
ایستادگی در برابر 
هی ها  ا ه خو د یا ز

همواره باید شاخص 
خّط مستقیم حرکت 
مسئوالن این بخش 
باشد  و چنین خواهد 

بود ان شاءا... .

هرگز از دور زمان نناليده 
ازگردش  روي  و  بودم 
نكشيده،  هم  در  آسمان 

مگر وقتي كه پايم برهنه
استطاعت  و  بود  مانده 

پايپوشي نداشتم. به جامع كوفه درآمدم دلتنگ، يكي 
راديدم كه پاي

بي  بر  و  آوردم  جاي  به  حق  نعمت  سپاس  نداشت. 
كفشي صبركردم.

مرغ بريان به چشم مردم سير
كمتر از برگ تره برخوان است   

و آن كه را دستگاه و قوت نيست
               شلغم پخته مرغ بريان است

موفقیت،  این  بی شک 
و  حق  عنایات  حاصل 
رهبری  رهنمودهای 
عالیقدر نظام و حمایت 
ایران  ملت  بی دریغ 
بوده است.

 7 سؤال ظریف
رامین اسالمی/ صنایع 89

مذاکرات نفس گیر ظریف و اشتون، 
صحنه ای جالب از رویارویی ایران 
و غرب بود. تالش های هیأت ایرانی 
برای جلب اعتماد جامعه ی جهانی 
 6 در  منحصر  را  جهان  اگر  )البّته 
تقدیر  قابل  حقیقتاً  بدانیم!(  کشور 
است. نکاتی در این رابطه هست که 

به اختصار عرض می شود:
فّعال  دیپلماسی  است  امید   -1
دولت فعلی که سعی در نشان دادن 
چهره ای صلح طلب از ملّت ایران 
دارد، بتواند جنگ طلبی و خشونت 
نهادینه در یهودیان بی منطق را به 

جهانیان بنمایاند.
ایران  سازی  غنی  حّق  که  این   -2
به رسمّیت شناخته شده، دستاورد 
کمی نیست و جای تبریک به دولت 
جناب آقای روحانی دارد. این یعنی 

اعتراف به حّق مسلّم ایران که نتیجه ی پایداری بر سر مواضع اصولی است.
3- مقاومت بر حقوق هسته ای و تالش مضاعف هیأت دیپلماسی کشور برای وارد کردن آن به تفاهم نامه، آن هم پس از 2 بار برهم خوردن مذاکرات، می تواند 
ادامه در صفحه 3 جلوه ای دیگر از ایستادگی ایرانیان بر حقوق مسلّم خود باشد.       

همچون  را  امام  عزيزانم، 
خورشيدی در بر بگيريد، 
از  و  بچرخيد  دورش  به 
نشويد كه  مدارش خارج 
]اگر چنين كنيد[ نابوديتان 

حتمی است.
سرلوحه  را  امور  در  نظم 
به  روز  دهيد.  قرار  خود 

نماز  بيفزاييد،  خود  روح  صفای  و  معنويت  بر  روز 
الهی  حدود  بر  حافظی  بدانيد،  خود  وظيفه  را  شب 
نظر  باشيد و در زندگی خود، جز رضای حق را در 
نگيريد، هرچه می كنيد و هر چه می گوييد با رضای 

او بسنجيد.
محمد رضا تورجی زاده
فرمانده گردان خط شكن يازهرا)س(

پندنامهقلم عشق
عدل؛تساوی یا توازن ؟!

صفحه 2

7 سوال ظریف
صفحه 3

دانشجوی با کالس...
صفحه 3

چشم ها را باید شست...
صفحه 4

من نخواهم ماند در حسرتت کربالء
صفحه 4
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عدل؛ تساوی یا توازن؟!
خانم طراوت/ شیمی 91

همه ی فرقه های اسالمی، به سه اصل دین ) توحید 
و نبوت پیامبر)ص( و معاد ( اعتقاد دارند. عدل  نیز 
یکی از اصول دین شیعه محسوب میشود و عادل 
یکی از صفات ا... است. در میان اهل تسنن، معتزله 
اعتقاد  اصلی  به چنین  اختیار(  و  )طرفداران عدل 

