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معاونت فرهنگی وزارت بهداشت؛ مرکز
تولید تشکلهای دولت ساخته 2 /

در این شماره می خوانید:

ادب مرد به ز دولت اوست ! 3 /

نفوذ دشمن
مهــم ایــن اســت کــه در هــر دورهــای از دورهها
ـمنی دشــمن چگونــه اســت و
مــا بفهمیــم دشـ ِ
چهــکار دارد بــا مــا میکنــد؛ نقشــهی دشــمن
را بفهمیــم؛ درســت مثــل جنــگ نظامــی .در
جنــگ نظامــی اگــر شــما توانســتی حــدس
بزنــی کــه نقشــهی دشــمن چیســت ،پیشــگیری
میکنــی ،خــودت را آمــاده میکنــی؛ یــا دفــا ِع
خــوب میکنــی یــا حملــه ای پیــش دســتانه
میکنــی؛ در جنــگ نظامــی اینجــوری اســت.
در جنــگ تبلیغاتــی ،در جنــگ اقتصــادی،
امنیتــی ،در
در جنــگ فرهنگــی ،در جنــگ ّ
جنــگ نفــوذ -اینهــا همــه جنــگ اســت -در
قضیــه ایــن اســت :بایــد حــدس
همهــی اینهــا ّ
بزنیــد دشــمن چهــکار میخواهــد بکنــد.
امام خامنه ای (مد ظله العالی)

#امام_نامه

دختر خیابان انقالب همدست تحریم ها 4 /

جوانان روشنفکر

شــما جوانــان روشــنفکر اســت کــه از پــای
ننشــینید تــا خــواب رفتــه هــا را از ایــن خواب
مرگبــار برانگیزانیــد و بــا فــاش کــردن خیانــت
هــا و جنایــت های اســتعمارگران و پیــروان بی
فرهنــگ آنهــا غفلــت زده هــا را آگاه نماییــد.
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هراس زمستان
آدمــى در متــن قــدرت ،التهــاب فــردا را دارد و در بهــار،
رنــج پاييز و هراس زمســتا ن را به دل مىكشــد .اينطور
ش را
نيســت كه امكانــات و قدرت و ثــروت ،امــن و آرام 
فراهــم كنــد .آنجــا كه احســاس مىكنــى تو يــا بهار
رفتنــى هســتيد ،چــه امنــى مىتوانــد ريشــه بگيرد؟
تطهير با جارى قرآن،ج ،۱ص.۴۲۴

مروری بر جمالت تاریخی حضرت امام (ره) خطاب به آقای منتظری

ســعي كنيــد افــراد بيــت خــود را عــوض كنيــد
تــا ســهم مبــارك امــام بــر حلقــوم منافقيــن
و گــروه مهــدي هاشــمي و ليبرالهــا نريــزد.
از آنجــا كه ســادهلوح هســتيد و ســريعاً تحريك
ميشــويد در هيــچ كار سياســي دخالــت نكنيد،
شــايد خــدا از ســر تقصيــرات شــما بگــذرد.
ديگــر نــه بــراي مــن نامــه بنويســيد و نــه
اجــازه دهيــد منافقيــن هــر چــه اســرار
مملكــت اســت را بــه راديوهــاي بيگانــه دهنــد.

نامههــا و ســخنرانيهاي منافقيــن كــه
بــه وســيله شــما از رســانههاي گروهــي
بــه مــردم ميرســيد؛ ضربــات ســنگيني
بــر اســام و انقــاب زد و موجــب خيانتــي
بــزرگ بــه ســربازان گمنــام امــام زمــان
روحــي لــه الفــدا -و خونهــاي پــاكشــهداي اســام و انقــاب گرديــد؛
بــراي اينكــه در قعــر جهنــم نســوزيد
خــود اعتــراف بــه اشــتباه و گنــاه
كنيــد ،شــايد خــدا كمكتــان كنــد.

