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| یادداشت |

| علیرضا رحیمی، پزشکی 96 | احتماال در بحبوحه ترندهای 
این روزهای فضای مجازی، ردصالحیت های شورای نگهبان 
هم دیده یا شنیده اید، اینکه 9۰ نفر از نمایندگان مجلس 
آن هم عموما به دالیل تخلفات مالی رد صالحیت شده اند، 

هم جای خوشحالی دارد! هم جای تردید و هم جای اندوه!
خوشحالی از این بابت که حداقل بار دیگر گوشمان به نام 
مبارکشان اشغال و دلمان از عملکردشان رنجور نمیشود )!(

و تردید از آن جهت که شورای نگهبان واقعا حزبی گراست یا 
عده ای چون درجه یک هایشان رد شده اند خرده میگیرند؟
در اینکه عده ای معلوم الحال هر زمان و به هر دلیل خود 
یا عناصرشان تایید نشده اند، در خیال خامشان دنبال به 
گوشه رینگ بردن نظام بوده و ماشین های توییت زنی شان 
همسو با دشمن در جهت فاصله بین نظام و مردم در تالش 
است، شکی نیست اما باید ضعف در اقناع افکار عمومی 
در حوادث گوناگون از جمله همین موضوع، چه از طرف 
نهادها، چه قشر نخبگانی بویژه دانشجویان، این مؤذنین 

جامعه، در اینجا مطرح کرد.
اولین نهادی که در آماج مطالبات ما قرار میگیرد، صداوسیما 
است که انتظار حتمی از آن است که با اجرای برنامه هایی 
ضرورت  و  اهمیت  بیشتر  هرچه  روشن سازی  جهت  در 
مشارکت عمومی در روزهایی که کثیری از داخل و خارج 

ندای عدم مشارکت در انتخابات را سر می دهند، مردم را 
معقوالنه ترغیب به مشارکت حداکثری و توطئه ها را خنثی 

سازد.
نهاد دوم خود شورای نگهبان است که در این برهه حساس 
و این پیچ تاریخی، باید حقانیت عملکرد بی طرفانه را آشکار 
کند، حال مطالبه ما در این شرایط، ایستادگی قاطع در برابر 
فشارهای منفعت طلبانه و از هر چیز مهمتر، شفافیت و 
ارائه مدارک و مستندات متقنی که حدود یک سوم مجلس 

فعلی هم با تخلفات مالی بوسیله آن 
رد شده اند به افکار عمومی در جهت 
کورکردن آتش فتنه و هوچی گری های 
تفرقه انداز وقت و بی وقت آنهایی است 
که به دلیل رد صالحیتشان به دنبال 
عدم مشروعیت بخشیدن به این نهاد 

هستند. 
در این میان نقش آفرینی قوه قضاییه 
در تسریع بررسی تخلفات نمایندگان و 
اعالم نتایج آن به افکار عمومی نیز باید 

پررنگ باشد. 
جهادی  و  فعاالنه  حضور  از  اما  و 
در  انقالبی  تشکیالت  دانشجویان 
یک  مصادیق  پیاده سازی  جهت 
همه  کرد.  دریغ  نباید  اصلح  نماینده 

ما باید قلبا به مهم معتقد بشویم که »مجلس رأس همه 
می رود  مجلس  به  ما  رأی  با  که  و شخصی  است«  امور 
نماینده تمام مردم ایران است نه فقط حوزه خودش چرا 
که وظیفه اصلی اش قانونگذاری و نظارت بدون مالحظه از 
جمله نظارت های مالی! است،  حال باید دانست چگونه 

افرادی می توانند نماینده مردم باشند در حالیکه حتی قبل 
از انتخابات دچار تخلفات مالی و حتی در مجلس به دنبال 
دور زدن قانون و تمام دغدغه شان در پر کردن کیسه خود 
و حامیانشان، به جای داشتن دغدغه های مردم، خالصه 
آرا  شفافیت  مانند  طرح هایی  تصویب  عدم  با  و  میشود 

نمایندگان مردم را نامحرم میدانند.  
در ایامی که اعتماد عمومی به دولتمردان در کمترین حد 
داشتن یک مجلس  کلید حل مشکالت  دارد،  قرار  خود 

قاطع که شجاعت دیکته کردن دغدغه های اصلی مردم و 
روشن کردن موتور دولت در جهت حرکت در مسیر منافع 

مردم و نظام است. 
به امید انتخاب مجلسی که صاحب کرسیانش مُدرس ها 

باشند نه مرفهین و متملقینِ بی درد.

رأیبیرأی؟
| یادداشت |

صفر( فاجعه مصیبت باری است! اصوال در اینجور جاها که 
چند روز خودت را خفه میکنی از میهنت دفاع کنی در برابر 
هجمه ها و اعتماد میکنی به مسئولین کشورت و بعد میبینی 
ای داد بیداد دشمن راست میگفته و دوست دروغ در میمانی 
که چه باید بکنی؟ چگونه باید امید بدهی وقتی خودت از درون 
در هم پاشیده ای؟ بی خیال ]گمان میکردیم دوست دروغ گفته 
در صورتیکه مسئولین سازمان هواپیمایی از این ماجرا خبر 

نداشته اند[
یک( از ساعات اولیه این حادثه شایعات شروع شد. اظهار 
نظر ها حتی به مقامات چند کشور هم رسید. آیا مسئولین 
سپاه تحقیق نکردند؟ کی متوجه این فاجعه بزرگ شدند؟ 
نکند از همان اول... دوست نداریم اینطور فکر کنیم! اما اگر 
واقعا مسئولین ارشد بی اطالع بوده اند شاید بتوانیم از آنان در 
قلوب مان بگذریم بدین شرط که عذرخواهی کنند و استعفا 
دهند و در دادگاه عادل و صالح تقصیر یا قصورشان بررسی 
شود. ]هیچ مسئول و زیردستی پنهان کاری نکرده. از همان 
ساعات ابتدایی مسئولین باالدستی در جریان قرار گرفته اند که 
ممکن است هواپیمای خودی را زده باشیم اما نیاز به بررسی و 

مصالح باعث تاخیر در اطالع رسانی شده[
دو( خارج از سپاه آیا سایر مسئولین هم از این فاجعه بی اطالع 
بودند؟ مثال سازمان هواپیمایی. گزاره ای که همان ابتدا مطرح 

شد این بود که هواپیما دچار "نقص فنی" شده. چرا اینقدر زود 
اظهار نظر کردید؟ الپوشانی بود یا باز هم عدم اطالع؟ ]رجوع 

به بند صفر[
سه( فرض میکنیم عده ای که این حادثه را رقم زدند بخاطر 
حفظ مصالح نظام به مقامات باالتر دروغ تحویل داده اند و 
اسناد و مدارک را پاک نموده اند و از این مسائل که در فیلم ها 
میبینیم!!. هر تعداد نفر که چند روز آبروی کشور و نظام را بردند 
و اعتماد عمومی را به فنا دادند علنا محاکمه کنید. علنا بگویید 
چه کسانی! تبلیغ علیه نظام حکم کمی است برای آنها. تا کی 
باید چوب بی لیاقتی عده ای آن هم در چنین پست هایی و آن 

هم در نزدیکی پایتخت را بخوریم؟ ]رجوع به بند یک[
چهار(  اینجا عده ای بحث نفوذ را ممکن است مطرح کنند 
از جمله کسانی که مقصرند! اما نباید این تئوری هم کامال از 
ذهن ما محو شود ]فکر میکردیم حاال مسئولین در اولین جواب 
میگویند نفوذ تا خودشان را کنار بکشند. اما در صحبت آنها 
چنین بحثی مطرح نشد. البته در پاسخ به چنین شبهاتی تاکید 
کردند که هنوز تحقیقات کامل نشده و مساله نفوذ هم بررسی 

میشود[
پنج( نگرانیم که نکند عده ای پایین دست را چوب بزنند. نگرانیم 
که نکند اشتباه سیستم های شناسایی یا بی تدبیری مقامات 
باالتر اصل ماجرا بوده اما بخاطر حفظ همان مصالح یک نفر 

را پیدا کنند و اعدام و ... نگرانیم که نکند پایین دستی را هم 
اشتباهی انتخاب کنید و جان افراد دیگری را هم!! ]این نگرانی 
کمی جدی به نظر میرسد. هرچند سردار حاجی زاده در همان 
صحبت ابتدایی روز شنبه از افسر شلیک کننده دفاع کرد که 
در شرایط بدی بوده )به او گفته اند موشک کروز شلیک شده 
و وضعیت قرمز است( و ارتباطش هم با مرکز قطع شده و ... 
اما صحبت های ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی در 30 
دی ماه کامال توپ را در زمین وی انداخته. ذوالنوری گفته اختالل 

در سامانه هم به اثبات نرسیده و ... [
شش( ممنون که بیشتر از این آبروی ما را نبردید. ممنون که 
فاجعه چرنوبیل ایرانی ادامه پیدا نکرد. فرض کنید چند هفته 
و چند ماه هی تکذیب و هی پرونده سازی دروغ و آخرش ماه از 
پشت ابر در می آمد و آبروی ایران شدیدتر میرفت! دوست ندارم 
در این اوضاع بگویم این نکته خوب ماجراست اما واقعیت این 
است که خدا خیر دهد به افرادی که امروز این شوک را به مان 
وارد کردند و مرگ یک بار و شیون هم یک بار... ]در این مورد 
سردار سالمی نکته جالبی را گفت. اینکه سپاه پس از اطالع از 
این موضوع به هیچ چیز دست نزد و هیچ مدرکی را از بین نبرد 
و حتی خود به اثبات موضوع کمک کرد. لذا باز هم ممنونیم که 

چرنوبیل ایرانی فقط دو سه روز طول کشید![

در دو سه روز بین سقوط و اتمام سکوت چه گذشت؟
سالمی، فرمانده سپاه پاسداران: به ما خبری رسید که ما به 
این پدیده مشکوک هستیم و به برادران گفتیم بیشتر بررسی 
این فرضیه  اصابت  احتمال  بیشتر،  بررسی های  با  کنند. 
بیشتر می شد، اما ما هرگز تا غروب چهارشنبه ]از اصابت 
موشک[ اطمینان پیدا نکردیم. ستاد کل نیروهای مسلح 
]نیز[ یک تیم از متخصصین را تعیین کرد و آنها ماجرا را از 
همه زوایا از جمله شاهدان عینی، اپراتورهای سامانه و حضور 
میدانی در نقطه سقوط و مشاهده همه قطعات بررسی 
کردند و به این نتییجه رسیدند که در اثر "خطا"هایی که 
صورت گرفته هواپیما سقوط کرده و سپس شروع به تنظیم 

بیانیه و اطالع رسانی برای مردم کردیم. 