اشاعره  و  دارند 
ن  ا ر ا فد طر (
اضطرار(   و  جبر 
مورد  در  بحث 
را  الهی  عدل 
نمی  صحیح 
ها  آن  دانند. 
معتقدند آنچه را 
انجام  معبود  که 

می دهد، عدل است؛ اگر چه به نظر ما ظلم باشد. 
دیده  در جامعه  اگر ظلمی  است  معتقد  اما شیعه 

شود از مردم است و از جانب پروردگار نیست.
حال می خواهیم بدانیم عدل چیست؟ برای بیان 

معنای عدل به چهار مورد زیر اشاره شده:
1. توازن: جهان هستی بر اصل تعادل آفریده شده؛ 
پس در عالم متعادل باید کارها )سیاسی، اقتصادی 

و ...( در میان افراد تقسیم شود 
تا نظم در جامعه به وجود آید. 
این  مقابل  ی  نقطه  توان  می 
معنا را بی تناسبی دانست، نه 

ظلم.
تبعیض:  عدم  و  2.تساوی 
که  باشد  این  مقصود  اگر 
عدالت ایجاب میکند هیچگونه 
همه  به  و  نشود  رعایت  حقی 
چیز و همه کس با یک چشم 
نظر شود،این عدالت عین ظلم 
است؛ اما اگر مقصود این باشد 

قابلیتها  ی  زمینه  در  تساوی  رعایت  عدالت،  که 
متساوی است، این معنی درست است. عدل، این 

چنین مساواتی را ایجاب میکند.
به  حق  کردن  عطا  و  افراد  حقوق  3.رعایت 
صاحبش: این معنا گر چه در مقابل ظلم )پایمال 
کردن و تصرف در حقوق دیگران( قرار می گیرد؛ 
ولی به عنوان »عدل الهی« مطرح نمی شود. حکما 
شود  می  شمرده  تعادل  آنچه  از  ا...  که  معتقدند 
انجام  بندگانش  برابر  در  خودرا  وظایف  تمام  که 

میدهد. 
4.رعایت قابلیتها وعدم خودداری از بهره رساندن 
دارد: هر  یا کمال وجود  امکان وجود  آنچه که  به 
خاصی  های  قابلیت  ای،  مرتبه  هر  در  موجودی 
موجودی  هر  به  پروردگار  معنا،  این  طبق  دارد. 

آنچه از فضل و کمال که ممکن است، می بخشد و 
دریغ نمی دارد؛ چرا که هدف از خلقت اساساً کمال 

موجودات بوده است.
درروایتی آمده که موسی)ع( از ا... خواست برخی 
از دادگري های خود را که درظاهرمشکل میآید 
و  برو  صحرا  به  اوفرمود:   به  ا...  دهد.  اونشان  به 
به  )ع(  موسی  بنشین.  کمین  در  آبی  کنارچشمه 
اسب  دید:  و  رفت  آنجا 
پس  و  شد  پیاده  سواری 
آنجا  از  احتیاج  رفع  از 
رفتن  ولیهنگام  شد؛  دور 
پول  کیسه  کرد  فراموش 
از  پس  ببرد.  را  خود 
را  مدتیکودکیآمدکیسه 
سپس  رفت.  و  برداشت 
پیرمرد کوری از راه رسید و 
می خواست وضو بگیردکه در این هنگام مرد سوار 
پیرمرد  ندید،  را  خود  پول  کیسه  وچون  برگشت 
در  ها  آن  میان  متهم ساخت. کشمکشی  را  نابینا 
گرفت تا این که باالخره اسب سوار،کور را کشت. 
پدر  مال  سوار،  اسب  که:  فرمود  موسی)ع(  به  ا... 
کودك رادزدیده بود، مال را به ورثه پدر ]کودك[ 
برگرداندیم وکور، پدر اسب سوار را کشته بود که 
الهی  عدل  از  ای  نمونه  این  رسید.  خود  کیفر  به 
که  سؤالی  حال  است. 
مطرح می شود این است 
ما  درزندگی  آنچه  که 
اتفاق می افتد و به تعبیر 
سختی  و  رنج  نوعی  ما 
باعدل  دارد،  همراه  به 
مگر  ندارد؟  تناقض  الهی 
ا...خیر  که  است  این  نه 
خیر  فقط  و  است  مطلق 

