکیان، انیتیرن 5مرتب پرسیدن دانشجوی 
سال با تعطیلی دانشگاه در بیمارستان بدون وقیفیه  0ها شده بود. شاید باورتان نشود  رزیدنت

طوری که با بازگشایی دانشیگیاه و  خواندم و در بالین با نظارت پرستاران کار میکردم، به می
ها، خیلی از اوقات در نبود پرسنل بخش به عنوان پرستار کیار  های تئوری و کارورزی کالس

 کردم. می
 

 ی پرستاری شدین رو له خاطر دارید؟ حس و حال وقتی که دانشجوی رشته
ها پر از مجروحین جنگی بود حتی در  کامال به خاطر دارم، هنوز جنگ ادامه داشت و بخش

دنبال موج انفجار دچار مشکل شده بیودنید  بخش روان مجروحین جنگی بستری بودند که به
کار پرستاری بسیار سنگین بود ولی انگیزه و عشق به پرسیتیاری بسیییار فیراوان، وقیتیی  

شمار جنگ از سر عشق به خدا و وطن در حال جنگیییدن بیودنید،  مجروحین و شهدای  بی
منت برای  پذیری، بی ترین تعهد و مسئولیت پرستاری و ارائه مراقبت با کمترین امکانات و بیش

اوقیات پیانسیمیان  ادای دین  به آن جوانان خالص و پاک، جاری بود. به یاد دارم که گاهیی
ظهر تمام مییشید و  90توانم بگویم که   کردم و به جرات می صبح شروع می 9بیماری را از 

بودند   خستگی در مقابل ایثار و گذشت جوانان پاک و خالص و خدوم کشورم که مجروح شده
باخت. البته از همان ابتدا با خودم عهد کردم که با توجه به  و نیاز به مراقبت داشتند، رنگ می

که خداوند همواره ناظر بر اعمال بندگانش هست، پس فقط به رضایت او اکتفا کنم و بس  این
کینیم کیه  که مطمئنا رضایت بنده هم در آن وجود دارد اصال به هنگام مراقبت فراموش می

بیمار یک غریبه است و بسته به جنسیت و سن بیمار مثل پدر، مادر، خواهر و برادر  خودم بیا 
کردم البته با رعایت تمامی شئون اسالمی و عرف جامعه یک مجروح جنگی  بیمار برخورد می

شنید خیلی سریع میگفت ریا بود یادش بخییر  ها از کسی می داشتیم که هر وقت از این حرف
 جفت پاهاش را از دست داده بود.

 

که در این مدت پرستار و استاد پرستاری لودین چیست؟ اگار  حستون از این

 کنید؟ له عقب لرگردید راه دیگری را انتخاب می
شود، ییک پیرسیتیار  تر از آن چیزی است که دیده می پرستاری به نظر بنده بسیار سخت

بایستی آناتومیست، فیزیولوژیست، پاتولوژیست، فارماکولوژیست، متخصص روان، عیفیونیی، 
جراحی، داخلی و همه تخصص ها را داشته باشد تا بتواند یک پرستار باشد و به نظیر بینیده 
رشته و حرفه بسیار، بسیار سختی است شما اگر از یک متخصص پوست مشکلی مربو  بیه 

دهد  در حالیکه یک پرستار به همه  چشمتان را بپرسید، حتما شما را به چشم پزشک ارجاع می
مشکالت  بیمار و حل و برطرف کردنشان در حیطه پرستاری بایستی اشراف داشته باشد اگیر 
به گذشته برگردم در صورتی پرستاری را با طیب خاطر انتخاب خواهم کرد که شان و منزلت 
و مزایای شغلی و دریافتی در خور یک  پرستار رعایت گردد، با توجه به اینکه حاال بیه ایین 

ای بسیار سخت و از مشاغل پرریسک است، برایش بسییار  ام که پرستاری حرفه نتیجه رسیده
کردم و برای گرفتن حق پرستاری تالش میکردم خوشبختیانیه و از طیرفیی  ایستادگی می

متاسفانه با پاندمی بیماری کرونا، اصال پرستاری در دنیا و شاید برخی کشورها که اصیال از 
ها شسته شد و حاال جور دیگر به پرستار نیگیاه  دانستند، دیده شد، چشم پرستاری چیزی نمی

که حتی در کشور خودمان مزایا و حقوق پرستاران بسیار تغییر کرد و بحیث  طوری کنند، به می
گذاری که سال ها مسکوت مانده بود، توسط مقام معظم رهبری مطرح و تیاکییید بیر  تعرفه

 پیگیری آن گردید.

لا توجه له اینکه شما یک مادر هستید، 

آیا وظایف کاری شما تداخلی لا وظایف 

 شما له عنوان یک مادر و همسر دارد؟  
اگر امنیت شغلی، چه در موقعیت پرستار و 
چه در موقعیت معلم  وجود داشیتیه بیاشید، 
نگرانی مفهومی ندارد.   البته خداراشیکیر بیا 
لطف و عنایت خداوند و همکاری و مساعیدت 

ام با نیقیش میادری و  خانواده با بنده،  حرفه
همسری تداخل نداشت ولی به عقیده  بینیده 

عنوان یک زن، نقش همسیری و میادری  به
تر از نقش شغیلیی ییک  تر و ارجح بسیار مهم

خانم است و یک خانم پرستار بیایسیتیی بیه 
ای به زندگیش وارد  ای کار کند که خدشه گونه

ها معموال به  نشود که این کار با مدیریت خانم
 گیرد. خوبی انجام می

 

در کتب و منالع مختالاف از افاراد  

سرشناس ت اریف مت اددی درلااره 

ی پارساتااری آورده  پرستار و حرفه

شده، لطفا از نگاه خودتان این رشته و 

 شغل رو ت ریف لفرمایید.

حرفه پرستاری نیازمند افرادی سرشار از انگیزه 
خدمت به انسان بر اساس اصول صیحیییح و 

پذیر، باوجیدان،  علمی به روز، متعهد، مسئولیت
بااخالق، مدیر  و عاشق انسان بدون در نیظیر 
 گرفتن، ملیت، جنس، سن، مذهب و .... است.

 

های استادی و تدریاس   در طول سال

یقینا دانشجویانی داشتایاد کاه در 

ها در پرستااری  موردشان لگویید این
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شنوند یاا  آدم های خیلی موفقی می

الگو خواهند شد، چه ویژگی در ایان 

افراد لوده است که چنین تافاکاری 

 ایجاد شده است؟
شود آینده مطیلیوبیی را  که باعث می آنچه

بینی کنم  مشخیصیات  برای دانشجویی پیش
آن فرد در عرصه بالین و تئوری اسیت، کیه 

آل  شامل همان خصوصیات یک پرستار اییده
جیواب دادم. بیاورتیان  1است که در سوال 

شود که شاید در همان جلسات تیدرییس  می
تئوری از خصوصیات ظاهیری دانشیجیو و 
رفتاری که در کالس دارد حتی قبل از رفتین 

توان حدس زد که ایین  به  عرصه بالین، می
فرد در پرستاری موفق هست یا خیر؟  البیتیه 
که در بالین نمود خصوصیات یک پیرسیتیار 

شود ولیی خیییلیی  موفق بیشتر مشاهده می
عامیانه بگویم دانشجویی که بدون توجه بیه 
حضور یا عدم حضور اسیتیادش در بیالییین 

ای از  مراقبت پرستاری را بیا میجیمیوعیه
ای انیجیام  خصوصیات یک پرستیار حیرفیه

دهد و به اصطالح خودتون تو پیچ نیسیت،  می
 ای بسیار درخشان دارد. آینده

 

هاای حواور در  چنین در ساال هم

لیمارستان، چه لاه عاناوان کاار 

دانشجویی در اوایل دهه شصت یاا 

ل دها له عنوان استاد کار آموزی و کار 

در لیمارستان ،پرستاران موفقی که لا 

هاای  ها مواجه شدید، چه ویژگای آن

 اند؟ ممتازی له سایر داشته
عاشق انسان، سرشار از نور ایمان و اعتقاد بیه 

 حضور خداوند در تمام لحظات بودند. 
 
 

آیا در دوران تحتصیل تا زمان استادی 

پرستاری لوده است که لر روی شماا 

تاثیرگذار لاشد و ایشان را له عناوان 

الگو قرار دهید؟ اگر لله لطفا توضیاح 

 لفرمایید.
بله، پرستاران زیادی بودند که گیاهیی از 

انید  شدم و پرستارانی هم بوده همه تعهد  و مسئول بودنشان نسبت به بیمارش شرمنده می این
آید در زمان جنگ و دانشجویی در اکثر شیفت  که درست نقطه مقابل این افراد بودند یادم می

کردند، بعد از اتمام  هایی که بنده بودم، دو پرستار فار  التحصیل که در اتاق عمل کار می شب
آمدند و ساعت خوابشان را به پرستاری از میجیروحییین  های مجروحین می کارشان به بخش

 گذراندند. می
 

از نگاه شما لیمارستان چه جور جایی هست و لا وارد شدن له لیمارستان چه 

 کنید؟ احساسی پیدا می
های نیازمند به مراقبت در آن  حضور دارند که  از دید بنده بیمارستان محلی است که انسان

گرایانه به ارائه مراقبت  اعضای تیم درمان هر یک در جایگاه خودشان، بایستی با نگاهی انسان
 منظور دستیابی به باالترین سطح از رضایت بیمار بپردازند.  و درمان به

 

کنید چه  کنید که چگونه رفتار کنید و یا فکر می در لرخورد لا لیمارها س ی می 

 تواند هم لرای پرستار و هم لیمار تاثیر لهتری داشته لاشد؟ لرخوردی می
خب این سوال در گذر زمان بسیار دچار دگرگونی و پاالیش شده، مسلما پختگی و تجربه 

هیمیراه دارد.  های زیادی را بیه حاصل از حضور در بیمارستان در طی سالیان طوالنی، درس
ببینید پرستاری علم و هنر است، هنر همان تابلویی است که  برگرفته از علم و دانش در بالین 

شود. یکی از هنرهای پرستار برقراری ارتبا  موثر با بییمیار  به هنگام ارائه مراقبت ترسیم می
است. با بیمار همان برخوردی را دارم که اگر خودم بیمار شوم همان برخورد را از پیرسیتیاران 

 انتظار دارم. 
 

 ای از لرخورد لا لیماری دارید که له یادتون مونده لاشه؟ خاطره 
خصوص از زمان جنگ، علتش هم این بود که مجیروحییین زمیان  خیلی خاطره دارم به 

گذراندند  یک مجروح جینیگیی اهیل  زیادی را برای دستیابی به  بهبودی در بیمارستان می
ساله بود یک شیب ییکیی از  91اصفهان داشتیم که بنده خدا یک پایش قطع شده بود و 
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شب به بخش ما آمد و دنبال سبد چوبی جیای گیل  نیمه 0پرستاری از بخش دیگری ساعت 
گشت، یادم آمد که اون میجیروح جینیگیی  برای درست کردن کاردستی برای فرزندش می

ها هست بیا  اصفهانی یک هفته بیشتره که گل هاش پالسیده شده و یک سبد چوبی زیر گل
قوه آرام رفتم داخل اتاق اون مجروح و سبد گل را که برداشتم با لهجه بلند اصفیهیانیی  چرا 

کیوب  دزدن باورتون میشه تو جای خودم مییخ گفت  آی دزد را بگیرین دارن سبد گل منو می
های پالسیده از خجالتم تیکیون  قوه و دست دیگم سبد گل با گل شده بودم تو یه دستم چرا 

خوردم و اونم مرتبا داد میزد: دزدا بگیرین و همه مجروحین اون اتاق بیدار شده بیودن و  نمی
من مجبور شدم سبد را سر جاش قرار بدم جوانی و خطاهای بسیار. اون جوون بارها از مین 

 گرفت. هاش را از شرمندگی می عذر خواهی کرد ، و هر وقت منو میدید چشم
 

هایشان و حاتای  له یاد دارید که در لیمارستان در لرخوردتان لا لیمار و همراه

 کاران دچار اختالف و درگیری شده لاشید و جوری که کار له دعوا لکشد؟ هم
هم در بیمارستانی که مختص کودکان بیود،  وقت درگیری نداشتم به جز یک بار آن هیچ

دلیل شیوع اسهال  سوپروایزر شیفت عصر و شب بودم در یک شب جمعه در فصل تابستان، به
ای که فرزندشان دچیار  و استفرا ،  بیمارستان هیچ تختی دیگر برای بستری نداشت، خانواده

گاستروآنتریت شدید شده بود به بیمارستان آورده و پزشک اورژانس به آنان گفته بود، جیاییی 
برای بستری نداریم و پدر فرزند به دفتر پرستاری مراجعه کرد و با تحکم و بد و بیراه گفیتین 

موقع مجرد بودم و خیلی احساس آن پدر را  طلب تخت خالی و بستری فرزندش را داشت، آن
شدم، به هر ترتیب از دفتر پرستاری که بیرون آمدم، آن آقا شروع به فحیاشیی و  متوجه نمی

کردم  دویدن به دنبال من برای کتک زدن شد، من بدو پدر بچه بدو در همان دویدن فکر می
که برای بچه بیمار چه باید کرد، باالخره مستقیم رفتم اورژانس و به پزشک گفتم شما همان 
تخت معاینه برایتان بس است روی میز پزشک را ملحفه انداختیم و بچه را همانجا بسیتیری 

اش جانی تازه  کردم و با جاری شدن سرم در رگهایش مالج فرو رفته و چشم های گود افتاده
طلبد. با آرزوی احتیرام بیه شیان و  گرفتند. پرستاری فقط عاشق به انسان و انسانیت را می

 کرامت انسان در زیر سایه پروردگار
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 کنید لطفا؟ خودتون رو م رفی می
 بیمارستان شهدای هفتم تیر ICUماهه، 91ساله، طرحی05معصومه عسگری هستم، 

 

 چی شد که لرای تحصیل این رشته رو انتخاب کردید؟
با عالقه به حیطه علوم پزشکی و کار در محیط درمانی و درصد زیادی شغل پزشکی بیه 
سمت رشته تجربی رفتم و در نهایت قبولی در رشته پرستاری کنکور سراسری و عالقیه ای 

 ام و شغل پرستاری پیدا کردم.  که به مرور به رشته
 

 تون راضی هستید یا خیر؟ چرا؟ االن از انتخاب
هیای جسیمیی و  ام، خیلی و بشدت به شغلم وابسته شدم. باجود تمام سختی االن راضی

سال گذشته تحمل کردم، شغل پرستاری صبر و آرامش زیادی الزم   روحی که طی این یک
داره، ولی پرستاری در دوران کرونا انرژی خیلی مضاعفی نیاز داشت و داره ، خالصیه بیگیم 

 سخته ولی دوستش دارم.
 

