




 حضرت دوست  به نام

 سالی گذشت و سال دگر رسید..

 و فرصتی که دوباره به ما داده شد..

 برای شروعی دوباره..

 زندگی کردن..

 خوب بودن..

 ساختن روزهای خوب..

 دل را مهیا کنیم برای تولدی دوباره..

 عرض ادب و احترام خدمت تمامی خوانندگان عزیز نشریه خط قرمز...

خدا را شاکریم که توانستیم باهمدلی و تالش دانشجویانی صاحب اندیشه،شماره پانزدهم نشریه خط قرمزز 

 را تقدیم نگاه شما عزیزان کنیم..

 در این شماره از معجزه ای به نام عشق،از حال خوب و.. سخن گفتیم..

 امیدوارم از مطالعه این شماره لذت ببرید.

 حق درپناه

 سخن سردبیر
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 سازو آوازمان،

 کوک نبود 

 از تمامِ آواز هایِ زندگی،

 این یکی خوب

 نبود

 از صفایِ حرف هایِ دمدمی، 

 ساختیم،

 خانه ای منتهی به راهِ جدایی

 سوز و آه داشت آن عشقِ قدیم

گریه هایِ بی اَمان داشزت آن دوریِ 

 عظیم

 زندگی از زبان،   سبک

 بی ما خوش نبود

 در نهایت تکبیر گفتیم به من،

 آخر، ما 

 خوش نبود

 سیرتی از همراه،

 در رویایِ من بی تو، 

 سیرت نبود

 اما آه که آخر سیرتت بر ما ناخوش، 

 نمود

 آه و افسوس از قصه ی،

 یکی بود بی تو کس نبود

 که منتها این قصه،

 بدونِ ما خوش نمود

 ابتدای راه لبخند هایِ بی اَمان 

 چه کنم که آخرش اشک،

 بر گونه ها رخ می نمود

 تو از نبودم غصه ها داشتی 

 من به وجودت قهرها کردم، 

 مُنتهی به آشتی 

 نه ولی 

این گفت و گو در ابتدا خیزو جسزتزی  

 بود

 از جوانی و نادانیِ ما 

 هیس

 سکوت، هیچ مگو

 عاقلی از تجربه حاصل شده،

 تجربه از انتخاب اشتباه

 من تمام رویایم وجودِتو بود 

 عجبم رویای تو به رویایم بند نبود

 من و تو عهدِ یک عمر عاشقی بستیم

 حال، 

 اما از عشق و عاشقی باز جستیم

ای وای که باور نمیکنم قسمِ جزدایزی 

 بستیم

 اتمامو  تمام  اشکال ندارد 

من و تو فقط دیر فهمیدیم که مناسزبِ 

 هم نیستیم

  :نوشین رفیع زاده افشار شاعر 

 )عشق اشتباهی( 

 برشی از زندگی
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 روزهای کنکور !

روزهایی که با امید به آینده میتوان تحمل و سپری کرد.ازهرکس بزخزواهزی 

یکی از دوران طاقت فرسای زندگیش را بگوید احتماال اشاره ای به روزهزای 

 سخت کنکورش میکند.

تمام این سختی ها وقتی شیرین میشود که با قبولی در دانشگاه همراه شزود 

 و فرد دانشجو نام بگیرد.

االن دیگر آن جوانی که از دوی ماراتنِ کنکور  گذر کرده،اصطالحا ترم اولزی 

 نام گرفته؛ ترم اولی ای که وارد برهه ی جدیدی از زندگی شده. 

احتماال در این بین احساس گیجی و سردرگمی هم به سراغش می آید کزه 

باید بگویم کامال عادی است و همه ما که روزی در همین موقعیزت بزودیزم؛ 

 همین حس را داشتیم...

 ناآشنایی نسبت به محیط دانشگاه مانند سلف و آموزش و دانشکده ها !

 اما چیزی  بیشتراز پیدا نکردن سلف دانشگاه ممکن است پیشامد کند. 

مثال دو جوان شیک و پیک که روزهای اول تجربه ی زندگی شان در دانشگاه 

را درحال سپری هستند به یکباره نگاه در نگزاه گزره خزورده و بزه قزول 

 معروف؛دلشان میریزد...

ازینجاست که حس عاشقی در این دو ایجاد میشود و حاال دیگر وای بزحزال 

دوستان صمیمی شان!! روزی ششصد بار خاطره ی اولین بار دیدنش را بزرای 

رفیق شیش اش تحلیل میکند و اخر این  تعریف احتماال به این جمله خزتزم 

 میشود:بنظرت اونم از من خوشش اومده؟!!

خب حاال ممکن است واقعا جواب این سوالش آری باشد و طرف مقابزل هزم 

که ممکن است هم ورودی باشد؛ خوشش آمده و ممکن هست که ایزنزطزور 

 نباشد. 

حاال یک دانشجوی اندک ترمی می ماند ویک ذهن که کم کم دارد درگیر و 

درگیر تر میشود. روزی چندین بارمینشیند خیره به نقطزه ای و هزالجزی 

میکند که چه شد این اتفاقات   افتاد. تمام وقایعی که چند لحظه بزیزشزتزر 

طول نکشید را بیشتر مرور میکند تا اینکه کم کم ذهنزش درگزیزر مزاجزرا 

 میشود و فکر وخیال بیخیال او نمیشود. 

ممکن است این ماجراجویی ذهنی بیشتر و بیشتر شود و تمرکز او را نزیزز 

 مختل کند. 

گاها سعی کند تا شناخت بیشتری از طرف پیداکند. مثال صفحه ی مجازی او 

را دنبال کند تا به شناخت بیشتری از وی برسد. یا اینکه کامزال اتزفزاقزی و 

روتین و درحد صدم ثانیه باز او را ببیند. اگر همکالس او باشد که این مالقات 

ها بیشتر هم میشود. و کم کم حس عاشق شدن به معنای واقعی به جانِ وی 

 می افتد.

 

 

  عاشقی با فرمت جدید
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همه ی این ها به کنار؛ وای به حال آن لحظه ای که در قزاب  

 مجازی دو دل نه صد دل عاشق  دیگری میشوند...

 اینجاست که عشق فرمتی جدید میابد...

فرمتِ امروزیِ دو روزه ای که رخِ یار را از قالبِ زیبای دوربین بزا 

مشتقاتِ افکت و ادیت و میکایپ دیده وخامِ خام و بدون شناخت 

 است...

 

همین واژه عاشق شدن کلی مسئولیت به زندگی ادم می آورد. از 

مسئولیت ذهنی و عدم تمرکز  تا کارهایی که باعث میشود بقیزه 

حساسیت پیدا کنند و ازین احساس بعضاً چیزهایی دستگیرشان 

بشود وشروع کنند به تجزیه و تحلیل روابطی که اصزال شزکزل 

 نگرفته! 

در این بین فرد بعداز درگیری و کلنجاری که باخود دارد ممکزن 

است یک تصمیمِ آنی بگیرد و بخواهد که این مسئله را با خزود 

 فرد مطرح کند تا از احساسات او نیز باخبرشود. 

اوجِ این بی خواب و خوراکی ها وقتیست که میفهمد درگیرِ یزک 

حس یک طرفه شده است و تمام این اتفاقات به ظاهر عاشقزانزه 

فقط یک حادثه ی روتین بوده که خود فرد به این اتفاق شاخ و 

 برگ داده. 

ساله میماند با فکری که اینهمه مدت  ۹۱-۹۱االن دیگر یک فرد 

مشغول بوده و روزها و فرصت هایی کزه بزخزاطزر ایزن حزسِ 

زودهنگام از دست داده و حاال بعضاً امکان دارد دیزگزر حزالزت 

روحی و ذهنی سابق و ارامش قبلی از وی سلب شود و خزوش 

بینانه تر این است که به مرور به فراموشی سپرده شزود و فزرد 

 درگیری کمتری با آن داشته باشد.

شور و شوق پوشالیِ اولیه کجا و پژمردگی و افسردگی بزعزد از 

 واقعیت کجا؟!!

 

 فاطمه کاربخش
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ترین روابط عاطفی، روابطی هستند کزه در  موفق

شود. به بیانی  آنها استقالل و فردیت افراد حفظ می

دیگر، روابطی که به وابستگی و تجاوز بزه حزریزم 

شوند به سرعت فرسوده شده و از  یکدیگر آلوده می

 روند.  بین می

 

از طرفی دیگر، اگر این استقالل از حد خود فزراتزر 

جایی برسد که دو نفر نتزوانزنزد بزا هزم  رود و به

صمیمیت سالم داشته باشند و به وحدت و یگانگی 

بیند و از بزیزن  وقت رابطه آسیب می برسند، آن 

 رود.  می

 

همچنین، اگر دو نفر آنقدر به هم وابسته باشند که 

های دیگزرشزان در  های دیگر زندگی و نقش بخش

گزذرد کزه  زندگی را کنار بگذارند نیز دیری نزمزی

رود. بنابراین، آنزچزه  دیده و از بین می  رابطه آسیب

در کنار حفظ استقالل و فردیت مهم است : تعادل، 

 عشق، احترام و امنیت است.

 

بلوغ روانی یعنی اینکه بدانیم چه چیزهایزی بزرای 

دیگران اهمیت دارد آن را درک کنیم حتی اگر آن 

چیزها برای خودمان اهمیت چزنزدانزی نزداشزتزه 

باشد.گاهی برای اینکه کرم پروانه شود ،سزخزتزی 

تاریکی پیله و تنگنای آن را تحمل می کنزد؛بزرای 

 پختگی سختی کشیدن مالک کار ماست.

 

 فاطمه شمس الدینی

 روابط پخته
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 باران زده بود ! بوی خاک نم خورده و سکوتی که مرا به خود میخواند !