نازل می کند؟
دانای  که  پروردگاری 
مطلق است و نیاز هر انسان را میداند و اگر بخواهد 
مانع   نمیتواند  برساند، هیچ چیز   به کسی  خیری 
از  و هیچگاه  است  مهربان محض  او که  آن شود؛ 
جز  چیزی  انسان  برای  چگونه  ندارد،  کینه  کسی 
نظر  در  اگر  بنابراین  خواهد؟  می  رحمت  و  خیر 
انسان اتفاقی ناگوار است،  یا بازخورد رفتار نادرست 
قبلی اوست یا عقل انسان خیر پشت پرده را درك 

نمیکند.
مطرح  دیگری  سؤاالت  الهی  عدل  ی  زمینه  در 
خود  سرنوشت  درانتخاب  انسان،  )مثاًل؛  میشود 
یا مجبور؟ چه رابطه ای میان قضا و  مختار است 
قدر و عدالت وجود دارد؟ و...( که پرداختن به آن 

ها مجال دیگری می طلبد.
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تربيت جوانان
نامه  علی)ع(در  مؤمنان  امير 
امام  فرزندش  به  خطاب  ای 

حسن)ع(فرمود:
همانند  جوان  قلب  همانا 
سرزمين خالی است. آنچه در 
آن بكارند ميپذيرد ومن پيش 

از آنكه دلت سخت گردد به ادب تو مبادرت ورزيدم!
امام صادق)ع(فرمودند:جوانان را پيش از آنكه گروه های 
منحرف بر شما در اين كار سبقت گيرند، با حديث آشنا 

كنيد.
راهكاری برای تربيت جوانان:

سرزنش  جوانيرا  :هرگاه  شده:  نقل  مؤمنان)ع(  امير  از 
ميكنی،راهی برای برون رفتن از خطايش برای او قرار بده 

تا به ستيزه جويی وادار نشود.
مفاتيح الحياۀ، ص394-392   

تعليم تقوا در محضر اميرالمؤمنين)ع(
باتقوا  ديگرافراد  صفات  از 
كه  صفتی  است،  »تواضع« 
باالتر  را  خود  آدمی  نگذارد 
آن،  الزمه  و  ببيند  ازديگری 
رفتاريست كه داللت براحترام 

می كند.
فروتنی  )ص(:  اكرم  پيامبر 

مقام  ا...  كنيدتا  تواضع  سرافرازيست،  و  سربلندی  وسيله 
شما رابلندگرداند.

تواضع نيز مانند ديگر صفات اخالقی دارای حدود است؛ 
خاطر  به  وتوانگران  مستكبران  درمقابل  تواضع  بطوريكه 
ثروت و قدرت آنها،نه تنها پسنديده نيست بلكه نشانه پستی 

و ذلت است.
ترک  رفتن،  راه  در  آرامش  وقارو  متواضع:  افراد  نشانه 
مجادله درشرايطی كه ميداند حق با اوست، اهميت نداشتن 
جايگاه نشستن در مجالس، پيشی گرفتن درسالم، اجابت 

كردن دعوت و درخواست فقرا و...
سهل باشد گر كنند افتادگان افتادگی/

مهربانی و تواضع از بزرگان خوش نماست      
طبق فرموده ی قرآن كريم، دو اثراين گفتار، اصالح اعمال 

و آمرزش گناهان است.
نهج البالغه     

پروردگاری که دانای مطلق است 
و نیاز هر انسان را میداند و اگر 
بخواهد خیری به کسی برساند، 
هیچ چیز  نمیتواند مانع  آن شود؛ 
و  است  محض  مهربان  که  او 
ندارد،  کینه  کسی  از  هیچگاه 
جز  چیزی  انسان  برای  چگونه 

خیر و رحمت می خواهد؟

طریق زیستن

سلوک سعادت
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7 سؤال ظریف
ادامه از صفحه 1

امیدواریم این موضوع به سرانجامی  به هر روی، 
خوش بینجامد؛ لکن در این بین، سؤاالتی به ذهن 
حقیر می-رسد که مایلم آن ها را با شما مطرح 

نمایم:
1- در قرآن آمده:

»هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد تا 
]به طور کامل تسلیم خواسته های آنان شوی و[ 
از آیین آنان پیروی کنی. بگو هدایت تنها هدایت 