از چه زمانی در لخش مرلوط له لیماران کرونایی مشغول له ف الیت شدیاد؟ 

 تون چطور لود؟ ساعات کاری
هیای  مشغول بودم ولی از زمان شیوع کرونا و شلو  شدن بیخیشNICUمن در بخش 
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ایزوله کرونا و اورژانس بیمارستان و با مثبت شدن و درگیری تعداد زیادی از همکاران شاغیل 
عنوان نیروی آزاد در ایین  ها، بیمارستان با کمبود نیروی شدید مواجه شد و به در این بخش

کرونا شدم. ساعت کاری در  ICUماه پیش که نیروی ثابت  0ها شروع به کار کردم تا  بخش
 ساعت بود. 002ساعت و در شرایط عادی تا 092دوره اوج و پیک کرونا باالی 

 

 آیا میزان حقوق دریافتی قبل و ل د کرونا تغییری داشته؟ 

های پیراپزشکی مخصوصا پرستاری بیشیتیر دییده  بله، بدون اغراق کرونا باعث شد رشته
ای که چند ساله برای کیارمینیدان  بشن و مطالبات ما شنیده بشه. برای مثال فوق العاده ویژه

برای کادر درمان اجرایی شد... ولیی قیانیون  11ها اجرا شده از دی ماه  دولتی در سایر ارگان
چنان نادیده گرفته میشه..!  معوقات ما که شامل طلب یک ساله اضافه کار و  تعرفه گذاری هم

 ماه از معوقات ما باقی مونده.0شد، تقریبا پرداخت شد و حاال  کارانه از وزارت بهداشت می
 

 شرایط سر زدن له خانواده چطور لود در این حین؟

هیای میا امیکیان  از زمان شروع کرونا ما خودمون رو ایزوله کردیم. متاسفانه بیمارستان
اختصاص خوابگاه برای پرسنل رو نداشتند و همه پرسنل مجبور بودیم تمام این مدت رو بیا 

های پیک کرونا تیمیامیا  هامون باشیم، در تمام زمان استرس و فشار روانی باال درکنار خانواده
شدم. کابوس خواب و بیداری ما  ایزوله بودم. تمام زمانی رو که در خونه بودم از اتاق خارج نمی

هامون از طریق ما بود و این ترس و عذاب وجدان خیلی بزرگی بود، بزرگترین  ابتالی خانواده
 فشار روانی که یک انسان میتونه تصورش رو بکنه

 

تون چطور؟ اگر لالاه،  آیا در این حین خودتون له کرونا مبتال شدید؟همکاران

 چرا ل د  ادامه دادید؟
ها برای بار دوم مثبیت شیدنید و  تعداد خیلی زیادی از همکارانم درگیر شدن حتی خیلی

درگیری زیادی داشتند، ولی خداروشکر که در نهایت پیروز شدن و در سالمت هستن، البیتیه 
عوارض تنفسی و قلبی کرونا هنوز هم همراهشون هست. خودم چندین بار عالئمی رو داشتم 

 ولی مثبت نشدم و پس از  چند روز استراحت، بهبود پیدا کردم .
 

 یکم از حال و هوای لیمارستان ها لرامون ت ریف کنید .

هیای  ها شاهد فشار باالی کاری و روانی بین همکارانمون بودیم. شیییفیت ما توی شیفت
فوتی هم در یک شیفت داشته باشیم و این بیاعیث افیت 5سنگینی که روزانه ممکن بود تا 
خواستیم ثیابیت  شد... ولی باید ادامه داد، باید امید داشت، ما می انرژی و خستگی مضاعف می

ها حس سرباز جنیگ رو  کنیم که قابل اتکا هستیم و خداروشکر تونستیم ما واقعا خیلی وقت
کنه، ولی نباید خسته بشه. مریضت اکسیپیاییر  داشتیم؛ که دیدن درد و زجر بقیه رو تحمل می

میشه ولی باید ادامه بدی، باید مریض جوونی که روی تخت بعدی منتظر تو هست رو ببینی. 
بیخیال خودت رو نشون بدی در اوج خستگی و ناامیدی، و این نقشی بود که تمام این میدت 

 دادیم. رو دوش ما بود  پس باید ادامه می
 

آیا همکاری داشتید که االن شهید مدافع سالمت لاشن؟ یکام از ایشاون 

 گید؟ لرامون می
 

خیر خداروشکر همکاری رو از دست ندادم، 
ولی یکی از پرسنل ما بعد درگیری خیلی شدید 
در دوران بارداری، فرزندش رو از دست داد و 

 هامون بود انگیز این روز از اتفاق غم
 

از این دوران که توی لخش کاروناا 

ی  مشغول له کار لاودیاد، خااطاره

شیرینی دارید که ثبت شده لاشه توی 

تون و لهتون انگیزه لاده لارای  ذهن

ی مسیر؟ لاراماون تا اریاف  ادامه

 کنید؟ می

یه بیمارمون بعد از دوهفته اینتوبیه بیودن 
اکستیوب شد و از دستگاه جدا شد، بعد چینید 

تیونسیت از راه  روز که به دستور پزشک می
دهان چیزی بخوره  و باید این سیر آروم آروم 

کرد و میقیاومیت  شروع میشد، همکاری نمی
های بسیار متوجه شدییم  کرد، بعد از رایزنی می

خواد... کیره  های مورد عالقشو می که خوراکی
دوم زمینی و شکالت صبحانه و کاکائو و... و  با

ها تا چند کیلومتری  از اونجایی که این خوراکی
 بیمارستان ما نایاب بود به پدرش اطالع دادیم.
انقدر خوشحال شد که انگار دنیییارو بیهیش 
بخشیده باشن. سرتونو درد نیارم، پدرشیال تیا 
روز ترخیصش برای ما هم کلی شییریینیی و 

 شکالت و انواع خوراکی توی شیفت میاورد.
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در طی این مدت چاه مشاکاالت و 

مسائلی لهتون فشار میاورد؟ چیاکاار 

شه و  هاتون کم کردید که خستگی می

 فشار از روتون لرداشته شه؟

یکی از بزرگترین فشارهای این مدت فشار 
روانی این بیماری بود و ترس از ناقل بودن و 
انتقال اون به عزیزانمون.ییه عیذاب وجیدان 
خیلی سنگین. و اینکه طی یک سال گذشته به 

ای شاهد مرگ آدما، تقریبا در همه سنین  اندازه
صیورت روال عیادی  بودم که فکر نکنم در

زندگی با این تعداد از مرگ مواجه مییشیدم و 
صد البته مرگ رو برامون عادی نکرده. شیایید 
بقیه فکر کنن سنگدل شده باشیم و کیمیی 
بیخیال تر.هرگز ما بیماری داشتیم که ناهارش 
رو خورد باهامون صحبت کرد دراز کشییید و 
چند دقیقه بعد ایست قلبی تنیفیسیی کیامیال 

ما خیلی از اینجور لحظات رو شیاهید      ناگهانی 
بودیم و درد مردممون رو از فاصلیه نیزدییک 
لمس کردیم. در بیماری که حتی فرزندان  و 
اعضای خانواده بیمارهامون بهشون نیزدییک 

ترین آدمای روزهای آخیر  شدن ما نزدیک نمی
های پر  ها و لحظه زندگیشون بودیم. این تجربه

از زجر، از خاطر ما پاک نمیشه، هرکاری هیم 
کردیم شاید موقتا انرژی تازه ای بیدسیت  می

میاوردیم برای گذروندن این روزها. نکته دیگه 
ای هم که خیلی آزار دهنده بود، این بود کیه 

شد کیه از پیرسینیل  اگر آژانس متوجه می
بیمارستان و اگر پرستار هستید شمیارو سیوار 

کرد. تفریح، سفر، خرید، جمیع دوسیتیی،  نمی
... از همه این مواردی  جمع خانواده، مهمونی و

که می.شد کمی خستگی رو باهاش فرامیوش 
 کرد هم، محروم بودیم.

 

ی  ترین دغدغه له نظر شما االن لزرگ

 پرستار لخش کرونا چیه؟

ترین دغدغه یه پیرسیتیار  االن هم بزرگ
بخش کرونا ترس از مثبت و ناقل شدنه بخاطر 

 عزیزانش  بخاطر اعضای خانوادش
 

کنید وظایف یک پرستار قبل و  فکر می

 ل د کرونا تغییری داشته؟

های درمانی برای بیمارش، حمایت عاطفی  عالوه مراقبت قبل از کرونا پرستار یک بیمار به
دهی به بیمارمیون و  ترین عملکرد ما امید و آموزش به همراه ها رو داشت، ولی در کرونا مهم

تشویق به مبارزه و در درجه اول همراه بیمارمون بودنه، ومن شخصا شاید عالقه و صبرم در 
 پرستاری بیشتر از قبل شده.

 

له نظر شما تغییری توی نگاه مردم و جام ه له پرستار قبل و ل د کروناا لاه 

 دید؟ وجود اومده؟ توضیح می

 بله تفاوت نگاه مردم به پرستاری رو داشتیم، اعتماد مردم به کادر درمانی بیشتر شده.
 ها ابراز لطف داشتن. شاید توی این مدت بیشتر پرستاری دیده شده و خیلی

ها خیلی همکاری بیشتری با ما داشتن، آرامش مردم و اعتمادی که به کادر پرسیتیاری  همراه
 داشتن، توی این مدت خیلی به ما کمک کرد.
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شهید دکتر مجید شهریاری، دانشمند هستتت  

ای کشور ک  در تاریخ هشتم آذر متا  اتا  

ب  درج  شهادت نتالتش شتدنتد  تتا  9831

ک  این کتاب رو نخوند  بودم متیتنا   زمانی

آشنایی من با شهید شهریاری ب  همین جمل  

محدود میشد  کتتاب او مترر را کشت  

خالص  ای از زنتدیتی  9811اردیبهش  ما  

پربار دکتر مجید شهریاری و همسرشتو  رو 

روای  کرد  بعد از مطالع  این کتاب افتتتختار 

هم صحبتی با نویسند  محترم آ  اترکتار 

خانم معصوم  خسروشاهی نصیب من شد اما 

ب  دلیش شرایط بیماری کرونا مصاحب  ما بت  

صورت تماس تلفنی برینار شد البتت  ختانتم 

از زمانی ک  کتتتاب «خسروشاهی فرمودند :

چاپ شد  اینقدر دوا  داشتم بیام دانشتاتا  

شهید بهشتی و دراو  فضتا بتاشتم ولتی 

متاافان  ب  خاطر شرایط کرونتا نتتتونستتتم 

 »خدمتتو  برام 

 لطفا خودتون رو برای مخاطبان ما معرفی کنید؟

بند  معصوم  خسروشاهی هستم، در دانشاا  تهرا  مهندای مکانیک بیوایستم خوندم و 
در انتشارات امیرکبیر در مجموع  کتاب هتای  9818در بحث نویسندیی کتاب اولم در اا  

ایمرغ ب  چاپ راید  ک  مجموع  ای از دااتا  های کوتا  اا   کتتاب دومتم بت  نتام 

در انتشارات روای  فتح ب  چاپ راید  ک  دربار   خاطترات یتکتی از  9811اا   »ناآرام«
اعضای یردا  تخریب هس  و کتاب آخرم، کتاب شهید دکتر مجید شهریاری، در انتتشتارات 

 روای  فتح امسا  ب  چاپ راید  

 

 کنید؟ خانم خسروشاهی کتاب های مورد عالقه تون رو به ما معرفی می

های زیادی هس  ک  ممکن  هرکسی ب  اونها عالق  داشت  باش   ایر در زمتیتنت   کتاب
دااتا  بخوام بام، کتابی ک  خودم شخصاً خیلی ازش درس یرفتم و بارها مطالع  اش کردم 
کتاب برادرا  کارامازوف اثر فئودور دااتایفسکی هس  ک  ب  نظر من خیلی کتاب خوبتی از 

 لحاظ ناارش و هم از لحاظ دق  و رینبینی در رفتار آدم های مختلف اا  

 گفت و گو با 

 خانم معصومه خسروشاهی نویسنده  

 “او مرگ راکشت”کتاب 

فرانک    ارجمندیان      

 دانشجوی      پرستاری
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از اینجای مصاحب  ب  بعد تمرکن یف  و یوی ما با ارکار خانم معصوم  خسروشاهی پیرامو  

ـت کتاب   بود:او مرگ را کـش

 

پیشنهاد نوشتن این کتاب از طرف چه کسی بود و چطور به ذهنتون رسید که 

 این کتاب رو به رشته تحریر دربیارین؟

پیشنهاد کتاب از ام  انتشارات ب  بند  شد و یک مجموع  مصاحب  هایی از قبش تهتیت  
شد  بود ک  ب  بند  دادند من مطالع  کنم و ببینم میش  کتاب رو ب  ناارش درآورد یا ن ، کت  

هایتی کت   بند  خوندم و نحو  زندیی ای ک  شهید شهریاری با همسرشو  داشتند و اختی
هایی ک  این فضا داش  خیلی برام جالتب بت   همسرشو  توی زندیی کشید  بودند و زیبایی
 نظر راید و پذیرفتم ک  این کتاب رو بنویسم 

 

 تجربه آشنایی با شهید دکتر شهریاری براتون چجور تجربه ای بود؟

در همو  ابتدا ک  بند  داشتم تحقیقات این کتاب رو میخوندم و درواقع با شتختصتیت  
ایشو  بیشتر آشنا می شدم، ایشو  برای من یک شخصیتی بودند ک  ایر من جتایتی متی 
شنیدم از خاطراتی ک  می دونستم این خاطرات از کسی غیر از همسرشون  میافتم ک  شایتد 
این خیلی نندیک ب  باور کرد  نباش ، آدمی ک  ی  حدودی برای خودش مشخص کرد  باش  
و ی  زندیی ای ک  بسیار ااد  و معمولی  ولی در د  خودش ویژیی های جالب و عجتیتبتی 
دار  و این خیلی برای من جذاب بود چو  خودم درییر یک اری از مشکالت بودم و هتم 
اینک  بتونم ذهنم رو مرتب کنم و بقی  کارهامو انجام بدم، دید  و نوشتن از شخصی  شهیتد 