 این بار راه فراری نبود ... کلماتم همان کلمات سرکش گیر افتاده بودند!

 رو به روی سوالی نه چندان فلسفی !

 این بار به چشمانم زل زده بودند و میپرسیدند؛ عشق چیست ؟!

نگاه های راز آلود ،فکر کردن های قایمکی یا همین سکوتی که مزرا درگزیزر 

 خودش کرده بود ! اینکه عشق چه بود را درست نمیدانم !

اینکه عاشق بودم را هم نمیدانم اما به همین وضوح میتوانستم بگویم من آن 

 آدم قبل نبودم !

آمده بود صدایم کرده بود مرا به انقالب کشیده بود و حاال من بودم و اویزی 

 که نیست ! آتش در دستش داشت یا تبر ؛ نمیدانم !!

اما از من جز ویرانی نمانده بود ، مرا به آرامی به نوازشی که مرا با خزودم در 

 انداخته بود درگیر کرد .

آرام گام برمیداشت و مرا این من که جز خود کسی را ندیده بود را با خود رو 

به رو میکرد ! او خودم را میخواست تک تک ذرات وجودی را که باید آن را به 

آتش میکشیدم، تا باز یک بار دیگر به پر سیمرغی که برای فراخوانزدنزش در 

 میان وجودم جا گذاشته بود برسم !

 آمد به آتش کشید آنقدر که رسید به همان پر سی مرغ !

عشق کار خودش را کرده بود آنقدر به آتش کشیده بود که باالخره سی مزرغ 

 سر و کله اش پیدا شده بود...آمده بود !

 نه آنقدر زود ،نه آنقدر دیر ؛به موقع !

 همان لحظه ای که گم شدن را میان خاکستر خود حس کرده بودم ...

لبخند زده بود ،شنیده بود،به آرامی راه رفته بود و از تمام غزل های عاشقانزه 

 گذشته بود ! تمام ضمیر های تو را کنار هم گذاشته بود و به من رسیده بود !

 چشمانش دیگر جهان را مانند قبل نمیدید ؛

 جهان عوض شده بود یا او را نمیدانم ...

 گمانم مهربان تر شده بود؛چشمانش را میگویم ...

 آرام میگذشت ...

 

و به همان اندازه ای که گمانش نمیکرد نسبت به تمام جهان مهر و عطزوفزت 

داشت ... هر عشق و دوستی راسیتنی ،ماجرای تحولی غیر منتظره را در بطن 

خود دارد .اگر بعد از عاشقی همان باشیم که بودیم پس چنان که باید ،عاشق 

 نبوده ایم .

 ملت عشق!

 فاطمه زحمتکش
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حل  نیندازیم که دیگر نیازی به پیدا کردن راه

نباشد.شاید ندانیم چه چیزی ما را خوشحزال 

دانیزم چزه چزیززی  می کند ولی خوب می

کند! ) عوامل بدبختی  مان را خراب می زندگی

بیشتر از خوشبختی اند. ( پس یکی از دالیل 

خوشحال بودن این است که درد کزمزتزری 

بکشیم و از  چیزهایی که در زندگی حالمزان 

را بد می کنند، بپرهیزیم. شاید بگوییزد کزه 

اشتباه برای زندگی انسان ضروری اسزت و 

انسان با آزمون و خطا رشد می کند! اما ایزن 

برای زمانی است که ما از روی ناآگاهی ) و 

اینکه از نادرست بزودن کزارمزان مزطزلزع 

نیستیم ( اشتباه می کنیم. ولی بعضی کارهزا 

اشتباه بودنشان برای هزمزه واضزس اسزت! 

همیشه بدبختی از خوشبختی بیشتزر دیزده 

اش  می شود؛ برای هر کسی در دایره زندگزی

بعضی چیز ها ناخوشایند هستند. فرض کنید 

تان پر از زباله است؛ شما هزر  دایره زندگی  که

چه قدر هم برای اینکه بوی بد زباله آزارتزان 

ندهد، گل بکارید؛ باز هم بوی بد مزی آیزد!!

پس به جای این کار زباله ها را جمع کنزیزد؛ 

این گونه حتماً احساس بهزتزری خزواهزیزد 

داشت و کم هزینه تر هم است! البته بعزضزی 

چیزها دست ما نیست، بعضی هایش دسزت 

سرنوشت است، با این ها نمی شزود کزاری 

کرد و باید کنار آمد ... پس باید هدف خود را 

بشناسید، برای بدست آوردنش حرکت کنیزد 

و برای رسیدن به آن کافی است بدانید چزه 

کارهایی نباید انجام دهید. وقتی هدفی دارید 

به جای فکر کردن به اینکه اگر به آن برسزم 

 چه خوب می شود.

همیشه به این فکر کنید :اگر نشزد چزه؟!و 

عواملی که باعث می شودکه به آن نرسید را 

برطرف کنید!به نظرم باید گاهی اوقات جلوی 

ریسک های احتمالی را گرفت. )البته خزوبزه 

های خوب فکر کزنزه ،خزودم  آدم به ریسک

 تجربش کردم!!! (       

 فاطمه احمدی

 اشتباه نکن! حال خوب در راه است!

بخش مهمی از یک زندگی خوب، بیشتر از این که در گزرو 

تالش برای رسیدن به سعادت مطلزق بزاشزد؛ بزه دوری 

پسند سزنزد  های عامه فکری و گرایش جستن از حماقت، بی

تر می کزنزد؛ چزیززهزایزی  است. آنچه زندگی شما را غنی

هایی هستند که  کنید، بلکه چیز نیستند که به آن اضافه می

کنید! یا همان گونه که مانگزر بزه شزکزل  از آن حذف می

کند )ونشان می دهد که در شوخ طبزعزی  ظریفی اشاره می

تنزهزا چزیززی کزه »هم از هوش باالیی برخوردار است(: 

خواهم بدانم این است که کجا قرار است بمیرم؛ در ایزن  می

 «گذارم!  صورت هرگز پایم را آن جا نمی

 زندگی کردن از رولف دوبلی[  ]برشی از کتاب هنر خوب

ناپذیر از زندگی انسان اسزت؛ مزا   بخشی جدایی  مشکالت

باید بپذیریم و بدانیم که زندگی بدون مشکل وجود نزدارد؛ 

دهزد.حزال   حتی در بهترین حالت هم رنجی ما را آزار مزی

بعضی وقت ها شاید به این فکر کنیم که چگونه باید با ایزن 

مشکالت مقابله کنیم تا یک زندگی خوب داشته باشیزم ؟!

حل باشیم؛ به نظزر مزن از  ولی به جای اینکه به دنبال راه

 مشکالت دوری کنیم و خود را در مشکل 

 جستارهایی از زندگی

 حال خوب
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می گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست شمزا 

 چیزی بخاطر ندارم... ۱۱را نمی دانم اما من از بهار 

فقط تنها چیزی که در ذهنم نقش بسته؛ این اسزت 

منتظر عید نبودیم، بلزکزه مزنزتزظزر  ۱۱که اسفند 

 تعطیلی دانشگاه بودیم تا به خانه و کاشانه برگردیم.

 که آن هم با نگرانی همراه بود... 

چون نمی خواستیم بمانیم و مبتال شویم و نزمزی  

خواستیم ناقل باشیم و ویروسی کزه هزمزه از آن 

وحشت داشتند و نام آنرا با ترس بر سر زبان ها مزی 

 آوردند را به خانواده های عزیزمان انتقال دهیم...

حتی لحظه تحویل سال را هم بخاطر نزدارم فزقزط 

تلفنی و با پیامک عیزد را  ۹۹۱۱/فروردین/ ۹میدانم 

با تمزام زمسزتزانزی  ۱۱به هم تبریک گفتیم و بهار 

 بودنش از راه رسید ...

نیامده خیلی زود گذشت،حزداقزل  ۱۱از حق نگذریم 

 برای من اینگونه بود...

اما با تمام قرنطینه و خانه نشینزی هزا و دوری از 

دوستان خیلی چیزها را به ما آموخت و یادآوری کرد 

 که از یاد برده بودیم...

 مثل لذت در آغوش کشیدن عزیزانمان...

مثل لحظه هایی که باهم خوش و خرم بدون ماسزکِ 

 مزاحم میخندیدیم...

 مثل یه دست دادن ساده...

 مثل کوتاهی عمر...

 مثل قدم زدن های ساده...

 مثل نفس هایی که ممکن است به شماره بیفتد..

 مثل ساده گرفتن زندگی...

 و... 

شاید کرونا فرصتی بود تا دوباره خویشتن را بیابیم و 

قدر تک تک لحظه های زندگیمان را بدانیم زیرا کزه 

روزی که گذشت؛ هرگز باز نمیگردد و به گذشته هزا 

 می پیوندد...

 ۹۰۱۱در انتها باید بگویم؛ به امید با اینکه در سزال 

تولید ملی واکسن کرونا و ریشزه کزن کزردن ایزن 

ویروس منحوس از جان کشزورمزان از مزاسزک و 

 دستکش و الکل و ضدعفونی و ... رهایی یابیم.

 

 زهرا سادات سید موسوی

 سالی که گذشت
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 صبا !دخترم 

دیشب که  گفتی لحظه آخر به فکرم بودی !با خودم گفزتزم ایزن 

 زندگی برا ما فقط و فقط رد پاست!

 من اولش که پا گذاشتم تو این راه آرزوی دیگه ای داشتم...

موفقیت رو یه جور دیگه تعبیر میکردم اما االن اینجا تو این لحظزه 

 خیلی چیزا فرق کرده !

نه موفقیت من مث همه تعبیر شد نه خودم شبیه بقیه !راه زندگزی 

 همینه !!

