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بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

من همواره بر کار سیاسی در دانشگاه ها تاکید داشته ام و حتی سال ها پیش گفتم; خدا لعنت کند کسانی را که بساط فکر و کار 
سیاسی را در دانشگاه ها جمع کرده اند.

رهبر انقالب اسالمی:
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بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

زینب سادات طالیی

به نام خداوند لوح و قلم 
حقیقت نگار وجود و عدم

خدایی که داننده ی رازهاست 

نخستین سرآغاز آغازهاست
غایــات  از  امــروز  انســان 

غفلــت  در  خویــش  آفرینــش 
اســت و در ســایۀ ایــن غفلــت بهشــت 

خویــش را در زمیــن مــی جویــد و چــه بســا 
ــد .  ــد ش ــراه خواه گم

ــران  ــن بیک ــه در ای ــم ک ــپاس میگویی ــد را س خداون
دریــا ی غفلــت راهنمــای مــا بــوده و مــا را از الطــاف خــود 

محــروم نســاخته  و تــوان قــدم گذاشــتن در مســیر الهــی را 
ــدگان خــود عطــا کــرده اســت  .  ــه بن ب

گاهنامــه  ای کــه اکنــون مطالعــه خواهیــد کــرد حاصــل تــالش 
هــای دانشــجویان دغدغــه منــدی اســت  کــه بــا دل و جــان ســعی 

ــان  ــن پهناورم ــر زمی ــار س ــه و کن ــی را در گوش ــد اتفاقات ــرده ان ک
ــا بصیــرت و آگاهــی دغدغــه هــای  ایــران را بــه تصویربکشــند و ب

خــود را بــه گــوش هــم نوعانشــان برســانند .
ــع  ــا را درجم ــه م ــی ک ــی عزیزان از تمام
آوری و  نشــر ایــن اثــر همراهــی کردنــد 

تشــکر میکنیــم .
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پشت پرده کرونازاگرس در آتشبه کجا چنین شتابان ؟!مجلس دوره یازدهم
مجلــس  دوره  یازدهمیــن  انتخابــات 
ــفند  ــخ ۲ اس ــالمی در تاری ــورای اس ش

۱۳۹۸ و همزمــان بــا نخســتین...

هــر روز صبــح بــه امیــد شــنیدن خبــر گرانــی 
و دزدی فــالن مســئول چشــم بــاز میکنیــم و 
فــالن مســئول  نمــاز صبحــش را بــه شــیطان 

اقتــدا میکنــد ، آنچنــان ......

پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹
جرقــه ای بــه دامانــش افتــاد ، از نفــس 
آســمان شــعله ور شــد شــعله هــا در وجــودش 

ــی...... ــه گوی ــد ک ــی تاختن ــان م چن

بـه  منحوسـی  ویـروس  کرونـا  چنـد  هـر 
نظـر مـی رسـد امـا ایـن ویـروس تنهـا ابـزار 
محیـط زیسـتی و یـا شـاید انسـانی بـوده کـه 
بیشـترین...... دوم  جهانـی  جنـگ  از  بعـد 
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عرصه حضور بسیج، نیاز و مصالح کشور است .بسیج متن ملت است.

مجلس دوره یازدهم

ــات مجلــس ولــی  ــرای انتخاب گفتیــم دانشــگاه رو آمــاده کنیــم ب
بــه دســتکش و ماســک فکــر نکــرده بودیــم. اتفــاق هــا مثــل ســاعت 

بــی مالحظــه ،وســربه هــوا پشــت ســر هــم مــی افتــاد.
ــه  ــن ب ــم از چی ــی کردی ــم نم ــه تصــورش را ه ــی ک ــود کرونای باوج

ــم. ــذ رای رفتی ــه محــل اخ ــد ب ــران بیای ای
ــخ ۲  ــالمی در تاری ــورای اس ــس ش ــن دوره مجل ــات یازدهمی انتخاب
ــا نخســتین انتخابــات میــان  دوره ای دوره  اســفند ۱۳۹۸ و همزمــان ب
ــان  ــران،  خراس ــتان های ته ــری اس ــرگان رهب ــس خب ــم مجل پنج

ــد. ــزار ش ــم برگ ــارس و ق ــمالی،  ف ــان ش رضــوی،  خراس
نظریــه ای وجــود دارد کــه مــی گویــد هــرگاه اصــالح طلبــان در رای 

گیــری شــرکت کننــد جمعیــت رای دهنــده هــا بــاال مــی رود.
در این دوره از انتخابات ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ نفر واجد 

شرایط رأی دادن و ۲ میلیون و ۹۳۱ هزار و ۷۶۶ نفر رأی اولی بودند.
بــا ایــن حســاب تقریبــا یــک میلیــون نفــر از انتخابــات مجلــس دهــم 
کمتــر بــوده اســت.در ایــن دوره، بــا ۴۲٫۵٪، کمتریــن میــزان مشــارکت 
ــن  ــم خوردای ــس شــورای اســالمی رق ــات مجل ــازده دوره انتخاب در ی
ــس از اعــالم رســمی ورود  ــد روز پ ــات چن ــود کــه انتخاب ــی ب در حال

بیمــاری کرونــا بــه ایــران برگــزار گردیــد.
ــس را  ــم مجل ــده دوره ده ــدود ۷۵ نماین ــت ح ــان صالحی ــورای نگهب ش
ــی  ــی الریجان ــرد. عل ــد نک ــفند تائی ــات دوم اس ــت در انتخاب ــرای رقاب ب
کــه ســه دوره پیاپــی ریاســت مجلــس را در دســت داشــت از شــرکت در 

ــت. ــرده اس ــودداری ک ــن دوره خ ــات ای انتخاب
در ایــن انتخابــات، اصولگرایــان موفــق شــدند اکثریــت قاطــع کرســی های 
از  از اصالحطلبــان  البتــه شــماری  بیاورنــد.  بــه دســت  را  مجلــس 
نام نویســی در انتخابــات خــودداری کرده بودنــد، همچنیــن بیشــتر رد 

ــد. ــی بودن ــاح سیاس ــن جن ــان ای ــدگان از می صالحیت ش
ــوزه  ــازده ح ــی دارد. در ی ــی ۲۹۰ کرس ــد دوره قبل ــم مانن ــس یازده ــا مجل ام
انتخابــات بــه دور دو کشــیده شــده و تــا کنــون دســت کم نتایــج یــک حــوزه 
ــی منتخــب آن باطــل اعــالم شــده  ــدرک تحصیل ــودن م ــی ب ــل جعل ــه دلی ب

اســت.
ــان موســوم  ــار جناح هــای جری اکثریــت کرســی های مجلــس یازدهــم در اختی
ــان قــرار دارد امــا هنــوز وزن حامیــان شــهردار ســابق تهــران و  ــه اصولگرای ب
میــزان پشــتیبانی تندروهــای وابســته بــه جبهــه پایــداری از او مشــخص نبــود. 
ــه دســت  ــی ب ــا توافق های ــاف و آنه ــان قالیب ــه می شــد می ــه گفت ــن هم ــا ای ب
ــس  ــی در مجل ــی الریجان ــرای جانشــینی عل ــده و و او بیشــترین شــانس ب آم

به قلم: فریما سادات فرهادی



3

فرهنگ بسیجى یعنى آن مجموعه ی معرفتها و روش ها و منشهائى که میتواند 
مجموعه های عظیمى را در ملت به وجود بیاورد