الهی است...« )بقره/120(
اگر طبق این آیه، غرب فقط در 
صورتی با ما به توافق می رسد 
آیین حّق خویش دست  از  که 
ممکن  چگونه  پس  برداریم، 
است بتوانیم با غرب به توافقی 

بُرد-بُرد برسیم؟
غرب،  و  ما  نزاع  ی  صحنه   -2
نزاعی  انقالب،  تاریخ  به گواهی 

بده-بستانی بوده است؛ چرا که اصول ما با غرب 
نمایشی  اسالمی،  انقالب  با  ایران  است.  تضاد  در 
متفاوت از توانایی های اسالم را به جهانیان عرضه 
تسخیر النه ی جاسوسی، هیمنه ی  با  و  داشت 
آمریکا در خاور میانه را در هم شکست. آیا ممکن 

یهودیان  آیا  یابد؟  پایان  تمّدنی  نزاع  این  است 
هستند«  مسلمین  دشمنان  »بدترین  که  خبیث 
جهانی  ی  عرصه  در  اسالم  حضور  )مائده/82(به 
رضایت خواهند داد؟مگر نه این است که حضور 

دیگری  حضور  نقض  معنای  به  یکی، 
است؟

3- تالش رژیم غاصب صهیونیستی برای 
طریق  از  بار  یک  مذاکرات،  زدن  برهم 
آمریکا و بار دیگر از طریق فرانسه، چه 
در  غرب  آیا  داشت؟  پی  در  ای  نتیجه 
که  این  یا  است  اسرائیل  از  عبور  حال 
می  قهرمانانه«  »نرمشی  به  نیز  آنان 

اندیشند؟!
4- چرا تولید اورانیوم 20 درصد به 5 درصد 
تقلیل یافت؟ آیا ما طبق قوانین آژانس، حّق 
تولید 20 درصد را نداشتیم و آن را تولید 
می کردیم یا این که این مسأله یک عقب 
نشینی است؟ آیا پس از این 6 ماه، ما حّق 
تولید مجّدد اورانیوم 20 درصد را خواهیم 

داشت؟
برای هر  اقتضا می کند که  دیپلماسی  5- عرف 
توافقی، هر طرف چیزی می دهد و چیز دیگری 
می گیرد. ایران برای توافق نهایی قصد دارد چه 
ها  تحریم  تمام  تا  بدهد  غرب  به  دیگری  امتیاز 

برداشته شود؟
از  آژانس  بازدیدهای  و  ماه  این 6  از  آیا پس   -6
تأسیسات هسته ای، اعتماد تیم غربی جلب خواهد 
خوانده  شرارت  محور  ما  هم  باز  که  این  یا  شد 
خواهیم شد؟به عبارت دیگر، 
زمین  در  توپ  دیگر  ماه   6
چه  و  بود  خواهد  کسی  چه 
را  جهانی  افکار  باید  کسی 
باید  کسی  کند؟چه  قانع 
دیگر  طرف  »سؤاالت«  به 

»پاسخ« بدهد؟
برای  ما  آیا  آخر،  در  و   -7
رسیدن به آرمان خود که نه 
انرژی هسته ای، بلکه شکستن سلطه ی آمریکا 
در جهان و پخش ندای اسالم است، حاضریم باز 
بود،  الزم  اگر  ماهه،  مّدت شش  این  از  پس  هم 
تحریم های ظالمانه را تحّمل کنیم یا این که به 
آن چه اتّفاق افتاده دل خوش کرده ایم و دستور 
از  آن چه  برای   ...« که:  ایم  برده  یاد  از  را  قرآن 
شما فوت شده تأّسف نخورید و به آن چه به شما 
مباشید...«  شادمان  و  دلبسته  است،  شده  داده 

)حدید/23(
حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست؟

آیا یهودیان خبیث 
که »بدترین دشمنان 

مسلمین هستند« 
به حضور اسالم در 
عرصه ی جهانی 

رضایت خواهند داد؟

آیا پس از این 6 ماه و 
بازدیدهای آژانس از 
تأسیسات هسته ای، 
اعتماد تیم غربی جلب 
خواهد شد یا این که 

باز هم ما محور شرارت 
خوانده خواهیم شد؟

دانشجوی با کالس...
خانم هّمتی ها/ شیمی 89

دانشجو شدن، قبل ترها کالس داشت. شایددرنظر 
به  میشد  تبدیل  دانشجو  اول،  ترم  اطرافیان همان 