 دکتر شهریاری باعث شد ک  من بتونم این فضا رو از ایشو  دریاف  کنم  

 

علت اصلی اینکه این کتاب رو نوشتین چی بود و دلتون میخواست چه پیامی 

 رو به مخاطبان این کتاب برسونین؟

حقیقتاً این کتاب و از شهید شهریاری یفتن ب  خودی خود بهترین پیام  و بند  این رو در 
ارتباط با مخاطبا  مختلف دیدم، یعنی از بازخورد کسانی ک  این کتاب رو مطالع  کرد  دیدم 
ک  دریاف  هایی رو داشتن و درواقع ایر بند  ام بخوام ب  عنوا  مخاطب با این کتاب روب  رو 
بشم این موارد چینهایی اا  ک  واقعا ب  چشم می آید، اینک  تو حاضر باشی از ی  چینهایتی 
از خودیذشتای کنی ولی درعین حا  یک آدم درس خوند  ی باالخر  رد  باالی دانشااهتی 
ایرا  باشی و آدمی باشی ک  اهش تهجد و نماز باشی ولی درعین حا  شرک  و دانشجوهتای 
خودت رو داشت  باشی و درفضای دانشااهی رف  و آمد داشت  باشی  این شخصی  درواقتع 
یک شخصی  غیر تک بعدی اا  و هرکسی ک  این کتاب رو مطالع  کرد  ایر جتوا  هتا 
بودند دید  ک  واقعاً فضای خیلی جدی پیش روشو  هس  و ایر کسانی بودند ک  انتشتو  
باالتر بود  واقعاً دیدند ک  میش  آدم هر دو بعد علم و عمش ولی االم رو در زندیتی داشتتت  

 باش  

 

با توجه به اینکه شما از نـددیـب بـا 

خانم دکتر قاسمی،همسر دکتر شهیـد 

شهریاری، گفت و گو داشتـیـد، چـه 

چیدی در ارتباط بین این زوج بـرای 

 شما جالب توجه بود؟

مثش هم  ی زندیی های ز  و شوهترهتا 
یک فضای عاشقان  و دواتان  ای برقرار بتود 
اما خود شهید و همسر شهید در عترصت  ی 
هست  ای همدرد محسوب می شدند و ایشو  
شایرد شهید شهریاری بودند  اینکت  چتطتور 
دونفر می تونن اینطور باهم همرا  بتاشتنتد و 
اینک  همسر بتون  یک مقدار از فضایی ک  دار  
کنار  ییری کن  و اختی های بیشتتتری رو 
تحمش کن  تا تعاد  زندیی حفظ بشت  بترای 
بند  خیلی جالب بود  همسر دکتتتر شتهتیتد 
شهریاری ب  شدت خانم کوشا و فعالی هستنتد 
و حتی زمانی ک  ازدواج کردند و بچ  دار شدند 
در عرص  ی علمی انار رو نا  داشت  بودنتد 
و اینک  چطور خانم ها بتونن این تتعتاد  رو 
حفظ کنند درواقع مهم ترین نکت  ای هست  

 ک  در این کتاب درمورد این زوج یفت  شد  
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او مـرگ را «علت انتخاب عنـوان 

برای این کتاب چه چـیـدی  »کشت

 بود؟

ایر مخاطبا  این کتاب رو مطالع  کنند در 
پایا  این کتاب آقای جوادی آملی پتیتامتی 

 برای شهید شهریاری می نویسند 

چو  ک  شهید شهریاری در دورا  زنتدیتی 
شو  با ایشو  حشتر و نشتر داشتتتنتد و 

یفتند  آقتای  مشکالتشو  رو برای ایشو  می
جوادی آملی یک حدیثی رو بازیو می کنتنتد 

و درواقع  .«مومنا  مرر را می میرانند»:ک  
این برای من خیلی جالب بود و ایشو  شهیتد 

داننتد کت   شهریاری رو مصداق مومنانی می
میرانند و مرر دربرابر اونها چینی  مرر را می

برای  یفتن ندار  و باعث شد ک  بنتد  ایتن 
 عنوا  رو انتخاب کنم 

 

به نظرتون درحال حـارـر مـیـدان 

آشنایی نسل جوان با شهدای عرصـه 

 علم کافیه؟

بند  در مقدم  کتاب هم نوشتم ک  بعد از 
اینهم  اا  ک  داشتم این تتحتقتیتقتات رو 
میخوندم شرمند  بودم چونک  بند  ختودم رو 

دونستم ک  اندکی آشنایی دار  اما از  کسی می
شخصی  شهید شهریاری اونطور کت  بتایتد 
مطلع نبودم و ب  ذهنم افتاد ک  بعد از اینهمت  
اا  ک  از شهادت ایشو  میاذر ، ک  درواقع 
امسا  دهمین اا  بود، چطور  ک  متا تتاز  
باید برخورد کنیم، البت  دار  برنتامت  هتایتی
}دربار  شهید شهریاری{ ااخت  میش   خیتر 
احساس میکنم بیشتتر دواتتتا  و حتتتی 
دلبستاا  ب  انقالب ااالمی هم دراین حتد 
ک  این شهدا شهید شدند و دانشمند هستتت  
ای بودند ک  ترور شدند آشنایی دارند و چتیتن 

 بیشتری نمیدونند 

 

 

 به نظرتون برای پر کردن خالء این آشنایی چه باید کرد؟

نویسندیا  باید درخصوص این شهیداند، حاال هرکدام از شهدا، بنویسند و بتیتشتتتر هتم 
های مختتتلتف  های مختلف از حرف بایس  ک  عنوا  های بسیار کتاب از زبا  بنویسند و می

های دیاتری  برای کودکا  برای نوجوانا  نوشت  بش  و رما  نوشت  بش   مثش هم  ی عرص 
ک  جای کار دار  باید توی این عرص  هم کار بش   دواتا  بنریواری بودند ک  در زمتیتنت  
پخش این کتاب کمک بسیاری کردند، مثالً خودشو  کتاب رو حتی با هنین  های شختصتی 

کردند و  ک  مخاطب واقعی این کتاب بودند پخش می مندا  و کسانی خریدند و بین عالق  می
تون  منااب  تمام این کارها برای بیشتر شد  آشنایی افراد مختلف ب  خصوص نسش جوا  می

 باش  

در کتاب به اینکه شهید شهریاری یب سری از نیازهای هسته ای رو بـومـی 

سازی کردند اشاره شده، به نظر شما الزمه ی به وجود آمدن این روحیـه ی 

 خودکفایی در جوانان چیست؟

این در زمین  ی مسالش هست  ای بود  ک  از ایشو  خواات  شد  یک اری کتارهتا رو 
انجام بدهند و اتفاقاً درحق شهید یک اری کم لطفی هایی هم شد  ک  درکتاب بت  طتور 
جدی ب  اونها اشار  نشد   باید برای جوانا  فضا فراهم بش  و هرجایی ک  فضا فراهم شتد  
مشخص شد  ک  آدم های مختلف در هر رشت  ای از علوم هست  ای یرفت  تا مکتانتیتک و 
متالوژی و رشت  های دیار خودشو  رو ثاب  کردند  ایر فضا فراهم باش  و خودبتاوری هتم 
وجود داشت  باش  باعث میش  افراد تالش کنند منتهی یک نکت  ی ختیتلتی ویتژ  ای در 
شخصی  شهید شهریاری بود، اینک  شخصی  ایشو  مثش یک زاهد دانشمند بود و ایشو  از 
لحاظ شخصی بسیار آدم وارات  ای بودند و این باعث میشد ک  را  های مختلفی پیش پتای 
ایشو  باز بش   شاید ب  طور معمو  هرکسی نتون  خودشو با ایشو  مقایس  کنت  امتا ایتر 
هرکسی در را  هایی ک  ایشو  قدم یذاشتند قدم بذار ، قطعا ب  مسیری ک  ایشو  هتدایت  
شدند هدای  میش  و ارنوشتی ب  زیبایی ارنوش  ایشو  براش ب  ارمغا  میاد ک  بتون  هم 

 ب  کشورش خدم  کن  و هم درنهای  شهادت نصیبش بش  
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 استقبال نسل جوان از این کتاب خوب بود؟

تونس  بهتر باش  ک  این مربوط ب  بحث تبلیغات و تتوا  ختود  بل  خوب بود البت  می
انتشارات هس   ب  شدت ااتقبا  بود ب  صورتی ک  بعد از دو یا ا  ما  از انتشار کتاب چاپ 
او  تمام شد و خیلی ها درفضای مجازی ب  بند  پیام می دادند ک  ما در خیلتی از کتتتاب 
فروشی ها دنبا  کتاب یشتیم اما پیدا نشد  ک  بند  رابط بین مراکن تامین کتاب با مخاطبین 

 شد  بودم و ب  نظر من خیلی مثب  بود 

 

به نظر شما در معرفی کتاب ها، زندگی نامه ها و آثار مربوط به شهدا به نسل  

 جوان چه کم و کاستی هایی وجود داره؟

در زمین  ی معرفی کتاب ب  نظر من با ب  وجود آمد  فضای مجازی اوضاع نسب  ب  قبش 
خیلی بهتر شد ، البت  بعضی ها معتقدند شبک  های اجتماعی باعث شد  مردم کمتر کتتتاب 

هتای  ها ب  نظرم شتبتکت  بخونند ک  این مورد رو نمیتونم دقیق عرض کنم  در معرفی کتاب
ها هستند با انتشارات مختتلتف  اجتماعی خیلی کمک کنند  بودند و افرادی ک  مخاطب کتاب

در ارتباطند و خیلی راح  می تونند عالق  ب  مطالع  ی کتب مختلف رو برآورد  کتنتنتد و 
تتر  تر و قوی های جدید چاپ شد  قرار بایرند  خیلی نیازمند پخش های جدی درجریا  کتاب

 در مراکن ااتا  ها و شهر های کوچک هستیم 

درحا  حاضر هم  آدم ها یک راان  در دا  دارند و هر کدوم از ما میتونیم یک متعترفتی 
 کنند  ی خوب کتاب باشیم 

 

 پیامتون برای دانشجویان دانشکده ما چیست و توصیه می کنید چرا کتاب 

 او مرگ را کشت  رو مطالعه کنند؟

 بند  عرض ادب و ارادت دارم خدم  دانشجویا  دانشاا  شهید بهشتی 

این کتاب فضایی نو پیش روی هرکسی قرار مید ، البت  این کتاب ب  تنهایی کافی نیست  و 
 هنارا  کتاب دربار  ی شهید شهریاری باید نوشت  بش  

با خوند  این کتاب فرد متوج  میش  ک  درات  قرار یرفتن در فضای علمی و دانشاا  یتک 
تری  فشاری رو ب  آدم وارد میکن  اما شهید شهریاری ب  ما ثاب  کردند ک  چینهای خیلی مهم

هم در دنیا وجود دار  ک  ایر ب  اونها رایدیی بش  چ  بسا در زندیی دنیایی مو  هم میتونیم 
 خیلی موفق تر و بهتر باشیم  
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االی ک  از انقالب ااالمی ایرا  یذشت ، ترور هموار  االح دشمنا  در  ۰۴در تمامی این 
برابر ایرا  و ایرانی بود  اا   از هما  یلول  ی فرقا  ک  اندیش  ی مطهری را پار  کترد و 
خو  مفتح را در دانشاا  تهرا  ریخ  تا خنجر منافقین ک  با ب  شهادت رااند   بهشتتتی، 
رجایی و باهنر در اوایش انقالب خسارت اناینی ب  نظام تاز  تاایس جمهوری ااالمی ایرا  

 وارد کرد 

آی  اهلل اید محمود قاضی طباطبایی، آی  اهلل اید ااداهلل مدنی، آی  اهلل اید عبدالکریم 
هاشمی نژاد، آی  اهلل اید عبدالحسین داتغیب ، آی  اهلل علی قدوای، آیت  اهلل عتطتااهلل 
اشرفی اطفهانی، آی  اهلل صدوقی، ااداهلل الجوردی و علی صیاد شیرازی این نام ها تنها چند 

 هنار شهید ترور ایرا  اا   91اام از بین لیس  بلند باالی 

برای ما ترور اتفاق تاز  ای نیس   در تمام این اا  ها هموار  االح دشمتنتا  دربترابتر 
پیشرف  ایرا ، ایجاد رعب و وحش  بود  اا   دشمن هریا  از ایستاد  در برابر مردم ایرا  
درماند ، برای جلوییری از پیشرف  و قدرتمندی  بیشتر ایرا  دا  ب  ترورشخصیت  هتای 
ایاای و نظامی و علمی کشور زد  اا   در تمامی این اا  ها شاید عاملین و روش تترور 

اا   همانطور ک  مل  ایرا  نین بتا شتهتادت  تغییر کرد  باشد اما  هدف آ  تغییری نکرد 
هرکدام از فرزندا  ایرا  زمین از پای ننشستند و هربار قدرتمندتر از قبش عنمشتا  را جتنم 

 کردند 

آیا بعد از شهادت حسن تهرانی مقدم، مردی ک  پدر صنع  موشکی ایرا  بود، توا  موشکتی 
 ایرا  متوقف شد؟

ایرا  امروز قدرت موشکی منطق  اا ؛ در جدیدترین ینارش مرکن یلوبا  فایر پاور، ایرا  در 
های نظامی جها  و باالتر از کشتورهتایتی هتمتچتو   در رتب  چهاردهم قدرت ۰۴۰۴اا  

عربستا ، رژیم صهیونیستی، ااترالیا، امارات، کوی ، عراق، قطر، پتاکستتتا ، آذربتایتجتا ، 
 قناقستا ، عما  و     قرار دارد 

 مطهره     نقاش زاده  

 دانشجوی  علوم تغذیه
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 رد پای اسرائیل در ترور دانشمندان هسته ای ایران

 شهید مسعود علی محمدی

با شهادت دکتر مسعود علی محمدی،  ترور ها برنام  ی هست  ای ایترا  را   33از اا  

نشان  یرفتند   دکتر علی محمدی عضو هیأت علمی دانشاا  تهرا  و یکی از دانشتمتنتدا  

ای ایرا  بود  او از دانشجویا  نخستین دور  دکترا ی فینیک در داختش  ارشد فناوری هست 