چرا تاخیر؟ فشار بین المللی باعث سکوت شده بود؟
حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه: همان روز احتمال 
اما اجازه نداشتیم در  را زده ایم  دادیم که هواپیمای خودی 
آن شرایط چیزی را منتشر کنیم و این بدان علت نبود که 
موضوعی کتمان شود، بلکه روند کار همین است و باید بررسی 
ها صورت پذیرد. پس از جمع آوری همه اطالعات و بررسی ها، 
صبح جمعه جزئیات واقعه مشخص شد و ستادکل نیروهای 

مسلح فردای آن روز اقدام به اطالع رسانی کرد.
حاجی زاده چند روز بعد در دیدار با خانواده یکی از جانباختگان 
در توضیح علت عدم اطالع رسانی شفاف تر توضیح داد: اگر 
ما این خبر را اطالع رسانی میکردیم سیستم پدافندی کشور فلج 
میشد و بچه ها شوکه میشدند در شرایطی که هر لحظه امکان 
حمله وجود داشت. ما برای امنیت کشور مطرح نکردیم. 
ضمن اینکه درست است که ما )هوافضای سپاه( ادعا کرده 
بودیم همچین اتفاقی افتاده اما این موضوع باید در ستاد 
کل بررسی میشد. مثال اینکه جنگ الکترونیک، نفوذ، خطای 

انسانی یا خطای کادر پروازی بوده باید بررسی میشد. 

چرا پروازها لغو نشد؟
نیروهای مسلح:  کل  هماهنگی ستاد  معاونت  عبداللهی، 
آماده باش صددرصد در آن زمان وجود داشته و همه افراد 
باید در آن زمان در مواضع خود حاضر باشند، اما این قطعا به 
معنای درگیری نیست، درگیری شرایط دیگری دارد. هموطنان 
به خاطر دارند که در زمان جنگ زمانی که هواپیماها به سمت 
کشور حرکت می کردند، از صدا و سیما آژیر قرمز به صدا 
در می آمد و مردم به پناهگاه می رفتند. در آن شرایط سامانه 
های ما آتش به اختیار بودند، اما در شرایط آن شب، آتش به 

اختیار نبودند بلکه آتش محدود بودند. 
او در ادامه گفته: برای بستن فضای کشور باید اول هدف 

را ببینیم، اعالم وضعیت قرمز کنیم و بعد آسمان کشور را 
ببندیم.

آیا هواپیمای خودی از غیرخودی قابل تشخیص نیست؟
یاسر نوروزی استاد دانشگاه امیرکبیر: گفته میشود رادارها 
سامانه "تشخیص دوست از دشمن" دارند که درست است. 
از هواپیمای  به این معنا که هواپیمای نظامی خودمان را 
هواپیمای  مورد  در  ولی  میدهد  نظامی دشمن تشخیص 
تجاری اطمینان نمیدهد. یعنی ممکن است هواپیمای تجاری 
باشد یا فریب. آمریکایی ها در مورد هواپیمایی که از ما زدند 
دقیقا همین را میگویند. اینکه F14 ای که از بندرعباس بلند 
شده بود داشت سیگنال هواپیمای تجاری را تقلید میکرد 
و ما اشتباهی خود هواپیمای تجاری را زدیم. لذا هواپیمای 

تجاری را "میتوان" نظامی نشان داد یا بالعکس
احمد چلداوی استاد دانشگاه علم و صنعت: هواپیماهای 
مسافربری عموما دارای سیستم IFF )تشخیص دوست از 
دشمن( هستند. سیستم های راداری نیز این را دارند. درنتیجه 
هواپیما وقتی تحت تابش خاصی قرار میگیرد اطالعات خود 
را شامل نوع هواپیما، مبدأ، مقصد و ... بیان میکند. اما این 
کامال قابل تقلید است یعنی هواپیماهای نظامی هم میتوانند 
]برای فریب[ سیگنال های هواپیمای مسافری ارسال کنند. 
به همین دلیل سامانه ها آموزش دیده اند که با دریافت "کد 
دوست" به همین راحتی تسلیم نشوند که این حتما یک 
"دوست" است. یعنی ممکن است "دشمن" باشد اما "کد 

دوست" را تقلید کند. 

آیا موشک کروز به سمت کشور شلیک شده بود؟
عبداللهی، معاون هماهنگی ستاد کل: گزارشی از جانب مرکز 
کنترل و فرماندهی به مناطق ارسال می شود که موشک های 
کروزی به سمت کشور شلیک شده است، موشک کروز در 
ارتفاع خیلی کم پرواز می کند و خود را با زمین تنظیم می کند؛ 
اینکه در همه نقاط موشک کروز را با رادار کشف کرد، ممکن 
است اتفاق نیافتد، بنابراین ما دیده بان هایی را برای این کار 
در نقاط مختلفی گذاشته ایم و حتی از مردم نیز گزارش هایی 
را دریافت خواهیم کرد. پس از مدتی که مرکز وضعیت را از 
قرمز خارج می کند، ارتباط سامانه دچار اختالل می شود و 
خروج از وضعیت قرمز را دریافت نمی کند، در چنین شرایطی 
اپراتور سامانه هواپیما را یک هدف نزدیک شونده می بیند و 

متاسفانه به سمت آن شلیک می کند. 
ذالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: گزارش هایی 
این  اینکه  اما  شده  مطرح  کروز  موشک  حرکت  بر  مبنی 
گزارش ها اعتبارسنجی شود و به عنوان یک اطالعات موثق به 

سامانه ها اعالم شود که دقیقا مسیر کروز کجاست و به سمت 
کدام هدف می رود و کدام سامانه ماموریت برخورد با آن را دارد، 

چنین اتفاقی نیفتاده بود. 

چرا افسر سپاه هواپیما را با موشک کروز اشتباه گرفت؟ 
سالمی، فرمانده سپاه: در میان غوغا گاهی خبرهای متفاوتی 
می رسید. به سامانه های ما خبر پرواز تعدادی کروز را داده 
بودند. برادری که دستور شلیک داده در باالترین حد آمادگی 
قرار داشت و چون به او خبر پرواز کروزها را داده بودند و 
برای لحظاتی ارتباطش با اس او سی قطع شده بود که خبر 
منتفی شدن کروزها را بشنود با همان تصور وقتی این هواپیما 
پرواز می کرد روی صفحه رادار به یقین رسیده بود که این یک 
تهدید جدی است، موقعیت پرواز هواپیما نسبت به سامانه 

به گونه ای بود که هدف نزدیک شونده تلقی می شد. 
عبداللهی، معاون هماهنگی ستاد کل: زمانی که رادار سامانه 
هواپیما را می گیرد، ارتفاع آن ارتفاع کروز بوده حدود ۵۰۰ تا 
۶۰۰ متر. از طرفی این هواپیما در زاویه صفر رادار این سامانه 
حرکت می کرده یعنی کمترین سطح مقطع راداری را داشته 
است. اپراتور سامانه در شرایطی بوده که ارتباطش قطع و یا 
دچار اختالل بوده که این هم در حال بررسی است و اینجا 

یک خطای فردی رخ میدهد و موشک را شلیک می کند. 

در  اختالل  مساله  داشته؟  شلیک  دستور  اپراتور  آیا 
سامانه ها چیست؟

ما در حالت آتش محدود قرار  ذالنوری، نماینده مجلس: 
داشتیم. به این معنا که به سامانه پدافندی هنوز دستور 
شلیک و هدف اعالم نشده بود و حتی اگر فرض کنیم که 
ارتباط سامانه پدافندی و اپراتور با مرکز کنترل قطع شده 
باشد، باز هم نباید به صورت خودسر و آتش به اختیار عمل 
بر اثرخطای انسانی سامانه  شود. پس این سانحه کامالً 
پدافند هوایی بوده است. / در مورد اینکه آیا سامانه خطا 
داشته یعنی سیستم پدافند و شبکه کنترل آتش مشکل 
داشته است یا خیر که این موضوع تاکنون اثبات نشده 
است. همچنین قطع بودن ارتباط اپراتور و سامانه با شبکه 

کنترل آتش نیز تاکنون اثبات نشده است. 

نفوذ یا جنگ الکترونیک؟ جعبه سیاه کجاست؟
مقامات رسمی تا کنون این مسائل را با توجه به مدارک 
موجود منتفی اعالم کرده اند اما بررسی ها متوقف نشده. 
اینکه استخراج اطالعات جعبه سیاه هنوز میسر  ضمن 
نشده. ایران گفته باید امکانات دانلود اطالعات جعبه سیاه 

به ایران بیاید و ما جعبه سیاه را تحویل نمیدهیم. 

| یک بنده ی خدا، ورودی 96 هستم | صبح شنبه هفته گذشته است و دلیل سقوط مشخص شده. حال همه مان خراب است. استوری ها، کانال ها... همه عصبانیند. هیچ مرهمی کارساز نیست. هیچ 
چیزی!  اعتبار شخصی و حقوقی مان بر باد رفته. تا چند ساعت پیش هر که از احتمال اصابت موشک میگفت مسخره اش میکردیم. اکنون اما روسیاه شده ایم. احساسات کامال بر ما غلبه کرده و در چنین 
شرایطی قلم به دست میگیرم و مینویسم. حاال یک هفته بعد از نگارش  یادداشت کذایی تصمیم به نقد و بررسی اش گرفتم تا مشخص شود عجله در موضع گیری چقدر میتواند اشتباه باشد و مهمتر اینکه 
معلوم شود چقدر عملکرد نظام در اطالع رسانی ماجرا حتی پس از بیانیه ستاد کل بد بود و بد هست. طوری که عالقمندانش هم ساعاتی به او شدیدا بدبین شدند )البته هنوز هم بدبین هستند عده ای اما از 

نوع "مالیم"ش!!( متن سیاه یادداشتی است که حوالی ساعت یازده صبح شنبه در پیج کانون کفا منتشر شد و متن قرمز نقد و بررسی یادداشت که اکنون به آن اضافه شده. 