راستش زندگی همین قدر عجیبه اگه آدمزای در حزال تزقزالی 

خواستن به هر قیمتی رو دیدی !بدون فلسفه زندگی کردن به هزر 

قیمتی نیست !مردن ترسناک نیست این زندگی نکردنه که عجیزب 

ترسناکه !و جالب تر از اون اینکه آدما ممکنه بترسوننت از زندگزی 

کردن اما زندگی کردن هیچ قانونی نداره جز اینکه به این گذر بزه 

اینکه فقط همین امروز رو داری مبتال شی ! ممکنه فردایی درکزار 

نباشه !تو هیچی رو با خودت نمیتونی ببری !از عزاشزق بزودن و 

دوست داشتن نترس !از دوست داشتن آدما نترس !از شنیدن آدمزا 

 نترس قاعده بازی همینه !

گاهی دلت میشکنه گاهی هم عمیقا خوشحال میشی !من برات دعا 

میکنم که دل مهربونت نشکنه !اگه آدما نفهمیدنت  نیازی نیزسزت 

 بجنگی ،فقط برو جلو !

من اینو تو چشای خیلی ها دیدم !اینکه نیازی نیست چیزی بگیم !

نیازی نیست کسی بفهمه گاهی اونقدر همه چی عادیه که حزتزی 

ممکنه بقیه ندونن اونی که بود و موند و راه ساخت تو بزودی امزا 

 مهم نیست !

به گذر روزها اعتماد کن !چون چاره ای جز این نیزسزت !زنزدگزی 

 یعنی همین عبور و نگهداشتن خاطراتی رنگ و بوی موندن دارند !

بین تموم روزایی که گذشت تو مهمون حرفام بودی کزه چزطزور 

زندگیم داره میگذره و چطزور بزرا تزک تزک روزاش داشزتزم 

میجنگیدم !نمیدونم این رود متالطم کجا آروم میگیره !تهزش بزه 

کدوم دریا میریزه اما خواستم بگم رود بودن رو یاد بگیر !رود کزه 

باشی از مسیر زندگی میگذری و حتی اگه آلودگی باشه با عبزورت 

در خودت حلش میکنی و میگذری ! رود هزا سزرانزجزامشزون 

 دریاست ...

 )برای صبا(

من بهت افتخار میکنم و ازت میخوام زندگی رو واقعا زندگی کنزی 

 چون تو فقط یه زندگی داری.. 

 شازده کوچولو

 از شازده به صبا
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 معرفی پادکست:

 رادیو راه

پادکستی در زمینه توسعه فردی است ! پادکستی که در آن  مجتبی شکوری با تحلیل هزایزی مزتزفزاوت 

 کمک میکند که خودمان را بهتر بشناسیم و نحوه رفتار کردن با خودمان را به ما می آموزد .

 در این پادکست به مسائلی چون عشق ،مسیر زندگی،نبوغ و ...پرداخته میشود !

 و حرفهایی که به ما کمک میکند؛ خودمان را بهتر بشناسیم و با جهان درون خود صلس کنیم.

های مختلف را بزه صزورت  توانید آموزش هایی است که در آن می خونه یکی از سایت معرفی سایت:مکتب

تواننزد  هایی می رایگان یا پولی ببینید. در دوره قرنطینه کرونا که هنوز هم کمابیش ادامه دارد، چنین سایت

موجب آموزش و صدالبته پیشرفت شغلی شوند.. در این سایت هفت دسته متفاوت برای آموزش وجود دارد. 

، زبان های خارجی، مدیریت کسب و کار، مهندسی، علوم پایه و پزشکی،علوم انسانزی و  ITبرنامه نویسی و 

sphh://های زیادی دارنزد آدرس سزایزت مزکزتزب خزونزه: ها زیرمجموعه هنر. هرکدام از این دسته

ghn.hen/kkkb/.kam/ 

 معرفی فیلم:

 مَلی و راه های نرفته اش

،که ماجرای زنزدگزی ۹۹۱۱فیلمی به کارگردانی و نویسندگیتهمینه میالنی،محصول سال

دخترکی پرشور و ساده ای به نامملیحه است که از سخت گیریهای خانه پزدری خسزتزه 

میدهد و به امید روزهای خوب با وجزود  شده و در این میان دل به مردی به نام سیامک

 مخالفت های خانواده اش با انتخابی چشم بسته با سیامک ازدواج میکند اما.....

 معرفی کتاب:

کتابی است نوشته ی جمال صادقی که تالش می کند از  آن سوی مرگ اثر جمال صادقی/ آن سوی مرگ 

طریق مصاحبه با افرادی که ادعا دارند که مرگ را دیده و تجربه کرده اند این حس و این تجربه ی پیچیزده 

و ماورایی را به خوانندگان ارائه کند. جمال صادقی سال ها پیش از نگارش این کتاب؛ به همزراه دوسزت و 

همکار خود محمدحسین حاجی ده آبادی سفرهایی با اهداف انسان شناسی به شهرها و روستاهای مختلزف 

کشور انجام داده بود و در همان دوره با کسانی که ادعای تجربه ی مرگ و بازگشت دوباره بزه زنزدگزی را 

داشته اند روبرو شده است و اکنون سال ها بعد از این اتفاق تصمیم گرفته که این تجربه های پیزچزیزده و 

غریب را در اثری روایت کند.کتاب در سه بخش و هر بخش به یک خاطره اختصاص دارد کزه بزه صزورت 

 مصاحبه روایت می شود.

 معرفی نامه
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  هیسس! هیچی نگو!  لج میکنه!!

 )اول ترم(
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دو شب قبل از امتحان بیست تا پی دی اف دانلود میکنه از سایت و انتقالزش 

 میده به نوید شیک و مجلسی

حاال محض رضای خدا نگاه نمیکنه ببینه اصال مطالبی که بزارگزذاری کزرده 

 چیهههه؟؟؟؟؟یدونه از سواالی امتحانش با فایل ها هماهنگ نیست.

روز دیگه امتحان میان  ۱حاال که دارم این مطلبو مینویسم ترم چهار هستم و 

 واحدی دارم که درس نا تمام اعالم شده ترم سه هست  ۹ترم درس 

 ممنون از این همه مسئولیت پذیریتون آی الو یو جی ام یو 

حاال اینو بیخیال یبار گفتیم تو گروه بیان مسائل مشکلمونو بگیم بلکه فرجزی 

 شد...

پیگیری کردن از طریق مسئول دانشکده؛ایشونم ب استاد گفتزن کزه فزالن 

 کالس اعتراض کردن 

 استاد هم لج کرد.

کاش روزی برسه که بعضی از اساتید برای دانشجو احترام قائل بشن در حزد 

یه جواب سالم!! کاش یه روزی برسه که حرفامونو راحت بزنیم بدون واهمه از 

نههههههه چیزی نگین استاد لج مزیزکزنزه ده دوازده تزرمزه  》 جمله ی 

 《میشیم

کاش روزی برسه که استاد دانشجو رو دشمن خودش نزدونزه...بزا دلسزوزی 

درسشو بده... کاش روزی برسه که بفهمن با وقت کم و سوال خارج از جززوه 

 ما هیچ وقت دکتر و مهندس خوبی نمیشیم .

 گمنام
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 آنچه دانشگاه به شما نمی آموزد

 مصاحبه با سرکار خانم ام البنین مهدی پور

در این بخش بایکی از دانشجویان فعال و مزوفزق  

در مورد مسیری که تا االن طزی  دانشگاه خودمون

  کرده،گپ زدیم.  و اما..

 سالم،لطفا خودتون رو معرفی کنید؟! 

سالم،ام البنین مهدی پور هستم،دانشجوی رشته 

 ترم ششم ۱۹تکنولوژی اتاق عمل،ورودی

از درس و دانشگاهِ مجازی چزه خزبزر؟چزطزور 

 میگذره؟

االن که شرایط عوض شده،خب استادان فایل هزا 

رو در سامانه نوید قرار میدن و کالس آنالین هزم 

خیلی کم برگزار میشه و متاسفزانزه کزیزفزیزت 

تدریس به شدت افت کرده و شرایط امتحان بزه 

 حدی سخته که انگار کنکوره.

 چیشد که وارد این رشته و این دانشگاه شدید؟

خب هرکسی که وارد رشته تجربی میشه،اولزیزن 

هدف و رویایی که داره؛قبولی در رشته پزشکی و 

دندونپزشکی و بقیه رشته های تاپ هست و منم 

چنین رویایی تا سال چهارم دبیرستزان در سزر 

داشتم؛اما سال چهارم حس کردم میزان مطالعزه 

ام برای قبولی در چنین رشته هایی کافی نیسزت 

و باید واقع بین بود.پس به قبولی در  پیراپزشکی 

فکر کردم و در میان رشته های پزیزراپززشزکزی 

ازرشته اتاق عمل خوشم میومد و موقع انتزخزاب 

رشته،تصمیم گرفتم که رشته های تعزهزدی رو 

انتخاب کنم چون محل کار در آینده مشزخز  

بود. در انتخاب رشته؛بعد از رشته های تاپ،اتزاق 

عمل جیرفت که تعهدی بود رو انتخاب کردم که 

 خوشبختانه قبول شدم.

 پس به رشتتون حسابی عالقه دارید؟ 

بله،از سال پیش دانشگاهی به رشته اتاق عزمزل  

عالقمند شدم و در مورد این رشته تحقیزق هزم 

کردم.عالقمند بودن به رشته واقعا مهمزه چزون 

 مهم نیست چه رشته ای باشی؛مهم خدمت به 

 جامعه و رضایت خود فرد از اون شغله.