ایرا  بود و نخستین شخصی در ایرا  اا  ک  دکترای خود را در فینیک دریاف  کرد  اا   

اا  و با پتژوهشتاتا   شناای بود   های باال و کیها  تخصص اصلی او ذرات بنیادی، انرژی 

 981۱هتای  دانش های بنیادی )مرکن تحقیقات فینیک نظری و ریاضیات( نین طتی اتا 

ب  هناام بیرو   9833دی ما   ۰۰اند   شهید مسعود علیمحمدی در   همکاری داشت  983۴ تا

آذر   ۰۴آمد  از مننلش بر اثر انفجار یک بمب کنتر  از را  دور در قیطری  تهرا  ترور شد  در 

،  وزارت اطالعات اعالم کرد ک  موفق ب  داتایری عامش این اقدام شد  اا  و در 9831

از تلوینیو  پخش شد ک  در  فشی همین رااتا اعترافات تلوینیونی فردی ب  نام مجید جمالی

های مورد نتیتاز  آ  ب  نقش خود در ترور شهید علی محمدی اعتراف کرد و یف  ک  آموزش

هایی را نین زیر نظر مأمورا  متواتاد  برای این ترور را در افری ب  اارالیش فرایرفت  و دور 

 یذراند  اا  

 شهید مجید شهریاری

شهید مجید شهریاری یکی دیار از دانشمندا  و ااتاد فینیک هست  ای دانشاا  شهتیتد 

در تهرا  تواط رژیم صهیونیستی و باهمکاری منافقین بر اثر  9831آذر  3بهشتی بود ک  در 

انفجار ماشین حامش ایشا  ب  شهادت رایدند  وی دور  کارشناای را در رشت  متهتنتداتی 

ای  الکترونیک در دانشاا  صنعتی امیر کبیر، دور  کارشناای ارشد را در رشت  مهندای هست 

ای در دانشاا  امیرکتبتیتر  و دور  دکترا را در رشت  مهندای هست  در دانشاا  صنعتی شریف

و پس از اتمام تحصیش ب  عنوا  عضو هیات علمی دانشکد  مهنداتی هستتت  ای  یذراند 

های  های مهم دکتر شهریاری، طراحی دانشاا  شهید بهشتی مشغو  ب  کار شد  یکی از طرح

ای اا  ک  بازتاب زیادی نین در مراکن  تئوریک مربوط ب  ااخ  نسش جدید رآکتورهای هست 

علمی جها  داش   او از جمل  کارشنااا  ارشد مبارز  با کرم رایان  ای ااتاکس ن  بود  این 

شنااایی شد  براااس نظر کارشنااا  ایمانتک این بدافتنار  ۰۴9۴بد افنار اولین بار در اا  

تواط  ۰۴9۰ب  دنبا  خرابکاری در تاایسات غنی اازی اورانیوم نطنن بود  اا  ک  در اا  

افنار ب  داتور اوباما رییس جمهور اابق آمریتکتا و بتا  راان  های آمریکا اعالم شد  این بد

همکاری مشترک آژانس امنی  ملی ایاالت متحد  آمریکا و اارالیش ااخت  شد  اا   ایشا  

تا زما  شهادتش نمایند  دانشاا  شهید بهشتی در امور اجرایی هتمتکتاری بتا  38از اا  

ای ایرا ، متدیتریت  یترو   ای بود  همچنین عضوی  در انجمن هست  اازما  انرژی هست 

کاربرد پرتوها، عضوی  در شورای آزمایشاا  و شورا ی فناوری دانشاا ، عضوی  در کمیتتت  

تخصصی فنی و مهندای هیأت ممین ، مشاور جمهوری ااالمی ایرا  در پروژ  اتنامتی و 

بریناری چهار کمیت  علمی وکاریا  آموزش از 

 دیار اقدامات شهید شهریاری می باشد 

 شهید مصطفی احمدی روشن

او دانش آموخت  رشت  مهندای پلیمتر از 

اا  اتن  8۰دانشاا  صنعتی شریف بود و با 

و مقاالت متعددی بت   ISIدارای چندین مقال  

زبا  فارای  انالیسی بود  ایشا  در در دورا  

تحصیش خود در دانشاا  صنعتی شتریتف در 

پروژ  ااخ  غشاهای پلیمتری بترای جتدا 

اازی یازها ک  برای اولین بار در کشور انجام 

شد، همکاری داشت  اا   ایشا  در زمتا   می

شهادت دانشجوی دکترا بود و از نتختبتاتا  

علمی این دانشاا  ب  شمار میرف  ک  معاون  

بازریانی اای  نطنن را نین برعتهتد  داشتتت  

 981۴دی  ۰9اا   شهید احمدی روشن در 

صتبتح   3:8۴پس از خروج از منن  در ااع  

تواط یک موتورایکل  اوار با چسباند  یک 

 بمب مغناطیسی در تهرا  ترور شد 

ای  در مقالت  NBCیک ما  پس از این حادث  

ی حادث  اوء قصد  ک  منقش ب  تصویر خودرو

دانشتمتنتد  ۵ب  احمدی روشن بود،  از ترور 

نام برد و ب  نتقتش از  ۰۴۴1ای از اا   هست 

یک مقام رامی آمریکایی، بدو  فاش کترد  

هوی  او، نوش  ک  حمالت عتلتیت  دات  

اندرکارا  برنام  اتمی ایرا  تتواتط اعضتای  

اازما  مجاهدین خلق و با حمایت  متالتی، 

آموزشی و تسلیحاتی اترویتس اطتالعتاتتی 

 اا   اارالیش انجام شد 

 شهید داریوش رضایی نژاد

در مقطع کارشنااتی  9818ایشا  در اا  

رشت  برق پذیرفت  شد و بعد با یرایتش بترق 

قدرت در دانشاا  صنعتی مالک اشتر اصفها  

ادام  تحصیش داد و بعد از فارغ التحصیلی بت  
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 عنوا  پژوهشار در مراکن مهم تحقیقاتی و علمی کشور مشغو  ب  کار شد 

نین ایشا  مورد اوقصد قرار یرفت  بتودنتد   ۰۴93طبق برخی ینارش ها پیش از این دراا  

هنوز فرد یا یرو  خاصی مسئولی  این اقدام غیتر انستانتی و تترور  ک  ناکام ماند   ایر چ 

دلیش اابق  رژیم اارالیش در تترور فتیتنیتکتی  دانشمند ایرانی را برعهد  نارفت  اا  اما ب  

ای کشورما  ازجمل  مجید شهریاری، مسعود علیتمتحتمتدی، مصتطتفتی  دانشمندا  هست 

 راد ک  پای صهیونیس  ها در میا  باشد  نژاد ب  نظر می روشن و داریوش رضایی احمدی

شهید محسن فخری زاد  معاو  وزیر و رلیس اازما  پژوهش و نوآوری وزارت دفاع از دیتد 

ای ایرا  بود  از ایشا  ب  عنوا  یکی از پنج  المللی پدر صنع  هست  های بین بسیاری از راان 

نفر  قدرتمندترین افراد جها  از اوی نشری  آمتریتکتایتی  ۵۴۴شخصی  ایرانی در فهرا  

تح  عنوا  دانشمند ارشد وزارت  ۰۴۴1فارین پالیسی نام برد  شد  اا   نام ایشا  در اا  

در فهرا  تحریم شتدیتا  ایترا   (PHRC)دفاع و رلیس پیشین مرکن تحقیقاتی فینیک 

تواط شورای امنی  اازما  ملش قرار یرف   همانطورک  قبال هم یفت  شدآنچ  مورد توجت  

متیتش  راان  ها  قراریرف ، جایاا  علمی وی درمجموع  های علمی دنیا می باشتد  دیتلتی

ای ایترا  نتام  عنوا  پدر برنام  هست  زاد  ب  انالستا  زمستا  اا  یذشت  از محسن فخری

دیوید اناِر از خبرناارا  مطترح  نیویورک تایمن مقال  ای را ب  قلم  ۰۴9۰برد  بود  در اا  

متدعتی  ۵+9ای ایرا  و یرو   در عرص  مسالش امنیتی منتشر کرد  در فرآیند مذاکرات هست 

ویتوی  زاد  یتفت  ک  با فتختری المللی انرژی اتمی تا زمانی طبق نظرآژانس بین»شد  بود: 

البتت   «ای، اظهارنظر کرد  توا  در مینا  ورود ایرا  ب  دانش هست  مستقیم انجام نشود، نمی

متهتابتادی و   زاد  محسن فخری »راان  های داخلی نین این خبر را تایید کردند و نوشتند: 

های مطرح از افترادی  ترین نام شریف، مهم زوار  ااتاد دانشاا  صنعتی  مرادی  ایدعباس شا 

ک  تاکنو ، هیچ ختبتری از احتتتمتا   دنبا  مصاحب  هستند   درحالی ها ب  هستندک  غربی 

هتای  ایشا  ضمن تدریس و انجام فعتالتیت 

های  تحقیقاتی مسئو  اجرای بسیاری از طرح

های صنعتی مالک اشتر،  تحقیقاتی در دانشاا 

تهرا ، شهید بهشتی و خواج  نصتیترالتدیتن 

طوای بود  او با قبولی در تمام مراحش آزمو  

در دانشتاتا  ختواجت   981۴دکترا در اا  

 8۰نصرالدین طوای پذیرفتت  شتد  او در 

االای معاون  انرژی اتمی ایرا  را ب  عهتد  

داش   تخصص اصلی وی، بررای ایستتتم 

ای بتود  در  های هستتت  انفجار درکالهک

نتژاد بت   مقاالتی کت  داریتوش رضتایتی

چهاردهمین، پانندهمین و شتانتندهتمتیتن 

اات ،  کنفرانس مهندای برق ایرا  ارال  داد 

پژوهشاردانشاا  صنعتی مالک اشترمعترفتی 

طراحتی و »اا  و عنوا  دو مقال  وی  شد 

ااخ  یک مقاوم  الکترونیکی ب  عنوا  بتار 

با اندوکتانس کوچک برای یک مولد ضتربت  

طراحی، ااخ  و آزمایش یک »و  «ولتاژ باال

اات    بتود  «اولیچ انفجاری بست  شتونتد 

ب  همترا   981۴مرداد 9شهید رضایی نژاد در 

همسر و دخترش، مقابش مننلش و خودرو ی 

خود مورد هدف قرار یرف  و ب  ضرب یلولت  

ب  شهادت راید  مجل  اشپیاش ب  نقش از یک 

مقام اطالعاتی اارالیش تروررضالی نتژاد را 

اولین اقدام جدی رلیس جدید موااد تتامتیتر 

 پاردو اعالم کرد 

 پدر برنام  هست  ای ایرا 

هفتم آذر ما  بود ک  بعد از اتاعت  هتا 
یمان  زنی و اخبار ضد و نقیض، وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح طی اطالعتیت  ای 
خبر ترور شهید محسن فخری زاد  تتواتط 
یک یرو  تروریستی مسلح در بلوار مصطفتی 
خمینی آبسرد دماوند را تایید کترد  در ایتن 
درییری دکتر فخری زاد  ب  همرا  تعدادی از 

 تیم حفاظ  وی ب  شهادت رایدند 
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زاد  منتشر نشد  اا ، برخی منابع غربی مدعی هستند ک  آژانس در  مصاحب  آژانس با فخری

 مرادی مصاحب  کرد  اا   دو نوب  با پروفسور شا 

دکتر زالی، رلیس دانشاا  علوم پنشکی شهید بهشتی در پیام تسلیتی در پی شهادت شتهتیتد 

 فخری زاد  نوش  :

ب  یاری نظام االم   91و مجموع  اازما  پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در پاندمی کووید 

کشور شتافتند و با تولید اولین کی  ایرانی تشخیص کرونا ک  از نظر کیفی و فناوری در اطح 

ااتانداردهای روز دنیا قرار دارد؛ نام ایرا  عنین را در زمر  معدود تولیدکنندیا  ایتن کتیت  

زاد  بترای  پیشرفت  ثب  کرد و زخمی دیار بر قلب تیر  دشمن وارد آورد  تالش شهید فخری

روزی وی و همکارانش این پروژ   ارانجام نماند و با تالش شبان  ااخ  واکسن کرونا نین بی

  اکنو  ب  مرحل  آزمایشات انسانی راید  اا  هم

 

 چرا ترور؟

این نوع اقدامات علی  ایرا  تازیی ندارد و  همانطور ک  پیش تر یفت  شتد، دارای یتک 

توا  یتفت  جتمتهتوری  پیشین  تاریخی اا ، ما از ابتدای انقالب با  ترور مواج  بودیم  می

ااالمی ایرا  یکی از قربانیا  اصلی تروریسم اا  اما آیا تاکنو  از خود پراید  ایتد چترا 

 بیشترین آمار ترور شخصی  های ایاای و یا دانشمندا  از کشور های ااالمی اا ؟

دانشمندا    آنچ  شواهد نشا  میدهد در کشور های ااالمی عالو  بر رهبرا  و ایااتمدارا ،

و نخباانی ک  حاضر ب  مهاجرت نشدند و با با غرب یا رژیم صهیونیس  همکاری نتکتردنتد، 

مورد هدف قرار یرفتند  مصر، لیبی، فلسطین، لبنا ، عراق، اوری  و ایرا  کشور هایی هستند 

 ک  در این مسیر د  ها و یا صد ها شخصی  و دانشمند خودرا از دا  داد  اند 

 

 

در جمهوری ااالمی ایرا  ترس و نتاترانتی 

دشمن از رویکرد ضد ااتتکتبتاری انتقتالب 

ااالمی و روند رو ب  رشد کشور ابتب شتد  

اا   هرکجتا دشتمتن  ۰۴اا  ک  طی این 

احساس خطر بیشتری کرد ، بالفاصل  بترای 

حذف افراد تأثیریذار در آ  بخش اقدام نمتود  

اند  امام خمینی در بنریداش  شهید مطهتری 

ها را؛ زندیی ما دوام پیتدا  برینید خو  »یف : 

شتود   کند  بکُشید ما را؛ مل  ما بیدارتر می می

ترایم و شما هم از مرر متا  ما از مرر نمی

صرف  ندارید  دلیش عجن شتمتاات  کت  در 

کشیتد  بترای  ایاهی شب، متفکرا  ما را می

ک  منطق ندارید  ایر منطق داشتتیتد کت   این

کردیتد  لتکتن  کردید؛ مباحث  می صحب  می

منطق ندارید، منطق شما ترور اا ! متنتطتق 

داند  ااالم منطق دارد؛  ااالم ترور را باطش می

هتای بتنرر متا،  لکن با ترور شتختصتیت 

شود    های بنرر ما، ااالم ما تأیید می شخص

این حا  این اقدامات ناجوانمردان  هیتچتاتا  

باعث توقف پیشرف  کشور نشد  و نتختواهتد 

شد  البت  باید توج  داش  ک  پتیتاتیتری و 

مجازات عاملین این اقدامات و وحدت و اقتدام 

مشترک علی  برنام  ها و فعالی  های دشمتن 

امری ضروری اا  تتا از حتوادم مشتابت  

 جلوییری شود  
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 لطفا خودتان را معرفی بفرمایید.