بامدادسهروزبعد

چرا پروازها ممنوع نشد؟

| محمـــد راســـخی، پزشـــکی 96 | 18دی مـــاه بوئینـــگ اوکراینـــی 
ســـقوط کـــرد و 21دی مـــاه علتـــش "خطـــای انســـانی" اپراتـــور 
پدافنـــد ســـپاه عنـــوان شـــد. از 21ام تـــا کنـــون مســـئولین مختلفـــی 
اینبـــاره توضیـــح داده و اظهـــار نظـــر کرده انـــد. ابهامـــات  در 
زیـــادی هنـــوز هـــم بیـــن مـــردم و حتـــی شـــاید خـــود مســـئولین 
وجـــود داشـــته باشـــد. از اینکـــه چـــرا آن شـــب پروازهـــا طبـــق 
روال عـــادی جریـــان داشـــته تـــا اینکـــه چـــرا اپراتـــور، هواپیمـــای 
مســـافربری را موشـــک کـــروز تشـــخیص داده و شـــلیک کـــرده. 
در ایـــن گـــزارش پاســـخ های مســـئولین )و کارشناســـان( بـــه چنـــد 
پرســـش مهـــم را جمـــع آوری کرده ایـــم. در برخـــی از موضوعـــات، 
ایـــن پاســـخ ها قانع کننـــده اســـت و در برخـــی خیـــر. بـــه هـــر حـــال 
ـــود  ـــد منتظـــر دانل ـــه بای ـــرای مشـــخص شـــدن کامـــل ایـــن حادث ب

اطالعـــات جعبـــه ســـیاه  هواپیمـــا باشـــیم... 
توضیح( یک: برخی از نقل قول ها "نقل به مضمون" است؛ دو: 

اکثر نوشته ها از خبرگزاری ها و برخی کار خودمان است.

قافکافسوت
پاسخ های مسئولین و کارشناسان به 
پرسش های مردم

سقوط و سکوت
| گزارش |

عکس: حسین مرصادی/ فارس

هایالیت سبز رنگ به معنای محتوای آنالین است. کلیک یا لمس کنید
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 |  محدثه زینل نیا، بهداشت 96 | سرداردلها

 نفس در قلب ایران، حَبس می شد
و تصویری مداوم، عَکس می شد

 خبر پیچید و غوغایی به پا شد
از این دریای خون ِسیلی به پا شد

 چِه قاسم ها که در این رَه، فدا شد
دوباره روضه ی مادر، به پا شد

 بدن شد، ارباً ارباً وُ، کَفن نیست
خدایا دست سردارم، به تَن نیست

 گَمانم مادری هم بی پسر، نیست
گَمانم دختری هم بی پدر، نیست

 چه زیبا پر گرفتی، اِی دالور
شهید راه قُدسی، اِی دالور

 طواف روی ماهت، َسهم خورشید
نگاهت چون همیشه، خَشم جاوید

 تو دستَت این گواهی را به ما داد
عَلم را یک بِه یک، بر دوش ما داد

 به دل یاد تو را سرلوحه کردیم
به گوش امر وَلی آویزه کردیم

 قسم بر خون، قسم بر هَر جوانمرد
قسم بر قاسم وُ اجساد هر مَرد

 تَقاص خون پاکت، پس بگیریم
یقین بیُت الیَقین را، پس بگیریم

 که ما این قصه را از َسر بگیریم
در آغوش شهادت پَر بگیریم

بلند شو سردارم... 
نگذار اشک های رهبرم، برزمین بچکد... 

بلند شو و ببین چه آشوبی به پاشده، 
ببین آمریکایی های پست فطرت، چطور 

به ریش بغض هایمان، میخندند... 
بلند شو

بلند شو و با آن نگاه تیز و برنده ات، 
ریشه ی ظالمان را از زمین برچین... . 

بلند شو، 
ماهنوز هم سردار الزمیم... 

ای جسم پاک، 
روحت را برگیر و دوباره به ما برگرد... 

ما، قاصم میخواهیم... 
بلند شو و ببین چطور یتیمان دوباره 

یتیم شدند... . 
اما

اما، ما انتقام تو را خواهیم گرفت

آمریکا بداند، 
من فرزندی از تبار سلیمانی ام. 
و منتقم تمام یتیمی های بعد از او، 
یک قطره خون سردارم، حکمش، 
سربه داریِ تک تکتان است... . 
خوب ببینند، 
و امثالتان خوب ببینند، 
دررردِ اِرباً اِربایی قاسممان، 
ریشه ی سست و نحس خود و 
دولت شان راخواهد سوزاند... 
و ترامپیان، به درک واصل خواهند 
شد. 
انقالب تازه ای در راه است
و #مرگ_آمریکا نزدیک است
 ...
 ...
#پایان_انتظار

بسم هللا القاصم الجبارین

-چــرا در راه خــدا، بــرای رهایــی مــردان و زنــان و کودکانــی 
پیــکار  شــده اند،  تضعیــف  ســتمگران  دلیــل  بــه  کــه 

)75-النســا( نمی کنیــد؟ 

زمین به تو احتیاج داشت؛ تو متولد شدی... 

پیکار کردی... 

مــی دانــم، جنــگ، جهنــم اســت؛ جنــگ، زیبــا نیســت؛ 
امــا جنــگ بــرای آزادی راه درســت مطلــق اســت. 

آمریــکا  می دانــم  امــا  نمی دانــم؛  چیــزی  سیاســت  از 

نمی خواهــد مــا نفــس بکشــیم؛ و اگــر راه چــاره ای داشــت 
بــرای آنکــه خــودش خفــه نشــود، تمــام هم پیمانانــش را 

خفــه می کــرد. 

پهپــاد  نوشــت،  خواهیــم  کتاب  هایمــان  در  ســردار! 
آمریکایــی از فاصلــه دویســت کیلومتــری تــو را هــدف 

داده.  قــرار 

ایــن را هــم می نویســم کــه از تــرس، چاقــو گذاشــته زیــر 
گلــوی ســنگ های تخــت جمشــیدمان، کــه مباداحرکتــی 
بکنیــم. می نویســیم کــه بیســت کشــور را واســطه کــرده 

کــه خــودش این وری هــا نیایــد... 

از شــاگردان مکتبــت میشــود حججــی را مثــال زد کــه 
چشــمانش بــه انتهــای بــی انتهــای خــدا وصــل بــود و  
شــاید مصــداق آیــه "خداونــد، اســتقامت کننــدگان را 

عمــران( )146-آل  دارد"  دوســت 

کــردی. ســردار!  وفــا  انتقــام حججی هــا را دادی،  قــول 
داعشــی ها در آن ســه مــاه بــه کجاهــا کــه نگریختنــد؛ تــو 
ــی شــک می بینــی...  ــدی و ب ــح قــدس را مــی دی ــد فت بای

ســردار! جمعــه روز آمــدن منجــی اســت! تــو رفتــی کــه 
ــی؟ ــا او بیای ب

ایران، شوریده دل و بَس نگران است... 

و ندا می آید "بسم هللا الرحمن الرحیم"

انتقام سخت در راه است... 

پرچــم اکنــون در دســت ســید علــی اســت و یــک ایــران 
پشــت ســرش ایســتاده... 

اگــر تنهــا خــون تــو و شــاگردانت بــر گــردن آمریــکا بــود، 
گریــه هــای یــک ســیّد هــم بــه آن اضافــه شــده... 

"آیا صبح نزدیک نیست؟" )81-هود(

آن صبحــی کــه نمــازش در قــدس اقامــه شــود. بــه راســتی 
آن صبــح، نزدیک نیســت؟

"ایــن وعــده ی خداســت؛ و خداونــد هرگــز از وعــده اش 
نمی داننــد"  مــردم  بیشــتر  ولــی  نمی کنــد،   تخلــف 

)6-روم(

"و هنگامــی کــه وعــده ی آخــر فــرا رســد... آن هــا "بنــدگان 
پیــکار جــوی خــدا" داخــل مســجد االقصــی مــی شــوند، 

همانگونــه کــه بــار اول وارد شــدند" )7-اســرا(

وعده آخر نزدیک است... 

"بــه زودی در دل هــای کافــران تــرس و وحشــت می افکنم" 
)12-انفال(

"صبــر و اســتقامت پیشــه کــن کــه وعــده ی خــدا حــق 
)60-روم( اســت" 

"آن هــا تصمیــم محکمــی بــر توطئــه گرفتنــد؛ ما نیــز اراده 
محکمــی دربــاره آن ها داریــم" )79-زخرف(

"حــوادث ناگــواری کــه بــرای مؤمنــان انتظــار می کشــند 
تنهــا بــر خودشــان فــرو می آیــد" )6-فتــح(

"دست خدا باالی دست آن هاست" )10-فتح(

و بی شک در دست ماست... 

و ســردار! آمریــکا مــی بینــد اقیانــوس میلیونــی مــا را کــه 
کوهــواره بــر موســی ایســتاده تــا فرعــون را غــرق کنــد... 

"بــه یقیــن آن هــا لشــکری غرق شــده خواهنــد بــود" )24-
دخان(

صدق هللا العلی العظیم

 رسم حق است که شهید شوند 
 پهلوانان، ولی نمی میرند!

 حاج قاسم دوباره ثابت کرد
عاشقان علی نمی میرند

 شیر شطی و شاه میدانی
پهلوان قاسم سلیمانی

 شاه بیت قصیده های نبرد
 تویی ای قهرمان قلب سپاه
 اسم تو رمز هر چه اقدام

لشکر یکه تاز ثارهللا

 ماه هفت آسمان کرمانی
پهلوان قاسم سلیمانی

 زنده بودی و زنده تر شده ای
 تو در این هیأت تماشایی

 گفته بودی اگر شهید شوی
باز هم پاسدار این جایی

 ای که سرلشکر شهیدانی
پهلوان قاسم سلیمانی

 دیدنی شد حماسه ها با تو
 توی دستت کمان آرش بود
 ای که افسانه ی تو تلفیق

رستم و آرش و سیاوش بود

 قهرمان بزرگ ایرانی
پهلوان قاسم سلیمانی

 مالک قلب های ما بودی
 به تو گفتیم: مالک اشتر

 خون روشنگر تو از خورشید
شده روشن تر و پر آتش تر

 مایه ی فخر هر مسلمانی
پهلوان قاسم سلیمانی

 آسمان می خورد قسم امشب
 با شهادت به ذوالفقار علی
 که تو تا آخرین نفس ماندی
با دلی قرص در کنار علی

 پاسدار سپاه ایمانی
پهلوان قاسم سلیمانی

مالک
قلبها

| شعر |
| شعر |

 | کاظم حکمت، پزشکی 94  |

 | فاطمه شریعتی، بهداشت 95  |

من
فرزند

قاصمم!

| دل نوشته |

ــود،  ــا بـ ــردار دل هـ ــود، سـ ــپاه نبـ ــردار سـ ــتاری 96 | او سـ ــی، پرسـ ــا علی بابایـ | احمدرضـ
ـــود.  ـــه راســـتی کـــه مـــرد خـــدا ب ـــود،  چـــپ و راســـت دوســـتش داشـــتند، ب ســـردار خـــدا ب
ـــا اقتـــدار از وطنـــش دفـــاع  هیـــچ کـــس نمیدانـــد ســـردار، چـــه خـــون دل هـــا خـــورد امـــا ب
کـــرد، میتوانســـت کنـــار خانـــواده اش باشـــد میتوانســـت از دور فرمـــان بدهـــد امـــا او مـــرد 
میـــدان جنـــگ بـــود، او عمـــرش را فـــدای وطنـــش فـــدای ملتـــش و در نهایـــت فـــدای 

خدایـــش کـــرد. 
او هیچوقــت از میــان مــا نرفتــه و نمــی رود، حــاال بنشــینید و ببینید کــه بزرگ فرمانده ی 

جهان اســالم، حتی پس از شــهادت هم این لشــکر را فرماندهی میکند... 