و اهلل قسم ،من از
ابتدا با انتخاب شما
امام خمینی (ره)
مخالف بودم

پیــروزی انقــاب اســامی در کنــار رهبــری
حضــرت امــام (ره) چراغــی بــود بــرای پیمــودن
مســیر حــق و عدالتخواهــی کــه رهــروان ایــن
مســیر توده مردم و تمام قشــرها بوده و هســتند.
در طــول ایــن ســالها امــام ورهبــری تمــام
جریانهــای منحــرف کننــده مــردم عزیــز ایــن
انقــاب از مســیر را از گروهــک هــای منافقیــن
و تجزیــه طلــب تــا انحرافــات نزدیــکان را
مدیریــت کــرده و بــا آنهــا برخــورد کــرده انــد.
در زمــره ایــن افــراد کــه ازانقــاب ریــزش
داشــته انــد مقاماتــی حضــور دارنــد کــه در
کارنامــه ســابق خــود زنــدان و تبعیــد هایــی را
در راه انقــاب مــی بینیــم کــه بــاور انحرافــات
و قــدرت طلبــی ایشــان جــز بــا مــرور کارنامــه
عملکردهایشــان و جــز بــا رجــوع بــه تاریــخ
و خوانــدن سرنوشــت افــرادی کــه در صــدر
اســام بــوده انــد و سرنوشــت مشــابه ایشــان
پیــدا کــرده انــد  ،امــکان پذیــر نیســت.
از جملــه ایــن افــراد آقــای منتظــری
هســتند کــه در گذشــته خــود ســابقه
جایــگاه قایــم مقــام رهبــری را نیــز دارنــد.
از جملــه مهــم تریــن دالیــل انحرافــات
ایشــان بــه دو واقعــه مهــم و تاریخــی
میتــوان نــام بــرد کــه قــدرت طلبــی و
طمــع جایــگاه در محوریــت تمــام اینهاســت.
حمایــت از بانــد ســید مهــدی هاشــمی معــروف
بــه گــروه ضربــت کــه ار جملــه فعالیتهــای
اثبــات شــده ایــن گــروه میتــوان بــه فعالیتهــای
خرابکارانــه  ،آدم ربایــی  ،تــرور افــرادی
چــون آیــت اهلل شــمس آبــادی و بحرینیــان
و انتشــار شــایعات و اختفــای ســاح نــام بــرد.
کــه منتظــری علــی رغــم تذکــرات مکــرر
و دلســوزانه امــام عــاوه بــر اعطــای
جایــگاه هــای متعــدد بــه ایــن گــروه پــس
از اثبــات فعالیتــای خرابکارانــه شــان بــاز
هــم از ایشــان حمایــت کــرده و فرمودنــد:
ســید مهــدی هاشــمی آدم درســتی اســت
و او را فــردی ســودمند مــی شناســم.
از جملــه مــوارد دیگــر میتــوان بــه رخــداد
هــای ســال  67و حمایتشــان از از گروهــک
هــای تروریســتی منافقیــن و ...نــام بــرد.
ح
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به نقل از خبرنامه دانشجویان ایران در گفتگو با عضو سابق کمیتهی ناظر بر نشریات وزارت بهداشت ،عنوان شد؛

معاونت فرهنگی وزارت بهداشت؛ مرکز تولید تشکلهای دولت ساخته
️ایــن روزهــا معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
بــه منبــع تولیــد اخبــار جنجالــی تبدیــل شــده
اســت .از پایــگاه خبــری مفــدا کــه تبدیــل
بــه رســانه برخــی جریانــات خــاص سیاســی
شــده تــا فعالیتهــای بــی ســروصدای معــاون
فرهنگــی ایــن وزارتخانــه در حــوزه تشــکل
ســازی .بــه همیــن مناســبت بــه ســراغ حیــدر
رئیســیان ،عضــو ســابق کمیتــه ی ناظــر بــر
نشــریات وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی رفتــه ایــم تــا واقعیتهــای پشــت
پــرده ایــن معاونــت جنجالــی را بشــنویم.
تشکل سازی به سبک وزارت بهداشت
* آقــای رئیســیان طــی چنــد مــاه اخیــر شــاهد
هســتیم کــه بــه یکبــاره مــوج تشکلســازی در
دانشــگاههای پزشــکی کشــور بــه راه میافتــد.
برخی شــنیده هــا هــم از دخالت مســتقیم معاونت
فرنگــی وزارت بهداشــت در ایــن مــوج ســازی
خبــر میدهنــد .ایــن موضوع چقــدر صحــت دارد؟

️کانــون ســازی و حمایــت از یــک جریــان
سیاســی بــه ســبک وزارت بهداشــت
* ️یعنــی معاونــت فرهنگــی خــود مســتقیما
بــه تشــکل ســازی اقــدام کــرده اســت؟

️بلــه .بگونــه ای کــه مســئول تشــکل هــا و کانون
هــای وزارت بهداشــت پــس از پایــان دوره ی
مســئولیت خــود صراحتــا بــه آن اذعــان میکنــد
️مفدای با طرف!
کــه توانســته تشــکل هــای اصــاح طلــب را در

️* مســئله دیگــر کــه بــه حواشــی فعالیــت
معاونــت فرهنگــی ایــن وزارتخانــه دامــن زده،
فعالیــت پایــگاه خبــری مفــدا هســت .گویــا
جهتگیــری ایــن پایــگاه خبــری بــه ســمت
یــک جریــان خــاص نــه تنهــا جــزو وظایــف
کــه میشــود گفــت تنهــا وظیفــه آن اســت.