ــی  ــی بابای ــن حاج ــت بی ــیدن و رقاب ــار کش ــینی کن ــلیم،نیکزاد وحس ــده را دارد.میرس آین
ــان  ــرداد و همزم ــم خ ــر هفت ــده عص ــالم ش ــای اع ــق برنامه ه ــه مطاب ــاف بود.ک وقالیب
ــا حضــور همــه  ــس یازدهــم فراکســیون نیروهــای انقــالب ب ــا آغــاز رســمی کار مجل ب

ــی ریاســت نشســت. ــاف برصندل اعضاقالیب
رییــس مجلــس در نطــق پیــش از دســتور خــود از خطــری کــه از ناحیــه کاهــش ســرمایه 
اجتماعــی کشــور را تهدیــد مــی کنــد، وی افــزود مذاکــره بــا آمریــکا در شــرایط کنونــی 
ــوده و  ــور ب ــووالن کش ــی و مس ــای سیاس ــه جریان ه ــوی هم ــرود از س ــی مط موضوع
بارهــا از ســوی رییــس جمهــوری و وزیــر امورخارجــه مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه، اســتکبار 
ســتیزی مــورد اشــاره قالیبــاف هــم از همــان ابتــدای انقــالب خــط قرمــز نظــام و حتــی 

مــردم بــوده اســت.

امــا مابیــن ایــن اخبــار ،اخبــار دیگــری بود.خبرهــا پشــت ســر هــم مــی آمدند.که شــیرینی 
ایــن پیــروزی را حداقــل بــرای آنهایــی کــه بــه مجلــس امیــدوار بودنــد کــم مــی کرد.

ــر و  ــرای تفک ــی ب ــه مجال ــاد ک ــی  افت ــده پشــت ســرهم م ــا پیچی ــاق ه ــن اتف ــدر ای انق
ــه مــی شــد  ــده گرفت ــی نادی اســودگی نمــی گذاشــت..جای خوشــحالی بســیار داشــت ول

ــد. ــی کردن ــد و بحــث م ــی دادن ــادی کــش م ــارا زی ..بعضــی خبره
همزمــان بــا اعــالم نتایــج بررســی صالحیــت داوطلبــان در هیأت هــای نظــارت اســتانی و 
مرکــزی کــه در تاریــخ ۲۲ دی مــاه از ســوی شــورای نگهبــان بــه فرمانداری هــای سراســر 
ــد و رد صالحیــت  ــاره تائی ــه زنی هــای رســانه ای درب کشــور اعــالم شــد، شــایعات و گمان

تعــدادی از داوطلبــان نمایندگــی مجلــس آغــاز شــد.

دختــری ۱۴ســاله توســط پدر۳۷ســاله 
بــه قتــل رســید!

ــوال  ــه ونزی ــش  ب ــت ک ــن نف اولی
رســید!

ــه  ــاران ب ــاو جم ــتباه ن ــلیک اش ش
ناوچــه کنــارک و شــهید شــدن ۱۹تــن 

ــش! ــای ارت ــرو ه از نی

ــوال  ــه ونزی ــش ب ــت ک ــن نف دومی
ــید! رس

مــادر  پناهــى  آســیه  مــرگ 
کرمانشــاهى براثــر تخریــب خانــه اش 

بــوده!؟

ــوال  ــه ونزی ــش ب ــت ک ــومین نف س
ــید! رس

زاگراس درآتش!

ــوال  ــه ونزی ــش ب ــت ک ــن نف چهارمی
ــید! رس

در ایــن میــان اســامی داوطلبــان، نتیجــه بررســی صالحیــت ۲ تــن از داوطلبــان یعنــی آقایــان غالمرضــا تــاج گــردون نماینــده گچســاران و باشــت و 
فریــدون حســنوند نماینــده اندیمشــک بیشــتر جلــب توجــه کــرد و خبــر رد صالحیــت آنــان در رســانه ها منتشــر شــد. دو روز بعــد برخــی رســانه ها 
ــا انتشــار خبــر تأییــد صالحیــت ۲۴ ســاعته آنــان، از فشــار و البــی گــری ایــن دو نماینــده بــرای تأییــد صالحیــت از ســوی شــورای نگهبــان  ب

ســخن گفتنــد و اندکــی بعــد نیــز نامــه تأییــد صالحیــت آنــان منتشــر شــد. امــا واقعیــت چــه بــود؟
رونــده تاجگــردون و حســنوند وقتــی در هیــأت مرکــزی نظــارت مــورد بررســی و مداقــه قــرار می گیــرد، هیــأت مرکــزی، رأی بــه تائیــد صالحیــت 
ایــن دو نماینــده می دهــد امــا اعــالم نظــر دربــاره پرونــده آنهــا را بــه دلیــل بررســی های بیشــتر و کارشناســی تر بــه تأخیــر می انــدزد و از همیــن 

رو نتیجــه بررســی صالحیــت ایــن دو نفــر در فهرســت اعــالم شــده بــه وزارت کشــور خالــی می مانــد.
پــس از بررســی هایی کــه در شــب اعــالم نتایــج و روز ۲۳ دی مــاه صــورت می گیــرد، مجــدداً مســتندات پرونــده هــر دو نماینــده بــا حضــور آنــان 
در شــورای نگهبــان و توضیــح در خصــوص مــوارد مطروحــه مــورد بررســی قــرار می گیــرد و هیــأت مرکــزی نظــر اولیــه خــود را تأییــد می نمایــد. 

ایــن نظــر بــا تأخیــر دو روزه بــه وزارت کشــور ارســال و در رســانه ها منتشــر می گــردد.
همیــن موضــوع در حاشــیه نمــاز جمعــه تهــران از ســخنگوی شــورای نگهبــان مــورد ســوال قــرار گرفــت و در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه گفتــه 
می شــود برخــی بــا فشــار بــه شــورا تاییدیــه گرفته انــد، خاطــر نشــان کــرد: خیــر اینگونــه نیســت، مــا در مرحلــه گذشــته هیــأت مرکــزی و هیــأت 
اســتانی را داشــتیم و مرحلــه کنونــی مرحلــه شــورای نگهبــان اســت، اســامی ممکــن اســت از جهــت ترتیبــات اداری دیــر و یــا زود اعــالم شــود 
امــا آنچــه اعــالم شــده اســت همگــی مصوبــات هیــأت مرکــزی و هیــأت اســتانی اســت. در ایــن مرحلــه هــم کــه امــروز در خدمــت شــما هســتیم، 
مرحلــه رســیدگی بــه شــکایات اســت کــه طبیعتــًا هــر شــکایتی باشــد بررســی می شــود و اگــر حقــی از کســی تضییــع شــده باشــد طبیعتــًا احقــاق 

حــق خواهــد شــد.
ســخنگوی شــورای نگهبــان در ادامــه گفــت: اصــاًل و ابــداً هیچکــس بــا فشــار تأییــد صالحیــت نشــده اســت و اینهــا همگــی شــایعه اســت، مــا 

نظــرات هیــأت مرکــزی را اعــالم کردیــم کــه همگــی مســتند بــه مــدارک قطعــی در پرونده هــای آنــان اســت.
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نمیدانم انقالب عوض شده یا آدم ها ی انقالبی !!!
ــرازی ، دو  ــین خ ــین ، حس ــام حس ــکر ام ــده دالور لش ــوق فرمان ــن حق روزگاری آخری
هــزار و دویســت تومــان بــود یعنــی بــه انــدازه ی حقــوق یــک کارگــر ســاده در دهــه 
شــصت ...!!! و امــروز آقــا زاده ای عــرض میکنــد» دریافــت ماهیانــه  حقــوق نمایندگــی 
ام ۱۷-۲۰ میلیــون تومــان اســت « یعنــی تقریبــا ۱۰ برابــر حقــوق یــک کارگــر ســاده ...!