فرمانده
زندهاست!

| دل نوشته |

آیاصبحنزدیکنیست؟
| دل نوشته |

 | فاطمه خرم | 

یادداشت مهمان

ین
حس

یا 
ـل

ض
الف

ابو
یا 

عکس: محمدعلی محمدیان/ فارس

تابلوی اصحاب اخرالزمانی اباعبدهللا)ع(، اثر استاد حسن روح االمین/ مهر

ألیس الصبح بقریب؟

https://www.farsnews.com/photo/13981014001043/%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D9%81%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4815439/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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نوشته می شود با بغض تا خوانده شود با اشک؛
سالم سردار شهیدِ سعیدم، سردار سپهبد حاج قاسم، اَشتَر ثانی کشورم ایران، اسطوره ی 

اخالص، عمل و ایمان و ای گوهر ناب دیار کرمان؛
خواستم بگویم که، یا، نه نمی دانم، اصالً از هر کجا و از هر در که سخن بگویم حق 

مطلب را ادا نکرده ام، راحت بگویم؛
بابا جان! بودنت برای ما آنقدر عظیم بود که نبودنت در باور هیچ یک 

از ما نمی گنجد، گرچه در واقع می دانیم هستی و سرزنده تر از قبل، 
»عندَ ملیٍک مُقتدر«، کُن فَیکون تَر. و خداوند ما را ببخشاید که 

در عین دانستن، درک چنین حقیقتی برایمان سنگین است، 
آخر دلِ تنگ بهانه گیر است و ما زمینیان دنیا زده را چه به 

آسمان و آسمانیان؟
چه جمعه ای بود! بهتر بگویم از آن جمعه به بعد؛ غم برایم 
معنی دیگر گرفت، انگار که ماه از شب آمد و خورشید را در 

برگرفت... 
از  می گذرد.  عروج شما  از  که  می شود،  روزی  حال چند  و 
آن شهادت ارباب گونه، از آن سفر عاشورایی، و راستی چه 
تناسب زیبایی داشت جسمتان پس از شهادت به اسمتان!
نبردِ  عالِمانِ  عامل به حرف ترین  از  یکی  شما  جان!  بابا 
حق علیه باطل بودید و هستید، چرا که فرمودید: کسی 
در  تأخیر  بی گمان  و  نمی شود  شهید  نباشد،  شهید  تا 
به  نکته  این  ثابت شود  تا  بود  این خاطر  به  شهادتتان 
همان  پرواز،  عاشق  و  بودید  پروا  اهل  دنیا  در  همه مان. 
چیزهایی که دنیا دیدنشان را تاب نمی آورد و الحق که 
زمین ظرفیت تحمّل نور وجود شما را نداشت، شمایی که 
دیرگاهی بود روی زمین نبودید و دلتان کنده از دنیا بود و 
تنگ یاران دیرین. و رفتید و به قافله ی عشاق حسین )ع( 
پیوستید، قافله ی حاج همّت ها و حاج احمدها. و ُشدید 
یکی از قافیه های غزل ظهور حضرت حجّت ارواحنا فداه 
این  قلم، شهادت،  اهل  تعبیر سیّد شهیدان  به  )عج(. 
)لباسِ تک سایز( چقدر به قامتتان می آید! و به قول 

حضرت آقامان، اصال حیف شما بود به دیدار محبوب رفتن 
بدون نوشیدن جام شهادت. 

بابا جان! چقدر شهادت تان پیام آور بود برای من و امثال من که دست و 
سر و جان می دهیم ولی تن به ننگی و ذلّت نه، و تا چه حد کوته فکرند 

معاویه دوستان و کوفی صفتانِ شاد ازین واقعه! و البتّه مایه شگفتی نیست 
که این همان»یومٌ فَرِحَت به آلُ زیادٍ و آلُ مروان« است. 

غافل ازینکه مالِک شجاع و با تدبیر ما، خود در آرزوی شهادت، به 
فکر شهادت و به دنبال شهادت بود و گاه نَه در دو ضرِب شمشیریِ 

خیمه ی معاویه که تا ستونِ سقف آن پیش می رفت. 
آری باز تاریخ تکرار شد و این بار هم عزیزی از سالله ی حسین )ع( 
به دست زادگان یزید، شهید و باز هم درخشش نگین انگشتری 
چراغ راه شد. و... و حال بهتر می فهمیم معنای »کلُّ یومٍ عاشورا و 

کل ارضٍ کربال« را. 
و در پایان این را هم بگویم؛ بابا جان! اگرچه خون شما شهیدان، خود 
دریایی است دِیْن بر گردن ما، ولی قول می دهیم تا رمق در تن و 
نفس در بدن داریم، لحظه ای از اهداف شما دور نباشیم و قدمی 
دور ننشینیم، به همان اشک های رهبرم در بدرقه و فراقتان قسم!

یا علی)ع( مدد

| حجت االسالم یعقوبی |
)مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی فسا(

آشنایی ام با تو به سالها قبل باز می گردد که مستند 
سردار خیبر شهید آوینی را دیدم. 

خیبـر،  فاتـح  سـردار  بـا  همرزمـی ات  از  سـخن  آنجـا 
بـود...  همـت  ابراهیـم  شـهید 

چهره جوان و دلنشینت در ذهنم نقش بست... 
سـالها بعـد امـا بـا فتنـه داعـش نامـت بـر سـر زبانهـا 

افتـاد... 
نفـوذ محبـت تـو در دلهـا چنـان بـود کـه دسـت قـدرت 
خـدا را مـی دیـدم: »هرکـه را خـدا عزیـز گردانـد، هیـچ 

کـس یـارای مقابلـه بـا او نیسـت«
اما همیشه نگران نبودنت بودم... 

بـه یـاد شـهدای بـزرگ انقـالب و دفاع مقدس می افتادم 
که با شهادتشـان چه داغی به دل امام می نشسـت.

و با فکر شهادت تو نگران رهبرمان می شدم.
و امروز آن شد که آرزویش را داشتی و لیاقتش را.

اما تاریخ را مرور کردم.
بـا خـود یـاد کالم نافـذ امـام راحـل افتـادم که: »تکلیف 

ما را سـید الشـهداء معلوم کرده اسـت«
یاد اینکه با شهادت سیدالشهداء پایه های حکومت 

یزید و یزیدیان به لرزه افتاد و اسالم پایدار ماند.
با شهادت بهشتی ها، مطهری ها، باهنرها، رجایی ها، 
همت هـا، صیادشـیرازی ها، تهرانی مقدم هـا و ... . نـه 
تنهـا راه سـید الشـهدا متوقـف نشـد، کـه اسـتوارتر 

پیـش رفـت... 
با شنیدن خبر شهادتت نگران تنهایی رهبرم شدم

ولی با پیام محکم و استوارش دلم قرص شد
بـه یـاد وعده هـای الهـی کـه عمیقـا بـاور دارم افتـادم و 
به یقین رسـیدم که اثر شـهادتت بیش از گذشـته در 

ادامـه راهـت نمـود خواهـد یافت
یقین دارم با رفتنت، نابودی استکبار و حذف آمریکا از 

منطقه و اسرائیل از صفحه روزگار نزدیکتر شد
اما بدان اشـک امروز ما برای خودمان اسـت که دیگر 

در بین ما نیستی که چون تکیه گاه بودی
به تو افتخار می کنم... 

و به وجودت غبطه می خورم... 
راسـتی خـوش بـه حـال آسـمانیان کـه امـروز در میـان 

آنهایی
چقـدر همرزمانـت از دیـدار تـو خرسـند و شـادمان 

شـده اند
حضـورت را در جمـع آسـمانیان، در محضـر سـید 

الشـهداء و شـهیدان کربـال و ... . تبریـک می گویـم 
سالم ما را به موالیمان سیدالشهدا ع برسان

مـا و  جاماندگان دعا کن.بـرای 

| دل نوشته |
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سالما على من حاربوا الليل 
و عند الصباح باالكفان قد عادوا... 

سالم بر كسانی كه شب را ميجنگند 
و صبح هنگام، با كفن بازميگردند... 

خورشـــید بزرگ تریـــن مـــوذن صبـــح اســـت و شـــهید واالتریـــن 
از  رســـاتر  و  فراگیرتـــر  تکبیـــر  کـــدام  و  آزادگـــی  مکبّـــر 
ــر  ــی بـ ــای زندگـ ــن ثانیه هـ ــه در بی تعلق تریـ ــهادتینی کـ شـ

زبـــان شـــهید جـــاری میشـــود؟

ــار  ــن بـ ــن ایـ ــران زمیـ ــور ایـ ــدان غیـ ــهادت فرزنـ ــر شـ عطـ
نـــه از خاک هـــای تفتیـــده جنـــوب کشـــور بلکـــه از 
حوالـــی خیمـــه هـــای اماممـــان حســـین)ع( بـــه مشـــام 

می رســـد. 

میگوینـــد هیـــچ پروانـــه ای پیلگـــی اش را بـــه یـــاد 
در  ســـوختنش  پروانـــه ای  هیـــچ  و  آورد  نمـــی 

نمی مانـــد...  یـــادش 

 سردار مهربان دلها، 
پروانه شدنت مبارک!

قـــرارگاه  سه ســـاله هایِ  بی قراری هـــایِ  ژنـــرالِ 
شـــام، نـــروی کـــه رفتـــه باشـــی آقـــا، دل مـــا 

نـــدارد...  دوری  طاقـــت 

اماافســـوس و صـــد افســـوس از انســـان ایـــن 
موجـــود نســـیانگر... 