چنــد نکتــه در مــورد سیاســت هــای فرهنگــی
و سیاســی وزارت بهداشــت کــه بایــد بدانیــد.
اوال وزارت بهداشــت و درمــان کــه میــزان
از دانشــجویان کل کشــور را شــامل میشــود
امــا همــواره بــا مســائل و حواشــی بــا خــود
بــه دنبــال دارد از طــرح تحــول ســامت و
رفتارهــای وزیــر کــه بگذریــم ،معاونــت فرهنگی
و دانشــجویی آن نیــز بــی حاشــیه نیســت .یکــی
از آن حواشــی رشــد قــارچ گونــه ی تشــکل
هــا بــه ویــژه تشــکل هــای همســو بــا دولــت و
همچنیــن کانــون هــای دولــت ســاخته اســت.
️ســال گذشــته معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی و
مجموعــه متبوعــه ایشــان در وزارت بهداشــت و
درمــان بصــورت گروهایــی بــه دانشــگاهای علوم
پزشــکی سرکشــی میکردنــد تــا از نزدیــک بــا
مشــکالت دانشــجویان و دانشــگاه آشــنا شــوند و
در صــدد رفــع آنهــا برآینــد .امــا ایــن یــک روی
ســکه بــود .بــه عنــوان کســی کــه از نزدیــک بــا
آنهــا برخــورد داشــتم ،آنهــا بیشــتر به دنبــال آن
بودنــد کــه آیــا دانشــگاها تشــکل اصــاح طلــب
دارنــد یــا خیــر؟ وگرنــه بــه مســئولین دانشــگاه
دســتور میدادنــد کــه در جهــت تشــکیل ایــن
چنیــن تشــکل هــای هــم فکر خــود اقــدام کنند.

اصــوال تشــکیل تشــکل و یــا کانــون فرهنگــی بر
ایــن منــوال اســت کــه عــده ای از دانشــجویان
در چارچــوب قانــون و بــا دارا بــودن شــرایط
درخواســت شــکل گیــری کانــون یــا تشــکل
را میدهنــد امــا متاســفانه اوضــاع بــر عکــس
شــده اســت .ابتــدا کانــون هایــی کــه در صــورت
ایجــاد در دانشــگاه توســط وزارت بهداشــت
امتیــاز فرهنگــی دریافــت میکننــد ،تشــکیل
میشــوند ،ســپس کارشــناس هــا و مســئولین
فرهنگــی فراخوانــی میزننــد و بــرای آن شــورای
مرکــزی جمــع آوری میکننــد .درحالــی کــه
زمینــه هــای فعالیتــی آن کانــون بــا ســایر
کانــون هایــی کــه چــه بســا خــود از نبــود رنــج
میبرنــد ،مشــترک مــی باشــد و همیــن عامــل
باعــث جــدا شــدن فعالیــن فرهنگــی از هــم و
بجــای کار تشــکیالتی ،مجبــور بــه کار بصــورت
تکــی میشــوند .و پــس از مدتــی هــم دیگــر
فعالیتــی ندارنــد و بصــورت راکــد در مــی آینــد.

دانشــگاهای علــوم پزشــکی چنــد برابــر کنــد!
همچنیــن در حــوزه ی کانــون هــای فرهنگــی
نیــز سیاســت غلطــی را بــه دانشــگاه ابــاغ
میکنــد کــه آنهــا را بــه تشــکیل کانــون هــای
فرهنگــی جهــت کســب امتیــاز فرهنگــی
بیشــتر ،موظــف میکنــد ،بگونــه ای کــه در
دانشــگاهای کوچــک نــه تنهــا موجــب رشــد
فعالیــت هــای فرهنگــی نشــده بلکــه برعکــس
بــا شــقه کــردن فعالیــن فرهنگــی و پخــش
آنهــا موجــب رکــود فعالیــت هــا شــدنده انــد.