حتما بین خوانندگان نشریه خط قرمز،ترم اولی هزا 

هم هستن؛ترم اولی هایی که ممکنه به رشزتزشزون 

عالقه چندانی نداشته باشند،حرفتون بزه چزنزیزن 

 افرادی چیه؟!

بنظرم این افراد باید تحقیقاتی )چه از نزت،چزه از 

اساتید(در مزورد رشزتزه،آیزنزده شزغزلزی،مزیززان 

پیشرفتشون در آینده،تحصیالت در مزقزطزع ارشزد 

و..داشته باشند چون این اطالعات باعث میشه فزرد 

انگیزه بیشتری داشته باشه. و یه نکته قابزل تزوجزه 

اینه که هر رشته یه سری ویژگی های خوب و یزه 

سری ویژگی های بد داره اما در جزایزگزاه خزودش 

بهترینه به شرطی که انگیزه و عالقه داشته باشیم و 

تالش کنیم. این افراد هر سوالی که دارن از اساتزیزد 

یا دانشجوهای ترم باالیی رشتشون حتما بزپزرسزن 

چون هر رشته قابلیت اینو داره که بزاعزالقزه زیزاد 

 فعالیت کنن.

 اوضاع نمرات و معدلتون چطوره؟

اوضاع خوبه؛باالخره درس میزخزونزیزم و در حزد 

تالشمون نمره میگیریم البته در طول تزرم اصزوال 

هیچ دانشجویی درس نمیخونه اما برای امتزحزانزات 

 تالش میکنم که معدلم باالی هفده بشه.

 از فعالیت هاتون در کنار درس برامون بگید.

من تقریبا از اواخر ترم دوم شزروع بزه فزعزالزیزت 

کردم؛اول به عنوان هیئت تحریریه نشریزه تزکزاپزو 

شروع به کار کردم،بعد از مدتی وارد کادر اجزرایزی 

   انجمن علمی کارافرینی شدم،بعدا در انتخابات 

شورای مرکزی کانون اندیشه رای آوردم و مدتی از 

اعضای شورای مرکزی این کانون بودم وبعدا نزایزب 

مزاه ۹دبیر انجمن علمی کارافرینی شدم و به مزدت

نایب دبیر بودم اما انصراف دادم و درحزال حزاضزر 

نایب دبیر و سرپرست فرهنگی انجمن علمزی اتزاق 

عمل و همینطور سرپرست بخزش نزانزو انزجزمزن 

کارافرینی و مدیر مسئول و طراح نشریه تزکزنزو و 

همچنین در نشریه های تکنو،نقدانه،خط قرمز،شزور 

عاشقی و به تازگی در نشریه محک به عنوان هیئزت 

 تحریریه حضور دارم.

 چیشد به سمت فعالیتهای دانشگاهی رفتید؟!

 من کال به فعال بودن در دانشگاه عالقه داشتم.

و از طرفی فعالیتهای دانشگاه امتیزاز دانشزجزویزی 

دارند یا در رزومه ثبت میزشزن. الزبزتزه امزتزیزاز 

دانشجویی بهتره که برای اعضای شورای مرکززی و 

دبیران کانون ها و انجمن هاست اما اگه عضزوعزادی 

کانون یا انجمن بود،این عضویت به عنوان رزومه در 

نظر گرفته میشه که این امتیاز دانشجویی و رزومزه 

در آینده شغلی مخصوصا استخدام امتیازی مزثزبزت 

محسوب میشه البته بنظرم فعالیتهای دانشگاه خیلی 

مفیده و باعث میشه تجربات زیادی بدست بزیزاری. 

 همه اینها باعث شد به سمت فعالیتهای دانشگاه برم.

 چجوری هم درستون عالیه هم فعالیت میکنید؟!

 تعدادی از دانشجویان میگن ما وقت نمیکنیم و..

بنظرم همه اینها بهانه هست چونکه دانشگاه مزثزل 

مدرسه نیست که تمام وقت مشغول درس باشیم و 

ترم اول و نهایتا ترم دوم بیشتر وقتمون رو به درس 

اختصاص میدیم و بعد از اون وقت زیزادی رو بزه 

ساعت که اکزثزرا ۱-۰درس اختصاص نمیدیم نهایتا

شب امتحان درس میخونیم و در ساعات  بزیزکزاری 

سرگرم خواب و موبایل و فزعزالزیزتزهزای دیزگزه 

هستیم،بنظرم این فعالیتها جوری نیست که مزانزع 

درسخوندن بشن مخصوصا که در ایام امتحانات ایزن 

 فعالیتها خیلی کمرنگ میشن و خالصه هم 
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 وقت برای درسخوندن هست و هم فعالیت.

یا فعالیتهای دانشگاه جوابگوی همه نوع سلیقه ای 

 هست؟!

بنظرم بله؛کسی که به تحقیق و پزژوهزش عزالقزه 

داشته باشه میتونه در کمیته تحقیقات فزعزالزیزت 

کنه،کسی که به مسائل علمی مربوط بزه رشزتزه 

خودش عالقه داشته باشه میتونه عضزو انزجزمزن 

رشته خودش بشه و همچنین بسیج دانشجویی که 

کارگزروه هزای مزخزتزلزفزی مزثزل کزارگزروه 

علمی،جهادی،هیئت شهید محسن شریفی،نشریات 

و....داره و همینطور انجمن علمی کارافزریزنزی رو 

داریم برای کسانی که دوس دارند کسب و کزاری 

راه بندازند یا به کارافرینی عالقه داشتزه بزاشزنزد 

میتونن وارد این بخش بشن،یا اگه به نویسندگی یا 

طراحی عالقه داشته باشن؛میتونزن در نشزریزات 

دانشگاه فعالیت کنن. در مجموع فعزالزیزت هزای 

دانشگاه طیف وسیعی داره که هرفرد با هر سلیزقزه 

 ای میتونه در دانشگاه فعالیت کنه.

بعضی از دانشجویان از ترس نتونستزن و مزوفزق 

نشدن در فعالیتها شرکت نمیکنزنزد.شزمزا چزی؟!

 براتون پیش اومد که از عهده کاری برنیاید؟!

هرکاری سختیهای خودشو داره،همه ی ما وقزتزی 

وارد فعالیت یا مسئولیت جدیدی میشیم که قزبزال 

تجربش رو نداشتیم؛ممکنه کار رو خراب کنیم و از 

عهده کار برنیایم اما مطمئنا هزیزچ کزس مزوقزع 

شروع،از ما توقع کارایی یه فرد باتجربه رو نزداره و 

مهم اینه که خودمون تجربه کسب کزنزیزم و از 

 اشتباهاتمون درس بگیریم و نباید ناامید بشیم و 

مطمئنا کسی مارو سرزنش نمیکزنزه و مزحزیزط 

دانشگاه یه محیط دوستانه هست کزه هزمزه مزا 

براساس عالقه کارمیکنیم و اگه خطایی از ما سرزد 

 کسی باما بدرفتاری نمیکنه و فقط 

اشتباهاتمون رو گوشزد میکنن تا اشتباهزمزون رو 

جبران کنیم پس نیازی به ترسیدن نیسزت و بزا 

 همین اشتباه ها  پیشرفت میکنیم.

موقع شروع به فعالیت،حس و حالتون چزجزوری 

 بود؟اطرافیانتون تحسینتون کردن؟

از اونجایی که به این فعالیتها عالقه داشتم؛مزوقزع 

شروع شور و اشتیاق خاصی داشتم اما مثل بقزیزه 

ترس و استرس هم داشتم و به فکر پزیزشزرفزت 

بودم. اطرافیان هم تحسینم میکردن امانظر خودم 

برام خیلی مهم بود که در فعالیتهای موردعزالقزم 

شرکت کنم و جوری مفید باشم که بقیه افراد هم 

از حضورم راضی باشند و تحسین کردن خزانزواده 

 ام برام خیلی مهم بود. 

تزرم ۱شاید واسه ترم اولی ها سوال باشه؛ بعد از 

 فعالیت،پیشرفت در ویژگیهای مثبتتون داشتید؟

مطمئنا این فعالیتها تو پیشرفت ویزژگزی هزای 

مثبت خیلی موثر بوده چون در حین فعالیزت بزا 

ادم های جدیدی اشنا میشی که تجربیاتشون رو 

در اختیارت میزارن و خود فرد تجربیاتی رو کسب 

میکنه که این تجربیات در زندگی هزم مزفزیزد                

 هستن. 

اتفاق افتاد که اطرافیان بگن،اخرش کزه چزی؟!! 

اخرش فقط یه لوح تقدیر میدن!!اخه چرا انزقزدر 

 فعالیت؟!!

بله،همیشه چنین افرادی وجود دارند؛اما بزنزظزرم 

وقتی یه کاری رو شروع میکنی و این ایزمزان رو 

داری که فعالیتت مفید هست و بزهزش عزالقزه 

داری،پس نباید برات مهم باشه و باید ادامش بدی 

از طرفی تجربیاتی که در ایزن مسزیزر بزدسزت 

ها می ارزه. فعالزیزتزهزای  میاری،به تمام این حرف

دانشگاه هم این تجربیات رو بهت مزیزده و هزم 

باعث میشه یه رزومه پرکاری داشته بزاشزی کزه 

 امتیازهای باالیی داره.

 پیش اومد که خسته بشین؟پشیمون بشید؟

 همچنین خستگی هایی چون از روی عالقه و -

کارمفید هست،به دل ادم میچسبه بعد از اینزکزه 

نتیجه کار رو میبینی،حس رضایت داری و بزه 

خودت افتخار میکنی و هیچوقت از چنین کارایی 

پشیمون نشدم و اگه بازم بتونم تو یه بخش دیگه 

 ؛تمایل به فعالیت دارم. فعالیت کنم و مفید باشم

ممنون میشم که انجمن کارآفرینی رو بزه طزور 

 مختصر معرفی کنید.