یک دکتر یا مهندس همه چیزدان!
و  رشته  به  وابسته  دانشجو  کالس  حاال  اما 
این  و  کند  می  تحصیل  درآن  که  دانشگاهیست 
ایجاد  تحصیلی  برتری  اثبات  برای  رقابتی  شرایط، 
کرده  و کم کم باعث می شود هدف اصلی درس 

خواندن فراموش شود.
هدف  تحصیلی  برتری  که  این 
که  معناست  این  به  باشد، 
زندگی دانشجو تبدیل شود به 
درس و - در موارد الزم- تفریح 
و در نتیجه ی چنین فرآیندی، 
به دست  اداره کشور  آینده  در 
صورت  به  که  است  کسانی 
کاریکاتوروار از نظر علمی، عالی 
هستند و در زمینه های دیگر 

داخل  در  )چه  نیز  ای  عده  ندارند.  اطالعاتی  هیچ 
براین  از کشور(، همواره تالششان  و چه در خارج 

تریبون  در  باشد.  داشته  ادامه  روند  این  که  است 
»دانشجو  که  دارند  ادعا  مختلف  های 

باید آزادی بیان داشته 
دیدگاه  بتواند  باشدو 
آزادانه  را  تحلیلش  و 
همین  اما  کند«  بیان 
پرده  درپشت  افراد، 
زیرکانه  صورت  به 
دانشجو  گوِش  دم 

مدام زمزمه می کنندکه 
»دانشجو، در اسارت است!«،»اگر کسی تحلیلش 

ابراز  آزادانه  را،  را،نظرش 
و  حکومت  برخورد  با  کند 
خواهد  مواجه  مسئولین 
گوش  شد!«،»حکومت 
را  نظرات مخالف  به  شنیدن 
ندارد«و... این همان وضعیت 
یک  اینکه  آنهاست؛  مطلوب 

جوان از ارائه نظر، بترسد!
درصورتی که اگرهر دانشجو 
به  دادن  اهمیت  بر  عالوه 
اتفاقات  از  را  ایده ها و تحلیل های خود  تحصیل، 

پیرامون و مسائل کشور، بیان کند و  نحوه مواجه 
شدن با نظرات مخالف را بیاموزد، فضایی را می سازد 
که نه تنها پرتنش و پرحاشیه 
میان  این  در  بلکه  نیست، 
برای  مناسب  های  موقعیت 
و  دانشجو  پیشرفت  و  رشد 

کشور مهیا می شود.
که  است  صورت  این  در 
متفاوت  نظرهای  با  میتوان 
های  ایده  به  شده،  ارائه 
جامع تری رسید. دانشجویی 
فضای  تا  کند  می  تالش  تنهایی-  به  -حتی  که 
همه  و  بازگرداند  دانشگاه  سطح  به  را  آزاداندیشی 
دانشجو  کردن  بعدی  تک  قصد  که  هایی  تالش 
از  است  صحیحی  مصداق  ببرد،  ازبین  دارد،  را 
به  که  کسی  یعنی  ایرانی؛  باکالس  دانشجوی 
هدف  داند  می  که  است  رسیده  بینشی  چنین 
کشور اسالمی تنها پیشرفت علمی نیست و نیاز به 

دانشمندان بابصیرت دارد.
»بگو : شما را به یک چیز اندرز می دهم:  به صورت 
فردی و یا با کمک هم برای خدا قیام کنید سپس 
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درپشت پرده به صورت زیرکانه 
دم گوِش دانشجو مدام زمزمه 
در  »دانشجو،  کنندکه  می 
کسی  است!«،»اگر  اسارت 
تحلیلش را، نظرش را، آزادانه 
ابراز کند با برخورد حکومت و 
مسئولین مواجه خواهد شد!«



امام حسین)ع(:

را  آن  و  آفرید  را  دنیا  پروردگاری است که  ستایش مخصوص 

خانه فنا و زوال قرار داد و احوال مردم را در دنیا دگرگون قرار 

داد. فریفته کسی است که دل به دنیا باخته باشد و بدبخت 

شما  دنیا  این  پس  سازد.  مفتون  را  او  دنیا  که  است  کسی 

سازد،  خویش  پشتوانه  را  دنیا  کس  هر  تردید  بی  نفریبد!  را 

امیدش را قطع گرداند و آزمندان، از دنیا ناکام می مانند .
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نشریه دانشجویی، فرهنگی، سیاسی صبح دانشگاه
صاحب امتیاز: جامعه اسالمی دانشجویان