ــده ی لشــکر محمــد رســول اهلل  ، محمــد ابراهیــم همــت ،  ــد آن روزهــا فرمان میگوین
تمــام زندگــی اش در یــک جعبــه ی مهمــات جــا میشــد و قریــب بــه هشــت ســال در 
میــدان نبــرد بــدون حقــوق و مزایــا داوطلبانــه مــی جنگیــد  و امــروز آقــا زاده هــا  در 

ایــن انقــالب بدنبــال حــق و حقــوق نیــاکان خــود میگــردد.
فرمانــده ی دومیــن علملیــات خــط شــکن دفــاع مقــدس ، مهــدی باکــری ، در منزلــش 
فــرش نداشــت و بــه ابتدایــی تریــن جهیزیــه همســرش ایــراد میگرفــت کــه بایــد ســاده 
تــر زندگــی کنیــم و همیــن حوالــی آقــای مســئول انقالبــی در کاخــی  در پیــر جمــاران 

جــان میدهــد میــان مبلهــای ســلطنتی خانــه اش ...
در آن روزهایــی کــه مــا فقــط خاطراتــش را از صــدا و ســیما شــنیده ایــم ، حــاج آقــای 
ــال  ــد :» م ــازل میشــود میگوی ــع شــهادت ن ــه درجــه رفی ــد هــا ب ــی نامــی کــه بع امین
دنیــا یــک گــرداب هالکــت اســت مبــادا در آن غــرق بشــوید« و لــی حــاال اگــر روزی از 

اختــالس و فســاد مســئولی نشــنویم تعجــب خواهیــم کــرد .... 
همین است که میگویم نمیدانم  انقالب عوض شده یا برخی انقالبی ها شده اند!

این روز ها سخت میگذرد ، گم شده ایم میان تمام سیاست بازی هایی که خودمان هم 
نمیدانیم چیست ؟گم شده ایم میان تار و پود سجاده های پهن و سجده های طوالنی !

هــر روز صبــح بــه امیــد شــنیدن خبــر گرانــی و دزدی فــالن مســئول چشــم بــاز میکنیــم و فــالن مســئول  نمــاز صبحــش را بــه شــیطان اقتــدا میکنــد ، آنچنــان 
اهلل اکبــرش را مــی کشــد کــه خــود شــیطان میگویــد» بــه کمــرت بزنــد ایــن نمــاز...!« اخیــرا کــه هــم مــد شــده هــر کــه پینــه ی پیشــانی اش بــه دلیــل ســجده 

هــاااااااای طوالنــی پــر رنــگ تــر مســئولتر شــاید هــم انقالبــی تــر  !
 شــیطان  هــم در یــک روز نمیتوانــد ایــن همــه دروغ بگویــد و فریــب کاری کنــد کــه شــما ایــن همــه بــا پتانســیل بــاال ایــن کار هــا را انجــام میدهیــد. اصــال 
راســتش را بخواهیــد گاهــی فکــر میکنــم شــیطان هــم پیــش یــک ســری از شــما هــا  لنــگ پهــن میکنــد و میگویــد » بابــا دمــت گــرم ، تــو دســت مــن رو هــم 

از پشــت بســتی ! کــی بیــام پیشــت کالس ؟«
پهنــا ی ســجده هایتــان مومــن بودنتــان را ثابــت نمیکنــد و کمــک هــای گاه و بیگاهتــان دزدی از بیــت المــال را نمــی پوشــاند زمانــی کــه توانســتید پاســخ دهیــد  
کــه  : اختــالس از کجــا آمــده و قــرار اســت بــه کجــا رود ؟ ماشــین هــای چنــد صــد میلیونــی و ویــال هــای رنگیــن از پــی کدامیــن ســجاده  بیــرون آمــده انــد 
؟ تصویــر حــاج همــت زمانــی کــه گوشــه ی ســنگر بــرای چندمیــن بــار پوتیــن خــود را وصلــه میــزد از جلــو ی چشــمانتان بــه کدامیــن منطــق رفتــه اســت ؟ و 

گوشــهایتان را بــا کدامیــن ســرب پــر کــرده انــد کــه صــدای مــردم را  نمــی شــنوید ؟ آن زمــان شــاید انقالبــی باشــید 
اینهــا رو گفتــم کــه بگویــم فکــر نکنیــد نمــی فهمیــم ، فکــر نکنیــد کــه از آقــا زاده هایتــان بــی اطالعیــم ،  فکــر نکنیــد از ریخــت و پــاش هایاتــن خبــری نداریــم 
، فکــر نکنیــد کــه مثــال اگــر بگوییــد »مــن فقــط وظیفــه گــزار شــما مــردم هســتم ...« مــا بــاور میکنیــم! نــه عزیــز مــن ؛ ایــن خبرهــا نیســت ، مــا هــم گــوش 
هایمــان دراز نیســت !!! ســکوت میکنیــم چــون میدانیــم  بــرای ایــن انقــالب خــون هــا رفتــه اســت حــاج قاســم هــا داده ایــم  ، ســکوت میکنیــم چــون ســکوت مــا 

اقتــدا بــه ولــی ماســت و نمیخواهیــم ایــران کوفــه شــود بــرای علــی زمــان مــان ... 

به کجا چنین شتابان ؟!

بسیج شجره طیّبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و 
طراوات تعیین و حدیث عشق مى دهد. به قلم : یک آشنا
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زاگرس در آتش

به قلم: مهدیه صدقى منش
انکار بسیج, انکار بزرگترین ضرورت و مصلحت برای کشور است .

شاعر: ناشناسشاعر: ناشناس

به نام خدای جنگل های سبز...به نام خدای جنگل های سبز...
مادر است دیگر )خائیز(مادر است دیگر )خائیز(

سالهاست فرزندانش در آتش غربت سالهاست فرزندانش در آتش غربت 
ومحرومیت می سوزند ، در غم بیکاری جان ومحرومیت می سوزند ، در غم بیکاری جان 
دادند ،در توهم ثروت راه را گم کردنند و در دادند ،در توهم ثروت راه را گم کردنند و در 

خیال ازدواج ، ماندند. خیال ازدواج ، ماندند. 
دلش خون شد ،خونین از کم کاری وبی دلش خون شد ،خونین از کم کاری وبی 

تدبیری پدرانشان تدبیری پدرانشان 
از اینکه هیچ حرکتی برای بهبود زندگی از اینکه هیچ حرکتی برای بهبود زندگی 

سخت مردم گرمسیری صورت نمی گیرد. سخت مردم گرمسیری صورت نمی گیرد. 
گرمسیر می گویند: گرمسیر می گویند: 

ولی کوه دارد ولی کوه دارد 
دشت دارد دشت دارد 

چشمه ورود دارد.چشمه ورود دارد.
اما پدر دلسوز ندارد ! پدری که به حال این اما پدر دلسوز ندارد ! پدری که به حال این 

فرزندان فکری کند ، نه!فرزندان فکری کند ، نه!
از فکر فرزندانش حمایت کند هم خوب است از فکر فرزندانش حمایت کند هم خوب است 

...!ا لبته اگر بپذیرد که فرزندی دارد. ...!ا لبته اگر بپذیرد که فرزندی دارد. 
مادر است دیگر... مادر است دیگر... 