چشـــم  بـــاالی  بـــر  عقلـــی  هرکـــس  امـــروز 
اذیتـــش  روزمرگی هـــا  آفتـــاب  تـــا  گذاشـــته 
نکنـــد و بـــه راهِ آمـــده -آن چیـــزی کـــه تاریـــخ 
فـــداکاری  شـــاهد  مینگـــرد،  مینامیمـــش- 
ــل  ــرگ در مقابـ ــه مـ ــت کـ ــی اسـ ــور مردانـ غیـ
نگاه شـــان آنقـــدر حقیـــر جلـــوه کـــرد کـــه بـــه 
ـــد و عقـــل  ـــن ســـفره آســـمانی لبیـــک گفتن ای
بـــا آن عظمـــت شـــیفته رفتـــار عاشقانه شـــان 

ــد.  شـ

حـــال چـــه فرقـــی میکنـــد عـــده ای غافـــل و 
بگوینـــد!؟ چـــه  نـــاآگاه 

تاریـــخ بایـــد بدانـــد دفـــاع از حریـــم عشـــق 
دلیـــل نمی خواهـــد، راهنمایـــش دل اســـت و 

بهانـــه اش هـــم دل... 

روح هـــای  بـــزرگ،  آدم هـــای  آخـــر؛  در  امـــا  و 
بـــزرگ و دل هـــای بـــزرگ متعلـــق بـــه هیـــچ دیـــن، 
کشـــور و یـــا مذهبـــی نیســـتند بلکـــه متعلـــق بـــه 

معرفت انـــد... 

 تقدیـــم بـــه روح بلنـــد و مطهـــر قاســـم ســـلیمانی 
ــه  ــدود بـ ــم الهـــی را محـ ــاع از حریـ ــه دفـ ــا کـ هـ
امام شـــان  بـــا  و  ندانســـته  خـــود  ســـرزمین 
ــاالرِ شـــهیدانِ اهـــلِ عالـــم دســـت بیعـــت  سـ
دادنـــد... باشـــد کـــه مـــا نیـــز ادامـــه دهنـــده 

راهشـــان باشـــیم . 

مکبرآزادگی
بهیادهمسنگر
همــــــــــت

مسألهوحدت نگارشبغض،خوانشاشک
| دل نوشته | | یادداشت || دل نوشته | | دل نوشته |

| علی بخشیان، پزشکی 97 | به تمامی افراد نیروهای مسلح که به 
هنگامه خطر شجاعانه به پا می خیزند و جان  بر کف از جان، مال و 
ناموس این خاک دفاع می کنند، امنیت را برایمان به ارمغان می آورند تا 
شب با خیال آسوده سر به بالین بگذاریم، چه درون مرزها و چه بیرون 

مرزها، سالم و درود میفرستم
امروز و در این هیاهوی تلخ و سرد که بزرگترین و پرافتخار ترین نماد 
نظامی کشورمان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را ناجوانمردانه 
با ابزار نظامی ماشینی هدف قرار دادند و از قاره ای دیگر ما را تهدید 
میکنند، ناو جنگی و سرباز میفرستند و حتی آشکارا تهدید به حمله 
به مراکز فرهنگی میشویم. آیا اگر در چنین شرایطی دشمن بر ما 
چیره شود کوچکترین رحم و مروتی نسبت به ما خواهد داشت؟ مگر 
مراکز فرهنگی کجاست، مراکز آموزشی چون دانشگاه ها، دبیرستان ها، 
کودکستان ها، سینما، صدا و سیما و شهرهای تاریخی و زیارتی چون 

اصفهان و مشهد و ... 
اینک زمانی رسیده که فارغ از هر نگرش فکری دست به دست هم 
دهیم و زنجیره انسانی از 8۰ ملیون ایرانی بسازیم که وطنش را دوست 
دارد. اگر مشکل داریم با حاکمیت سیاسی و سیستم اداره کشورمان 
بهتر است که بین خودمان حل اش کنیم، مثل آنکه اگر در خانواده مان 
مشکلی داریم حتی نمیگذاریم فامیل خبردار شوند، شادی در این غم 
گاه شبیه شادی در زمانی است که با برادرت مشکل داشته باشی و 
دشمنت او را بکشد و تو خرسند باشی که برادرت را کشته اند به جای 

شیون و انتقام خون برادر را گرفتن.
آبان ماه به خیابان ها آمدیم و اعتراض کردیم ولی به خشونت کشیده 
شد به هر دلیلی، بانک ها را اتش زدند، اگر توانستند پول مردم را 
که در گاو صندوق ها بود دزدیدند و ... که من خود فیلم خالی کردن 
صندوق های بانکی در معالی اباد شیراز را دیدم و چندی پیش در 
بازگست به زادگاهم ساختمان سوخته شهرداری و بانک صادرات را 
که بعد از مدت زیادی هنوز بازسازی نشده بود دیدم. هیچ کس با 
قاطعیت نمی تواند بگوید که افرادی که در خیابان کشته شدند بی گناه 

و یا مقصر بودند.
اگر امروز ژنرال مان را به راحتی از میان بر میدارند و بعد با این شدت تهدید 
میشویم فقط یک دلیل دارد، اینکه دشمن فکر کرده که در آبان ماه شکاف 
عمیقی بین ملت و نظام افتاده که قابل ترمیم نیست، پس این فرصت را 
غنیمت شمردند و میخواهند بر ما چیره شوند و شاید توانستند بالی ژاپن 
را سرمان بیاورند، بعد از بمباران اتمی مجبور به انحالل ارتش شد و برای 

حفظ امنیتش از پایگاه های آمریکا استفاده میکند.
هم وطنان عزیز به عنوان عضو بسیار کوچکی از شما میخواهم که در 
این وضعیت، همدلی و هم زبانی را جایگزین کینه و دشمنی نسبت 
به نظام کنید و کمک حال معنوی نیروهای مسلح باشیم، ما همان 
ملتی هستیم که در زمان جنگ تحمیلی از پشت جبهه ها از نان 

نان  و  کنسرو  و  زدیم  شب مان 
برایشان  و  کردیم  خشک 
فرستادیم، هنوز هم همان پسر 

بچه هایی هستیم که نامه نوشت و در 
جای خالی یک کنسرو گذاشت با این 

مضمون که ما توانایی خریدکنسرو را نداریم 
ولی گفتم با نوشتن نامه همدلی کنم. بیایید 
دوباره دست به دست هم دهیم و از ویرانی 

کشورمان جلوگیری کنیم.

یادداشت مهمان

عکس: پایگاه حفظ و نشر 
آثار آیت هللا خامنه ای
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- سردار سردار، سرباز... سردار سردار، سرباز... به گوشی 
سردار؟؟

سربازی جامانده ام! 

که چند روزیست حس یتیمی میکنم؛ مانند کودکی که 
داغ پدرش بر دلش نشسته است... 

به راستی که با رفتنت فتح القلوب کردی سردار... 

و  رفاه  برای  چقدر  فهمیدیم،  که  بود  رفتنت  از  بعد 
امنیتمان از جان مایه گذاشتی؛ 

نشناختیمت سردار... 

 تو همیشه یاور مردم بودی، همیشه جایی بودی که الزم 
بود آنجا باشی، چه در دمشق، چه حلب، چه ایران و یا 

عراق، فرقی نمیکند؛

همیشه خاکی بودی؛ آنقدر که درجه های نظامی و لباس 
سبزت جز در مراسم های رسمی تنت نبود؛ یا اگر بود 
خاکی بود. وصیت کردی بر سنگ قبرت بنویسند: سرباز 

قاسم سلیمانی؛ بدون نام و عنوان!

سخت تر از آن بودی که خستگی بخواهد کار و تالش 
بی وقفه ات را کند یا متوقف کند؛

- سردار عزیز به گوشی؟؟

درست است که برای بیداری، بهای سنگین از دست 
دادنت را پرداختیم؛

اما به خون پاکت قسم؛ به اشک های غریبانه رهبرمان 
قسم؛ 

منِ سرباز، به همراه همرزمانم، آرام نخواهیم نشست تا 
به دشمن بفهمانیم حاج قاسم ها زنده اند... 

- به گوشی سردار؟؟

بعد از تو جای پاهایمان محکم تر شده است؛ این صدای 
لرزش پاهای ما نیست؛ صدای لرزش دل های ماست!

رزم  لباس  نیست؛  عزا  لباس  کردند  ما  تن  که  لباسی 
ماست!

-به گوشی سردار؟؟

ما در هر جایگاهی که باشیم؛ دانشجو، استاد، کارمند، 
الرحیم  الرحمن  هللا  بسم  نمیکند؛  فرقی  و...  رئیس 

می گوییم و راهت را استوارتر از قبل ادامه میدهیم. 

نمازشان  از  بعد  دعای  که  ملتی  میفهمانیم  همه  به 
شهادت است، ترسی از این ترقه بازی ها ندارد! 

ملتی که امید به ظهور منجی 
موعود 

دارد به این 
سادگی از پا 

نمی افتد. 

به امید آن روز... 

-به گوشی سردار؟؟

برایمان دعا کن که 
به دعایت سخت 

محتاجيم. 

حاج قاسم! سالم!
در حالـــی کـــه مـــا غـــرق خـــواب بودیـــم، تـــو بیـــدار 

بـــودی و بـــه دیـــدارِ پـــروردگارت شـــتافتی، 
بیدار که شدیم، ما بودیم و اشک و آگاهی. 

حـــالج وار، نـــدای "انـــا الحـــق" ســـر دادی و نـــه تنهـــا 
ـــا خـــون خویـــش،  چهـــره ات را، بلکـــه کلِ پیکـــرت را ب

گلگـــون ســـاختی. 

حاج قاسم!
یزیـــد زمـــان، بـــه خیـــالِ خامـــش خواســـت تـــا خونـــت، 
ــود؛  ــی شـ ــه ی مکتـــبِ آزادگـ ــکیِ ریشـ ــه ی خشـ مایـ
بـــا خـــون  ایـــن درخـــت تنومنـــد  اینکـــه  از  غافـــل 
شـــهدا جـــان گرفتـــه؛ شـــهدایی بـــه گســـترهِ همـــه 
جغرافیـــا و تاریـــخِ جهـــانِ جوانمـــردان از حضـــرت 
سیدالشـــهدای کربـــال تـــا، تـــو، سیدالشـــهدای محـــورِ 

مقاومـــت

حاج قاسم!
بـــه راســـتی کـــه ســـرداری و ســـودای عشـــق بـــه والیـــت 
را، در ســـرِ ســـربازانِ اســـالم زنـــده کـــردی و سرســـامِ 
ســـهمگینِ هـــراس را در رئـــوسِ ســـردمدارانِ ســـفاِک 

دنیـــا انداختـــی. 