مدیر مسئول وسردبیر: رامین اسالمی

طراح و صفحه آرا: س.ح.ف

همکاران این شماره:

آقایان: سّید سّجاد بنی لوحی

خامن ها: طراوت، طرفه نژاد، هّمتی ها

تیراژ: 700 پگاه

آداب غذا خوردن)2(

oبادست راست غذا بخوريد.
بار  دو  غذا  از  بعد  و  غذا  از  oقبل 
به  و  بزنيد  نمك  به  را  خود  انگشت 
دندان هاي خود بكشيد. اين كار باعث 

خنثي شدن محيط اسيدي دهان و سالم ماندن دندان ها و رفع 
بسياري از بيماري هاي معده مي شود. در روايات آمده كه 

اين كار 70 نوع بيماري را دفع مي كند.
oدو وعده غذا در روز، ابتداي روز و ابتداي شب ميل كنيدو 

اگر عادت به خوردن ناهار داريد،آن را سبك ميل كنيد.
بيشتر  تحريك  باعث  عمل  اين  بجويد.  خوب  را  غذا    o
مركز سيري در هيپوتاالموس مغز و احساس سيري مي شود. 
همچنين موجب ترّشح كامل غدد بزاقي و هضم غذا و ضّد 

عفوني فضاي دهان ميشود.
تغذيه در طّب ايرانی-اسالمی

در  حجابی  بی  اوقات  خيلی  و  بدحجابی  وضع  با  چرا   *
ظاهری  هرگونه  مسئولين  نظر  به  نميشه؟!  برخورد  دانشگاه 

مناسب فضای علمی است؟!
پاسخ: مسئولین وظایفی دارند ولی تک تک ما هم وظیفه 

دینیمان را نباید فراموش کنیم!
امر به معروف و نهی از منکر یعنی من انسان ها را دوست 

دارم؛ سالم بودن و سالم ماندن آنها برای من مهمه...
لطفا پیشنهادات و راهکارهای خود را برای طرح فرهنگ 

سازی حجاب در دانشگاه به سامانه پیامک کنید.
يه  فقط  خوبن  واقعاً  هاتون.  ازنشريه  مچكرم  خيلی ی ی   *
كم جذابيتش ازلحاظ ظاهری كمه. البته خيلی مخّل جذابيت 

اصليش نميشه ها.
پاسخ: متشّکر از لطفتون. اگر میشه پیشنهاد بدید برای اصالح 

ظاهر نشریّه.

پذيرای نظراتتان: 30009900662596

چشم ها را باید شست...
در کوهستان  که  بود  مردی  روزگاری،  روزی 
خانه داشت. هر شنبه صبح مجبور بود تا به 
کمک ماشین خود از میان جاّده ای پر پیچ و 

خم و خطرناك بگذرد.
یک روز در حالی که داشت به سمت منزلش 
رانندگی می کرد، ناگهان در یکی از پیچ های 
با  خطرناك جاّده ماشین دیگری را دید که 
راننده  کرد.  او حرکت می  به سمت  سرعت 
بود،  که  زحمتی  هر  به  رو  روبه  ماشین  ی 
ماشین را کنترل کرد و به خّط خود برگشت 
و در حالی که داشت از کنار ماشین راننده 
ی داستان ما می گذشت، سرش را از پنجره 

بیرون آورد و فریاد زد: »گاو!«
مرد ابتدا تعّجب کرد؛ اّما سریعاً تعّجب 

جای خود را به عصبانّیت داد. این 

مسیر  در  که  بود  رو  روبه  ماشین  ی  راننده 
هم  ناسزا  تازه  او.  نه  کرد؛  می  حرکت  غلط 
می داد! مرد که به شّدت عصبانی شده بود، 
جواب راننده ی مقابل را داد. و سپس احساس 
آرامش کرد. »من در خّط خودم حرکت می 
کردم.« و در همین افکار بود که ناگهان وسط 

جاّده با یک حیوان برخورد کرد: یک گاو!

سلوک سالمت

صدای دانشجو
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