من فاطم  بلوری کاشانی هستم همسر دانشمند هست  ای شهید مصطفی احمدی روشتن 
اال  ب  نام علیرضا دارم  دکترای شیمی دانشاا  صنعتی شریف هستم، همسترم  98یک پسر 

 مهندای شیمی دانشاا  صنعتی شریف خواند  بودند

 

 چطور با آقا مصطفی آشنا شدید؟

با هم آشنا شدیم؛ دو ا  االی طو  کشتیتد تتا کتار  3۴ما هم دانشااهی بودیم؛ اا  

 ازدواج کردیم، 3۰اربازی و شغش ایشا  درا  شود و اا  

 

 معیارهای شما برای انتخاب ایشان به عنوان همسر چه بود؟ 

هایی بودند  هایی ک  در ایشا  دیدم:خیلی مهربا  ، با ایما  و صادق بودند, مثش آدم ویژیی
یشت ، ولی با مشکالت  کند هما  کسی اا  ک  دنبالش می بیند احساس می ک  وقتی آدم می

خندند( واقعا هم آقا مصطفی برای من ب  همین صورت بودند؛ آ  پاکی و صداقتتی  زیاد! ) می
ها هم خیلی متهتم  ک  داشتند از او  باعث شد ک  نظر من مثب  باشد ولی خب نظر خانواد 

 بود  مشکالت کار و اربازی و درای ک  تمام نشد  بود و     

 تر شد  ها وجود داش  ب  همین خاطر این قضی  طوالنی هم  ی این

 هانیه        احمدی    

 شناسیدانشجوی شنوایی
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عضو بسیج دانشجویی هم بودیـد، بـرای مـا از 

فرمایـیـد؟  تان می های خارج از رشته درسی فعالیت

 چطور وارد این عرصه شدید؟

بل  من عضو بسیج بودم ولی عادی  یعنی فتعتا  نتبتودم؛ 
ها و کارهایی  بریناری اردوهای راهیا  نور، یک اری جشنوار 

 دا ، ولی مسئولی  خاصی نداشتم   از این

ام باعث شد وارد آ  بشوم؛ باالخر  ختانتواد   عالق  ی شخصی
ها بودند و ما هم وارد دانشتاتا  شتدیتم هتم  در این وادی

 های خودما  را پیدا کردیم جنس

 

 

چطور رشته شیمی را انتخاب کردید؟ از ابتدا عالقمند بودید؟  شهید چطـور؟ 

 از اول با هدف خاصی این رشته را انتخاب کردند؟ 

بل ؛ من معلم شیمی دبیراتانم را خیلی دوا  داشتم؛ ب  شدت عالقمند بودم ب  شیمی  و 
شدم ولی شیمتی را  ی پنشکی هم البت  ن  تهرا ، شهراتا  قبو  می با توج  ب  اینک  رشت 

شا  زدم و پشیما  هم نیستم واقعا عالق  داشتم   بل  ایشا  هم حاال هدفشتا   باالتر از هم 
ای قتبتو   آورند وچ  رشت  ای می بینی کرد  بودند حدود چ  رتب  را نمیدانم ولی خودشا  پیش

 شد  خواهند

 

 دادند؟ به مقام شغلی و شأن اجتماعی کارشان اهمیت می

تر از آ  خدم  کرد  بود  یعنی ب  راهی کت   نمیتوانم باویم برایشا  مهم نبود ولی مهم
پیدا کرد  بودند ایما  داشتند  خب شأ  اجتماعی مهم اا  ولی وقتی در آ  کار خیلی اذی  

شوی حاضری ک  اصال آنجا را ترک کنی  خب مثال انرژی اتمی آ  هتم نتطتنتن، کتار  می
کیلومتر از تهرا  برود و بریردد  خیلی از بتچت   ۰۴۴هرکسی نبود ک  هفت  ای دو، ا  روز 

یفتنتد کت   ها می یرف   آ  ها مصاحب  می رفتند و خود آقا مصطفی از آ  جا می ها آ  مذهبی
حاال پولش بد نیس  ولی ما حاضر نیسیتم ک  مثال در هفت  دوا  بار برویتم و بتریتردیتم؛ 

تر بود خدم  کرد  بتود و  شوند  بنابراین آ  چینی ک  برایش مهم خانواد  ما  زا ب  را  می
 هدفش بود من این را مطمئنم 

  

در یکی از مصاحبه هایتان گفته بودید شهید احمدی روشن انسان استثنایی و 

ای نبودند که امکان الگوبرداری از ایشان وجود نداشته باشد؛ لطفا  فوق العاده

 در این رابطه کمی بیشتر برای ما توریح بدهید.

ببینید خارق العاد  یعنی دا  نیافتنی  ما انسا  ها هرکدام توانایی هایتی داریتم ولتی 
کنیم؛ از جمل  خود من! ولی شهدا  ها درا  ااتفاد  نمی هایما  تا آخر عمر ازآ  توانایی خیلی

هایی ک  خدا بهشا  داد  بود را در را  خدا بت   ها توانایی و همچنین شهید احمدی روشن، این

بهترین نحو کشف کردند و ااتفاد  کردند؛ من 
منظورم این بود ؛ یقینا شهدا با ما تفاوت دارند، 
آ  ها از وجودشا  خوب ااتفاد  کردند  ماهتا 
ن    ویرن  ب  نظرمن هر انسانی امکا  شهادت 
برایش وجود دارد، ولی خب آ  زحتمت  و 

دهتنتد  آ   اختی را هم  ب  خودشا  نتمتی
مبارز  با نفس را هم  با خودشتا  تتمتریتن 

کنند؛ آ  ینا  نکرد  برای هتمت  آاتا   نمی
ها  نیس ؛ یعنی برای شهدا هم آاا  نبود ، آ 

تمرین کردند، ما این تمتریتن را نتکتردیتم، 
نفسما  پرورش پیدا کرد  و دیار توانایی غلب  
بر هوای نفسما  را نداریم  من منظورم ایتن 

ی ما زندیتی  اا  یعنی آقا مصطفی مثش هم 
کرد؛ اینطور نبود ک  هرشب نماز شتب را  می

رف  ولی نمتازش  ببخوانند هر روز مسجد نمی
خواند، واجبات اصلی را انجتام  را او  وق  می

داد؛ آ  رمتن  داد، محرمات را انجام نمتی می
ی شهدا این دو اا ؛ من منظتورم  اصلی هم 

 این بود 

: چقدر قشنگ و خوب تعتبتیتر مصاحب  کنند  
 کردید واقعا   

: اخنرا  خوبی هستیم ولی عامش خانم بلوری
 بد   

: همین ک  این مسالش را زینب مصاحی  کنند  
راانید خودش خیلی ارزشتمتنتد  وار ب  ما می

 اا    
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تو تا آخر عمر باید آ  قدر ب  من بدهی ک  من بتوانم ب  مردم کمک کنم  و واقعا همین اتفاق 
هتا  یویم آ  کنیم  نمی کنیم دوبار  ینا  می افتاد و پای عهدش ایستاد  ماها یک ااتغفاری می

مِنَ المتممتنتیتنَ »ایستادند!  مصداق هما  آی  قرآ   ها پای عهدشا  می کردند؛ آ  ینا  نمی

 ۰۴حاج قتااتم  »رِجا ٌ صَدَقوا ما عاهَدوا اهلل علی  فمِنهُم مَن قضی نَحبَ  و منهُم مَن یَنتَظِر
طلبیم، دریغ از آ  ک  شهادت را جن بت  اهتش  اا  انتظار کشید  ما هنوز شهادتی بی درد می

دهند   این ییر کار ما اا ؛ اهش درد کشید  نیستیم  شیطا  خیلی قوی اا  ولتی  درد نمی
کنیم، تا جوا  هستید بطلبید ک  بنرر بشوید، ب  ان ما براید دیاتر  ما خودما  را قوی نمی

 شود  امکا  خیلی کم می

کنید خیلی درا  شهیدتتا  را  : خانم بلوری جا  شما خیلی خوب روای  میمصاحب  کنند  
 فهمیدید؛ هیچوق  نخوااتید کتابی از خاطراتتا  بنویسید؟

 شدیم واقعا    : ن  عنینم  ما درکی از شهدا نداریم، ایر داشتیم شهید میخانم بلوری

ی بارزش حاج قاام  ای  ما بتوانیم ب  نظر من  ها بود؛ نمون  یعنی حداقش عمش هایما  مثش آ 
د  در صد، ن  حتی یک درصد حاج قاام هم بشویم، بازهم یک درصد زیاد اات ! شتهتیتد 

شویم! کتاب خاطرات زیاد اا ؛ راجع ب  آقا مصطفی کتاب هتایتی  شویم    یقینا شهید می می
ها تتقتال  ها خیلی چاپ شد  ولی زندیی شخصی خودم را ن ؛ دوا  ندارم حقیقتا، دراین اا 

ی  کردند این اتفاق بیفتد ولی من دوا  نداشتم ایر هم دق  کرد  باشید هیچوق  مصاحبت 
همسرا  شهدا نرفتم؛ ب  هر حا  هر کسی دالیلی برای خودش دارد ولی در حد امکا  بترای 

ن   –آ  طور ک  خودم فهمیدم  –ها در جاهای مختلف اعی کردم آقا مصطفی را درا   بچ 
خندند( وقتی شتهتیتد  چینی ک  واقعا بود توصیف کنم  چو  شهدا خیلی مخفی هستند )می

شود  ولی باز هم ن   چو  ب  نظر من شهدا را فقط اهتش  ها آشکار می شوند چینهایی از آ  می
ها را بشنااند   چتو  ایتر  توانند آ  ها هم نمی فهمند    حتی زمینی شنااند و می بهش  می

 شدیم  راد خودما  هم شهید می دانستیم شهید چطور و ب  چ  می می

ها اوالی ک  بعد از خواند  زندیینام  شهید بترایشتا  پتیتش  : معموال جوا مصاحب  کنند  
خوااتم نظر شما را  توانم برای کشورم مفید باشم؟ می آید این اا  ک  خب من چطور می می

اید؟اصال فکر کنید مثال من آ  فرد هستتم، یتکتی از  بدانم   ایرتا ب  حا  ب  آ  فکر کرد 
شود و  خوانم ک  ایر من نباشم هم خللی در آ  رشت  ایجاد نمی های علوم پنشکی را می رشت 

 مثش من هم زیاد هس    

 :کمترین کاراا    خانم بلوری

: خیلی از ما درییر تتفتکترات مصاحی  کنند 
 فانتنی ودا  نیافتنی از شهدا شدیم   

طور هستیم  ما  همین : بل  ما هم خانم بلوری
 چو  شهدا را درا  تعریف نکردند  

 

در طول دوران زندگی موردی بود کـه 

چیدی از ایشان آموخته بـاشـیـد و 

 نظرتان متاثر از ایشان تغییر پیداکند؟

ببینید آقا مصطفی یک ویژیتی ختیتلتی 
مهمی ک  داش  این بود ک  در هر حالتی شاد 

ی مشتکتالت و  و پر انرژی بود   با هتمت 
هایی ک  داش  همیش  ناتاهتش بت   اختی

اش  زندیی مثب  بود، همیتشت  از زنتدیتی
خندید، همیش   بهترین لذت را برد  همیش  می

داد،  در کنار لذت و شادابی ب  هم  انرژی متی
کارهای مهمی هم می کرد  این ب  نظر متن 

های آقا مصطفی بود   یکی از باالترین ویژیی
شدند، همیش  نااهشتا   هیچوق  ناامید نمی

ب  خدا یک ناا  امیدواران  بود، همیش  ب  من 
یفتند خدا را کوچک نبین، ازاو چیتنهتای  می

یفتند،  بنرر بخوا ! چینی بود ک  همیش  می
ما تا بخواهیم درس بایریم ختیتلتی زمتا  

برد! آ  تفکرات، آ  عشقی ک  کال باویم  می
بتیت  را  شهدا  یک طوردیار ختدا و اهتش

شتا  را  خیلی رابط  -ب  نظر من  -بینند  می
کردند، شاید ماهتا فتکتر  تکلف برقرار می بی
بی  دا  نیافتنی اند، یعنتی  کنیم ک  اهش می

ها خیلی اخ  اا !  رابط  برقرار کرد  با آ 
کنم، ولتی شتهتدا  طور فکر می شاید من این

شد بت  ختاطتر  خیلی زود ایمشا  وصش می
خیلی بی تکلف بتودنتد!  -ب  نظر من -اینک  

ایستتادنتد   بستند و پای عهدشا  می عهد می
کتردنتد  مثال آقا مصطفی خودشا  تعریف می

وضعی  مالی خانواد  شا  در کودکی خیتلتی 
خوب نبود؛ زمانی ک  نوجوا  بودند در همدا  
یدایی رو دیدند؛ پو  خاصی نداشتند، هما  را 
ب  یدا دادند و هما  جا با خدا شرط کتردنتد، 

کتنتم،  یفتند خدایا من ب  این یدا کمک متی
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کنم این طور نیس ، شما برحسب عالق  یا تقدیر در این رشت  قترار  : من فکر میخانم بلوری
ها با هم متفاوت اا  شما در هما  کاری ک  هستتتی ایتر بتا  های آدم اید، توانایی یرفت 