یه انجمنی که برخالف بزقزیزه انزجزمزن هزای 

علمی،اعضای شورای مرکزی میتونن از هررشزتزه 

 ای باشن و صرفا نباید از یک رشته خاص باشن

و در این انجمن کسب و کارها بزه دانشزجزویزان 

معرفی میشه و افراد این تجربه رو بدست مزیزارن 

که اگر در اینده بنا به هردلیلی نتوانزنزد شزغزل 

مناسب با رشته تحصیلی خود پیداکنند؛میتوننزد 

 یه کسب و کار جدید راه بندازند.

حتی افرادی بودند که وارد دانشگاه شدند و بزه 

رشته خود عالقه داشتند ولی از زمزانزی کزه بزا 

دنیای کارافرینی اشنا شدند،راه و هدفشون سمت 

کارافرینی تغییر کرده و تصمیم گرفتزن کزه در 

 کنار رشتشون کسب و کار جدیدی داشته باشن.

و در انجمن از کسب و کارها از طزریزق پزیزج 

اینستاگرام و..حمایت میکنیم وبراشزون کزارگزاه 

 برگزار میکنیم

 و حرف اخرتون؟

به همه دانشجویان پیشنهاد میکنم حداقل یزک 

بار براساس عالقه خودشان در یکی از واحزدهزای 

دانشگاه فعالیت کنن و تجربه کسب کنن همیشه 

تجربه اول سخته اما مسیری به سمت پیشرفت و 

 تعالی هست.

 ان شااهلل همیشع موفق باشید.

ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار 

 دادید،موفق باشید.

 عاطفه مقبلی نژاد
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 نماینده مجلسی که به سربازی سیلی زد!

 شنیدین میگن قانون برای قانون گذار نیست؟!

اگه نشنیده باشید کامال حق دارید؛ آخه این جمله هزمزیزن االن 

صرفا از ذهن من متولد شد! حاال اینا مهم نیست!بذارید بگم چزی 

شد که این جمله متولد شد؛ داستانی که همه جا پخزش شزده،از 

این قراره که آقای نماینده مجلس همین چند وقت پزیزش مزی 

خواستن بدون مجوز از خط ویژه  اتوبوس عبور کننداما یک سربازِ 

وظیفه اجازه انجام این کارو به ایشون ندادند و می گن کزه آقزای 

نماینده به همین دلیل  به سرباز وظیفه سیلی زدند! البزتزه خزود 

سرباز به من توهین کزرده ولزی »آقای نماینده اظهار داشتند که:

چقدر خوبه اگه  اینطزور بزوده بزاشزه. «درگیری فیزیکی نداشتم

خالصه این ماجرا پیچیده و پیچیده تا به گوش هیئت نظارت بزر 

رفتار نمایندگان رسیده،یکی از اعضای این هیئت گفتند کزه اگزر 

شکایت به این هیئت برسه در اولین نشست بعد از تزعزطزیزالت 

بهمن برگزار می شه رسیدگی می کننزد؛بزیزشزتزر ۹۱مجلس که 

نماینده های مجلس هم واکنش نشون دادند و هر کدوم به نحویی 

از سرباز وظیفهِ وظیفه شناس حمایت کردند. )بهتزره یزه سزر  

کوچولو انجام بدید و خودتون درباره نماینده و سزربزاز قضزاوت 

کنید! ( بین این همه هیاهو یه جمله قشنگ توی یه سایت خوندم 

،که نوشته بود؛اگر این داستان واقعیت داشته باشه خیلی تلخه که 

یک نماینده بخاطر اجرای قانون به یک سرباز سیلی زده!اما خیلزی 

 شیرینه که یک سرباز بخاطر قانون در برابر یک نماینده ایستاده!

شنیدین میگن ایستادگی ضعیف در بزرابزر ظزالزمِ نزیزرومزنزد 

 شکوهمندانه ترین دفاعه؟!! از کجا شنیدین؟!!

فارغ از این ماجرا ،ما زمانی مسئولی داشتیم که بزه جزای اخزم 

لبخند می کاشت ،ازهمان لبخند، عشق جوانه می زد و میزوه آن 

عشق امید بود،ایثار بود... مسئولی داشتیم که به جای سیلزی بزه 

صورت،بوسه میزد به دست سربازش! همان بوسه ایستزادگزی بزه 

 ارمغان میاورد، غیرت می شد،شکوه می شد..

ترس می انداخت به جان انسان هایی که یک زمین را تزرسزانزده 

 بودند... ما زمانی مسئولی داشتیم که پدرمان بود...

 فارغ از این ماجرا ،ما زمانی حاج قاسم داشتیم...

 دخترحاجی
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 کوچه شهادت

 بسمه تعالی

 پالک شهید *بیضایی*

در خانواده ای مذهبزی  ۹۹۱۱آذر ماه سال  ۹۱شهید محمودرضا بیضایی در 

 و دارای ریشه روحانیت در تبریز متولد شد.

تحصیالت خود را در تبریز گذراند. در دوره تحصیالت دبیرستان به عضویزت 

پایگاه مقاومت شهید بابایی درآمد و حضور مستمر در جمع بسیجیان پایگزاه، 

اولین بارقه های عشق به فرهنگ مقاومت و ایثار و شهادت را در او بزوجزود 

 آورد.

سالگی به ایزن ورزش  ۹۱ورزشکار بود و به ورزش کاراته عالقه داشت و از 

 پرداخته بود.

ایشان بعد از اتمام خدمت سربازی، علی رغم تشویق اطزرافزیزان بزه ادامزه 

تحصیل در دانشگاه، با اختیار خود عضویت در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

وارد دوره افسری دانشکده امام علزی  ۱8را انتخاب نمود و در بهمن ماه سال 

)ع( سپاه شد.  همواره مطالعه دینی و سیاسی داشت و به اخبزار و وقزایزع 

داخلی و خارجی به خصوص تحوالت جهان اسالم اشراف داشت و این وقایزع 

 را تحلیل میکرد.

او به خاطر آشنایی با زبان عربی، با رزمندگان مقاومت اسزالمزی لزبزنزان و 

رزمندگان حزب اهلل و همینطور با شیعیان مجاده عراقی و سوری ارتزبزاطزی 

 تنگاتنگ داشت.

برای دفاع از حرم های آل اهلل )ع( و یاری  ۱۱با آغاز جنگ در سوریه از سال 

 ۱8جبهه مقاومت، آگاهانه عازم سوریه شد. در آخرین اعزام خود در دیمزاه 

به یکی ازیاران نزدیک خود اعالم کرد که این سفر برای او بی بازگشت اسزت 

 و از دو ماه پیش از اعزام بدنبال هماهنگی برای محل تدفین خود بود.

 سرانجام...

همزمان با  ۱8دیماه  8۱بعد از دو سال حضور در جبهه سوریه، در بعدازظهر 

سال روز میالد پیامبر اعظم )ص( و امام جعفر صادق)ع(  به فیض شزهزادت 

 نائل آمد.

  در قسمتی از وصیت نامه شهید آمده است:

باید به خودمان بقبوالنیم که در این زمان به دنیا آمده ایم و شیعه هزم بزه 

دنیا آمده ایم که مؤثر در تحقق ظهور موال باشیم و این همراه بزا تزحزمزل 

مشکالت، مصائب، سختی ها، غربت ها و دوری هاست و جزز بزا فزداشزدن 

 محقق نمی شود حقیقتاً.

نمی خواهم حرف های آرمانگرایانه بزنم یا غیرواقعی صحبت کنم؛نه! حقیقتزاً 

در مسیر تحقق وعده بزرگ الهی قرار گرفته ایم. هم من، هم تو بزحزمزداهلل. 

خدا را باید به خاطر این شرایط و این توفیق بزرگ شاکر باشیم. اآلن که این 

نامه را می نویسم، شب قدر است و شب شهادت حیدر کرار )ع( و در فضزای 

ملکوتی بین الحرمین دو مظلومه، دو شهیده، یکی خانم زینب کبری )س( و 

 خانم رقیه )س( هستم. 

 چه بگویم از اوضاع اینجا؛ تاریخ دوباره تکرار شده و این بار ابناء ابوسفیان و  

آل سفیان بار دیگر آل اهلل )ع( را مزحزاصزره 

کرده اند؛ هم مرقد مطهر خانم زینب کبزری 

)س( و هم مرقد دردانه اهل بزیزت،حضزرت 

 رقیه )س(. 

ولی این بار تزن بزه اسزارت آل اهلل )ع( 

مردم  نخواهیم داد، چرا که به قول امام )ره(:

 ما از مردم زمان رسول اهلل )ص( بهترند
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نبرد شام، مطبع تحقق وعده آخرالزمانی ظهور است و من و تو دقیقا نقشی 

برگردنمان نهاده شده است و باید به سرانجام برسانیمش تا بار دیگر شاهد 

مظلومیت و غربت فرزندان زهرای مرضیه)س( نباشیم ومعرکه شام میدان 

بحران سوریه االن مقابله ی  عجیبی است. به قول امام خامنه ای )مدظله العالی( 

 جبهه کفر و استکبار و ارهاب با تمام قوا، در برابر جبهه مقاومت و اسالم حقیقی است.

 در واقع جنگ بین حق و باطل است واین خاکریز نباید فرو بریزد.