حاج قاسم! 
بـــه  را  بهایـــش  و  خـــونِ حججـــی شـــدی  منتقـــمِ 
قیمـــِت تطهیـــر خـــاِک حـــرم بـــی بـــی زینـــب )س( از 

لـــوِث وجـــود تکفیری هـــا بـــاز پـــس گرفتـــی
ـــو نیـــز ســـیل خواهـــد  بـــدان قطـــرهِ قطـــرهِ خـــون ت
را  بـــزرگ  شـــیطانِ  اســـتکبارِ  بنیـــادِ  و  شـــد 
کـــه  همانگونـــه  خواهـــد شکســـت،  درهـــم 
خـــون حســـین)ع(، شمشـــیرِ ظلـــم آل امیـــه 

را درهـــم شکســـت. 

حاج قاسم! 
طلـــوع از  تـــو خورشـــیدی  خـــونِ  فلـــقِ 

حـــق  کـــه  کـــرد 
و  باطـــل  از  را 

باطـــل را از حـــق جـــدا کـــرد؛ آنچنـــان کـــه شـــب از روز 
و روز از شـــب جـــدا مـــی شـــود.

جاهالنـــی کـــه آرزوهـــا، ضـــدِ آرمـــان هـــای مـــا داشـــتند؛ 
اکنـــون بایـــد نظاره گـــر جشـــنِ تولـــدِ دوبـــاره ی انقـــالب 

باشـــند. 

حاج قاسم!
ُّ مَنْ تََشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تََشاءُ " " تُعِز

چـــه عزتـــی واالتـــر از ایـــن کـــه در مســـیرِ دفـــاع از 
حریـــم اولیـــاءهللا جـــان دهـــی، همانگونـــه کـــه عمارهـــا 
و مالک اشـــترها و همت هـــا و احمدی روشـــن ها "بـــه 
آنچـــه بـــا خـــدا عهـــد بســـتند صادقانـــه وفـــا کردنـــد. "

حاج قاسم!
همـــه مـــا مـــردم ایـــران، بـــه داشـــتنِ شـــجاع مردی 

نـــامِ  امـــروز،  کـــه  میکنیـــم  افتخـــار  تـــو  چـــون 
شـــهیدت، پرعظمت تـــر و هراس آورتـــر در 

ــوه  ــران، جلـ ــالم و ایـ ــانِ اسـ ــر بدخواهـ نظـ
می کنـــد. 

ــان  ــه همرزمـ ــو، بـ ــه روح تـ ــه، کـ آن لحظـ
شـــهیدت پیوســـت، بارقـــه ای از وجـــود 
نورانـــی ات، در قلـــوِب تـــک تـــِک آزادی 

خواهـــانِ جهـــان پراکنـــده شـــد، 
قاســـم  یـــک  دیـــروز  اگـــر 

داشـــتیم  ســـلیمانی 
امـــروز بـــه فضـــل 
خداونـــد متعـــال، 
بـــه  امیـــد  بـــا 
از  کـــه  "آینـــده ای 
آن مستضعفــان" 
است، هــــــــــــــزاران 
قاســـم ســـــــلیمانی 

داریـــم. 

مبـــارک،  شـــهادتت 
علـــی! ذوالفقـــار  ای 

| فاطمــه پــر، پزشــکی 96 | در زندگــی زمان هایــی اســت کــه 
اتفاقــی صعــب آنچــه کــه ســال ها درونــت خــاک مــی خــورَد 
ــه حقیقــِت آنچــه در جســتجوی آن  ــگاه ب را بیــدار کــرده و آن

ــودی خواهــی رســید.  ب
سرنوشت، عنصری است بس عجیب. 

گاه تــو تنهــا بازیچــه شــرایط و اتفاقاتــی، امــا ممکــن اســت 
همــه اینهــا در راســتای خودشناســی تــو را یــاری کنــد بــه عنوان 
مثــال قتــل نفــس زکیــه ای بــه تــو یــادآور شــود که وجــودت هیچ 

تعلقــی بــه ایــن دنیــا نــدارد. 
اگرچــه چنیــن حادثــه هــای هایــی ممکــن اســت بــه دفعــات رخ 
داده باشــد امــا اینکــه بزرگــی و عــزت آن تــو را از خــواب بیــدار 
ــه در وصــف آن  ــدرت ممکــن اســت و سزاســت ک ــه ن ــد، ب کن

بگوییــم: الحــول و القــوه اال باللــه
چهــره ای  آن  تعلقــات  و  دنیــا  از  کشــیدن  دســت  اینگونــه 
از آن وجــودش در  تــا پیــش  کــه  تــو می ســازد  از  شــاخص 

بــود.  ابهــام  از  هالــه ای 
در واقــع سرنوشــت، زندگــی را در قالب هــای متفاوتــی بــه تــو 

عرضــه میــدارد. 
روزی ایــن زندگــی در قالــب کمــک بــه هــم نــوع نمــودار میشــود 

و روز دگر در آزاد اندیشــیدن. 

خاطــره ای از خــود دارم کــه هرگــز بــی ارتبــاط بــا ایــن 
موضوع نیســت. 

زمانــی کــه جوانــی بی تجربــه و خــام بــودم عشــق، 
بــه مــن آموخــت کــه انســان بــودن تمــام آن چیزی 
اســت کــه نیــاز دارم امــا روزی کــه بــه انتهــا رســیده 
بــودم و پوچــی تمــام آن چیــزی بــود کــه پیــش روی 
بــه آدمــی  اینبــار عشــق  خــود میدیــدم، 
کــه  کــرد  یــادآوری  مــن  بــه  دیگــر 

ــم.  ــه زندگــی کن بایســتی آزادان
آزادانــه  اصطــالح  بــردن  بــکار 
در  موجــود  و  عــام  معنــای  بــه 
جامعــه نیســت بلکــه هــر کــس 
ــاری  ــاری از آن دارد و معی معی
ایــن  دارم  آن  از  مــن  کــه 
اســت کــه رســالت مــن قــدم 
برداشــتن در راهــی اســت 
پاســخ  آن  بــه  روحــم  کــه 
چنــد  هــر  بدهــد  مثبتــی 
خوشــایند کســی جــز خــودم 

نباشــد. 

اوجتولددوباره  کوچـه مـا پیرمـردی دارد بـه اسـم قاسـم آقـا. دسـتانش | یادداشت || دل نوشته |
تـن  وصلـه دار  لبـاس  کـرده.  قـوز  کمـرش  بسـته.  پینـه 
کـرده. هیچ کـس تـوی ایـن شـهر آقـا قاسـم کوچـه  مـا را 
کارخانـه  تـوی  بی نشـان.  و  اسـت  گمنـام  نمیشناسـد. 
میدانـد  خـدا  میکنـد.  کار  حیوانـی  کـود  بسـته بندی   ِ
چقـدر ایـن پیرمـرد مظلـوم و رنجـور و قـوز کردهْ لباسـش 
هـر سـه  دارد.  تـا دختـر  قاسـم سـه  بـد میدهـد.  بـوی 
مـادرم  نکرده انـد.  شـوهر  هنـوز  روگرفتـه.  چـادری.  تـا 
میگویـد چـون دیـوار خانه شـان نمـا نـدارد. چـون سـقف 
اتاق شـان چکه میکند. چندسـالی هسـت خواسـتگاری 
نیامـده در ایـن خانـه! قاسـم چهـل سـال اسـت بـاالی 
رویـش  بلنـد.  و  سـیاه  کـرده.  آویـزان  پرچـم  خانـه  در 
نوشـته یـا صاحـب الزمـان! روضـه دارد پنج شـنبه ها. یـا 
مصیبـت کوچـه میخوانـد یـا داغ دخترسه سـاله! چـای 
دختـر  لب پریـده.  اسـتکان های  بـا  کم رنـگ.  میدهـد. 
بـه  داد  درخواسـت  داشـت،  خواسـتگار  کـه  بزرگتـرش 
ترسـیدند  نرفتنـد.  بـار  زیـر  بانک هـا  وام.  بـرای  بانـک 
قسـط پنـج میلیـون را ندهـد. آخـر نـه ضامـن داشـت 
آقـای  طرفتـر،  ایـن  خانـه  چنـد  دولتـی.  آشـنای  نـه  و 
حکمـت زندگـی میکنـد. مدیرعامـل یکـی از اداره هـای 
دو  گاهـی.  یقه آخونـدی  کت وشـلواری.  اسـت.  دولتـی 
می بـرد  اداره  راننـده  زن.  تـا  دو  انـگار  و  دارد  خانـه  تـا 
رفـت  قبـل  نـوروز  میدهـد.  ادکلـن  بـوی  مـی آوردش.  و 
آنتالیـا بـا اهل وعیـال. چهـارده خـرداد هـم رفـت دبـی! 
دخترهایـش نرسـیده بـه بیست سـالگی شـوهر کردنـد. 
بـا پـول کتانـی پسـرهای ماشـین دار درس نخوانـده اش 
میشـد زخمـی از زخمهـای قاسـم را مـداوا کـرد. قاسـم 
محـرم تـا صفـر تـوی هیئـت، سـینه میـزد، لطمـه میزد، 
گریـه میکـرد، کفـش جفـت میکـرد، چـای میریخـت! 
تـوی  نفهمیـد  کـس  هیـچ  نگرفـت.  حقـوق  شـش ماه 
هنـوز  امـا  خـوردن.  بـرای  ندارنـد  هـم  نـان  خانه شـان 

پـای روضـه حضـرت رقیـه اش مانـد. ایـن بـار بی چـای! 
بی قنـد! چـادر دخترهایـش را هرگز باد نبرد. خواسـتگار 
پاییـن  خانـه اش  از  سـیاه  پرچـم  نـزد.  زنـگ  دختـرش 
هنـوز!  بـود  سـینه زن  نشـد.  قطـع  روضـه اش  نیامـد. 
فکـر میکنـم قاسـم اگـر چـه »مدافـع حـرم« نیسـت امـا 
حسـینی«  »شـعائر  مدافـع  اسـت.  حریـم«  »مدافـع 
بـا  دیـروز،  دارد؟!  فـرق  چـه  حریـم...  یـا  حـرم  اسـت. 
شـنیدن خبـر شـهادت حـاج قاسـم، تـوی خانـه اش مرد. 
دق کرد انگار. پرچم سیاه یاصاحب الزمان را انداختند 
روی تنـش. یـک پروانـه نمی دانـم از کجـا پیدایـش شـد 
و نشسـت روی دسـت پینه بسـته چهل سـاله اش! آقای 
اتومبیـل  از  کله پاچـه  و  نان سـنگک  بـا  حکمـت صبـح 
تـکان  سـری  مُـرد؟!  قاسـم  گفـت:  و  شـد  پیـاده  اداره 
دادم. لبخنـدی زد و آهسـته تر گفـت: از بـوی گنـد کـود 

راحـت شـدیم! حیوانـی 
چـه می خواهـم بگویـم؟ همـه حـرف مـن اینسـت، همـه 
قاسـم  برداشـته ایم،  قـدم  کـه  راهـی  در  میتوانیـم  مـا 
گام  راسـخ  ایمانـی  بـا  و  اسـتوار  باشـیم!  سـلیمانی 
برداریـم! و هـم می توانیـم آمریکایـی رفتـار کنیـم! نامـرد 
باشـیم! عدالـت علـی را ذبـح کنیـم! ظلـم کنیـم و فریـاد 

بـا شماسـت! انتخـاب  مظلـوم سـر دهیـم! 
----------------

پ.ن: کُفر روی اعتقادت به والیت دست می گذارد.
بعد از آن روی اعتقادت به دین.