️یکــی دیگــر از حواشــی مربــوط بــه روابــط
عمومــی معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی
دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کــه تحــت عنوان
مفــدا هســت ،کــه همــواره همــراه بــا حواشــی
فــراوان چــه در تاســیس و چــه در ادامــه کار بوده
اســت .ایــن پایــگاه اطــاع رســانی کــه بــا شــعار
پوشــش دادن فعالیــت هــای فرهنگی و سیاســی
دانشــگاها بــدون جهــت گیــری اعــام میکــرد،
شــکل گرفــت امــا در حــال حاضــر مفــدای
وزارت بهداشــت بــا ســوگیری واضــح فعالیــت
هــای تشــکل هــای منتقــد دولــت را پوشــش
نمیدهــد یــا بصــورت کامــا گزینشــی کــه
حتــی در جهــت تخریــب آنهــا اســتفاده میکنــد.
در حقیقــت عدم جهت گیری سیاســی در وزارت
بهداشــت بیشــتر شــبیه ُجــک اســت تــا عمــل.
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ما

همه
اختالس گریم!

_دانش+جــو هســتم! امــا بجــای
کســب دانــش ،بــه زور شــب
امتحــان و تقلــب نمــره میگیــرم!
_پرســنل بیمارســتان م،خدمــت رســانی
ام بــه آشــنایان با بقیــه تفاوت فاحشــی دارد.
_اســتاد دانشــگاه م،تدريســم بــه
روخوانــی از اســاید خالصــه میشــود.
_یــک کارمندم،ســاعت حــل جدولــم
از ســاعت مفیــد کاری ام بیشــتر اســت!

همــه تــا جایــی کــه برایمــان ممکــن اســت
و تــا آنجــا کــه دســت مــان میرســد! از
وظیفــه خــود کــم مــی گذاریــم و ظلــم
میکنیم،راحــت طلبیــم و بجــای درســت
تریــن راه ،آســان تريــن را انتخــاب میکنیــم.
در واقــع خــود مایــی کــه تــا اســم دزدی و
بــی عدالتــی مــی آیــد نالــه میکنیــم کــه ای
داد ایــن چــه وضع نابســامانی ســت ،شــناگر
ماهــری هســتیم ،راه هــای دزدیــدن و ســو
اســتفاده کــردن را خــوب آموختــه ایــم،
فقــط موقعیــت اختــاس و دزدی نداریــم!

بــرای شــک نکنیــد اگــر در جایــگاه آن
_یــک همســرم،تابحال
آشــنایی بــا زندگــی مشــترک نــه دوره اختــاس گــر ملعــون! قــرار بگیریــم
ای دیــده و نــه کتابــی خوانــده ام .از او حرفــه ای تــر دزدى میکنیــم.
_زن خانــه دار م،نــه بــه جداکــردن
زبالــه هــای خشــک و تــر اهمیــت
میدهــم و نــه تهیــه محصــوالت ارگانیــک.
_یــک والــدم ،امــا هیــچ اطالعاتــی
درمــورد تربیــت درســت فرزنــدم نــدارم.

اعضــای جامعــه وارداتــی نیســتند!
اگــر بخواهیــم جامعــه را تغییــر دهیــم
بایــد ابتــدا از خــود شــروع کنیــم و از
کوتاهــی هــای خــود کــم کنیم،هرکــس
در هــر جایگاهــی بایــد بهتریــن باشــد.

ادب مرد به ز دولت اوست!
متاســفانه چنــدی اســت شــاهد پدیــده
توهیــن مســئولین بــه مــردم بــه بهانــه هــای
مختلــف هســتیم از رئیــس جمهــور کــه
رکــورد دار دادن القــاب زشــت بــه منتقــدان
هســت تــا وزیــر ســابق راه و شهرســازی و
وزیــر بهداشــت کــه هــر از چندگاهــی بــه
جــای شــنیدن یــک دســتاورد از ایشــان
شــاهد برخــورد هــای اربــاب و رعیتــی ایــن
طیــف بــا مــردم هســتیم در آخریــن مــورد
نماینــده لیســت تدبیــر و امیــد در مجلــس

ين
ِب إِلَىٰ َربِّي َس َي ْهدِ ِ
إِنِّي َذاه ٌ

انقالب...