از این همه غم وغصه دل خونینش طعمه آتشی شد، از این همه غم وغصه دل خونینش طعمه آتشی شد، 
آتشی سهمگین که از مادر جز خاکستر، چیزی بر آتشی سهمگین که از مادر جز خاکستر، چیزی بر 

جای نگذاشت. جای نگذاشت. 
## پنج شنبه  پنج شنبه ۸۸ خرداد  خرداد ۱۳۹۹۱۳۹۹

جرقه ای به دامانش افتاد ، از نفس آسمان شعله ور جرقه ای به دامانش افتاد ، از نفس آسمان شعله ور 
شد شعله ها در وجودش چنان می تاختند که گویی شد شعله ها در وجودش چنان می تاختند که گویی 

خون در رگ جریان می یابد .آنقدر سوخت که دودش خون در رگ جریان می یابد .آنقدر سوخت که دودش 
به آسمان رسد.به آسمان رسد.

و فرزندان خلف که این دود را دیدند تمام وجودشان و فرزندان خلف که این دود را دیدند تمام وجودشان 
لرزید لرزید 

مادراست دیگر مادراست دیگر 
راه دور بود وصعب العبور ، ساعت ها طول کشید تا به راه دور بود وصعب العبور ، ساعت ها طول کشید تا به 

تنگ های شعله ور رسیدند .با پتو وشاخه های بادام تنگ های شعله ور رسیدند .با پتو وشاخه های بادام 
برجان آتش کوفتند . میدانید ؟! روزها بود که آتش به برجان آتش کوفتند . میدانید ؟! روزها بود که آتش به 

جانش افتاده بود و دیگر رمقی باقی نگذاشته بود.جانش افتاده بود و دیگر رمقی باقی نگذاشته بود.
چه مظلومانه سوختی مادر!چه مظلومانه سوختی مادر!

در پی بی توجهی فرزندان ناخلفت که روزگاری از در پی بی توجهی فرزندان ناخلفت که روزگاری از 
دامان تو برخاستند ، راه رفتند و تالش کردند برای به دامان تو برخاستند ، راه رفتند و تالش کردند برای به 

پشت میز رسیدن و در همان جا ماندند. پشت میز رسیدن و در همان جا ماندند. 

شاید هم سوختی در پی آتش غرور پدر بی شاید هم سوختی در پی آتش غرور پدر بی 
کفایتت! کفایتت! 

 اما چرا از همان جا با یک تلفن هلیکوپتر برایت  اما چرا از همان جا با یک تلفن هلیکوپتر برایت 
نفرستادند ؟چرا دمنده را نخریدند ؟چرا آبی بر نفرستادند ؟چرا دمنده را نخریدند ؟چرا آبی بر 

آتش وجودت نریختند؟مگر مادری دیگر داشتند آتش وجودت نریختند؟مگر مادری دیگر داشتند 
؟!؟!

هرچند مادر، مادر است. هرچند مادر، مادر است. 
اگر بی آب شد ، اگر آتش گرفت ، اگر طوفان اگر بی آب شد ، اگر آتش گرفت ، اگر طوفان 

کمرش راشکست. کمرش راشکست. 
باید به دادش رسید... باید به دادش رسید... 

باید احیایش کرد باید احیایش کرد 
چرا که خانه بی مادر صفایی ندارد. چرا که خانه بی مادر صفایی ندارد. 

مادر است دیگر مادر است دیگر 

بلوط خسته ای بیدار می سوزد...بلوط خسته ای بیدار می سوزد...
دلم در حسرت دیدار می سوزد دلم در حسرت دیدار می سوزد 

همان کبکی که از »خائیزهمان کبکی که از »خائیز«« برخاست  برخاست 
بدون »غنگه« و منقار می سوزد بدون »غنگه« و منقار می سوزد 
جهان باید بداند شانه های کوه جهان باید بداند شانه های کوه 
شبی هکتار در هکتار می سوزد شبی هکتار در هکتار می سوزد 

دوباره رادیو از درد لبریز است دوباره رادیو از درد لبریز است 
که جنگل در دل اخبار می سوزد که جنگل در دل اخبار می سوزد 

جهان از دود مست است و  نمی داند جهان از دود مست است و  نمی داند 
که با ته مانده ی سیگار می سوزد که با ته مانده ی سیگار می سوزد 

ببین ! آهو تو دیگر نمی رقصد ببین ! آهو تو دیگر نمی رقصد 

دنا هم از غم دلدار می سوزددنا هم از غم دلدار می سوزد
دلم میگیرد از نامردی وقتی دلم میگیرد از نامردی وقتی 

ُگلی در البه الی خار می سوزد ُگلی در البه الی خار می سوزد 
غزل آتش بگیرد یا نگیرد باز غزل آتش بگیرد یا نگیرد باز 

میان این همه دیوار می سوزد میان این همه دیوار می سوزد 
و یک دلبستگی از زاگرس دارم و یک دلبستگی از زاگرس دارم 
و این دلبستگی هربار می سوزد و این دلبستگی هربار می سوزد 
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پشت پرده کرونا

ــن  ــته ای ــراه داش ــه هم ــا ب ــیوع کرون ــه ش ــع ومشــکالتی ک ــام فجای ــا تم ب
ــه  ــت ب ــط زیس ــرای محی ــژه ب ــه وی ــم ب ــی راه ــار خوش ــا اخب ــروس ام وی

ــت. ــراه اورده اس هم

۱. نفس کشیدن دوباره محیط زیست
ــطه  ــه واس ــه ب ــن ک ــق چی ــایر مناط ــان و س ــواره ای از ووه ــر ماه تصاوی

ــد  ــی ده ــان م ــد نش ــده بودن ــه ش ــا قرنطین ــیوع کرون ش
آلودگــی هــوا درایــن منطقــه حــدود ۲۵ درصــد ســال گذشــته 
کاهــش محسوســی داشــته اســت .درمناطــق شــمالی ایتالیــا 
هــم کــه بیشــترین میــزان شــیوع کرونــا درآن گزارش شــده و 
بیشــترین محدودیــت رفــت و آمــد درآن اعمــال شــده میــزان 
ــه اســت. ــه شــدت کاهــش یافت ــروژن ب گاز دی اکســید نیت

2. کاهش مصرف بنزین
ــهری  ــرون ش ــهری و ب ــردد درون ش ــطه کاهــش ت ــه واس ب
میــزان مصــرف بنزیــن در اواخــر بهمــن حــدود ۱۰درصــد در 

کشــور کاهــش یافتــه اســت.
همچنیــن طبــق اعــالم پلیــس اســتان گیــالن شــاهد حــدود 
۱۰درصــد کاهــش تصادفــات منجــر بــه فــوت در مقایســه بــا 