کم کم روی توحید و معادَت.
وقتی همه را ازت گرفت، برای ات معادلش را می سازد. 
و  بهشـت  دنبـالِ  و  می کنـد  خـودت  خـدای  را  خـودت 

می گـردد. بـرای ات  زمینـی  جهنـمِ 
حواس ات را جمع کن.
والیت را محکم بگیر.

یا علی مدد.

قاسمسلیمانِی
کوچِهما
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بهگوشـــی
سـردار؟؟
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 | سمانه دهقان، پرستاری 96 |
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 | میالد زارع، فعال سابق دانشجویی |
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| تحلیل |

خوب  موسیقی   | پرستاری96  علی بابایی،  احمدرضا   |
که  موسیقی ای  کردم،  معرفی  نشریه  قبلی  نسخه ی  در  را 
مبتدیاتش به طور کامل رعایت شده و در کنار هم چیده 
شده باشد، اما موسیقی خوب تر چیست؟ چه عاملی یک 
موسیقی را برای همیشه در حافظه ی فرهنگی یک ملت 

ثبت میکند؟
با نگاهی به تاریخ معاصر موسیقی ایران یا بهتر بگویم 
ایرانی ها، فراز  همین چندین سالی که فرهنگ موسیقی 
و نشیب های زیادی را طی کرده و افراد زیادی پا به این 
عرصه گذاشته اند، میتوان گفت تنها کسانی که هدفشان 
هنرشان بوده و خالقیت را چاشنی کارهایشان کرده اند، در 

این عرصه موفق بوده اند. 
موسیقی مانند هر هنر دیگر برای جاودان شدن نیازمند 
خالقیت است، و برای جاودان ماندن در این عرصه باید 
روزبه روز خالق تر شد و برای این امر، یک خواننده نباید از 

خواندنش هدفی جز ارائه ی یک هنر ناب داشته باشد. 
خالقیت نه فقط به معنی خواندن و نواختن به سبکی 
متفاوت، بلکه در این آشفته بازار موسیقی ایران همین که 

یک خواننده بتواند تمام آثار تولیدی خود را در سطح باالی 
کیفیتی نگه دارد و کارهایش هیچوقت تکراری و بی کیفیت 
نشود و هر دفعه یک اثرهنری زیبا به مخاطبان ارائه کند، 

یعنی خالق است. 
نام  ایران،  موسیقی  گذشته ی  سال  بیست  به  نگاهی  با 
که  میخورد  چشم  به  استعدادی  با  بسیار  خوانندگان 
زمانی بسیار پرطرفدار بوده اند اما به دلیل اینکه خالقیت 
از  هدفشان  شاید  یا  نکرده اند  حفظ  کارهایشان  در  را 

نامشان  اکنون  نبوده،  هنرشان  ی  ارائه  صرفا  خوانندگی 
میان خواننده ها آنقدر کمرنگ شده که اصال به چشم هم 

نمی آید. 

اولین آثار هنری  بنیامین بهادری، زمانی که  به طور مثال 
خود را تولید و منتشر کرد آنقدر خالقانه و جدید بود و با 
استقبال مخاطبان همراه شد که کمتر کسی را در اطرافمان 
میدیدیم که آهنگ های بنیامین بهادری را نشنیده باشد، با 
آن ها خاطره نداشته باشد و آن ها را زیر لب زمزمه نکرده 
باشد، اما دوران اوج این خواننده زیاد طول نکشید و با آغاز 
تولید کارهای بی کیفیت، نام این خواننده روز به روز میان 
مردم کمرنگ تر شد، جدید ترین اثر او چند هفته پیش 
منتشر شد اما هیچوقت به اندازه اولین آثارش مورد توجه 

قرار نگرفت... 
یا گروه "چارتار" که با انتشار آلبوم "باران تویی" انقالبی در 
موسیقی پاپ ایجاد کرد و با استقبال گسترده ی مخاطبان 
مواجه شد اما چون آثار بعدی اش خالقیت و کیفیت اثر اول 
را نداشت، استقبال زیادی را در پی نداشته و پسرفت کرد. 
اگر خالقیت نباشد، دیر یا زود، سرنوشت اکثر خوانندگان 
حامد  قبیل  از  خوانندگانی  است،  همین  کشور  کنونی 
همایون که طی یک دوره یک تا دوساله معروف و سپس 
گویی مفقود! میشوند. یا افرادی چون بهنام بانی، محسن 

ابراهیم زاده، حمید هیراد و... 
حمید هیراد منتشر  از  کیفیتی  با  کار های  البته جدیدا 

شده که امیدوارم ادامه دار باشد. 
در  که  چاوشی  محسن  مانند  خوانندگانی  میان  این  در 
اوج خالقیت شروع به کار کرد، و خالقیتش را تا انتشار 
آخرین آلبوم، یعنی "بی نام" حفظ کرده است نیز به چشم 
ملی،  اجتماعی،  عارفانه،  عاشقانه،  کارهای  او  میخورند. 
مذهبی و حتی در حمایت از محیط زیست را در کارنامه ی 
آثارش  ترانه های  در  ایران  ادبی  تاریخ  تمام  از  دارد،  خود 
استفاده کرده است و آهنگ هایش را در سبک پاپ، راک 
و تلفیقی از هردو تولید کرده است؛ همین امر باعث شده 
تعداد  به  روزبه روز  و  نشده  تکراری  آثارش  هیچوقت  که 

طرفدارانش افزوده شود. 
فرزاد فرزین،  رضا صادقی،  محسن یگانه،  افرادی چون  یا 
مازیار فالحی، مهدی یراحی، سیروان خسروی، گروه ایهام 
و... که با وجود اینکه مدت زیادیست در این عرصه حضور 
دارند، اما همین که هنوز کار های باکیفیت تولید میکنند 
نشان از خالقیتشان دارد و طرفدارانشان را حفظ میکنند. 
کار  چند  می آیند  عده ای  روزها،  این  اینکه  آخر  کالم 
اصطالحا  آهنگ های  کنسرتی،  آهنگ های  اسم  به  را 
به  کنسرت  برگزاری  با  و  میکنند  ارائه  و...  شیش وهشت 
هدفشان یعنی معروفیت و ثروت میرسند و بعد یا عرصه 
را ترک میکنند یا بسیار کم کار میشوند. این نشان میدهد 
که هدف خواننده باید صرفا هنرش باشد، این هنر است 
با  را  کارهایش  و  میکند  حفظ  را  خواننده  خالقیت  که 
کیفیت نگه میدارد؛ خوانندگی به هدف پول یا هرچیزی 
غیر از هنر، نه تنها توهین به مخاطب است بلکه خواننده 

را دیر یا زود به کام فراموشی می کشاند... 

| محســـن شـــریعتی، پژوهشـــگر و فعـــال محیـــط زیســـت | 
کشور ایران از نظر جغرافیایی در عرض های میانه کره ی زمین 
قرار گرفته است جایی که کمر بند خشکسالی از آنجا عبور 
می کند. از دیر باز جریان های حدی در این کشور حاکم بوده 
است و مردم، هم در خشکسالی و هم در ترسالی، خویش را 
برای مواجه با سختی های پیش رو آماده می کرده اند. پس 
از انقالب صنعتی و رشد نمایی توسعه در دنیا، به ویژه در 
کشورهای توسعه یافته، انسان مدرن از طبعیت خود فاصله 
گرفت، برای افزایش رفاه و آسایش زندگی خویش ناخودآگاه 
یا آگاهانه شروع به تصرف و آلوده کردن طبیعت کرد. کشور 
بدون  توسعه یافته  کشورهای  سایر  از  پیروی  به  نیز  ایران 
توجه به وضعیت جغرافیایی، ظرفیت های دانش بومی و 
مشارکت همکارانه مردم، شروع به تخریب طبیعت و آلوده 
کردن آن از طریق ساخت وسازهای غیراصولی، با اهداف میان 

مدت و کوتاه مدت می کند. 
در سال 1398 کشور ایران با یک ترسالی مواجه بوده است. 
برخی از کارشناسان این ترسالی را ناشی از تغییرات اقلیم 
)تغییرات شرایط جوی در بلند مدت( می دانند که امروزه 
در جهان تبدیل به یک بحران جدی شده است و در نقاط 
 ( آسا  نقطه ای سیل  بارش های  به صورت  یا  دنیا  مختلف 
ایران، هند، اندونزی و... ( و در برخی نقاط دیگر به صورت 
طوفان های آتش افزا ) استرالیا، مکزیک و. . ( خود را نشان 

می دهند. 
از  ناشی  را  اخیر  بارش های  علت  دیگر،  برخی  اما 
 ) و...  )1۰۰ساله، ۵۰ ساله، 2۵ ساله  دوره بازگشت سیالب 
می دانند که دشت های سیالبی را شکل می دهد. دشت 
هایی که توسعه شهری و صنعتی در آن ممنوع می باشد. 