ای   وفاداری، با دق  و تعهد کارت را انجام بدهی ب  نظر من وظیف  ات را درا  انجتام داد 
ای  ایم یا در هتر رشتتت  ببینید ما کم از مثال پنشکا  یا پراتارا  غیر متعهد ضرب  نخورد 

ای کت   ای یا خیلی مهمی نباشد ولی در هما  رشتت  هایی ک  شاید کارشا  کار هست  انسا 
توانند ضرر بننند ب  آ  ایستم! ایرشما در جایی ک  هستی درا  عمش کتنتی و  هستند می

کند  شاید از هما  طریق توانستی مثال روی یتک  برای خدا کار کنی خدا را  را برای  باز می
هتا  تتوانستتتی روی آ  یذار باشی ک  شاید ایرجای دیاری بودی نمتی ها تاثیر اری از آدم

آید؛ یعنی هترکستی در هتر  طور می تاثیرباذاری؛ مثال دواتا ، همکارا  من ب  نظرم این
ای ای  صادقان  عمش کند، مثش همین پنشکانی ک  در کرونا خدم  کردند، این هتا بت   رشت 

 ای از زما  تبدیش ب  کارهای خیلی مهمی شدند  ظاهر کارهایشا  معمولی بود ولی در بره 

خورد ولی ب  هرحا  وجود شما ب   ای نمی کارهای شما هم درا  اا  ایر شما نباشید ضرب 
ها آ  تعهد را ندارند بتختاطتر  عنوا  کسی ک  تعهد دارید آ  جا نیازاا   چو  خیلی از آدم

 توانند تاثیریذار باشند  همین نمی

شهید اهل سیاست یا بحث های سیاسی بودند؟ در جمع دوستان و فـامـیـل 

 و...؟ خط قرمدشان چه بود؟

طرفدار آقای احمدی نژاد بود و ترجیح میداد ب   33بل ! خیلی ایاای بود   زما  انتخابات 
کرد  خط قرمنش فقتط  ها  ولی بعدا ک  خطاهایش مشخص شد قشنگ انتقاد می بقی  کاندیدا

 آقا بود 

 

چه اتفاقی بعد از شهادتشان دلتان را تسکین داد و احساس کردیـد خـون 

است؟ اگر اتفاق خاص و برجسته ای هسـت خـوشـحـال  شهید ثمرداده

 شویم بشنویم وگرنه خون شهید همیشه پرثمر هست. می

کردند ک  از آقا مصطفتی حتاجت   رفتیم و مردم تعریف می وقتی ک  جاهای مختلف می
هایشا  را تغییر دادند    تغییرات خیلی زیتادی  ها رشت  ها چادری شدند    خیلی یرفتند    خیلی
ها خیلی  ها ایجاد شد  یک عد  ازدواج هایشا  ب  وااط  آقا مصطفی بود  این در زندیی خیلی

هایی بتود  تر بود هما  صحب  چین مهم اتفاق افتاد البت  آ  چینی ک  برای من خییلی از هم 
شا  ب  ما یفتند، توج  خاصی کت  بت  آقتا مصتطتفتی  ک  حضرت آقا در دیدار خصوصی

داشتند مثال یک بار فرمودند ک  من نمیدانم جوا  شما چ  کاری کرد  ک  من هر جتا کت  
 روم ی  تصویری یک یادی از پسر شما هس   مثش عطری ک  درش باز باشد  می

 این ب  نظر من زیباترین اتفاق بعد از شهادت آقا مصطفی بود 

 

شناختید ؟ تا به حال شهید مصطفی از ایشان حرفی  شهید فخری زاده را می

 بودند؟ هنگام شهادتشان چه حسی داشتید؟  زده

ن  متاافان  فقط اامشا  را شنید  بودم؛ با ایشا  برخوردی نداشتم آقا مصتطتفتی هتم 
کرد  حاال اینک  با ایشا  دیداری داشت  و چقدر آشنا بودند را ختبترنتداشتتتم   صحبتی نمی

شهادتشا  هم خب در واقع هما  حسی کت  
هم  داشتند  ولی تفاوتی ک  با بقی  شتهتدای 

ای داشتند غرب  وحشتناکی بود ک  بعتد  هست 
شهادت ایشا  ب  خاطر کرونا ایجاد شد و نشد 
آنطور ک  در شأ  ایشا  اا  برایشا  مراام 

 شود    یرفت 

 

هیچ وقت با سردار سلیمانی دیـداری 

داشتید؟ مثال مندل تشریف بیاورند یـا 

ای ازایشان دارید برایمان بازگو  خاطره

 بفرمایید؟

ن  متاافان ، بنریترین حسرتی ک  من بعد 
از دیدار حضرت آقا داشتم دیدار ایشتا  بتود  
عاشقان  ایشا  را، واااقعا عتاشتقتانت  دوات  

ی مردم ایرا   بارها ایشتا   داشتم  مثش هم 
خوااتند تشریف بیاورند، هماهنگ هتم شتد 
ولی متاافان  توفیق نداشتیم  بارها یفت  بودند 
ک  من دوا  دارم علیرضا را ببینم   حتی روز 
شهادت حاج قاام ک  من منتنلشتا  رفتتتم 
دخترشا  زینب خانم اولین چینی ک  ب  متن 

تتراتم  یفتند این بود ک  بابا یفت  بودند متی
آخرعلیرضا را نبینم  این حسرتِ متاافان  خیلی 

 بنرر تا آخر عمر برای ما هس  

 

ای راجع به شغل  به آقا علیررا توصیه

ی  کنید؟ یا بـه عـهـده شان می آینده

  خودشان گذاشتید؟

ی خاصی ک  ن  خب بچ  ها متدام  توصی 
کند  ولی خب ب  هر حتا   نظراتشا  تغییر می

یویم ک  ایتر  از پدرش و هدفش یهااهی می
باشد ب  آ  را  برود ایر هم ن  ب   دوا  داشت 
 اختیار خودش 

 

به نظر شما اگر شهید مصطفی احمدی 

 02یب جوان  99روشن االن در سال 

کـردن چـه  ساله بودند به سمت پـر

 رفتند؟ خألیی در کشور می
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توانس  شترکت   واال خأل ک  زیاد اا  جاهای مختلف   هما  موقع هم آقا مصطفی می
نف ، انرژی اتمی یا شهرداری و    برود  خأل اآل  ب  نظرمن تولید اا   تولید ملی! حضترت 

رف  ب  نتظتر  کنند؛ ب  ام  تولید می یذاری می ها را با تولید نام آقا چند اا  اا  ک  اا 
توانس  در زمتیتنت  هتای  من  ب  ام  کارآفرینی   اینک  جوا  هارا  ارکار بیاورد  حاال می

 مختلف باشد 

 و کالم آخر   

دهیم از مشکالت کشور کم کنیم حاال چ   ما  بتوانیم با کاری ک  انجام می ا  شاهلل هم 
توانیم  ما  باور کنیم ک  می اش این اا  ک  قبلش هم  مشکالت کوچک چ  بنرر  و الزم 

یذار باشیم  و داتورهای رهبر را فراموش نکنیم یعنی بدانیم آخترش در  ای تاثیر در هر زمین 
خواهتنتد  کشور ما باید تابع حضرت آقا باشیم  از هر جه  دارند حضرت آقا را می کوبند و می
 ایشا  را تضعیف کنند ما باید با کالمما ، با رفتارما ، خودما  را والیی نشا  بدهیم 
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تیرماه کنکور نداریم اما چیییز   سیزدهبندند و برایمان مسجل بود گفته بودند کنکور را به تیر نمی
که مشخص نبود کِی و کجا و در چه وضعی برگزار شدن کنکور بود. برعکس ما را به تیر بسته بیودنید  

گفی  خخیرِ  به تیر اخبار و شایعات و حرف ها  ضد و نقیض، همه صاحب تریبون شده بودند یکی می
مان می داد به دو سه ماه عقب تر که خیال خودش و میا را  گف  خخر ماه یکی هم حواله هفته یکی می

ها بود، ذهن و   این بچهراح  کند اما تنها کسی که تریبون نداش  کنکور ِ بیچاره بود، دل ترسیده
خوانَد، البته که داند برا  کِی و برا  چه درس میخموز  بود که نمی   دانشها  خسته دستان و چشم

 سوال دوم سوال تازه ا  نبود. 
 

ام خن جاس  رفته بودم تا سیاکی   ها  کنکور به شهر قم که منزل عمه خاطرم هس  که نزدیکی
شان را ابزار موفقی  در کنکور کنم، یک روز که با استرس ده یازده روز  بودن و جا  کافی داشتن منزل

هایی از تعویق یک ماهه کنکور شیده و در  مانده تا کنکور از خواب بیدار شدم فهمیدم که صحب  باقی
دس  بررسی اس ، ساعتی که گذش  مسول ذ  ربطی رسما و از طریق رسانه ملی اعالم کیرد کیه 

دانستم باید خوشحال باشم یا ناراح ، خوشحال از  کنکور سراسر  یک ماه به تعویق افتاد، درس  نمی
تر رو  دیوار موفقی  یا ناراح  از امتداد یک کابوس و ارتیداد ها  بیش زمان بیشتر برا  گذاشتن خجر

احتمالی به خاطر این همه ترس و اضطراب، اما ترجیح دادم خن روز به این دوگانه نیریردازم و راهیی 
زیارت حرم حضرت معصومه )س( بشوم و بعد از دل سیر  زیارت کردن قصد جمکران کنم و نماز  با 

 .صفا  دل اقامه کنم

 حسین  جهانگیری    
 دانشجوی  رادیولوژی 
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ا  دارم که همراهم به راه افتاد  و تمام روز را به زیارت و سیاح  پرداختیم، کار  کیه   پایه پسرعمه
در این یک ماه سکون  در قم خرزویش را داشتم و سد کنکور و کرونا مانعم شده بود، خالصه که ییک 

  نحس دیگر  از کنکور گذراندم و سیرخیوش از  روز را بدون دغدغه و ترس و اضطراب و هر زاییده
تان نکند که وارد خانه بشوید و خبر بد بشنوید، احتیمیا  مهل  یک ماهه به سم  خانه ب خدا قسم 

جا بی خبر من دلسوزانه از رو  تیرس گیفی ز از    از همه زنید، عمهخودتان بقیه ماجرا را حدس می
تعویق یک ماهه خبر  نیس  و ده روز دیگر کنکور دار . شوکه شدم؛ مثل وقتی که سطلی از خب یی  
رو  من ریخته باشند. دوباره خن دوگانه جلو  چشمم خمد  حا  خوشحال باشم از پایان کیابیوس ییا 

هیا   ناراح  از مهل  نفس کشیدنی که به باد رف ؟ سخ  بود اما به هرحال گذش ، روزهیا و شیب
خواستیم دانشگاه دیده بشویم، ندیید ا  بودیم که می عجیبی که گفتم تمام شد و ما حا  نسل خب دیده

ها  بزرگ و باکالس دانشجویی، شیوق بیرا  بدید نبودیم اما خوب شوق داشتیم، شوق دیدن کالس
بوفه و فضا  سبز و دارودرخ  دانشگاه، شوق برا  یک  فنجان قهوه داغ در حیاط سرد و سفید پیوش 
شهید بهشتی، اما خب دنیا تا وقتی رو  خوش نشان بدهد که سرِ لج نمی افتد و مدام ساز سیازگیار  
می زند اما امان از روز  که بخواهد سر سازش نداشته باشد که دیگر هرچه التماسش کنی و سازش را 

 کوک کنی نمی نوازد که نمی نوازد. 
 

حکای  ما هم همین بود دنیا حس و حال بد کنکور کرونایی را در کمال سخاوت به ما بخشیده بود 
انگیز دانشگاه بدون کرونا محروممان کرده بود. ما بودیم و دنیییاییی کیه  ها  دل و حا  از همه حس

 .تکلیفمان با سخاوت و خساستش معیلیوم نیبیود
  این دیروزها  سخ  به امروز رسیدند و ما  همه

همگی تسخیر تدریج شدیم، خرام خرام بیه ایین 
ها و حال بد و خانه  شرایط عادت کردیم و با دور 

نشینی خو گرفتیم؛ فقط امیدمان به فرداس ، مثیل 
کسی که برا  استقبال از مسافر خود در فیرودگیاه 
نشسته و چشم به ورود  مسافران دوخته، چشیم 
به فرداها داریم و امید به روشنی و گیرمیایشیان 

اس  و زمان کوتاه کیه  بسته ایم، راه انقدر طو نی
فرص  ایستادن و غر زدن و اشک و خه نداریم اگر 

روییم و گیلیه و  هم گالیه ا  می کنیم راه می
شکایتمان را به زبان جار  میکنیم وگیرنیه کیه 

اراده  ایستاده شکای  کردن کار تیرسیوهیا و بیی
 هاس .