ســال گذشــته بودیــم. 
۳. تغییر برخى باورهای غلط 

ــار مــردم  ــی از رفت ــر و ویدئوهای ــان انتشــار تصاوی ــن می درای
ــگاه  ــه فروش ــوم ب ــم از هج ــه اع ــعه یافت ــای توس ــور ه کش
ــر  ــتی تصوی ــالم بهداش ــک و اق ــورد برسرماس ــا و زدوخ ه
ــن  ــاره ای ــراد درب ــی اف ــوی برخ ــده از س ــاخته ش ــی س آرمان
جوامــع را خدشــه دار کــرد و بــه عبارتــی آب ســردی برحــس 
ــای  ــژه در فض ــه وی ــا ب ــی ه ــه خیل ــود ک ــری ب خودتحقی
مجــازی بــه ویــژه پــس از کوچکتریــن اتفــاق یــا نقصــی در 

ــد. ــی دمن ــرآن م داخــل کشــور ب
۴. نجات ماهى ها و جانوران ریز سواحل
یکــی از مهــم تریــن خبرهــای خــوب درچارچــوب 

قرنطینــه کرونایــی نفــس راحــت ســواحل اســت.
ــی  ــا جانواران ــد ت ــث ش ــواحل باع ــی س خلوت
کــه زیســتگاه آن هــا در ســواحل اســت 
ــر  ــا و بســیاری دیگ ــگ ه همچــون خرچن
ــز و  ــان ری ــرم تن ــتان و ن ــخت پوس از س
درشــت بتواننــد فرصتــی بــرای زاد و ولــد 

ــد. ــدا کنن ــی خــود پی جمعیت

۵. دیده شدن بلند ترین رشته کوه ها 
ــوا در  ــی ه ــدید آلودگ ــش ش ــتی کاه ــط زیس ــوش محی ــار خ ــر از اخب ــی دیگ یک
کشــور یــک میلیــارد و چهارصــد میلیونــی هنــد اســت کــه باعــث شــد بعــد از ۳۰ 

ــده شــود. ــری دی ــه ۲۰۰ کیلومت ــا از فاصل ــه کــوه هــای هیمالی ســال قل
۶. آتش بس دریمن 

گرچــه ایــن خبرتاکنــون جنبــه رســانه ای داشــته و هــر دو طــرف 
ــالم  ــرف اع ــا ص ــد ام ــی کن ــم م ــض آن مته ــه نق ــری را ب دیگ
آمادگــی ائتــالف ســعودی بــرای ایــن آتــش بــس بــا وجــود تمــام 
تفســیرهای موجــود در رابطــه بــه آن مــی توانــد گام مناســبی بــرای 

رســیدن بــه صلــح در ایــن منطقــه تلقــی شــود.
۷. استفاده کار آمدتر از فضای مجازی 

در دوره ســخت قرنطینــه مــردم موفــق شــدند بــا اســتفاده از 
مکالمــات ویدئویــی در فضــای مجــازی بــا اعضــای خوانــواده خــود 
ارتبــاط برقــرار کــرده و رابطــه فیزیکــی قطــع شــده بیــن یکدیگــر را 
نزدیــک کننــد هــم چنیــن ایــن فضــای در دوران قرنطینــه فضایــی 
ــی  ــجوییات تلق ــوزان و دانش ــش آم ــس دان ــت تدری ــد جه کار ام

میشــود.
ــای  ــت غذاه ــه از لیس ــگ و گرب ــروج س 8. خ

ــى چین
بعــد از ممنوعیــت خریــد و فــروش و اســتفاده از جانــواران وحشــی 
در چیــن کــه گفتــه مــی شــود ســهم عمــده ای در انتقــال و شــیوع 
کرونــا بیــن انســان هــا دارنــد ایــن کشــور خــودرا بــرای برداشــتن 

ســگ و گربــه از لیســت غذاهــای قابــل خــوردن آمــاده میکنــد.
۹. اقدامات ویژه ناشران برای روزهای کرونایى

ــگان  ــودرا رای ــک خ ــه الکترونی ــران کتابخان انتشــارات دانشــگاه ته
ــل  ــو در موبای ــن فیدیب ــارات در اپلیکیش ــن انتش ــای ای ــرد کتابه ک
ــایت  ــدوز آن را از س ــخه وین ــا نس ــت و ی ــی اس ــل دسترس قاب

ــد... ــود کنی ــد دانل ــی توانی ــران م ــگاه ته ــارات دانش انتش

اگر بسیج در دوران پس از جنگ نبود و اگر امروز هم نباشد، کمیت این انقالب و این 
نظام واهمه حرکت های سازنده این کشور لنگ است. به قلم : مطهره رضایى

6
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دانشجوی بسیجى دشمن کمین گرفته  را از یاد نمى برد و غافالنه خو و دانشگاه و 
کشورش را به دست تطاول دشمن نمى سپرد.

بزرگ مرد کوچک

به قلم : زینب سادات طالیى 

گاهــی بــه نســل جــوان و نوجــوان  کــه نــگاه میکــردم فکــرم مشــغول میشــد کــه جــوان امــروزی بــا جوان 
هــای دهــه شــصت چقــدر تفــاوت دارد ! فاصلــه ی بینشــان زیــاد اســت ! ولــی کرونــا با تمام ســختی 
هایــش حداقــل بــه مــن یکــی ثابــت کــرد  نســل جــوان و نوجــوان ایــن روزهــا خیلی شــبیه گذشــتگان 
ع  خــود هســتند !!!  در جــای جــای میهــن اســامی بــا بصیــرت مثال زدنــی خــود همچــون دوران دفــا
مقــدس  به شــکلی خودجــوش و جهــادی بــه میــدان آمــده انــد و بــا خطــر انداختــن ســامت خــود در 

تــاش بودندکــه  آرامــش، ســامت و امنیــت را بــه دیگــر همنوعــان خــود اهــدا کننــد.

محمدحســن ۱۳ ســاله  از جملــه جهادگــران نوجوانــی اســت کــه در ایــن مســیر 
ــرت،  ــه غی ــذارد ک ــش بگ ــه نمای ــم را ب ــن مه ــا ای ــود را از دســت داد ت ــای خ پ
ــود را  ــان خ ــد و آن ــوج می زن ــور م ــد کش ــل جدی ــانیت در نس ــی و انس مردانگ
مدیــون و مســئول خــون شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس، مدافعــان امنیــت، 

ــد ... ــت می دانن ــهدای خدم ــرم و ش ــان ح مدافع

-خودتان را معرفى مى کنید. 
ــک  ــش از ی ــی  بی ــا رفســنجانی ول ــی عســگر هســتم . اصالت حســین عل

ــم                                          ــی میکن ــه اســت در زواره زندگ ده
-شغل؟                                                                                                                                              

کشاورزی  ، پسته کاری میکنم.
-وضعیت شهر زواره در روزهای کرونایى چگونه بود؟

ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــا ب ــد و م ــت میکردن ــی مراقب ــود خیل ــردم خ م
ــم  ــری کنی ــروس جلوگی ــن وی ــیوع ای ــوان از ش ــد ت ــه درح ــدف اینک به ه
ــود را در  ــش خ ــم نق ــا بتوانی ــم ت ــت کردی ــتان صحب ــدادی از دوس ــا تع ب
ــارزه  ــه مب ــتگاه ها در جبه ــر دس ــار دیگ ــم و کن ــا کنی ــوص ایف ــن خص ای
ــتانم در  ــن رو دوس ــیم از ای ــته باش ــرار داش ــروس ق ــن وی ــیوع ای ــا ش ب
اقدامــی خودجــوش از مــردم شــهر پــول جمــع کردنــد و مــواد ضدعفونــی 