ایــن کلمــه را بســیار شــنیده ایم و هر کــدام از
آن تصویرهایــی کشــیده ایــم .آیا مایل هســتید
تــا آن را بــاز تــر و روشــن تــر بررســی کنیــم؟
انقــاب بــا درک فاصلــه میــان آنچــه
هســتی و آنچــه کــه بایــد باشــی شــروع
مــی شــود و بــه عصیــان و هجــوم و
حماســه و  ...طــرح ریــزی مــی انجامــد.
مــا بــرای ایــن طــرح ریــزی راهــی را برمــی
گزینیــم کــه رســوالن رفتنــد .رســول کارش
را از بینــش تاریخــی و طبقاتــی و سیاســی
شــروع نمــی کــرد ،بــا فیلــم و اســاید و
معرکــه گیــری و بــا کالس هــای جهــان
بینــی و ایدئولــوژی و شــناخت مکاتــب و
تفســیر قــرآن و نهــج البالغــه شــروع نمــی
کــرد کــه مــا شــروع کــرده ایــم و بــا بــازی
هــای بــی حاصــل خودمــان را مشــغول نمــوده
و بــه وازدگــی و خســتگی رســیده ایــم.
کتــاب هــای «انتظــار ،تقیــه و قیــام» قصــد
دارد مــا را با راه و روش رســوالن آشــنا گرداند.

شــورای اســامی از بخــش ســراوان جنــاب مملکــت اســت از ایــن نماینده مجلــس تقاضا
آقــای درازهــی در جریــان مشــاجره بــا داریــم کــه لطفــا بــه دانشــگاه بــر نگردنــد.
کارمنــد اداره کمــرگ بــا الفــاظ رکیکــی
ایشــان را خطــاب قــرار دادنــد و پــس از آن
نیــز فیلمــی از جلســه غیــر علنــی مجلــس در
فضــای مجــازی پخــش شــد کــه ایشــان مــی
گوینــد اگــر بــا ایــن نماینــده گمــرک و وزیــر
اقتصــاد برخــورد نشــود بــه دانشــگاه بــر
مــی گردنــد! از آنجــا کــه دانشــگاه ســاحت
مقدســی اســت و نمــود بــارز علــم و ادب ایــن
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گمنام تر
از
گمنام

همدست
تحریمها
مطلــب علــی علیــزاده تحلیلگــر سیاســی
*  ۱۰ماه پیش روی ســکوی برقی در تهران رفت
* بواســطه شــبکه های اجتماعی بمب خبری شد
*
او

فعــاالن زنــان داخلــی بــه
دادنــد
سیاســی
مشــروعیت

* بــه کمــک  BBCو مــن وتــو و
مســیح علــی نــژاد قهرمانســازی شــد
*

از

کشــور

خــارج

شــد

* تبدیل به چهره مشــروعیت ســاز تحریمها شد
تــک تــک شــما کــه برایــش کــف
زدیــد حــاال همدســت تحریمهــا هســتید

اخبار تشکل خط امام

نتایج شمارش آرا سومین دوره انتخابات تشکل خط
امام دانشگاه علوم پزشکی قم:

آقایمحمدجواد حســینی  ۴۸رای
ســید محمدامین متولیــا  ۴۶رای
علــی مصباحــی  ۴۳رای
محمدامیــن افشــانی  ۳۹رای

محمدحســین کاظمــی  ۳۷رای
طاهــر صــادق پــور  ۳۴رای
ســید مهــدی مهاجرانــی  ۲۶رای

و در اولیــن جلســه شــورای مرکــزی تشــکل
خــط امــام در تاریــخ  ۲۸آذرمــاه ۱۳۹۷
بــر اســاس تصمیــم اعضا جنــاب آقای ســید محمدامین
متولیــا بــه ســمت دبیــر و جنــاب آقــای محمــد جـواد
حســینی بــه ســمت نائــب دبیــر انتخــاب شــدند.

بسم حبیب....
قریــب یکســال اســت کــه دلــم را حوالــی
خوزســتان جاگذاشــته ام ....آخرانقــدر
هواییــش کــرده بودیــد کــه کاردســتم
دادو در اتوبــوس راهیــان دیگــر نتوانســتم
بــرای خــودم نگهــش دارم و بــی دل
تــر ازهمیشــه بــه شــهر برگشــتم! حــاال
میتوانــم دســت کــم ادعــا کنــم کــه تقریبــا
فهمیــدم کــه چــرا شــما رفتــن را بــه
مانــدن ترجیــح دادیــدو چــرا در خوزســتان
و چــرا بــی نــام و نشــان !...و چــرا..و چــرا...
حاال دســت کم این عبــارات را بهتر میفهمم:
«ایــن نــام یــک اشــارت کوتــاه
از ســرزمین نخــل و نورو پریدن اســت
از ســرزمین زخمــی خوزســتان
از ســرزمین راز شــهادت
از ســرزمین فرصــت پــرواز».