 

.  
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شدم اما خب من اصال خوابم نبرده بود. خن شب تا  ساع  شش صبح بود که باید بیدار می
صبح به هر چیز  فکر کردم، به سه سال زحم  وسختی، به حرف هایی که ممکن بیود از 
مردم بشنوم، به اینکه زحم  ها  پدر ومادر را هدر دادم، به استادانی که بیراییم زحیمی  
بسیار  کشیده بودند و از من انتظار پزشکی داشتن، حتی به اینکه از یک سمراد  چینییین 

وجور کیردم و از  رف  هم فکر کردم. به هر زحمتی بود خودم را جمع نتیجه ا  انتظار نمی
تخ  دل کندم .  دو سه روز  بود که غذا نخورده بودم و فقط با روز  دو سه لییوان چیا  
زنده بودم. تمام فکرم نرسیدن به هدفی بود که حتی نمیدانستم دوستش داشتم یا نه  میرکیز 

کردم کیه نیکینید مشاوره درمیدان ونک تهران واقع بود. در مسیرکه بودیم به این فکر می
دوستی، خشنایی مرا ببیند و نتیجه را بررسد حتی به حالتش بعد از شنیدن رتبه ام که احتیمیا  
تعجب بود هم فکر کردم. رسیدیم. مراحل انتخاب رشته را پش  سر گذاشتم در مرحله خخرکه 

که یک جعبه شیرینی دستم بود  کردم. درحالیشبیه خان هفتم بود باید مشاورم را مالقات می
“ این رتبه کمربند میخواد نه شییریینیی” وارد اتاق شدم و اولین جمله ا  که شنیدم این بودز 

کرد اما اتفاق ، افتاده بود. نگاهی به انتخاب هایم انداخ  و گیفی ز کس فکرش را نمی هیچ
که منظورشان اتیاق عیمیل “  شو  ها احتما  انتخاب بعد  را قبول میبعد از این پزشکی” 

دانشگاه تهران بود. به محض خارج شدنم از مرکز تیز  خفتاب چشمانم را زد و ناگهان حیس 
 پوچی سراسر روحم را فراگرف . با این حال اجازه ندادم کسی متوجه حال ام شود و برگشتیم.
زمان گذش  و نتایج نهایی با خره خمدند. من با شوق فراوان والبته با حسی که میییگیفی  
برخالف میلم بهشتی خورده ام، وارد سای  سازمان سنجش شدم و مثل همیشه حیس مین 

 نگین    کولیوند     
 دانشجوی اتاق عمل   
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گف  و اتاق عمل بهشتی قبول شده بودم. بالفاصله با پدرم تماس گرفتم و به او با  درس  می
شید ناراحتی گفتم که دانشگاه تهران قبول نشدم و بهشتی را خورده ام. پدرم که باورش نیمیی

دانه دخترش شهر دیگیر  ناراحتم سعی کرد خرامم کند و خودش بسیار خوشحال بود که تک
 ماند.قبول نشده اس  و در تهران کنار خودش می

ا ن ” بعد از پدرم به مشاور مذکور پیام دادم و بازخوردشان همچون همیشه جالب بود. گفتندز 
بعد از این همه حال بد حا  باید مشکالت ثانویه را هم تحیمیل “ خوشحال باشیم یا ناراح ؟

کرد از جمله ندیدن دانشکده، ثب  نام غیر حضور ، کالس خنالین و ندیدن هیم کیالیسیی 
ها بزرگ هم شدیم. درس  اس  دانشیگیاه و ها  نود و نه با این سختیهای . ما کنکور 
گیییرییم. بینیم اما در عوض محب  مجاز  را یاد مییمان را ازنزدیک نمیاستادان و دوستان

گیرییم گیریم با خطا  پونصد و دو مقابله کنیم. یاد میهنگام ورود به کالس مجاز  یاد می
ها  استادان استیکرهایشان را بسازیم و چگونه چالش ها  مجاز  را چگونه از اسکرین شات

 برا  پایدار ماندن این رسم ایجاد کنیم.
بیاید از خن طرف هم به قضیه نگاه کنیم، منظورم زمانی اس  که استاد خسته بیاشید. ایین 

دهد صدا هس ، تصویر نیس  یا برعکس تصویر هس  و صدا نیس . حیتیی  ها رخ می حال 
پیش خمده که استاد صوتی پرسیده اس  صدا و تصویر دارید و دوستان پاس  دادند خیییر و 
استاد هم که منتظر رفتن بودند گفتند خب کالس تعطیل تا جبرانی را اعالم کنم. استادان را 
نمیدانم ولی خب من و دوستانم که کنکور  نود و نه بودیم عل  خستگیمان واضیح اسی  

ها  نود و نه خموختیم که بجنگیم و جنگ فقط به معنی ختش و تیر و ما کنکور “.  جنگیدن” 
گوید یک ماه دیگر هیم تفنگ نیس  جنگ یعنی صبح بیدار شو  و ببینی وزیر بهداش  می

ها وق  دارند و شب بفهمی این حرف فقط یک اشتباه بوده اس  و حا  تو بایید بیا  کنکور 
 حال بدت بجنگی.

 
ما کنکور  ها  نود و نه خدم ها  سرباز نمایی بودیم که با ویروسی که ناگهان همچون 

میان گرف  جنگیدیم. ما با تنهایی درس خواندن، ندیدن دوستان ها  تخیلی دنیا را فرا داستان
 و... جنگیدیم. 

البته جنگ اصلی را با دیدن سوا ت کینیکیور 
شد با تمام وجود حس کرد. سیوا ت بیه  می

گونه ا  بود که وسط هر سوال باید نفس می
گرفتی تا فقط بتوانی صیورت سیوال راتیا -

خخرش بخوانی. بعد از خروج از حوزه هیم بیا 
شد  که حس پیوچیی را به رو می  خفتابی رو

کرد. تمام زحمات سه سالی   برای  تداعی می
در این سوا ت و این چهار ساع  خیالیصیه 

 شده بود.
 

متاسفانه جنگ همچنان ادامه دارد. جشین 
ورود  دانشگاه هم مجاز  بود و حیتیی بیه 
بهانه جشن هم نشد دانشکده را بیبییینیییم. 

ها یا بهتر اسی  بیگیوییم  خالصه تا کنکور 
ورود  ها  نود و نیه را نیکیشیییم خروم 

 نمیگیگیریم 
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هامو باز کردم؛ درحالی که تو عالم خلسه جمالت دیشب بیه با صدا  زنگ ساع  چشم
تر که فکر اما بیش“.  فردا همون شنبه رویاییته پس امروزتو با قدرت بساز” شد خودم تکرار می

تونه ده دقیقه صبر کنه تا بسازمش، برا  همین تصمیم گرفتم از این ده کردم دیدم خینده می
ها راه انداخته بودند از دقیقه به نحو احسن استفاده کنم و بخوابم. با تق و توقی که هم اتاقی

جا که یک دقیقیه خواب پریدم و با یه نگاه به صفحه موبایلم فهمیدم که خواب موندم. از اون
تاخیر در بیدار شدن معادل پونزده دقیقه تو صف موندن برا  مسواک و مخلفاته تصور کنیین 

قدر دیر کرده بودم چقدر تو صف موندم، اما با این همه خیالم راحی  بیود کیه منی که این
 تونم این خان رو سریع رد کنم و به سرویس برسم. صبحانه ام  از دیشب خمادس  و می

تو  این خیال خوش بودم که در یخچال رو باز کردم تا شیر کاکائوم را بیردارم کیه دییدم 
نیس . شروع به تفتیش یخچال کردم اما اثر  ازش نبود که نبود. با یه بیسکوی  سر و تیه 

ها پایین می اومدم پاهام هامو پوشیدم. همچنان که از پلهقضیه را هم خوردم و سه سوته لباس
قیدر کردند. چشمم به سرویس افتاد؛ هر چیههم تو  کفش ها مکان مناسب شون را پیدا می

بوس رو متوقف کینیه،  دویدم تا شاید کسی منو ببینه و مینی زدم و میکه بیشتر دس  و پا می
ا  اون از من دورتر میشد. حا  وقتش بود که دس  تو جیب مبارک کنم و با صرف هیزیینیه

 گزاف برا  تاکسی بتونم به کالسم برسم.
در کالس رو باز کردم و در حالی که در مقابل سی و هش  جف  چشم باید غرولند و طعینیه 

رو تحمل می کردم، سعی کیردم “  رسیدیم خدمتتون کرد  ما میصبر می” استاد با مضمون 
بیه “  دیر رسیدن بهتر از زش  رسییدن اسی ” خودم رو موجه جلوه بدم و  با استناد به جمله 

 نیکو         احمدی   
 دانشجوی دندانپزشکی 
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خودم دلدار  بدم.  هر چقدر که به لحظات خنتراک  ناهار نزدیکتر میشدیم، فاصله شیکیم و 
ستون فقرات من هم کمتر میشد تا بالخره خشرزباشی سلف مون با یه قورمه سبز  عار  از 
هر گونه عطر و گوشتی از خجال  شکممون درخمد. بماند که باتوجه به همزمانی کوتاه شیدن 

 پذیر بود.  چمن ها  حیاط دانشگاه و سرو قورمه سبز ، طعم و  مزه غذا  سلف کامال توجیه
دم ها  غروب لباسامو پوشیدم تا شام همه هم اتاقی ها و میوه شبانمون و بسته صبحونیه  دم

فردا رو تحویل بگیرم. این وظیفه   خطیر امشب به عهده   من بود. جور  که برا  منتقل 
کردن سالم محموله تا اتاق باید دوتا دس  دیگه هم قرض میکردم. در قابلمه رو کیه بیاز 

شد وجود گوشی  در خن را  کردیم با استانبولی ا  مواجه شدیم که با چشم مسلح هم نمی
تشخیص داد. بعد هم تصمیم گرفتیم برا  یک شب هم که شده درس بخونیم و به وظییفیه 
دانشجوییمون عمل کنیم... چند دقیقه گذشته بود که سر اولین پاراگراف از جزوه دچار ابیهیام 
شدیم و به رفع اشکال پرداختیم؛ تا پاسی از شب فسفر سوزوندیم و با بحث شیرین ناهار فردا 

بامداد جلسه رو  بدون دستاورد  خاتمه دادیم. و بدینگونه این روز  ۳رو چه کنیم؟ در ساع  
 هم به شنبه ها  قبلی پیوس  و شروع زندگی رویایی من به شنبه بعد  موکول شد 
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کرونا، کنکور، دانشگاه  اگر این سه کلمه را به همین ترتیب در نظر بگیریم در واقع خیلی 
خموز دبیرستانی را توصیف کردیم که پله به پله  سر  دانش کوتاه و مختصر داستان زندگی یک

خموزان بیودم.  رو شدند و البته من هم یکی از این دانش به کدام از این وقایع وحشتناک رو با هر
عزیزم، خییلیی ” چی تماس می گرفتند که  که کارها رو به روال بود و از طرف قلم دقیقا زمانی

 “.کنی، فقط سعی کن ترازت با  تر بره، خزمون بعد  رو بترکونخوب دار  پیشرف  می
اعالم کرد که ویروس جدید  در چین پیدا شده و زندگی در ووهان بیه حیالی   ناگهان اخبار

ها از چین لغو شد ولی در خخر باز ویروس کرونا وارد ایران شد. همچینیان  تعلیق درخمده. پرواز
ها به خاطر خوردن سوپ  که شایعاتی در مورد ویروس کرونا و فحش و بدوبیراه گفتن به چینی

-شدم با جکخواندم و هر وق  خسته میخفاش ادامه داش  من هم خیلی ساک  درس می
گذراندم، خیلی خوشحال و سیرمسی . اصیال  ها  خنده دار کرونایی اوقات فراغتی هم می

تیر  چاره دیگه رسما از این هم تینیهیا گیر و بی ها  گوشه که ما کنکور   کردم فکرش را نمی
 خندیدیم و خوش بودیم، از دس  بدهیم. زمین شناسی را که می شویم و همان دو ساع  زنگ

برنامه شدم، صبح تا شب در کیانیون گیرم خیانیواده  اوضاع خیلی تغییر کرد و من خیلی بی
خوردم .از یک جایی به بعد هیچ چیز برا  بر  دیدم و در هیچ تفریحی هم کم نمی تلویزیون می

گرداندن من به درس موثر نبود ا  تلنگر خانواده. خودم هم فهمیده بودم که دیگیه شیورش 
ها برنیامیه میا را رف  وبه قول بچهریز  هم کارها پیش نمی درخمده بود ولی واقعا با برنامه

تر می ماندیم. دیگر نه فشار مدرسه و نه زور خزمیون هیا   تر و عقب ریخ  و هی عقب می
چی با  سرم بود. خالصه وضعی  عین خط صاف الکترو کادیوگرام شده بود. به هر حیال  قلم

 مریم        آجرلو    
 دانشجوی    پیراپزشکی 

نشریه ایستگاه نیایش  26
  99/ اسفند 62شماره 



با دو بار اف  تراز شوک به من وارد شد و برگشتم به درس خواندن ولی تقرییا اواخر فروردین. 
جید  هیم پیییش    دقیق والبته تمام این مدت درس را کنار نگذاشته بودم ولی با برنامه

کم بحث ها  داغ تعوییق  انگیزه بودم. اواخر اردیبهش  ماه بود که کم رفتم و ناامید و بی نمی
ها رو  من دقیقا همان کار  را می کرد که برجام با مل  میا  زمان مطرح شد. تاثیر این خبر

کردم کیه زمیان  خدا می  شد  وخداکرد. هر وق  اسمش می خمد، نفس در سینه ام حبس می
  ها  این مدت را جبران کنم.تر بیافتد تا بتوانم کاستی کنکور عقب

چند که ایین زمیان  کنکور دو ماه به تعویق افتاد و من از این باب  خیلی خوشحال بودم هر
ام را پایین خورد. دقیقا یک هفته به کنکور مانده بود کیه  تر باعث خسته شدنم شد و بازدهبیش

دوباره این باز  مسخره شروع شد. اخبار خیلی جد  با تیتر قرمز اعالم کرد که دوباره امکان 
دانستم این خبر هنوز قطعی نیس  ولی دیگه دلم که می تعویق زمان کنکور وجود دارد. با این

افتد. تصمیم گرفتیم ییک روز بیه خیودم  تر میرا صابون زده بودم که دوباره کنکور عقب
ماند کیه در  استراح  بدهم. یک روز استراح  درهفته خخر کنکور فاجعه اس  و مثل این می

 مسابقه   دو، دونده ا  یک دور استراح  کند.  یک 
خیلی شیک و راح  یک روز تمام را استراح  کردم به این امید که از فردا تا خود روز کنکور 

بند  کنم. درس   همان شب اعالم شد که کنکور در  روز  جمع خیلی خوب درس بخوانم و
ترین شوک  شود. با شنیدن این خبر بزرگتعیین شده یعنی جمعه سی یکم شهریور  برگزار می

افتد. دقیقا  تر میکردم مثل سر  قبل این بار هم کنکور عقب زندگیم به من وارد شد. فکر می
بند  وق  داشتم در حالی که برنامه جامعی هم نداشتم و خیلی گیج و پیر  پنج روز برا  جمع

ها را  دوره   خخر هم خوب و منسجم درساسترس بودم. هر جور شده تالش کردم هفته
  هفته   بعد در  کنکور عذاب وجدان نداشته باشم. خالصه با تمام این پستیی کنم تا جمعه

و الکل وارد جلسه می  ها روز موعود فرا رسید و ما به عنوان اولین نسلی که با ماسک و بلند 
 شوند، رفتیم که خزمون بدیم.