ــتند. ــا گذاش ــار م ــد و در اختی ــداری کردن خری
-از شبى که محمد حسن دچار حادثه شد  برایمان بگویید؟

ــد  ــغول ض ــادی مش ــای جه ــا گروه ه ــراه ب ــرم هم ــا پس ــه ب ــی ک زمان
ــا ســرنگون شــدن از  ــم محمــد حســن ب ــر شــهر زواره بودی ــی معاب عفون
ــت از  ــار مصدومی ــور دچ ــا »گاردن« تراکت ــورد ب ــور و برخ ــاالی تراکت ب

ــا شــد .  ــه پ ناحی
بــا انتقــال محمــد حســن توســط اورژانــس بــه بیمارســتان شــهید بهشــتی 
ــت اهلل  ــتان آی ــه بیمارس ــه داشــت او را ب ــت ســختی ک اردســتان و وضعی
کاشــانی در اصفهــان انتقــال داده و پــای او را پیونــد زدنــد کــه نتیجــه ای 
نداشــته و نهایتــاً بــا وجــود تــالش کادر درمانــی پــای چــپ او قطــع شــد.
ــه  ــه ب ــا توج ــد حســن ب ــان محم ــه درم ــرد: ادام ــد ک ــی عســگر تاکی عل
عفونتــی کــه داشــت را در بیمارســتان شــهدای کارگــر یــزد دنبــال کردیــم 
ــزل بســتری اســت . و بعــد از ۲۷ روز مرخــص شــد و در حــال حاضــر در من

-محمد حسن از این ماجرا ناراحت نیست ؟
ــا  ــد ت ــدا کن ــل پی ــودی کام ــت بهب ــر اس ــد منتظ ــی میگوی ــال ،گاه ص

ــد . ــت کن ــهرش خدم ــردم ش ــه م ــن ب ــار م ــاره کن ــد دوب بتوان
-شما و مادر با این اتفاق کنار آمده اید؟

راستش اولش سخت بود ولی راضی هستیم به رضای خدا .
-برادر شما هم شهید شده اند؟

بــرادر بنــده روزی بــرای دفــاع از اســالم در جنــگ ســخت در حالــی کــه 
۱۳ ســال داشــت بــه شــهادت رســید و محمــد حســن ۱۳ ســاله مــن نیــز 

در جنگــی دیگــر تــالش مــی کــرد .
 -بعد از این ماجرا چه اتفاقاتى افتاد؟

محمد حسن یک پرسپولیسی دو آتیشه است!!!
-ای بابا                                                                                                                                    

ــه  ــد و در حالیک ــی ش ــم مل ــان تی ــازه ب ــد درب ــدار بیراندون ــان دی خواه
ــت و  ــری  گرف ــاس تصوی ــا او تم ــود ب ــتان ب ــن در بیمارس ــد حس محم
جویــای حالــش شــد . مســئولین در تمــام مراحــل درمــان در کنارمــان 
ــردم و مســئوالن  ــم زواره م ــد و آمدی ــه مرخــص ش ــی ک ــد و زمان بودن
ــدارک  شهرســتان اردســتان و شــهر زواره مراســم اســتقبال گرمــی را ت

ــد.  دیدن
-هزینه های درمان چگونه بود؟

خیریــن محتــرم و گمنــام و همچنیــن مســئوالن شــهر کمــک کردنــد و 
پشــتیبان مــا و محمــد حســن در تمــام مراحــل درمــان  بودنــد کــه اجــر 

همگــی بــا خــدا باشــد .
-صحبت پایانى ؟

خــدا را شــاکرم و میدانــم امتحــان هــای الهــی صبــر مــا را محــک میزند 
ودر میــان تمــام اتفاقــات اخیــر از مــردم شــهر و کشــورم تشــکر میکننــد 
کــه هــوای محمــد حســن را از دور و نزدیــک داشــتند و بــه رســانه هــای 
بیگانــه و خارجــی مــی گویــم مــا بــرای کشــورمان جــان میدهیــم لطــف 
ــزاری و برعکــس  ــد اینقــدر از ماجراهایــی شــبیه پســرم اســتفاده اب کنن
نکنــد ...بهتــر اســت سرشــان بــه الک خودشــان باشــد و یادشــان باشــد 

محمــد حســن بــا عشــق  و مردانگــی پــا بــه ایــن میــدان گذاشــت...!

مصاحبه با اولین  نوجوان مجروح سالمت



هریک از آحاد قشرهای مختلف جامعه که دارای روحیه حساس مسئولیت و ایمان 
باشد، بسیجى است.

طنز های مجازی

به  قلم: ریحانه رحمانى -زهرا آزاد خانى 

اگر دانشجو هستید، حتما شرایط قرنطینه شما را مجبور به شرکت در کالس 
های مجازی و آنالین کرده  است. اصال نمی دانیم  مسئوالن چه مشکلی با شما 
دارند که نمی گذارند آب خوش از گلوی دانشجو جماعت پایین برود . الزم است 

اگر تجربه حضور در کالس مجازی را نداشتید، این چند نکته را رعایت کنید:
سعی کنید قبل از شروع کالس حتما به خانواده اطالع دهید که در حال گفت وگو 
با استاد هستید. ممکن است پدر یا مادرتان فکرکند با دوستان تان مشغول صحبت  

هستید و بگوید: »اونو ول کن بیا ناهارت رو بخور!« یا شروع کند به تخریب 
همیشگی شخصیت تان: »باز به جای این که اون زباله دونیت رو تمیز کنی و بری 

حمام، تمرگیدی با اون یارو چت می کنی؟« یا هی از جلوی دوربین رد شود و خیره 
به مانیتور نگاه کند تا ببیند دارید چه غلطی می کنید.

حواس تان باشد قبل از این که ویدیوکال را باز کنید، لباس مناسب پوشیده باشید. 
اگر مقنعه و مانتو یا پیرهن را با زیرشلواری و شلوارک مامان دوز ست کرده اید، 

در طول کالس از جایتان تکان نخورید. بعد از پایان ویدیو هم اتاق چت را ببندید تا استاد، شما را دست در دماغ یا در حال خاراندن پاچه نبیند. عالوه  بر آن ممکن 
است بعدا سرویس ارایه دهنده خدمات آنالین، عکس شما را در توییتر پخش کند.

با این سرعت اینترنت اگر مونیکا بلوچی هم باشید، تصویرتان شبیه سحر تبر مخابره می شود. همچنین در دوران قرنطینه فقط به شستن دست ها اکتفا نکنید. یک 
آبی هم به صورت بزنید تا سفیدک های دور لب تان نشان ندهد که همین االن بیدار شده اید.