ایــام را از مــن بگیرنــد...آدم را کــه نبایــد
از خانــه اش دور کننــد ،هرکســی حــق
دارد انتخــاب کنــد کــه کجــا زندگــی
کنــدو بــا کــه همســایه شــود...مگرنه!؟
درمظلومیــت شــما همیــن گمنامــی
کافــی بــود امــا نمیدانــم اشــکال از
کداممــان اســت کــه شــرمنده ایــم
کــه حتــی بیــن ماهــم مظلومیــد..و
شــرمنده ایــم کــه هــرروز شــرمنده ایــم!
قریــب یکســال اســت کــه شــما را
دعــوت کــرده ایــم وهنــوز کــه هنــوز
اســت بســاط میهمانــی را کامــل
نچیــده ایــم! هنــوز نــه ســقفی نــه
ســتونی...تا مجبــور نشــویم و گذرمــان
بــه آن ســو نیفتــد یادشــما نمــی افتیــم
دیگــر هــوس فاتحــه خوانــدن یــا زیــارت
کــردن کــه جــای خود....هنــوز غربتتــان را
درک نکــرده ایم...شــده ایــم مثــل آن فــرد
غافلــی که باغفلتش،هشــیاران و بیــداران را
ناراحــت و ملــول میکنــد .نمیدانــم مادرتــان
االن کجاســت ،آیــا درقیدحیــات اســت؟
چگونــه روزگار گذرانــده یــا میگذرانــد؟
اگــر بــود حتمــا یــک تنــه جــور ایــن
همــه آدم خاکــی دانشــگاه را میکشــید
و نمیگذاشــت تنهایــی را حــس کنیــد،
مادرهــا خــوب میفهمنــد ایــن چیزهــارا!
مــا بــد میزبانــی کردیــم تــا بــه حال و شــما
چــه ســعه صــدری داشــتید وچه بزرگــواری
کردیــد که حتــی نخواســتید بامــا قهرکنید،
حتــی از آن هــم بیشــتر ،مــارا زیــر بــال و پر
خــود گرفتیــدو نمیگذاریــد دنیــا مــارا کامل
درخــود فــرو ببلعــد ،مطمئنــم هــراز گاهــی
کــه مســیرمان بــه ســوی مزارتــان مــی افتد
هــم شــماخودتان خواســته اید دیــداری تازه
کنیــم ،تــا کمــی پرپروازمــان را قــوی کنید،
تــا کمــی گــرد و خــاک طوفانهــای دنیــارا
از چهــره مــان پــاک کنیــد و چشــمهامان
را بــرای دیــدن حقایــق بــاز کنیــد!

این رسم عاشقی ست!...
قریــب یکســال اســت کــه میزبــان
شــماییم ،نــه ،از هرجهــت کــه فکرمیکنــم
شــما میزبانــان بهتــری بودیــد...
دوســت نــدارم هیــچ گاه فرامــوش کنــم
آن لحظــات پرشــورو شــوق و لــذت بخــش
انتظارتــان را .احســاس میزبان شــما شــدن،
احســاس همســایه و هم جوار شــما شــدن را
نمیتوانــم بــا هیــچ چیــز دنیایی عــوض کنم.
خواســتم مظلومیــت شــمارادرچند ســطر
قلــم بزنم...فکرکــردم چه چیــز را اول بگویم..
اصــا چــه چیــزرا بگویــم؟! ..از کجــا شــروع
کنــم؟! اصــا همیــن کــه اســمتان شــهید
گمنــام اســت یعنــی یــک دنیــا مظلومیــت!
همیــن بــی نشــانی،همین غربــت بزرگترین
مظلومیــت هــارا مــی نمایانــد ...میدانــم..
خــوب میفهمــم چــرا خواســتی گمنــام
بمانــی! شــاید اگرخــودم هــم بــه جــای
تــو مــی بــودم دلــم نمیخواســت هیــچ گاه
خــاک خوزســتان و ارتفاعــات کرمانشــاه و از شــما ممنونــم ...و بازهــم شــرمنده....