در این فضای فتنه آلود، متأسفانه بسیاری از مسلمین ناآگاه و افراطزی نزیزز 

همراه شده اند تا این علم و این نهضت زمینه ساز را به شکست بکشانند کزه 

اگر این اتفاق بیفتد سال ها و شاید صدها سال دیگر باید شیعزه خزون دل 

بخورد تا تحقق وعده الهی را نزدیک ببینند. جبهه جدید که از تفکزر اسزالم 

آمریکایی، صهیونیسم و ارهاب از کشورهای مختلف  به نام جهاد فی سبزیزل 

اهلل تشکیل شده است و هدف نهایی اش فقط و فقط جلوگیری از نزهزضزت 

زمینه سازان ظهور و در نهایت مقابله با تحقق وعده الهی ظهزور اسزت کزه 

مسئولیت سنگینی بر دوشمان گذاشته شده است و اگر نتوانزیزم از پسزش 

برآییم، شرمنده و خجل باید به حضور خداوند و نبی اش و ولی اش برسزیزم، 

 چرا که مقصریم . 

کل یوم عاشورا و کل ارض کربال و بقول سید مرتضی آوینی، این یعنی اینکزه 

همه ما شب انتخابی خواهیم داشت که به صف عاشوراییان بپیوندیزم یزا از 

معرکه جهاد بگریزیم و در خون ولی خدا شریک باشیم. ان شاءاهلل در پزنزاه 

 حق و تا ]تحقق[ وعده الهی و یاری دولت ایشان خواهیم جنگید.

 معرفی کتاب شهید بیضایی:

کتاب توشهید نمی شوی روایت هایی اززندگی شهید محمودرضا بیضایی بزه 

قلم برادرش احمدرضابیضایی ازفراز و فرودهای یک زندگی با برکت، کودکزی 

و نوجوانی، مسجد و مدرسه تا دانشگاه و پادگان، تبریز تا تهران و از تهران تزا 

 شام است.

 برشی ازکتاب توشهیدنمی شوی:

 »مزد پرکاری«  

مثل هرسال در تاالر وزارت کشور برای سالگرد شهید باکری مراسم گرفزتزه  

 بودند.سخنران مراسم حاج قاسم سلیمانی بود.

با محمودرضا رفتیم و نشستیم طبقه باال.به زحمت جایی روی لبه یکی از پله 

ها پیدا کردیم و نشستیم.با محمودرضا حرف می زدم ولی حاج قزاسزم کزه 

 روی سن آمد محمودرضا سکوت کرد ودیگر حرف نمی زد.

 بعد از برنامه به محمودرضا گفتم:کاش میشد حاج قاسم را از نزدیک ببینیم. 

گفت:من خجالت می کشم وقتی توی صورت حاج قاسم نگاه می کنم؛چهزره 

 اش خیلی خسته و تکیده است.

 محمودرضا خودش هم این مجاهده و پرکاری را داشت.

این اواخر یک بار گفت:من یکبار پیش حاج قاسم برای بچه هزا حزرف مزی 

زدم،گفتم بچه ها من اینطور فهمیده ام که خداوند شهادت رابه کسانی مزی 

 دهد که پرکار هستند و شهدای ما غالبا اینطور بوده اند.

 بعد گفت:حاج قاسم این حرف را تایید و گفت بله همینطور بود.

 خاطره ای از یکی همرزمان شهیدبیضایی:

من بستن کمربندرا ازایشان یادگرفتم،درسوریه رانندگی می کزرد تزا مزی 

 نشست کمربندرا می بست؛ یک بار به من گفت:

 محسن،می دانی چقدرمواظب بودم که با تصادف نمیرم؟!!

 همزاد کویرم تب باران دارم/در سینه دلی شکسته پنهان دارم

 در دفتر خاطرات من بنویسید/من هر چه که دارم از شهیدان دارم

  فاطمه رضایی زاده
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 p«السالم مولی امیرالمؤمنین علیه

 ما اَقبَسَ بِاالنسانِ أَنْ یکونَ ذاوَجهَین.

چقدر قبیس است که انسان دارای دو چهره متضاد و متفاوت باشزد)فزهزرسزت 

 (۹۱۱غرر، ص 

گفتار کسانی که با ظاهر مذهبی  خود سعی  شاهد رفتار و این روزها شاهدیم... 

 در نشان دادن باطن زیبایی از خود دارند...

همانطور که از اسم مذهبی نما پیداست که این افراد تنها ظاهرشان مذهزبزی  

است؛ظاهری محجبه وچادری برای خانم ها و ریش گذاشزتزن و پزوشزیزدن 

انگشترهای عقیق  در مردان می تواند نشان از پذیرش عقاید و ارزش هزای 

دینی در چنین افرادی است،اما این پذیرش به معنای باورقلبی عقاید اسالمزی 

آنها نیست یعنی آنها تنها می دانند که باید ظاهرا دستورات دینی را رعزایزت 

کنند که چه بسا این ظاهر سبب نگرش پسندیده مردم نسبت به آنزهزا شزده 

است و آنها را برای تکمیل و رعایت هرچه بیشتر این دستورات ترغیب میکنزد 

اما در طرف دیگر و حقیقی، رفتار و اعمالی است که نشان دهنده ایزن اسزت؛ 

که این افراد تنها ظاهر دستورات دینی را رعایت می کنند و در مقام عزمزل و 

پشت پرده  همه ی این ظواهر دست به انجام کارهایی می زنند که غیزرقزابزل 

 انتظار و باور است.

اینجاست که این ظاهر تنها پوششی جهت انجام کارهای شخصی و رسیدن به 

 اهدافی است که مطابق اعتقادات آنها نیست.

همان ها که با سخنان ، اعمال و رفتار به ظاهر مذهبیشان سعی دارند تا اذهان 

عمومی را فریب داده تا به اهداف شخصی خود برسند.چه بسزیزار دیزده ایزم 

افرادی که مورد اعتماد و امین مردم بوده اند و به اصالح جانماز بزه آب مزی 

کشند و پیشانیشان از شدت فراوانی عبادت هایشان سیاه شده؛در آخر سزر از 

دادگاه های کیفری کالن کشور درآورده اند و با جلب اعتماد مردم بر عزلزیزه 

خود مردم از بیت المالی که حقشان بزوده، دزدی هزایزی کزرده انزد کزه 

 باورکردنش بسیار سخت است.

آری اینان همان مذهبی نماهای واقعی کشورند که واقعی را ظاهزری کزرده   

 اند!!!

 موضوع مذهبی نماها از نظر بنده گسترده تر است...

این ویژگی را نه تنها در مقامات باالتر وبعضاً تعدادی مسئولزیزن و صزاحزب 

توان دید بلکه در اطرافیانمان و حتی خودمان قابل رؤیت اسزت و  منسبان می

 ممکن است در برهه ای از زندگیمان دچار این معضل شده ایم.

توان گفت کار دشواری است در زمانه امروز نیت و عمل کزار را  حقیقتا ک می

 یکی کردن....

هر کدام از ما در زندگیمان کارهایی انجام داده ایم؛که سبب خودنمایی و جلب 

توجه دیگران و حتی جلب اعتماد آنها برای رسیدن به خواسته هایمزان بزوده 

است و این حس و تظاهر خود در شخصی عمدا یا سهوا ممکن است پزدیزدار 

 شده باشد؛اما مهم این است که به موقع متوجه شویم و جلوی آن را بگیریم.

همان طور که شهید ابراهیم هادی همواره با نفس درونزی خزویزش مزبزارزه 

کرد تا دچار این فریب شیطانی نشود، یا شهید حاج قاسم سلیمانی حزتزی  می

کند نام سرباز وطن را بر سر مززار سزاده ای  پس از شهادتش نیز وصیت می

برایش بنویسند،یا آیت اهلل بهجت ک حقاً خلوص نیتشان وانجام کوچک تریزن 

کارهایشان تنها برای رضای خدا و نه هیچ کس و هیچ چیز دیگر؛سبب درجزه 

 باالی او در معنویت شد..

 آری این بزرگواران با بی نشانی از خود راه درست را برای ما نشان دادند....

 امید است ما نیز با توکل بر خدا

و یاری از امام زمان)عج( ادامه دهنده راه آنها و ناجی خود و دیگران تنزهزا در 

 جهت رضای خدا در این جهان و سرای آخرت باشیم.

 خادم الزهرا معصومه خنامانی

 مذهبی نما نباشیم!!

آن قدری که اسالم از این متقدسین روحانی نما ضربه 

خورده است از هیچ قشر دیگری نخورده است.         

 امام خمینی ره
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2حال خوش معنوی   

 ما برای زندگی عادی خودمون نیاز به نشاط و سرزندگی داریم.

نیاز ما به نشاط برای سرزندگی در زندگی خیلی بیشتر از اون چیزیه که مردم 

 به اون قانع اند.

 مردم به مقدار کمی از نشاط قانع اند میگن خوبه دیگه...

 وقتی خیلی از نشاط فاصله گرفته باشن گله مند میشن میگن دلمون گرفته.!

 مردم با نشاط مختصر چطوری میتونن زندگی کنن؟!!

این سوال اینقدر مهمه که وقتی میبینم افراد میرن سراغ گناه یا کارهایی کزه 

 گناه نیست اما به ظاهر به انسان یه مقدار نشاط میده، اصال تعجب نمیکنم!

 چون بنده ی خدا نشاط میخواد و نشاط رو از راهش بدست نیاورده.

 آدمها خیلی بیشتر از نشاطی که بهش قانع اند به نشاط نیاز دارند.

 نشاطه که حافظه ادم رو تقویت میکنه...

 نشاطه که خالقیت انسان رو باال میبره...

نشاطه که خستگی رو کاهش میده و میتونه رنج ها رو برای انسان قابل تحمل 

کنه،باعث میشه آدم همه رو با خودش مقایسه نکنه و به آدم ها حق بده و از 

 آدم ها انتظار نداشته باشه.

 نشاط به آدم فرصت دیدن بقیه رو میده و اینکه دیگران رو درک کنه.

یک مقدار به دین باید واقعی تر نگاه کنیم،یک مقدار به مسجد مزثزل پزمزپ 

 بنزین نگاه کنیم، یک مقدار به عبادت مثل شارژ گوشی موبایل نگاه کنیم.

گاهی گوشی رو یک ساعت یک بار میزنی تو شارژ ولی زود خالی میشه، تزوی 

 این شرایط باتری خرابه...

 همینطور که خیلیا میرن مسجد ولی شارژ نمیشن و میان..

 باتری تو خرابه!!!

 تو با نماز شارژ نشدی؟!!!

 این باتری کار نمیکنه یه چیزی باید عوض شه.

 انتظاری که مردم از نشاط دارن کمه 

 بعد برای نشاط پیدا کردن میره سراغ هر کاری.

 حاال گناه هم توش هست...

 میگی گناه نکن میگه همین یه ذره لذت هم نمیخوای توی ما ببینی؟؟؟

 مردیم دیگه...خفه شدیم دیگه....

از بس قحطی نشاط و لذت توی وجودش هست میگه همین یه ذره گناه کزه 

 خوشحالم میکنه هم انجام ندم؟! 

 

 فکر میکنه تو میخوای اونو توی غم و اندوه غرق کنی

 هرکی تو این دنیا کمتر لذت برد،اون دنیا کمتر بهش میدن 

 هرکی بیشتر تو دنیا لذت برد از لذائذ حقیقی عالم بیشتر بهش میدن 

 میگن این بد عادت شده...امکانات زیاد بهش بدین نمیتونه دووم بیاره

 لذاید حقیقی یعنی چی ؟! چیزی که بیشتر لذت داره

 اون لذت حقیقی رو هرکی بخواد،خدا ازش تشکر میکنه

 افرین بنده ی من از  دنیا لذت بردی

 خدا مثل صاحب خونه ی کریم میمونه... 
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 ... وقتی از سر سفره  بیشتر غذا بخوری و بیشتر لذت ببری،بیشتر کیف میکنه

نگاهتون رو به زندگی و چیزی که خدا  آفریده به نام انسان و حزیزات عزوض 

 کنید؛پس نگاهتون رو به دین عوض کنید.

 اول از همه ما باید انتظارمان رو از نشاط باال ببریم.

 امیر المومنین علی علیه السالم: السرور یبسط النفس 

 سرور و شادی نفس آدم رو بزرگ میکنه در روح انسان گشایش ایجاد میکنه 

وقتی شاد میشی؛دیدی چشمت باز میشه قبض روحت از بین میره روحت کزه 

 گشاده شد، همه خوبی ها رو خواهد داشت وقتی سرور آمد نشاط ایجاد میکنه.

 ما انرژی برآمده از نشاط رو میخواهیم...

ما بهترین و آخرین درجه شادی رو میخواهیم که تکراری نشده باشه،از امید و 

 آرزو انرژی زاییشو میخوایم.

اگر ما برای زندگیمون سرمایه گذاری کرده باشیم؛کار خوب بیزشزتزر، نشزاط 

 حقیقی بیشتر...

در نتیجه در پایان عمرمون هرچه به مرگ نزدیک تر بشیزم،خزوشزحزال تزر  

 میشیم مثل پولی که سپرده کردیم توی بانک و موقع برداشتش رسیده

 سوال اینه که اصال نشاط چیه؟!

 اون شادی که به انسان قدرت میده.

ما باید این حس قدرت در شادی رو در هر لحظه داشته باشیم هم از امور دنیییوی هیم از 

 امور اخروی 

ما با قدرت خودمون میتونیم کوه ها رو جابجا کنیم این انرژی رو باید از دنییا و زنید ی  

 و معنویت و بند   بگیریم 

 ماشینای نیم سوز رو دیدین؟

بعض  از آدما با همه وجودشون زند   نمیکنن،مردم اصال انگیزه ندارن و لذتی  نیدارن 

از اون کار و از اون لحظه، دین کاری میکنه که از ساده ترین کارهیا ریر انیرژی تیریین 

 نور رو دریافت کن ... 

 دیگه کاری که نتون  با همه وجود انجام بدی نداری!

 خاطره ی یک  از عرفا:

یک طلبه بود که استاد عالیقدری داشت بیه اسیتیاد خیودت  ی یت کیه خیبیر آورده انید کیه 

 مادرت  از دنیا رفته 

 استاد در حال رر کردن ظرف آب  بود برای رفتن به سمت دستشوی  

 برمیگرده و وضو بگیره و فرمود خدا رحمتت کنه 

 طلبه   ت میشه شما ذکری ثواب  را هدیه کنید به روح مادر ما؟

 استاد    ت قدم های من که االن دارم میرم ثوابت برای مادر شما...

 طلبه ناراحت شد که قدم به سوی دستشوی  چه ثواب  داره؟! 

شب طلبه خواب میبینه مادرت در نعمت های فراوان زند   میکنه  ی یت میادر ایین چیه 

 وضعیه مادر خندید و   ت اینا همه هدیه استاد توئه بخاطر قدم هایت.

خیوشیا آنیانیکیه دائیم در »استاد میخواست یک چیزی رو بهت یاد بده که یک جیلیوه ات 

 است. «نمازند

 . آدم لحظه لحظه زند یت رر از انرژی و نشاط باشد و کار من عالنه ما نداریم 

 کار من عالنه همون بدبخت  و بیچار   هست که انسانها دارند 

نشاط زند   در دین است و آدم های با نشاط به اطرافیان خود هم نشیاط میییدن و خیییلی  

 خوبه.

 سخنران  استاد رناهیان

 

  منام
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برجام محصول اعتماد به تفکری بوده و هست ، که حیات و ممات مردم را 

مان و نان سفزره هزامزان در  به ارتباط با غرب می دانست. آب آشامیدنی

 قبول برجام بود.

 کند. چنین تفکری است عزت انقالب و ایران را خدشه دار می

آیا چنین نیست؟ وقتی ما تعهدات برجام را مو به مو انجام دادیم و طزرف 

 مقابل هیچ کاری  انجام نداد ، عزت ملی ما خدشه دار نشد؟

 حال خواهان توافق نامه ای هستند که خط قرمز  حیات انقالب است؟

برجام محصول اعتماد به تفکری بوده و هست ، که حیات و مزمزات 

مان و نان سفره  مردم را به ارتباط با غرب می دانست. آب آشامیدنی

 هامان در قبول برجام بود.

 کند. چنین تفکری است عزت انقالب و ایران را خدشه دار می

آیا چنین نیست؟ وقتی ما تعهدات برجام را مو به مو انجام دادیم و 

 طرف مقابل هیچ کاری  انجام نداد ، عزت ملی ما خدشه دار نشد؟

حال خواهان توافق نامه ای هستند که خط قرمز  حیزات انزقزالب 

 است؟

ی پیشرفت اقتصزادی و  همگان می دانند که امنیت مهم ترین وجه

 سیاسی هر کشوری است.

حال بیایید آن کشور را خلع سالح کنید ، آیزا آن کشزور تزوان 

ایستادگی در مقابل زیاده خواهی های کشورهای قدرتمند را دارد؟ 

یا میتواند در زمینه های مختلف پیشرفت کند و مقتدرانه جلو رود 

 ؟ و یا اینکه  در مسیر قدرتمند شدن قرار گیرد؟ هرگز.

اقتدار نظامی جمهوری اسالمی است که چشمان بدخواه دشمنان را 

از هویت ایران اسالمی دور نگاه داشته است.اقتدار نظامی ماست که 

در پناه امنیت ، باعث پیشرفت های بسیار در زمینه های مخزتزلزف  

 شده است.

 آیا با چنین مواردی جایز است بر سر هویتمان مذاکره کنیم؟

مجموعه نظام هیچگاه حاضر به نشستن بر سر چنین میزی نخواهد 

شد و اقتدار و پیشرفت انقالب را در گرو قوی شدن می داند ؛ قزوی 

 شدنی در جایگاه استقالل.

اما تفکری که حاضر به معامله با لیبرالیسم غربی شده است ، برسزر 

 همه ی مسائل حاضر به 

چیزی؟ آیا غرب ثابت نکرده است  معامله است.ولی معامله بر سر چه

 که قابل اعتماد نیست؟

آیا غرب نشان نداده که حتی به قول و قرار های خود پایبند نیست؟ 

 مان خدشه دار شود؟ آیا رواست با چنین مسائلی دگر بار عزت

مردم ایران اسالمی هیج گاه حاضر به انجام چنین کاری نخواهزنزد 

شد و سختی تحریم را به جان میخرند تا به درجه ای از قوی شدن 

 برسند

 که دیگر هیچ کشوری نتواند ما را تحریم ، تهدید و یا تذلیل کند.

 

 ام البنین آذری نور

  برجام؛چرخه بی فرجام
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 و اینک واکسن ...

پس از طلوع یک ساله ی تاریک کرونا، ساخت و تولید واکسن موضوع اصلزی 

علم امروز است.برخی از کشورهای غربی چون آلمان،انزگزلزیزس، آمزریزکزا، 

 کشورهای روسیه و چین واکسن هایی ساخته و آماده کرده اند.

تولید این واکسن به چهار روش متفاوت که شامل ویروس کامل،ویروس ناقل

( و پروتئین اسزت،بزرمزی DNA,RNAکشنده(،ژنتیک)  )تکثیرشونده ی غیر

    گردد.

تزریق این واکسنها در دوزهای متفاوتی صورت می گیرد و اغلب ایمنی الزم 

       را در تزریق دوم به بعد ایجاد می کنند.

فایزر و مدرنا:دو واکسنی که تزریق عمومی آنها آغازشده و ساخته ی آمریزکزا 

استفاده کردنزد RNAوآلمان هستند.هردو شرکت از فناوری جدید پیام رسان

و نخستین واکسن هایی هستند که با استفاده از این روش علمی تزولزیزد و 

 عرضه می شوند.

برای ساخت این واکسن ها نیازی به ویروس نیست)اگرچه مقداری از ویروس 

برای تایید ژنوم وآزمایش واکسن استفاده می شود(بلکه بزخزشزی از رمزز 

ژنتیکی ویروس پس از تزریق به داخل سلول های بدن راه پزیزدا کزرده و 

پروتئین شاخکی ویروس را تولید می کنند.این پروتئین ها به سیستم ایمنزی 

تحویل داده می شوند و پادتن و سلول ایمنی طی مبارزه با بیماری ایجزاد و 

درصزدی ۱۱آمریکایی ادعای اثزرگزذاری-حفاظت برقرار می شود.فایزر آلمانی

 درصدی اعالم کرده.۱۱دارد.مدرنای آمریکایی نیز مقامت 

واکسن پربرکت: واکسن ایرانی با نام کووایران برکت تست انسانی خود را آغاز 

کرده.روش ساخت کووایران مانند سینوواک چینی است و از روش سزنزتزی 

 ساخت واکسن درآن استفاده شده است.

در روش سنتی معموال از ویروس ضعیف شده یا کشته شده برای تزحزریزک 

ایمنی بدن استفاده می شود.پس وقتی بدن برای باردوم با آن ویروس خزاص 

 مواجه شود،پادتن های خاص تولید می کند.

واکسن کوو ایران که ساخته ستاد اجرایی فرمان امام و شزرکزت داروسزازی 

نفر تست شده و اثرگذاری موفقیت آمیززی داشزتزه و ۱۱شفاست تاکنون بر

 توانسته بر ویروس انگلیسی فایق آید.

واکسن کووایران عوارض خفیفی و موضعی داشته و تاکنون حزال هزمزه ی 

تزریق شدگان خوب است.نکته قابل توجه تزریق واکسن ایرانی،دختر رئیزس 

ستاد اجرایی فرمان امام بود.او اولین شخصی بود که تزریق بر روی او انزجزام 

کشور بزرای ۱شد و این خود اعتمادی همگانی به مردم القا کرد.هم اکنون از

خرید واکسن ایرانی درخواست های رسمی داده شده که سوئیس از جزمزلزه 

 این کشورهاست.

رهبر انقالب در سخنرانی و نطقی عمومی،اعالم کردند ورود واکسن از آمریکزا 

و انگلیس ممنوع است و به فرانسه اعتبار و اعتمادی نیست. چند بررسزی در 

مورد این ممنوعیت:بنابر اعالم محققان واکسن های فایزر و مدرنا بیشزتزر از 

سایر واکسنها آلرژیک هستند و عوارضی سخت و جبران ناپذیر دارند که مزی 

توان به سردرد،درد عضالنی و مفصلی،تب،تورم غددلنفاوی و مخزتزل شزدن 

حرکت در بعضی از قسمت های بدن اشاره کرد.مرگ هزایزی نزیزز در پزی 

استفاده از این واکسن به نقل از خبرگزاری مهر و تسنیم گززارش شزده؛در 

نفر جان خود را بعد از تزریق واکسزن از دسزت داده ۱نفر و فرانسه8۱نروژ 

نزفزر  ۹۹۱۱نفر نیز به عوارضی جسمی مبتال شده اند.در خود آمریکا۹8۱اند.

پس از دریافت واکسن دچار فلجی شده اند و توان فعالیت های جسمی را از 

 دست داده اند.

پززس از فضززاحززت پززیززش آمززده فززایزززر و مززدرنززا؛کشززورهززای 

استرالیا،ژاپن،نیوزلند،تایوان و ایالت هایی مثل کالیفرنیا واکسیناسیون خود را 

 متوقف کردند.

22 



حال درک می کنیم چرا رهبر انقالب بدون توجه بزه حزمزالت 

رسانه ای دشمن تمرد برخی مسئولین قاطعانه از واردات واکسزن 

 نامطمئن جلوگیری کردند.

با از دست دادن دو تن از عزیزان محبوب کشورمان،واکنش های  

جو زده ای در کشور به راه افتاد.برخی از الشزخزوران مزدرن و 

سلبریتی های بی سواد و مفت خور،شبهه پراکنی کرده انزد کزه 

دیدید این مردم چقدر دلشان معجزه می خواسزت و مزعزجززه 

    واکسن بود و نه دعا.

گویی نمی دانند واکسن برای پیشگیری است و نه درمان و قزرار 

 هم نیست دعا کوتاهی های مراقبتی و بهداشتی را جبران کند.

حتی با خرید واکسن از هرکشوری بنا به اولویت بندی تزریق،بزاز 

تا چند راه دیگر نوبت به این دو مرحوم نمی رسید.هرچنزد کزه 

همزمان کشور درگیر خرید واکسن از روسیه بود اما بزاهشزتزک 

واکسن بخرید و شهید واکسن،جز اراجیف بافی چزیزز دیزگزری 

   نداشته اند.

حال که اولین محموله ی واکسن از روسیه وارد شد و تزریق آن 

به صورت اولویت بندی آغاز شد،سر درحقارت فرو بزرده و بزه 

    سکوت فرورفته اند.

بحمدهلل که دانشمندان ایرانی به دستاوردهای عظیمی در ایزن 

تزمزام مزردم ۹۰۱۱ماهه ی اول سزال۱مساله رسیده اند و در

 واکسینه خواهند شد.

 

  محمد انقالبی
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روزهای تاریک در آمریکا مدتهاست که شروع شده است. دیزگزر خزبزری از 

آرامش های سابق نیست و امنیت و آرامش با ایاالت متحده آمریکا وداع کزرده 

را همچو فرزندی در اغوش گرفزتزه اسزت.دیزگزر  ushاست و جنگ و ناامنی 

های واشنگتن و دیگر شهرها نیست،همه جزا  خبری از بوی نان تازه در خیابان

هر روز تنگ تر می شزونزد و  ushرا بوی مرگ فرا گرفته است.خیابان هادر 

آسمان تیره تر . اکسیژن دیگر اکسیژن نیست،بلکه سمی است  که نمی گذارد 

روح آدمی از این ظلمتکده به سوی نور پرواز کند و آدمی را به غل و زنزجزیزر 

کشیده است.خیابان ها شاهد وناظرند،یک روز شاهد قتل  عزیزترین کسانشزان 

،یک روز شاهد به گلوله بستن عابران و روز دیگر ناظر به غارت بردن مغازه هزا 

 و ...

های شاکی، پلیس های بی رحم و ظزلزم  خیابان ها پر اند؛پراز نفرت، درد، آدم

هایی که هرگز کسی حق بازگو کردن آنها را ندارد .نویسندگان باید بنویسزنزد 

همه چیز خوب است،همه چیز آرام است، همه مردم آمریکا خوشبختند،جزرج 

 فلوید زیر زانوی پلیس خفه نشده و در آمریکا هیچ  مشکلی وجود ندارد .

های نگران از همدیگر می پرسند که این کابوس تکراری کی  ها با چشم خیابان

 شود؟! تمام می

بزه  ushاما جوابی نمی شنوند، شاید آنها دیگر امیدی به درست شدن اوضاع 

دست ترامپ یا جوبایدن ندارند زیرا انها مردم آمریکا را فدای جزنزگ قزدرت 

خویش کردند و کمترین چیزی که برای آنها مهم است مردم است.گفتم مردم 

 ،به راستی این مردم ظالم اند یا مظلوم؟!

 نمیدانم اصال برای این مردم فالکت زده دل بسوزانم یا نه؟! 

چرا که آنها نه تنها سالیان دراز در مقابل سیاستهای کثیف سیاستمداران شان 

اند . شاید اگر آن روزی که  ها نیز بوده اند ، بلکه شریک جرم ان خاموشی گزیده

کردند ذره ای دلشزان  به ویتنام حمله کردند و یا روزی که داعش را ایجاد می

ها جنگ و نا امنی را به خزود  سوخت ، هرگز خیابان به حال زنان و کودکان می

شان را به سمت آنزهزا  نمی دید.  شاید اگر دست قضا تیرکمان ظلم مسئولین

نشانه نمی گرفت ، همچنان از حکومت فاسدشان دفاع می کردند و در قزبزال 

کردند و هرگز تقاضای جدایزی ایزالزت هزا و  ها  تا ابد سکوت می جنایت آن

، در  ushکردند . شاید اگر قانون آزادی فروش اسلحه در  استقالل آنها را نمی

آموز بی گناه را نمی گرفت؛ مردم هرگزز  ها دانش آن مدرسه دبیرستان جان ده

ریختند و شاید اگر تبعیض نژادی آمریکا به سایزر  ها نمی علیه قانون به خیابان

برنمی گشت، هرگز سیاهپوستان در این خیابان هزا بزه  ushها، به خود  ملت

 دست پلیس کشته نمی شدند.

 ها:هرچه کنی به خود کنی،گر همه نیک و بد کنی  به قول قدیمی

 را پس می دهند؟! ushنمی دانم خیابان ها تقاص کدامین گناه 

دانزم ایزن تزازه اول  بیکران است. ولی خوب می ushچرا که شمار گناهان 

ماجراست و خورشید آمریکا رو به افول است و مطمئناً در روزگاری نه چنزدان 

ماند  که در آن هزیزچ  دور تنها ایاالت متحده که دیگر متحد نیست، باقی می

 سامان و قرار نیست.

 فاطمه مقبلی مهنی

  ایاالت متحده غیرمتحد
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