در مورد برگزاری کالس های آنالین مقاومت نکنید. باالخره باید هزینه های زیادی که برای این ترم پرداخت کرده اید، یک جوری هدر شود. خودتان را هم بُکشید، 
ترم را کنسل نمی کنند و پولش را به شما برنمی گردانند. پس بهتر است بی خیال شوید و از آن لذت ببرید. می توانید دل تان را خوش کنید که در کالس آنالین استاد 
دیگر نمی تواند بخوابد تا شما به  جایش کنفرانس بدهید ولی شما می توانید بخوابید!!! بدی کالس آنالین این است که آن  جوری که باید و شاید و فیزیکی نمی توانید 
خودشیرینی کنید. ولی برای آدم این کاره محدودیت معنا ندارد. برای خودشیرینی، در قسمت چت، سواالت مرتبط با درس بپرسید. گاهی بگویید: »چه جالب. ممنون 

که این مطلب رو به ما یاد دادید.« برای طنازی های استاد استیکر خنده بگذارید. وقتی پاسخ سوال تان را داد، برایش استیکر گل و قلب بفرستید. اصرار کنید که 
صدای شما را باز کند تا بتوانید سوال تان را شفاهی بپرسید و بین حرف هایش هی بگویید بله. در پایان کالس هم از او به خاطر همه زحماتش تشکر کنید. یادتان 

نرود بپرسید استاد کوییز نمی گیرید؟ امتحانات با این وضع چطور برگزار می شود؟
بعضی اساتید اصرار به حضور و غیاب در ساعت هشت صبح دارند. برای جبران آزار این عزیزان می توانید همزمان با کالس، سریال ببینید یا اینستا و توییترتان را 

چک کنید. البته آن  موقع صبح هیچ موجود زنده ای توییت نمی کند. فقط حواس تان باشد صدا را کامل قطع نکنید، چون ممکن است معلم برای مچ گیری وسط درس 
از شما سوال بپرسد....

»اندر احواالت کالس های آنالین«
# قضیــه کالس هــای آنالیــن اینــه کــه  قبــال وســط  کالس خوابمــون  میگرفــت االن 

وســط خــواب کالســمون  میگیــره!
ــا  ــت ی ــر نیس ــت ، تصوی ــتاد هس ــدای اس ــا ص ــازی ی ــای مج ــه ی کالس ه # خالص
تصویــر هســت ، صــدا نیســت یــا هــم تصویــر هســت هــم صــدا ولــی اســتاد نیســت و 

ــی مــن نیســتم ــر و اســتاد هســتند ول ــا اینکــه صــدا و تصوی ی
 # کاش دانشــگاه زودتــر شــروع شــه بــرم ســر کالســا بخوابــم ، خــواب تــو خونــه دیگــه 

خیلــی تکــراری و یــه نواخــت شــده 
#  روز جمعه واسه کالس آنالین ۸ صبح بیدار نشدی عشق و عاشقی یادت بره 

# بعد از کار تو معدن سخت ترین کار مودب بودن سر کالس انالینه
# شــنبه ای کــه تــوش کالس ۸ صبــح حتــی از نــوع مجازیشــو  نداریــد رو هیچــی بهــش 

نگیــد، فقــط بغلــش کنید
ــا  ــان ســر کالس مجــازی خودشــو ب ــی می ــا چــه تیپای  # حراســت بفهمــه دانشــجوها ب

اســید غســل میــده

انکار بسیج, انکار بزرگترین ضرورت و مصلحت برای کشور است.
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ذره بینذره بین

انکار بسیج, انکار بزرگترین ضرورت و مصلحت برای کشور است.

 نه گول لباس و عمامه و ریش و جایگاه رو بخوریم، نه تحت تأثیر »مصلحت
 !نیست«ها و »نظام تضعیف میشه«ها قرار بگیریم

 ...عمیق بررسی کنیم و بعد بنده ی »حقیقت« باشیم
 نظام اون لحظاتی داشت ذره ذره تضعیف میشد که امثال قاضی منصوری روی صندلی

...قضاوت بودن
[متهم ردیف نهم پرونده #طبری/ متواری]

 طبری: به من چه که رفیق پولدار ندارید!
 آملى الریجانى: به من چه که فاسد بوده 

  کرباسچى: به من چه که نمیتونید کارخونه بزنید بنام زن تون!
 عارف: به من چه ژن خوب ندارید

 ظریف: به من چه آمریکا زد زیر برجام
روحانى: کاًل به من چه...

»مامان امیر محمد«

  یه َجوون ۳۵ ساله ی پاک دست و متخصص، َدمار از پیروپاتال های فاسد و رانتخوار درآورده.
 آقا #رسول_قهرمانی

اینکه رهبری گفتند »راه حل اصلی اعتماد به جوانان است و هرجا به نسل جوان اعتماد کردیم، پیش رفتیم«، مصداقش َجوون هایی 
 مثل همین آقای قهرمانی است.

خداقوت به هّمتش، درود به غیرتش...  
»حاج حیدر«

 آقای رئیسی بابت همه دیوار کشیدنات مرسی
#اکبر_طبری 

»آمیرزا«

حضور گسترده سفید پوست ها در تجمعات و 
اعتراضات نشون میده جرج فلوید بهانه است، 

اصل نظام نشانه است 
»رضا حاتمی وفا«

اینکه اگر اعتبارنامه فالن نامزد رد شود، حوزه 
انتخابیه وی دستخوش ناآرامی شده و درگیری 
»قومی_قبیله ای« بی حاصلی قسمت کشور و 

مجلس می شود، از آن دست توجیهات مسخره 
 هست...

اگر قرار بود تن به چنین توجیهاتی دهیم، باید 
فاتحه جمهوریت نظام در سال۸۸ را می خواندیم!
 »Ali Gholhaki« 

پندار برخی این است که وقتی ما با تفکر آمریکایی مخالفت می کنیم، با دستاوردهای علمی و صنعتی آمریکا مخالفیم! 
پیشرفت علمی و صنعتی آمریکا اتفاقا از همین مسیر #اقتصاد_مقاومتی حاصل شده و باید از این تجربه جهانی برای 

پیشرفت بهره برد. مسئله ما با آمریکا، جهتگیری استفاده از این پیشرفت است.
»Seyed Yasser Jebraily«

آمریکایی ها شانس آوردن سیاه پوستا فقط دنبال برابری 
 اند!

اگه دنبال انتقام بودن که باید دِر آمریکا و نظام 
سرمایه داریش رو تخته میکردن 

»حواس_پرت«

آیت و دیالمه شدن آرزوی ماست، اما 
امروز #خون دادن ساده تر از #آبرو دادن است. 
یکی دو روز است تهدیدات »برنو محور« به 

 تهدیدات »آبرو محور« تبدیل شده است.
اینها نشانه ای است که راه را درست انتخاب 

 کرده ایم.
#تاجگردونیسم #شفافیت  

»مالک شریعتی نیاسر«

ز، 
 رو

داغ
ث 

بح
رد 

 مو
 در

ش
ی ا

شگ
همی

یه 
 رو

غم
ی ر

 عل
ون

اکن
B ت

BC
را 

د چ
دانی

می 
ت؟

 اس
رده

 نک
شر

منت
ی 

رش
گزا

ن، 
ردو

جگ
تا

ود. 
ی ش

ه م
ه چ

یج
د نت

بین
ت ب

 اس
ظر

منت
 

اد 
فس

ن »
امو

پیر
د، 

د ش
تأیی

گر 
 و ا

مد؛
 بد

ران
سا

گچ
در 

ش 
شا

اغت
ور 

ر تن
د، ب

د ش
ش ر

بار
اعت

گر 
ا

د. 
 کن

یی
سرا

ن 
ستا

« دا
ساد

با ف
زه 

بار
ن م

بود
ی 

یش
نما

و »
ک« 

ماتی
ست

سی
ی«

یر
قد

د 
حم

»ا

9



بسیاری از پیشرفتها و موفقیتهای نظام اسالمى در عرصه های مختلف مرهون تفکر و 
میل بسیجى است.

بنیان گذار انقالب اسالمى : در این دنیا افتخارم این است که بسیجى ام ...