پدیده ی سیل در سیستان و بلوچستان همانند سیل های 

فراوانی  و خوزستان خسارت های  مازندران  لرستان،  ایالم، 
بخش  دو  به  می توان  را  سیالب  این  وقوع  علت  داشت، 
آنچه موجب  اما  کرد.  تقسیم  درونی  و  بیرونی  علت های 
تشدید صدمه به مناطق مسکونی، کشاورزی و دامداری ها 
شد علت های درونی می باشند که در اینجا به این علت ها 

می پردازیم. 
در سال 138۵ بسیاری از زیرساخت های این منطقه از جمله 
سیل بندهایی که سیالب را در مسیر مناسبی هدایت می کرد 
طی طوفانی شدید معروف به طوفان گونو تخریب شد که 

این سیل بند ها از آن موقع هیچگاه بازسازی نشد!
 میزان دبی حداکثر در سیل سیستان و بلوچستان 13۰۰۰ 
متر مکعب بر ثانیه گزارش شده است یعنی چیزی حدود 
رودخانه  بزرگترین  که  زاینده رود  متوسط  دبی  برابر   13۰۰
مرکزی کشور به حساب می آید! باتوجه به این که شدت 
در  امسال  اوایل  بارندگی  از  کم تر  منطقه  دراین  بارندگی 
خوزستان بوده است، اما دبی حداکثر سیالب اخیر حدود 
گزارش  خوزستان  سیالب  حدکثر  دبی  برابر  نیم  و  یک 
شده است. این حجم قابل توجه دبی را می توان ناشی از 
ماهیت بستر منطقه دانست که قدرت نفوذ پذیری آب را به 

حداقل می رساند. 
از طرفی دیگر پرشدن ظرفیت و سرریزشدن سدهای بزرگ 
"پیشین" و "زیردان" که از زمان بهره برداری از آن ها تا کنون 
بی سابقه بوده است، موجب می شود تا هر نوع توسعه ای 
)کشاورزی، شهری، دامپروری و... ( در پایین دست این سدها 
در زیر آب فرو روند و خسارات فراوانی را به بار آورد. شاید 
این سد ها  این موضوع فکر نمی کرد روزی  به  هیچ کس 
سرریز شوند و تمام مناطق مسکونی پایین دست را با آب 
یکسان کند!  عدم برنامه ریزی فضایی بلندمدت در سیستان 

از  یکی  شاید  زده  سیل  شهرهای  سایر  و  بلوچستان  و 
 مهم ترین عوامل تشدید کننده ی خسارات ناشی از سیالب بوده است
 که مهم ترین آن ها ساخت وسازهای غیر مجاز در حریم رودخانه 

است. 
اما این پدیده طبیعی که خطاهای انسانی موجب تبدیل 
نعمت های آن به نقمت می شود، دارای فواید قابل توجهی 
خواهد بود از جمله احیا شدن تاالب جازموریان، یکی از با 
ارزش ترین اکوسیستم های منطقه سیستان و بلوچستان 
که تا کنون تبدیل به یک چشمه ی ریزگرد شده بود. احیای 
منطقه،  هوای  و  آب  کیفیت  افزایش  موجب  تاالب  این 
افزایش  و  اقتصادی،  رونق  افزایش  زیستی،  تنوع  افزایش 
میزان تاب آوری منطقه خواهد شد. همچنین با ورود حجم 
دریا  این  زیست پاالیی  موجب  عمان  دریای  به  آب  باالی 
خواهد شد. با نگاه علمی به این وقایع می توان نتیجه گرفت 
که طبیعت هیچگاه تخریب نمی شود و از بین نخواهد رفت 
بلکه انسان ها  بیشترین زیان را متحمل خواهند شد. 
این خسارات نمونه کوچکی از فجایعی است که احتماال در 
آینده رخ خواهد داد و تا انقراض انسان پیش خواهد رفت. 
تنها راه به تعویق انداختن انقراض نسل انسان از روی این 

کره ی خاکی، آشتی دوباره انسان با طبیعت است. 

موسیقیخوب،موسیقیخوبتر!

ثانیه هایـی  تمـام  اتفـاق  بـه   | پزشـکی 97  زهـرا سـرافراز،   |
کـه بـه اشـک چشـمانم و یـا لبخنـد لبانـم منتهـی شـد ایـن 
بـار هـم دسـت بـه قلـم بـردم تـا تصنیـف ایـن دل را پیـش 

درگاهـت روایـت کنـم.
شـب هایـی کـه تـا سـحرگاهان، چشـم بسـته برخبـط خـود 
می اندیشم و بر مالل اعمالم فقط در سردرگمی و ناتوانی 
سـپری می شـود و باز در مناعت ت وشـکی بردل نمی بینم 
و ایـن بـار هـم مثـل همیشـه بـا آرامشـی بی همتـا در مینـای 

لطـف و محبتت مسـحور می شـوم. 
تـو آن مطبـوع پـروردگار منـی کـه بـاز هـم وقتـی از تلخـی 
معاصـی در پیشـگاه مرحمـت تـو دسـت بـر مـی آورم آنـگاه 
کـه مغلـوب می شـوم در آن نفسـی کـه دائـم مشـق می کنـد 
اندیشـه هایش را، بـا آغوشـی از رحمانیـت خـودت پذیرایـم 
می شـوی. آن دم که در وانفسـای گذراخوشـی هایِ بی ارزش 
کـه  توسـت  بـزرگ  اسـم  تجـدد  می شـوم  غـرق  روزگار  ایـن 

می رهانـد ایـن دل را ... 
کـدام  و  درک،  از  زیباتـر  تصـور،  از  زیباتـر  زیبایـی...  تـو 

باشـد؟ تـو  شـکوه  سـزاوار  کـه  بیابـم  را  تحمیدیـه 
کـدام قلـب نـاآرام را بیابـم کـه تسـلی بخش غمهایـش ذکـر 

»اال بذکـر هللا تطمئـن القلـوب« نباشـد؟
نـدای  تـو  آغـوش  از  محکم تـر  کـه  بیابـم  را  آغـوش  کـدام 

باشـد؟ پذیـرا  را  تضرع هایـم 
دنیـا موسـیقی  آرام تریـن موسـیقی های  بـا  مـن در جـدال 
اذان تـو در بامـداد و شـامگاهان را می گزینـم کـه در تکریـم 

بزرگواریـت سـرآمد همـگان اسـت. 
آیـه آیـه کالم تـو تغـزل عشـق اسـت و توتیـای جـان که با هر 

کلمه اش مسـت بودنت می شـوم. 
حـالج را شـرح حـال گفتـن بایـد شـنید کـه مجنـون وار در 

مسـیر عشـق بـه شـیرینش جـان فرسـود. 
مـرا از داالن ایـن خانـه کـه تاختـن اسـب کفـر هـر لحظـه بـر 
دیوارهایش رعشـه می اندازد برون آر و در مینای عشـق به 

خـودت زالل گـردان. 
در ایـن روزگاران کـه ریـا برتـن زهـد نمایـان رسـوخ کـرده مـرا 
بـه رجعـت رضـوان هدایت کن که سـخت محتـاج رهایی ام. 
در این اندوهگین روزهایی که شیطان ریسمان سفاهت بر 
گردن هایمـان آویختـه اسـت زنـگار گنـاه را از اذهانمـان پـاک 
گـردان و در سـلول بـه سـلول های جانمـان رسـوخ کـن کـه 

سـخت محتـاج نـگاه توییـم.

تصنیف
دل

| دل نوشته |

ازبحرانتغییراقلیمدرجهان
تـاسیلدرایران

| تحلیل |

موسیقی مانند هر هنر دیگر برای جاودان 
شدن نیازمند خالقیت است، و برای جاودان 

ماندن در این عرصه باید روز به روز خالق 
تر شد و برای این امر، یک خواننده نباید از 
خواندنش هدفی جز ارائه ی یک هنر ناب 

داشته باشد. 

اگر خالقیت نباشد، دیر یا زود، سرنوشت 
اکثر خوانندگان کنونی کشور همین است، 
خوانندگانی از قبیل حامد همایون که طی 
یک دوره یک تا دوساله معروف و سپس 

گویی مفقود! میشوند. یا افرادی چون بهنام 
 بانی، محسن ابراهیم زاده، حمید هیراد و... 

البته جدیدا کار های با کیفیتی از حمید 
هیراد منتشر شده که امیدوارم ادامه دار باشد. 

یادداشت مهمان

عکس:  حامد غالمی/ ایرنا

سر ریز شدن آب از دو سد 
زیر دان و پیشین موجب زیر 
آب رفتن بسیاری از مناطق 
مسکونی شده است که در 
حریم رودخانه ها قرار گرفته اند، 
تراکم مناطق مسکونی با نقاط 
زرد رنگ قابل مشاهده است.

لندسکیپ جنوب سیستان و 
 بلوچستان بعد از سیل

لکه های سفید رنگ مناطق 
سیالبی را بعد از بارش اخیر 

 نمایش می دهد.

 لندسکیپ جنوب سیستان و  
 بلوچستان قبل از سیل

تصاویر تهیه شــده توســط محســن شــریعتی؛ برای مشاهده فایل با 
کیفیــت هــر تصویــر روی هایالیــت ســبز رنــگ لمــس یــا کلیــک کنیــد

هایالیت سبز رنگ به معنای محتوای آنالین است. کلیک یا لمس کنید

http://8upload.ir/uploads/f575831130.pdf
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تصویرمتن حرکت

دیدارمجموعههایدانشجویـیباحجتالاسلامیعقوبیو...| همراه با نهاد |

عده ای در حال نصب 
اعالمیه های مشکوک در طبقه 1

در طبقه دو هم نصب کردن... 
یعنی چی میتونه باشه؟؟�🤔�

تیتر و عکس نوشت: محمد راسخی؛ 
کامنت ها )به ترتیب(: الهه استوار، سمانه 

دهقان، فاطمه سعیدی زاده،  الهه استوار

تیتر: محمد راسخی
کامنت ها به ترتیب: 
امیرحسین رحیمی، 
فاطمه سعیدی زاده

دیگه این دنیا ارزش 
نداره واقعا �😢😫�

این درب 
حکمت2 

هست. 
به راستی 

نمیشد 
حکمت 
استثنا 
باشد؟

نانراازمانگیرید!

سعید رحیمی

سعید رحیمی

سعید رحیمی

حد ترخص دنیای خوراکی و دنیای تحصیل ��

پیشرفت نجومی!

اهل دانشگاهم ... / درکالس حکمت... / روزگارم یار نيست !/ ژتونی دارم، خرده نانی، سر سوزن پولی!/ 
استادانی دارم، نمره کیلویی بده!/ دوستانی، همه چون من مشروط !/ و امتحانی که در این نزدیکیست... 

7 آذر 98 28 دی 98

دانشگاهعلومپزشکیفسارکوردسرعتساختوسازراشکست!!

 در کالس حکمت ار، اذن خوراکی ندهند/ حکمت این است، به ما درس حسابی بدهند
گر چه سخت آیدم این امر، ولیکن باشد/ الاقل کاش کمی فرصت خوابی بدهند

 گرچه حاالت و وضع مقبره شان
 مثل پلدختر است و معموالن!

 گور بابای هرچه دردسر اما!
گوربابای نقد مسئوالن!

ز حکمت ها بعید باشد چنین کاری/ چنین رفتار و اجباری/ که بر آذوقه در بندند!! / فلک برگشته 
دانشجو، در این مکتب چه باید کرد؟/ در این حکمت چه باید خورد؟/ در این اجبار باید مرد... ��

نشست انجمن ها؛ تشکل ها و 
کانون های دانشجویی با مسئول نهاد

بازدید از واحد های تابعه دانشگاه 
علوم پزشـــکی فسا

بازدید از خوابگاه شریعتی؛ 
همزمان با شب یلدا
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