 
کردند و گفتند ایین  ها این بود که ما را عضو یک کانال تلگرامیحاصل تمام این زحم 

ا  دقیق و منسیجیم دارد. جا دانشگاه اس . درس خواندن در دوران کرونا جدا نیاز به برنامه
کردم خیلی کار سختی نخواهد بود و مطمئن بودم که از پس تمام کار ها بیر اوایل تصور می

هیا  خیم .در ابتدا کالس ها خیلی پر شور و خوب برگزار می شد وحتی اساتید در گیروهمی
هیا -  بچیهشد همه ها  کوچکی داشتند که مطمئنا باعث  میواتساپ یا حتی سامانه نوید 

ها را بخوانند و بی خیال نباشند. این وضع خیلی دوام نیاورد و کم کم بعضی از اساتییید درس
کردند و اصال مشکلی دارند یا نه. بعضی از اساتید هیم  ها چه میدیگر برایشان مهم نبود بچه
اند و فقط در حد یک نصیح  اکتفا کردند ،که مثیال فیالن درس کال درس را کنار گذاشته

دوران دبیرستان و کنکور را بخوانید، ولی من نمی توانم فعال در این اوضاع چیز  تیدرییس 
قدر پی گیر و با مسئولی  هستند، که حتی نمی توانیییم از کنم .البته برخی از اساتید هم اون

شان سر بریچیم و مثال از شان بخواهیم که فایل خفالینشان را بار گیذار  کالس ها  خنالین
ها و سالین کند بسته بودن کتابخانهکنند. در این اوضاع مطمئنا چیز  که شرایط را دشوار می

ها در کل زندگی من رسوخ کرده، ساع  خوابیدن و بیییدار ها  مطالعه اس . این بی نظمی
  -قدر تغییر کرده که مثال همین چند وق  پیش وقتی طرفداران ترامپ گینیگیرهشدنم خن

کردند و تقریبا ساع  یک شب بود، من بیدار بودم. اصال انگار به وقی  خمریکا را تسخیر می
کند و فقط من این ها بیداد میها در خیلیگیکنم .خالصه که این بی برنامهخمریکا زندگی می

ها تا دو یا تر خنها را نگاه می کنم دقیقا بیشطور نیستم، وقتی خخرین زمان خنالین بودن بچه
چینینید سه شب بیدار اند. ولی بعضی از بچه ها  تهرانی هم هستند که خیلی پایه برنامه می

بیرون رفتن و خوش گذرانی و اصال برایشیان 
مهم نیس  که کرونایی هس  و دانشیگیاه 
دقیقا به همین دلیل تعطیل اسی . در هیر 
صورت امیدوارم کرونا  چینی زودتر بیرود و 
کرونا  انگلیسی هم پایش به ایران باز نشود. 

دانیم چیرا کسیی بیه  راستی من هنوز نمی
گویید،  کرونا  انگلیسی فحش و بدوبیراه نمی

مگر این نوعش کم تر از نوع چینی خدم میی 
کشد؟ در هر صورت خدا کند که دانشگاه هم 

  مظلوم باز شود تا ما جماع  دانشگاه ندیده
 زودتر به خن برسیم.
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با سالم خدم  همه دانشجویان و سالمی ویژه محضر ورود  ها  جدید من جمله خودم 
یا به قول ترم با یی ها، ترمک  میدونم که هممون با دیدن کارنامه قبولی خیال کردیم کیه 

رو شکونده، مشتی محکم بر دهان حسودان و عنودان زده  ۹۹فرسا  کنکور  شاخ غول طاق 
عیرض  ۹۹و به زود  قراره وارد دنیایی رویایی شیم که پایان نداره اما اینجا بود که کووید 

اندامی کرده و با گفتن داداچ دار  اشتباه میزنی. مگه از رو نعش من رد شی که پات به حیاط 
دانشگاه برسه... هتک مارا اتک کرده و شور و اشتیاق ما برا  دانشگاه رفتن را کیور کیرد.

، بیکار ننشسته و به هم  غیییور دخیتیران و ۹۹ها  دلبند  )خدایش جزا دهاد( البته ورود 
 پسران سال اولی، گاها اوضاع را چند گامی هم جلوتر از سال تحصیلی حضور  پیش بردند؛

قدم اول انتخاب نماینده بود که با توجه به استقبال پرشور هم دوره ا  ها  گرامی، تنها فرد  
داوطلب این مسئولی  خطیر را گردن گرف . به سان انتخاب شدن کیم جونگ اون به عنوان 
رهبر کره شمالی در رقاب  هیجان انگیز خودش با خودش.  قدم دوم تعامل با همیکیالیسیی 

بایس  به واسطه پروفایل هایشان کیه  هایی بود که هرگز خنها را زیارت نکرده بودیم ولی می
بعضا به جا  عکس خودشان عکس چاقو، جوکر، کوسه و امثالهم قرار داده بودند، عالوه بیر 

 پی بردن به جنسی  و شخصی ، راه برقرار  ارتباط با خنها را نیز کشف می نمودیم.
بعد از این ها رسیدیم به چالش بزرگ رفرنس یا جزوه؟  که از جمله اپیدمی رفتارها  ترمکی  

هاس  و بعداز مذاکرات نفس گیر  که انجام شد، قرار بر این شد که به دور از فانتز  گرایی 
و جوگیر ، اقدام به نوشتن جزوه بِنُماییم و از اونجایی که تا زور با  سرمون نباشه، جزوه هم 
تحلیل داده نمیشه، مسئول جزوه ا  نیاز بود تا با اعمال فشار بر گروه جزوه نویسیی بیاعیث 

 نیـکو        احمدی   
 دانشجوی دندانپزشکی 
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ها کیلومتر ها از هم فاصله داشتند، تنها  ها می شد ولی چون همکالسی تحویل سر موعد جزوه
چاره مسئول جزوه ارسال پیام و گیف ها  مظلومانه تر از گربه چکمه پوش در اوقات مختلف 

روز و برانگیختن احساسات انسان دوستانه گروه جزوه نویسی در راستا  تحویل به موقع  شبانه
محموله منثوره بود.  نوبتی هم که باشه نوب  نویده  نه نه اشتباه نکنید نوید همکالسیییمیون 
نیس . سامانه خموزشی ا  هس  که به یمن حضور کرونا باهاش خشنا شدیم و کل تیرم در 

 حال سر و کله زدن با اون بودیم که یا اون بود و ما نبودیم یا ما بودیم و او نبود.
عیار بود که موسییقیی  جونم براتون بگه که کار کردن با این سامانه یه کمد  کالسیک تمام

متنش گاها با نق و ناله بچه استاد و در قابلمه مامان بچه ها تو خشرزخونه همیراه بیود. امیا 
گذشته از این ها یکی از مزایا  سامانه نوید تقوی  مشورت بین دانشجویان بود به طور  که 

کردیم. از اونجایی کیه  ما در کوچکترین خزمون ها و تک تک سوا ت به این مهم توجه می
سال با یی ها چهار تا پیراهن بیشتر از ما پاره کرده بودند، توصیه ها  قبل از شروع کیالس 

 کردند تا در طول سال تحصیلی رستگار شویم؛ از جمله اینکه؛ ها را به ما گوشزد می
تو دانشگاه با اساتید سر و کار داریم نه معلم. چیز  به عنوان زنگ اتمام کالس نداریم. برا   

رفتن به دستشویی نیاز  به اجازه گرفتن نیس  اما  نمیدونستن که قراره ما ترمکیی هیاییی 
ردولوتش میل کنه.  ترم اول بیا هیمیه  باشیم که وسط کالس قهوه دبل اسررسوشو با کیک

اتفاقات تل  و شیرینش مثل برق و باد داره میگذره و این روزها که به پایان نییمیسیال اول 
کنیم که میشه از راه دور هم به همه احترام گذاش  و  تحصیلی نزدیک میشیم فراموش نمی

 هوا  همدیگه رو داش  و به قول معروف نزدیکی در فاصله نیس  در اندیشه اس .
 دل من شدند.  مرسی از همه دانشجوها و عزیزانی که مهمون اندیشه 
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هم به دانشگاه باز شد؛ البته فقط عکس دانشگاه را دانلود  ۹۹با خره پا  کنکور  ها  
کرده ایم... خب اشکالی ندارد میتوانیم بجا  پایمان باز شده، از عبارت پی د  اِفمان باز شده 

استفاده کنیم که البته ما نیمسال دومی ها پی د  اِفمان  هم باز نشده چه برسد به اینکه 
 پایمان به دانشگاه باز شود، جا دارد بگویم ما هنوز خپلود هم نشده ایم 

بگذریم... قطعا ما اولین نسلی هستیم که روز اخر مدرسه نمیدانستیم کیه روز خخیر دوران 
وق  از مدرسه فارغ التحصیل نشدیم، یک روز برا  اخرین بار پیا   مان اس ؛ ما هیچ مدرسه

سیاعی   ۲دقیقه  ۵تخته رفتیم، انتظار زنگ تفریح را کشیدیم)خن هم در زنگ ریاضی که هر 
روز برا  اخرین بار ادا  معلم هایمان را درخوردیم)البته کامال واضح اس  که ما  میگذرد ( یک

روز برا  اخرین بار با دس  کثیف پفک  احترام معلم هایمان را داشته و خواهیم داش  ( و یک
 خوردیم 

 باورتان می شود؟ دس  کثیف 
 صدا  ناله میاداا  قشنگ دل  شکسته 

اگه دل  شکس  التماس دعااا یه خبجوشم برا  من بیارید بی زحم   اهِم اهِم...داشتم 
 میگفتم

امسال سال عجیبی بود؛ تا امدیم برویم مدرسه، کل کشور بخاطر خلودگی هوا تعطیل شد 
 )البته به جز فیروز کوه و دماوند بد بخ (

 سارا          عسگری   
 دانشجوی     پزشکی 
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هزار تومانی مدرسه نرفتیم   ما در این مدت کوتاهیی  ۳بعد هم یک هفته ا  به لطف بنزین 
که مدرسه رفتیم چیز ها  عجیب و غریب، کم ندیدیم  هر کدام از ما موجیودات عیجیییب 

اش (را  ساع  درس میخواندند البته یادم رف  )عین چیی ۲۲الخلقه ا  را دیدیم که روز  
تا تس   ۵۲۲۲بگویم )هیچ وق  راس  یا دروغش مشخص نشد( نها به گفته خودشان روز  

میزدند . این جانوران فقط و فقط در زیستگاه خود زنده میماندند )بوم سازگان این میوجیودات 
هایشان بود( دانشمندان میگویند این جانوران ابتدا انسانهایی بودند که طی یک جیهیش  اتاق

ژنتیکی به این موجودات تبدیل شده اند، اما از نحوه تغذیه و جف  گیر  خنها هنوز اطالعاتی 
در دسترس نیس    خالصه اینکه رسیدیم به ایام کرونا و رعای  پروتکل ... قبال اگر به کسی 
میگفتیم پروتکل ....میگف  خودتی بیشعور )گروه ویراستار  به جا  واژه منحوس بییشیعیور 

مان مخدوش نشود(یا اینکیه  اند تا ذهن جوانان غیور سرزمین کلمه بی تربی  را در نظر گرفته
 میگفتند پروتکل؟ تا حا  نخوردم خوشمزس ؟

اما حال همین پروتکل عزیز دهانمان را خسفال  نموده اس  .... رسیدیم به زمان کنکور ....که 
دانستیم دقیقا کی باید برویم و به قول این مشاور ها  کنکیور البته تا چند روز قبلش هم نمی

عده شایعه پراکن میگویند سوا ت کنکور لیو رفیتیه  )سررررنوشششتمان را رقم بزنیممم( یه
 بوده    شایعه پراکن ها  عزیز بروید خدا را شکر کنید که جوابها لو نرفته بود 

سوال که چیز  نیس .. سوالو کی داده کی گرفته  وقتی مسئو ن برگزار  میگویند لو نرفته 
 یعنی نرفته دیگر  شب اعالم نتایج را که دیگر یادتان هس ...

صبح  خخر کدام )نقطه چینی( این ساع  بیدار اس ؟  جا دارد بگویم خن شب همیه میا ۲۵ز۲
اند با اجیازه    نقطه چین بودیم... )گویا گروه ویراستار  نقطه چین را با  کلمه جغد پر کرده

 پسندم  شما چطور؟ شما من که کلمه دیگر  را می
 میگویند  دانشگاهمان خیلی برف میبارد و همش سر با یی دارد 

 من که یک عدد داریوش شجاعیان درون دارم که )فرت وَ فرت( مصدوم میشود .
 خدا کند که با این سربا یی معروف رباط صلیبی پاره نکنیم 

 القصه
 ما کنکور دادیم 

 بدمم دادیم 
 ما ا ن در خوابگاه سکون  نداریمم

 هیچ داغی ازین بدتر نیست  هیچ ننگی ازین بدتر نیسس  
 ما میخوایم به دانشگاه بریممم

 فقط بذارید بریمممم
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هاتون رو برامون بفرستیدد  بده برای اضافه شدن به ما فقط کافیه متن
مون در اینستاگرام،  اضافه بشیدن و ا  مون در تلگرام یا صفحهکانال
جا با ما مرتبط بشین  بنویسید و توانایی خودتون در نوشدتدن رو اون

 ارتقاء بدید 

@Sbmu_niyayesh 

t.me/Sbmu_niyayesh


@Sbmu_niyayesh 

در طریق القدس، دست مجروح شده ولی پا هرگز سست نخواهد شد.راه همچناناا ادامن  

تر از قبل. لحظن  دارد. آا کوه جواا، محاسای سفید کرده اما همچااا کوه است! حتی محکم

کمتر از س  ماه دیگر اعالم پایاا داعن  و ” زند: موعود رسیده؛ کوه خودش دارد فریاد می

پژواک  تمام کوهسنتناا را پنر کنرده. “  حکومت داعشی در این کره خاکی خواهد بود.

جاست ک  ژنرال بی سای ، سای  سر ملت شده.  انگشتر عقیق  ایابار برازنده تر از قبنل  این

آید مگر آنک  دستی قطع شده باشد! همانطنور کن   است! این انگشتر از انگشت بیروا نمی

از  «!ات را ببوسم  ن  گذاشتاد لمست کام و ن  گداشتاد دست قطع شده»گوید: زیاب  می

فرماندهی کربال ماناد حسین)ع( تا جدا شدا دست از بدا ماناد عباس)ع(؛ سلیمانی تمنامنا 

 ها سلیمانی شدند اما ما هاوز اندر خم یک کوچ  ایم. حماس  است. یک سال گذشت ؛ خیاباا