نوشته های خودمانى 

جمع آوری: نگین براتى 

محبوب من!
مــا کــه توقــع نداشــتیم ایــن دنیــا مــا را نــاز کنــد، یــا گــرم در آغــوش بگیــرد. فقــط توقــع بــود 

کــه ایــن قــدر جگرمــان را نســوزاند.
محبوب من! عدالت یعنی هرچیزی، هرکسی، سرجای خودش باشد.

عدل این است که شما دردل ما باشید.
مهدی جان!
هر زمان که مى گوییم : 

العجل یا موالی یا صاحب الزمان!
زمزمه هایت را میشنوم که میگویم:

صبر کن چشم دلت نیل شود مى آیم
شعر من حضرت هابیل شود مى آیم

قول دادم که بیایم به خدا حرفى نیست
دل به آیینه که تبدیل شود مى آیم

بیا که دیده ام از انتـظار لبریز است
کویــــر سینه ی َتفتیده ام عطـش  خیــز است

همیشه خاطر ما، آشیان یـاد تو باد،
که در هوای تو پرواز، خاطر انگیز است

این روزها ” را مى بینى که
به سر

نمى شود...
بى همگان به سر شود؛

بى “ تو “ به سر نمى شود...
موال جان،

بار ها آمدی و )نبود(
در تقالی این زندگى

نیاز مند تو اما بى تو بودم
بار ها آمدی ونیامدم

بر دلم بار ها نشستى و
بى تو بودن را گریستم

یک روز مى افتد ؛
آن اتفاق خوب را مى گویم ...

ــت  ــتن اوس ــه برخاس ــى ک ــه افتادن ــن ب م
ــان دارم ؛ ایم

هر لحظه ، هر روز ، هر جمعه ...
السالم علیک یا صاحب الزمان

# اللهم_عجل_لولیک_الفرج

میدانم آمدهای...بسیار نزدیک...پشت پلک هایی که توان باز شدن به روی زیبایت را 
ندارد... پشت در دلی که هنوز برای میزبانی تو پاک نشده...میدانم آمده ای ... دعا کن من 

هم بیایم به پیشواز تو
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بنیان گذار انقالب اسالمى : در این دنیا افتخارم این است که بسیجى ام ...

به قلم : راضیه صادقى 

رسول مولتان
روایتى از زندگى سردار فرهنگى شهید سید محمدعلى رحیمى

بسم رب شهدا و صدیقین
در میــان گنجینــه هــای فرهنگــی کتــاب رســول مولتــان از آن دســته کتــاب هایــی 
اســت کــه وقتــی شــروع مــی کنــی بــه خواندنــش، لحظــه بــه لحظــه بــا شــخصیت 
اول داســتان همــراه میشــوی و شــاید هــم خــودت میشــوی شــخصیت اول داســتان 
!!! تمــام لحظــات زندگــی اش را تجربــه مــی کنــی ، بــا شــادی هایــش شــاد میشــی 
ــی و مســیر  ــی کن ــش رشــد م ــه پای ــا ب ــی و پ ــی کن ــش زندگــی م ــج های ــا رن و ب

گمنامــی را  در پیــش میگیــری...
امــا امــان از لحظــه ی شــنیدن خبــر شــهادت مظلومانــه قهرمــان داســتان در مولتــان 

پاکستان...
ــی و نفســی و  ــت و ام ــی ان ــم » باب ــه معــروف را بارهــا شــنیده ای ــن جمل ــا ای ــه ی م هم

ــی« ــی و مال اهل

ــرد عمــل باشــی و از  ــدان  هــم م ــد در می ــا خــوب بای ام

جــان و مــال و خانــواده ت بگــذری  تــا بتوانــی  ایــن 

جملــه را ثابــت کنــی... بایــد مــرد باشــی کــه اوایــل انقــاب 

وقتــی نائــب امــام زمانــت از تبلیــغ انقــاب در  کشــورهای 

مختلــف صحبــت  مــی کنــد بــه نــدای هــل مــن نــارصش 

ــور  ــت در کش ــی را در  غرب ــی و کار فرهنگ ــواب بده ج

هــای مســتضعف فرهنگــی رشوع کنــی و در اوج گمنامــی 

زخــم هــای تهمــت هــای داخلــی و تهدیــد هــای خارجــی 

ــام آور وحــدت و غیــرت  ــه جــان بخــری و  بشــوی پی را ب

شــیعه...

چه  زیبا میان دست نوشته هایت )در کتاب ذکر شده 
است( محرومیت و مظلومین شیعه را بیان میکنى:

)گفتنــی بســیار اســت، امــا نمــی دانــم از چــه بگویــم 
ــا  ــه پ ــران ک ــم، از ای ــدر بگوی ــن ق ــا همی و از کج
ــت  ــیعه و غرب ــی ش ــذاری، غریب ــی گ ــرون م ــه بی ب
شــیعیان را بــا تمــام وجــودت حــس مــی کنــی و در 
کل، مســلمانان را گونــه ای دیگــر مــی بینــی. بریــده 
از محتــوای اســالم و چســبیده بــه برخــی ظواهــر (
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در بخشى از کتاب مى خوانیم که : 

ــم  ــه بری ــم اگ ــا ه ــداره. م ــوز ن ــتان دلس ــو پاکس ــیعه ت ش
اونجــا، شــرایط ســختی داری شــیر آب را بســتم و دســت 
ــت  ــی گف ــر م ــای دیگ ــر ج ــردم. ه ــک ک ــم را خش های
ــد  ــو ض ــا آن ج ــتان ب ــی پاکس ــم؛ ول ــی رفت ــش م همراه
ــرای  ــی ب ــه اتفاق ــر اینک ــود. فک ــوس ب ــم کاب ــیعه برای ش
خــودش یــا بچــه هــا بیفتــد، تنــم را مــی لرزانــد. نگاهــش 
ــرار  ــد  اص ــن ق ــه ای ــم ک ــش کن ــتم خواه ــردم. خواس ک
نکنــد. دلــم نمــی خواســت حتــی حــرف پاکســتان را هــم 

ــرد : ــتی ک ــش دس ــی پی ــد. عل بزن
ــروز  ــه ام ــردن. اگ ــف ک ــون تکلی ــان رو برام ــم! مولت مری

ــت. ــر از فرداس ــم، بهت بری



چند خبر مهم اخیر...
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آری بسیجى ماندن مهم است و بسیجى شدن، کاری صعب نبوده است.

این جمله را نخستین بار شاید از شهید محمودی در کنار اروند )درحالى که لباس غواصى اش را مى پوشید تا به آب بزند( شنیدم

و بعدها برادر جانباز حسین پور )که هرکجا هست، خداوند تأییدش کند( مى گفت:

مى دانى یک بسیجى، چه وقت العیاذ باهلل خواهد برید؟ وقتى که دین داری خود را مشروط به دین داری دیگران 

کند.

   به پایان آمد این دفتر ، حکایت همچنان باقی ...     

نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما به اشتراک بگذارید

۰۹۳۹۲۶۱۲۵۴۷

@basij_yums

@yums_basij



بوســه پیامبر بر دست دخترش فاطمه زهرا )ســالم اهلل علیها( را هرگز نباید حمل بر یک 
معنای عاطفى کرد... نه! این یک معنای دیگری اســت؛ این ]بوســه[ نگرش اسالم به زن است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای


