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ــت؛   ــی اس ــت از کاالی ایران ــال حمای ــعار امس ش

آحــاد ملــت و از جملــه مســئولین مــی تواننــد در 

ــی  ــای واقع ــه معن ــد و ب ــه کمــک کنن ــن زمین ای

ه وارد میــدان شــوند. مســئله اقتصــاد و 
کلمــ

ل گوناگــون همــه مطــرح مــی 
فرهنــگ و مســائ

ــا امســال مســئله  ــی م باشــد، لکــن مســئله اصل

ــد  ــور تولی ــت. مح ــردم اس اقتصــاد و معیشــت م

ــتاب  ــی ش ــد مل ــر تولی ــن اگ ــی اســت، بنابرای مل

بگیــرد، بســیاری از مشــکالت حــل خواهــد شــد.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

کو بهار؟
آسمان این دل که می گرید بیا 
تو به یاد من کمی باران بریز 

درد من درد سکوت غنچه هاست
در دلم از باد و رعدت جان بریز
آفتابی باش و جز آبی مباش 
تا بهاران در تنم جاری شود 

برف هایت را بریس و پنبه کن
خواب هایم با تو بیداری شود 
ابرهایت را بچرخان خرد کن 

من به برق یک نگاهت راضیم 
کاش می شد با درختان شعر خواند 

با تو اینجا باز فکر بازیم 
در دلت هی رخت می شورند و من 

برف ها را می سپارم دست باد 
یا بهار در خاطرت جا مانده است 

یا زمینت غنچه را برده ز یاد 
غنچه ها ای غنچه ها سروا کنید
وقت یک رو بوسی جانانه است
نکند باز این بهار خوش خیال

پشت درب آسمان جا مانده است 
ای بهار اینجا زمین دلتنگ توست

ما همه سبزیمو دل ها روشن است 
زودتر پایان بده این غصه را

چشم هایت یار باغ و گلشن است
                                       مرجان رستمیان

مژده بهار
اسفند که بساطش را جمع می کند کم کم صدای قدم های بهار 

که پاورچین پاورچین نزدیک می شود، به گوش می رسد.
درختان لباس سفید خود را از تن بیرون آورده و 

جامه سبز بر تن می کنند.
بر سر شاخه ها شکوفه های کوچکی مزین شده است 

برای استقبال بهار...
بهار از راه می رسد، از فراسوی فصلی سرد و بارانی...

زمین پلک های خود را به روی خورشید زندگی می گشاید،
تکانی به تن یخ زده و بی روحش می دهد
 و گرمای عشق وجودش را بهاری می کند.

شاخه ها به رقص در می آیند، انگار جشنی بزرگ در راه است.
باز هم پیمان عشق و محبت در رگ و روح درختان جاری شده.

چه دل انگیز است مژده بهار آنگاه که نگاه سرد زمستان،
 ناجوانمردانه بر تن لخت درختان تازیانه می زند. 

کم کم نوروز از راه میرسد.
از ال به الی تنه خشک درختان حیات و عشق جاری می شود، 

انگار در آن ها روح دمیده باشند.
پرستوها نغمه ی عشق سر می دهند...

بهار!!

خواب زمستانی و تنفس دوباره ی هوای عشق 
بهار فصل تغییر من و تو...

بهار فصل شکوفایی...
                                                  هاجر میرزایی
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مقدمه:
ــان آســیب هــای اجتماعــی، رشــوه دهــی و  در می
ــی برخــوردار اســت  ــری از اهمیــت واالی رشــوه گی
چــرا کــه شــیوع چشــمگیری داشــته و باعــث نقص 
و اختــالل در نظلــم اداری، قانــون منــدی و قضایی و 
... مــی شــود. از طرفــی فــرد رشــوه گیرنــده ترغیــب 
بــه فســاد هــای بیشــتر و مــال انــدوزی مــی شــود 
ــون  ــه عنــوان شــخصی قان و فــرد رشــوه دهنــده ب
گریــز کــه از ابــزار غیــر معمــول بــرای رســیدن بــه 
مقاصــد غیــر انســانی اســتفاده مــی کنــد تلقــی مــی 

شــود.
تعریف:

رشــوه، بــه دادن وجــه نقــد یــا غیــر نقــد کــه بــرای 
رســیدن بــه مقاصــد غیــر انســانی یــا تســریع در آن 
کــه کامــال غیــر قانونــی و غیــر عرفــی اســت گفتــه 
ــت  ــوه مقصــود و نی ــه رش ــاس و پای ــود. اس ــی ش م

باطــل اســت.
علل:

ــای اداری  ــروزه کاره ــفانه ام ــع اداری: متأس موان
ــت  ــده اس ــا ش ــت فرس ــده و طاق ــدری پیچی ــه ق ب
کــه ذهنیــت همــگان را بــه کاغــذ بــازی و معطلــی 
غیــر موجــه ســوق داده اســت. بهانــه هــای آبکــی و 
محدودیــت هــا و موانــع در اداره هــا کــه هیچگونــه 
ــریع  ــت تس ــه جه ــدارد. در نتیج ــی ن ــح منطق توجی
رونــد کاری و صرفــه جویــی در وقت پیشــنهاد رشــوه 

بــه وجــود مــی آیــد.
مشــکالت اقتصــادی کارکنــان: بــا وجــود تورم 
روز افــزون و حقــوق ثابــت فشــار اقتصــادی رخنمایی 
مــی کنــد و در نتیجــه مشــکالت اقتصــادی کارکنان 
ــی  ــی در فســاد اداری محســوب م ــوان عامل ــه عن ب
شــود. کارمنــدی کــه بایــد از ســوی دولــت از لحــاظ 
ــردم  ــب م ــو جی ــتش ت ــود دس اقتصــادی ارضــا ش

اســت.
ســودجویی: دلیــل دیگــر رشــوه 
خــواری منفعــت طلبــی برخــی 
افــراد اســت. بعضــاً اشــخاص 
بــرای تســریع در کارهــای 
اداری شــخصی و راحــت 
طلبــی خویــش حقــوق 
یــک دیگــر را پایمال 
کرده و پیشــنهاداتی 
مــی  صــورت 

ــرد. گی

ایمــان ضعیــف: بیشــتر افــراد از کلمــه ایمــان، 
ــی  ــادت ب ذهنیــت یــک آدم خشــک مذهــب و عب
وقفــه خداونــد را دارنــد در حالــی کــه کامــاًل اشــتباه 
اســت. ایمــان عبــادت اســت ولــی  فرامــوش نکنیم 
ــن  ــت. اولی ــادت اس ــق نیزعب ــه خل ــت ب ــه خدم ک
ــدا  ــی ابت ــت یعن ــناختی اس ــان خودش ــه ایم مرحل
ــًا  ــیم. انســان ذات ــان را بشناس ــان و جایگاهم خودم
ــد  ــا سرشــت خداون ــی اســت و سرشــت او ب منطق
آمیختــه شــده اســت، از بــدی هــا دوری جســته و 

ــی هــا روی مــی آورد. ــه زیبای ب
سســتی قوانیــن: شــاید بعــد از ایمــان سســت 
و ضعیــف، قانــون سســت و ضعیــف اصلــی تریــن 
علــت رواج رشــوه خــواری در جامعــه باشــد قانــون 
سســت مثــل تلــه موشــی خرابی اســت. اگر فــرادی 
باشــند کــه تــرس از قانــون و مجــازات ســخت در 
ــرای رشــوه  ــی ب ــد، دیگــر جای ــه کن جانشــان رخن

خــواری وجــود نخواهــد داشــت.
پیامد ها :

بعــد فــردی: فــرد بــه شــخصی خاطــی و آلــوده 
تبدیــل خواهــد شــد. محدودیــت دیــدگاه نیــز یکــی 
از آثــار فــردی بــه حســاب مــی آیــد، شــخصی کــه 
در گــرو انجــام کاری فقــط بــه پــول فکــر کــرده در 
نتیجــه پــول بــرای او ابــزاری قــوی تلقی می شــود. 
او از دامنــه احساســات تبعید شــده و حــرص و آز مال 
دنیــا مانــع از لذایــذ معنویــش خواهد شــد. انســان در 
مقابــل ارتشــاء عــزت نفــس خــود را از دســت مــی 
دهــد و بــه فــردی ضعیــف کــه احســاس حقــارت 
مــی کنــد مبــدل خواهــد شــد زیــرا خــود را بــه پول 

ــت. فروخته اس
ــت  ــای عدال ــه ه ــوه پای ــی: رش ــد اجتماع بع
ــن  ــاوات بی ــد و مس ــی کن ــت م ــی را سس اجتماع
مــردم از بیــن مــی رود. ضایــع شــدن حقــوق 
ــا شــیوع  شــهروندی بــر جامعــه ســایه افکنــده و ب
رشــوه در جامعــه افــکار و ذهنیــت پلیــدی در 
جامعــه اســاس مــی شــود. درکنــار ایــن پیامــد هــا 
ــی شــود.  ــا م ــا مهی ــرای ســایر آســیب ه بســتر ب
ــوق، رواج حــس  ــا ف ــر نظــارت م ــادی ب ــی اعتم ب
شــکارگری و بــی هــدف شــدن مــردم از جملــه آثار 
ــد. ــی کن ــروز م ــاع ب ــه در اجتم ــت ک ــی اس مخرب

اقتصــادی: بــا رواج رشــوه رواج فســاد مالــی نیــز 
گســترش مــی یابــد و اختــالس را در پــی خواهــد 
داشــت، اختــالس بــه نوبــه خــود حجــم هنگفتــی 
ــورم را  ــد و ت ــی کن ــارج م ــاد خ ــه اقتص را از چرخ

در پیــش خواهــد داشــت. رشــوه همچنیــن باعــث 
ایجــاد شــکاف و فاصلــه طبقاتــی بیــن مــردم مــی 
ــگل  ــون جن ــع قان ــض و وض ــی تبعی ــود و نوع ش
ــد  ــزه کار و تولی ــد. انگی ــی آی ــش م ــه پی در جامع
ــا  ــراد ن ــن کشــوری کشــته مــی شــود و اف در چنی
الیــق و ناشایســت بــروی کار مــی آینــد و در نتیجه 

ــم داشــت. اقتصــادی ضعیــف خواهی
سیاسی: 

بــه صــورت مختصــر مــی تــوان بــه از بیــن رفتــن 
حقــوق شــهروندی، ســوء اســتفاده از خــالء هــای 
قانونــی در برخــی مواقــع و مواضــع، پــرده بــرداری 
ــور  ــف آن نظــام سیاســی، ظه ــدی و ضع از ناکارام
ســوء ظــن و نارضایتــی بیــن مــردم و افزایــش تنش 

هــای سیاســی. 
ــتم  ــن سیس ــوه در ای ــی: رش ــی و حقوق قضای
باعــث تزلــزل دســتگاه قضایــی چــه موقــع قضاوت 
و چــه موقــع اجــرای قانــون اعمــال مــی شــود. از 
ــون  ــتگاه قان ــه دس ــردم ب ــاد م ــن اعتم دســت رفت

مهتریــن پیامــد رشــوه اســت.
ــد؛  ــه ش ــه گفت ــور ک ــی: همانط اداری و مدیرت
ــه  ــرد ب ــی ب ــاال م ــاد اداری را ب ــیوع فس ــوه ش رش
تدریــج حــس مســئولیت و وجــدان کاری از بین می 
رود و افــراد مــا فــوق در مقابــل رشــوه بــه اطالعات 

و مــدارک مرتبــط چــوب حــراج مــی زننــد.
پیشگیری:

ــر  ــا اگ ــت ام ــان اس ــر از درم ــگیری بهت  آری پیش
بخواهیــم صــادق باشــیم برنامــه هــای تدوین شــده 
دولــت اغلــب بــرای تنبیــه و مجــازات متمرکز شــده 
ــت پیشــگیری  ــی در جه ــه اقدام اســت و هیچگون
ــده  ــی نادی ــکل اصل ــت مش ــه اس ــورت نگرفت ص
ــراد  ــل اف ــا چــون در مقاب ــون اســت ام ــن قان گرفت
ــه  ــدارد دغدغ ــود ن ــی وج ــورد قاطع ــی برخ خاط
ــاز  ــم ب ــر بخواهی ــا اگ ــد ام ــده ندارن ــم در آین ای ه
هــم صــادق تــر باشــیم مجــازات هــا و تنبیــه هــا    
اغلــب نادیــده گرفتــه مــی شــود و یــا جریمــه هــای 
ــاب  ــدارد ب ــن ن ــوه گرفت ــی از رش ــه کم ــدی ک نق
مــی شــود. در نتیجــه بهتریــن پیشــگیری آگاهــی     
مــردم و جریــان انداختــن فرهنــگ مثبــت اســت و 
وضــع قوانیــن ســفت و ســخت قوانینی کــه راه دررو 

نداشــته باشــد.
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سخن مدیر مسئول:
به نام خالق آن سوی تصور ...

بــا ســالم و عــرض ادب خدمــت تمامــی دوســتان و مخاطبــان گرامــی کــه افتخــار داده و نشــریه 
ــریه  ــماره از نش ــمین ش ــی و شش ــا س ــه ب ــن ک ــحالیم از ای ــد. خوش ــی کنن ــه م کالم را مطالع
علمــی، فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی دانشــجویی کالم کــه مطالــب آن بــا اهتمــام همیشــگی 
دانشــجویان محتــرم رشــته هوشــبری گــرد آوری شــده اســت، در خدمــت شــما ســروران هســتیم. 
ــر اســاس رســالت نشــریات  ــا ب ــه ت ــه کار گرفت نشــریه دانشــجویی کالم تمــام ســعی خــود را ب
دانشــجویی کــه یکــی از مؤثرتریــن ابزارهــا بــرای بیــان حقیقــت و تحقــق آرمــان های دانشــجویی 
مــی باشــند، بــا هــدف افزایــش ســطح معلومــات شــما دانشــجویان و مخاطبــان گرامــی، بــا توجــه 
بــه محتــوای حــال حاضــر خــود مطالبــی جــذاب و خواندنــی را آمــاده نمــوده و بــه حضــور شــما 

ارائــه نمایــد. 
ــا،  ــاد ه ــتفاده از انتق ــود؛ اس ــی ش ــجویی م ــریات دانش ــرفت نش ــث پیش ــه باع ــه ک ــًا آن چ یقین
ــوان  ــه عن ــی ب ــان گرام ــما مخاطب ــمت ش ــه از س ــت ک ــازنده ای اس ــرات س ــنهادات و نظ پیش
مهمتریــن عامــل در پیشــبرد و تدویــن نشــریات دانشــجویی بــرای مــا ارســال مــی شــود. حــال 
مــا در نشــریه کالم بــه دنبــال نظــرات و پیشــنهاد هایتــان هســتیم تــا بــا اســتفاده از ایــن نظــرات 

ــم. ــه نمایی ــه خدمــت شــما ارائ ــزان را ب ــم نشــریه ای در خــور شــان شــما عزی بتوانی

کالم نخست

سخن سردبیر:
سال نو می شود. زمین نفسی دوباره می کشد. برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند و در 

این رویش سبز دوباره ... من، تو ... ما ...کجا ایستاده ایم؟ سهم ما چیست؟        
با سالم                                                          

شروع یک سال جدید بهترین زمان برای ایجاد تغییرات بزرگ در ذهن و افکار ماست، تغییراتی که بی 
شک آینده ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد. زندگی دائمًا استقامت ما را مورد آزمایش قرار می دهد و 
بزرگترین پاداش های آن  هم متعلق به کسانی است که هرگز از تالش باز نمی ایستند. پس آدم ها باید 
در طول زندگی ابتدا به تعیین اهداف خود بپردازند و سپس در راستای دستیابی به این اهداف از هیچ 
تالشی فروگذار نکنند و بدانند که اگر در این مسیر با شکستی مواجه شدند، شکست پیش از موفقیت 

آموزنده خواهد بود.
مجله ای که پیش رو دارید » کالم «، هم این بار در شکلی نو منتشر شده و هم زمان با رویش دوباره        
طبیعت، تولدی دیگر می یابد. امیدواریم که با پیشنهادات خود، ما را در هر چه بهتر شدن آن یاری کنید.
هم چنین از کسانی که در این مدت ما را تنها نگذاشته و مطالب خود را ارسال کرده اند، سپاس 
گذاری می نمایم. این مطالب در آرشیو مجله قرار گرفته و در اسرع وقت در شماره های بعدی 

به چاپ خواهد رسید.
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ــروش  ــدون ف ــد ب ــه بتوان ــادی ک ــی اقتص ــی یعن ــاد مقاومت اقتص
ــت  ــا جمعی ــران ب ــا ای ــد. ام ــن کن ــودش را تأمی ــذای خ ــت غ نف
ــن  ــودش را تأمی ــذای خ ــد غ ــم نمی توان ــون ه ــتاد میلی ــر هش زی
ــا  ــه واردات کاالهــای اساســی اســت. کشــور م ــور ب ــد و مجب کن
ــد آن  ــا درآم ــد ت ــت و گاز را بفروش ــل نف ــی مث ــد ثروت های بای
خــرج گرســنه نمانــدن مــردم شــود، آن هــم بــا وارداتــی کــه بــه 

ــود. ــوده می ش ــاد آل ــت و فس ــه ران ــادگی ب س
ــه  ــران رو ب ــی ای ــای نفت ــای غــرب، درآمده ــا تشــدید تحریم ه ب
ــر ممکــن شــده  ــر ارزی غی ــه ذخای ــه و دسترســی ب کاهــش رفت
اســت. ارز بــه شــدت گــران شــده و مزیــت واردات از بیــن رفتــه 
اســت. کمبودهایــی در بــازار بــه وجــود آمــده کــه موجــب جهــش 
ــی  ــد عاریت ــود، تولی ــود موج ــورم و رک ــت. ت ــده اس ــا ش قیمت ه
ــد اقتصــادی  ــرده و رش ــت ک ــطه ای( اف ــه واردات واس ــته ب )وابس

کابینــه جنــاب آقــای روحانــی، در ایــن زمینــه کار شــکنی کردنــد 
و تنهــا راه بــرون رفــت از تحریــم و بهبــود اوضــاع معیشــتی مردم 
را مذاکــره بــا آمریــکا دانســتند. چــه بســا وقــت و هزینــه ای کــه 
ــه ایــن مذاکــرات  ــد و چــه بســا امیــد هایــی کــه ب صــرف کردن
چشــم دوختــه بودنــد تــا کار گــزاران مــا از ایــن معاهــده ســربلند 
ــی داشــته باشــیم امــا خــب  ــد و بشــود اوضــاع خوب بیــرون بیاین
ــودش  ــدات خ ــه معاه ــه ب ــکا ک ــای آمری ــت ه ــاس خباث ــر اس ب
پایبنــد نبــود و یــا شــاید بخاطــر ضعــف کابینــه حســن روحانــی 
در مذاکــرات و کوتــاه آمــدن هــای زیــادی از ســمت وزیــر، برجــام 
ــی نتوانســت توجیهــی  ــا شکســت مواجــه شــد و حســن روحان ب
منطقــی در ایــن مــورد پیــدا کنــد و بایــد بــاز بــه اینجــا بازگشــت 
کــه مــی تــوان بــا تولیــد کاالی بــا کیفیــت ایرانــی وابســتگی بــه 
منابــع نفتــی را کاهــش و نیــز وابســتگی بــه غــرب را کاهــش و 

بلکــه بــه صفــر رســاند.
بــرای همــه مــا و یــا اکثــر مــا ایــن ســوال در ذهــن پدیــدار مــی 
ــی چشــم  ــه کاالی ایران ــوان ب ــی ت ــد م ــدام امی ــا ک ــه ب شــود ک
دوخــت کــه بتوانــد راهگشــای اقتصــادی و معیشــتی مــا شــود و 

وابســتگی و نیــاز هــای مــا را برطــرف کنــد؟
کــدام کاالی ایرانــی مــی توانــد کیفیتــی برابــر و بلکــه باالتــر از 
کاالهــای مشــابه نمونــه خارجــی داشــته باشــد تــا بتوانــد بــا آن 

هــا رقابــت کــرده و بــازار هــای جهانــی را در دســت بگیــرد؟
ــاالنه  ــه س ــود ک ــی ش ــد م ــد پرای ــابه تولی ــان مش ــر کاالهایم اگ
عــده ای را بــه کام مــرگ مــی کشــانند، پــس اگــر تولیــد نشــود 
و وابســته بــه غــرب  ولــی ســالم باشــیم بــه صرفــه تــر اســت!!
بایــد گفــت بلــه بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و بــه قولــی کشــتار 
ــم و  ــل داری ــن قبی ــواردی از ای ــد و م ــمت پرای ــه از س ــی ک های
یــا کیفیــت پاییــن کاالی ایرانــی در مقابــل نمونــه خارجــی ایــن 
ســواالت و نظــرات کامــاًل درســت مــی باشــند امــا بایــد ایــن را 
هــم مــد نظــر داشــت کــه چگونــه مــا در زمینــه موشــکی و حتــی 
ــن  ــر از ای ــا غی ــم. آی ــن داری ــرای گفت ــا حــرف ب پزشــکی در دنی
ــه شــمار  ــاز هــای اساســی ب ــن هــا را جــزء نی ــا ای اســت کــه م
ــه کار  ــر را ب ــای ماه ــته و نیروه ــت گذاش ــرای آن وق آورده و ب
گرفتــه ایــم  و بســتر فرهنگــی الزم را در ایــن زمینــه ایجــاد کرده 
ایــم؟! پــس اگــر مســئولین مــا اهتمــام الزم را در جهــت آمــوزش 
هــای صحیــح و بــه کارگیــری نیروهــای متبهــر در زمینــه هــای 

داشــته باشــند و بــه جــوان، نیــروی جــوان و تفکــر مختلف 
جــوان اعتمــاد داشــته باشــند و احتــرام 
قائــل شــوند و دولــت، مــردم 
همــراه  کننــدگان  تولیــد  و 
و  باشــند  هــم  گام  هــم  و 
زمینــه فرهنگــی الزم ایجــاد 
مــردم  خریــد  قــدرت  و 
ــی  ــد  م ــدا کن ــش پی افزای
ــت  ــا کیفی ــی ب ــود کاالی ش
تــر از کاالی غربــی تولیــد 
ــه  ــته ب ــرب را وابس و غ

ــرد. ــود ک خ

ــم. ــه ســر مــی بری منفــی شــده اســت و در رکــود اقتصــادی ب
وابســتگِی زندگــی مــردم بــه واردات همــواره یــک تهدید سیاســی 
ــه منظــور  ــه و ب ــن زمین ــذا در ای و اساســی محســوب می شــود، ل
عــدم وابســتگی بــه کاالهــای وارداتــی رهبــر معظــم انقــالب در 
چنــد ســال جــاری و امســال تأکیــد هــای مکــرر خودشــان را بــر 
اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از کاالی ایرانــی و تولیــدات داخلــی 
ــه  ــدی ب ــدم نیازمن ــم و ع ــت از تحری ــرون رف ــد و راه ب ــاده ان نه
ــد و از  ــی دانن ــی م ــت داخل ــا کیفی ــد کاالی ب ــرب را در تولی غ
ــا  ــده ت ــته ش ــی خواس ــای اجرای ــتگاه ه ــئولین و دس ــی مس تمام
در مقابــل ورود اجناســی کــه تــوان تولیــد آن را در داخــل کشــور 
داریــم ممانعــت کننــد و همــه و از جملــه مــردم، در ایــن زمینــه 

اهتمــام الزم را داشــته باشــند. 
ــده ای و در رأس آن  ــته ع ــای گذش ــال ه ــته و س ــال گذش در س
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ــعه اقتصــادی  ــای توس ــرط ه ــش ش ــی از پی یک
داشــتن ســرمایه انســانی کارآمــد اســت. ســرمایه 
انســانی کــه در طــول زمــان بــه افزایــش بهــره 
وری در یــک سیســتم بیانجامــد. داشــتن چنیــن 
ــدون شــک پروســه ای بــس  ســرمایه انســانی ب
دشــوار و طوالنــی خواهــد بــود. ســال هــا وقــت، 
انــرژی و هزینــه مالــی بایــد صــرف شــود تــا یک 
فــرد آمــوزش هــای الزم را ببینــد، توانایــی هــای 
الزم را کســب کنــد، مهــارت هــای الزم را بیاموزد 
ــا، دوام و  ــه ســرمایه ای شــود کــه بق ــل ب و تبدی

پیشــرفت سیســتم را تضمیــن کنــد.
از ایــن رو تصمیــم گیــری در مــورد نیــروی کاری 
ــرد  ــرار گی ــار سیســتم ق ــرار اســت در اختی کــه ق
یکــی از مهمتریــن مراحــل آغــاز یــا ادامــه یــک 

فعالیــت اقتصــادی اســت.
در یــک کالم مــی تــوان گفــت فــردی بایــد برای 
یــک شــغل تعریــف شــده انتخــاب شــود کــه از 
همــه جوانــب دارای شایســتگی باشــد. آنچــه در 
ــد  ــی ده ــه رخ م ــعه یافت ــدرن و توس ــع م جوام
ــی  ــن اصــول اســتوار اســت. یعن ــر همی ــاً ب دقیق
ــرد  ــن ف ــرای هــر شــغل موجــود، شایســته تری ب
انتخــاب مــی شــود. انتخابــی کــه متضمــن بقــا 
و پیشــرفت ســازمان و در نهایــت کشــور خواهــد 
شــد. آنجــا کــه جــز ایــن فاکتورهــا، فاکتورهــای 
ســطحی همچــون جنســیت، قومیــت، نــژاد، 
ــرار  ــد نظــر ق ــره م ــت تاهــل و غی ــگ، وضعی رن
گیــرد، مســلماً اصــول اولیــه انســانی در اســتخدام 
و اشــتغال افــراد زیــر ســوال رفتــه و بــدون تردید 
مــی تــوان اذعــان داشــت کــه اصــل اساســی 
ــگ  ــراد رن شایســته ســاالری در انتخــاب اف

باختــه اســت.
هــر انســان آزاده ای کــه دارای مهــارت 
هــا، توانایــی هــا و شایســتگی هــای 
الزم بــرای انجــام صحیــح یــک 
شــغل اســت، باید حق داشــته 
باشــد کــه کار کنــد فــارغ 
از اینکــه جنســیت 
از  او چیســت، 

ــژادی اســت و اینکــه چــه  چــه قــوم و رنــگ و ن
شــرایطی از نظــر خانوادگــی دارد. حــال در نظــام 
جمهــوری اســالمی و دســتگاه هــای اجرایــی آن 
ــن موازینــی  ــی کــم شــاهد رعایــت چنی ــا خیل م
ــر  ــه اکث ــرا ک ــتیم چ ــئولین هس ــمت مس از س
ــاالری را در انتخــاب  ــته س ــاس شایس ــع اس مواق
نیروهــای الزم کنــار گذاشــته و عواملــی از جملــه 
رابطــه خانوادگــی و فامیلــی، داشــتن پــول و ثروت 
فــراوان، وابســتگی بــه بعضــی از ســازمان هــا کــه 
ــی  ذکــر نامشــان در اینجــا نمــی گنجــد و عوامل
از ایــن قبیــل را دخیــل کــرده کــه ایــن نیــز بــه 
نوبــه خــود ســبب نقــض حقــوق مــادی و معنــوی 
ــب  ــه مرات ــه شایســتگی ب ــی شــود ک ــرادی م اف
ــده  ــه ش ــراد پذیرفت ــن اف ــی از ای ــتر از بعض بیش
ــد. ــا بــه اصطالحــی پارتــی دارن توســط رابطــه ی
ــاز  ــات نی ــرای اثب ــاید ب ــوارد ش ــن م ــن ای گفت
بــه صــرف وقــت زیــادی داشــته باشــد و 
ــات  ــان آن را اثب ــی از زم ــه کوتاه ــوان در بره نت
ــا در معــرض چنیــن                  ــر م ــا اکث ــا همــه ی کــرد ام
انتخــاب هایــی بــوده یــا در اطرافمان آن را شــنیده 
و یــا دیــده ایــم کــه انتخــاب هــا بــر چــه اساســی 
ــرد: دیــده ایــم کــه بانــک هــا  صــورت مــی پذی
و موسســات مالــی آگهــی اســتخدام منتشــر مــی 
کننــد و بــا دریافــت مبالغــی هنگفــت، نیروهــای 
ــر  ــان را ب ــده خودش ــن ش ــش تعیی ــای از پی ه
کرســی مدیریــت مــی نشــانند و ایــن میشــود کــه 
وقتــی بــه بانــک مراجعــه مــی کنیــم بایــد مــدت 
هــای مدیــد منتظــر بمانیــم تــا طــرف ســر در گم 
دنبــال دکمــه هــای کیبــورد بگــردد و کار شــما را 
نیمــه کاره انجــام دهــد و یــا اصــال انجــام ندهــد.

در آشــفته بــازار اقتصــادی ایــران کــه روز بــه روز 
ــازار  ــی در ب ــت  و ثبات ــش اس ــال افزای دالر در ح
نداریــم و البتــه در ســال هــای  ریاســت جمهوری 
آقــای روحانــی بــا رکــود نیــز مواجــه شــده ایــم و 
ــداد دانشــگاه هــا و متعاقــب  ــا افزایــش تع ــز ب نی
ــال آن  ــه دنب ــداد دانشــجویان و ب ــش تع آن افزای
افزایــش بیــکاری در کل جامعــه و از آن مهــم تــر 

ــه،  ــل کــرده جامع ــن قشــر تحصی ــکاری در بی بی
انتخــاب کــردن نیروهــای الزم بــرای موسســات 
ــت اصــل شایســته ســاالری  ــدون رعای ــی ب دولت
ــن  ــرش در ای ــت پذی ــودن ظرفی ــن ب ــز پایی و نی
موسســات و دخیــل کــردن ارتباطــات خوانوادگــی 
و فامیلــی، همــکار بــودن و ســهمیه هــای خــاص 
ــی از  ــه بعض ــته ب ــراد وابس ــی از اف ــرای بعض ب
ــز اشــراف زاده هــای  ســازمان هــای خــاص و نی
ــری  ــداد کثی ــروج تع ــرای خ ــتر را ب ــت بس پایتخ
از نابغــه هایــی فراهــم مــی کنــد کــه از تــوان و 
نیــروی فکــری خوبــی برخوردارنــد امــا بــه دلیــل 
عــدم قــرار دهی فرصــت کاری توســط مســئولین 
ــن  ــراد، ای ــن اف ــات ای ــاندن زحم ــر رس ــه ثم و ب
ــه در داخــل  ــرادی ک ــراد از کشــور خــارج، و اف اف
مــی ماننــد و بــه آن حقــی کــه بایــد نرســیده انــد 
مبتــال بــه انــواع بیمــاری هــای فکــری می شــوند 
و ایــن مــی شــود کــه مــا در ردیــف چنــد کشــور 
اول افســرده دنیــا قــرار مــی گیریــم و ایــن مــی 
ــک  ــن ی ــا از چی ــار دانشــگاه هــا م شــود کــه آم
میلیــارد نفــری باالتــر و شــمار بیــکاران مــا نیــز 

ــر اســت. از چیــن باالت
ــر  ــد نظ ــرم م ــئولین محت ــم مس ــن را ه ــد ای بای
داشــته باشــند کــه مــا اگــر چــه در زمینــه هــای 
دفاعــی جــزء کشــور هــای مطــرح هســتیم امــا 
ــی  ــت معیشــتی پایین ــوان اقتصــادی و وضعی از ت
برخورداریــم و ایــن بــه دلیــل عــدم وجــود منابــع 
ــل وجــود  ــه دلی ــی در کشــور نیســت بلکــه ب مال
ــای  ــی ه ــر کرس ــه ب ــت ک ــی اس ــراد ناالیق اف
مدیریــت اجرایــی نشســته انــد کــه ایــن نیــز بــه 
دلیــل عــدم انتخــاب درســت در ایــن زمینــه هــا 
و کنــار گذاشــتن نیروهــای متبهــری مــی باشــد 
ــدون  ــه اصطالحــی ب ــواده هــای ب کــه جــزء خان
ــر روی کار  ــه خاط ــا ب ــند و ی ــی باش ــی م پارت
آمــدن افــرادی ناالیقــی اســت، البتــه ایــن خــود 
ــف نظــام  ــف و ضع ــوزش ضعی ــز ریشــه در آم نی
آمــوزش مــا و عــدم اتخــاذ تصمیمــات شــجاعانه 

ــا دارد. ــذاران م ــون گ توســط قان
ــی  ــوارد بحث ــن م ــه ای ــع ب ــردن راج ــت ک صحب
ــذ  ــد ورق کاغ ــه در چن ــت ک ــی اس ــس طوالن ب
نمــی شــود جمــع و جــور کــرد. مــا در این نشــریه 
و ســایر نشــریات انتقــاد خــود را نســبت بــه اوضاع 
حاضــر اعــالم مــی داریــم و بــه گــوش مســئولین 
مــی رســانیم بــه امیــد اینکــه پیگیــری هــای الزم 
ــر  ــن مشــکالت هرچــه زود ت ــه و ای انجــام گرفت

مرتفــع گردنــد.
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مــا در بحــث صــدای دانشــجو انتقــادات و پیشــنهادات دانشــجویان محتــرم رو بــدون ذکــر نــام بــه گــوش مســوولین محتــرم و 
دانشــجوهای محتــرم در تشــکل ها،کانــون هــا و .....مــی رســانیم.امیدواریم کــه اهتمــام الزم و جــدی را داشــته باشــند.

مشکالت موجود که نیاز به بررسی و اهتمام به رفع دارند:

_ مــا در دانشــکده پرســتاری و مامایــی یــک مشــکل اساســی کــه داریــم، هنــگ کــردن سیســتم هــای دیتــا پروژکتــور مــی باشــد 
کــه وقــت زیــادی را از کالس درس اتــالف مــی کنــد.

_ وقتــی دانشــگاه هــای پیــام نــور وآزاد رو کــه در مجــاورت مــا هســتن نــگاه مــی کنیــم واقعــا شــرمنده مــی شــویم کــه چــرا باید 
در یــک جامعــه بهداشــتی درس بخونیــم ولــی هیــچ گونــه فضــای ســبزی ،االچیقی در دانشــگاه نداشــته باشــیم.

_  متاســفانه تــو دانشــگاه فضــای الزم بــرای انجــام کارای تحقیقانــی خیلــی کمــه و کارگاه هایــی کــه از ســمت کمیتــه هــای 
تحقیقــات برگــزار مــی شــه،کیفیت الزم رو نــدارن و مــی دونــم چــه دلیلــی داره کــه بایــد طــرح هــای دانشــجویی یــک ســال یــا 

چنــد ســال بــه تصویــب نرســن؟ واقعــا متاســفم بــرای خــودم کــه اینجــا درس میخونــم....

_ متاســفانه مســئولین آموزشــی هیــچ چیــزی رو از قوانیــن نمــی دونــن چــرا کــه نبایــد برنامــه دم بــه دقیقــه عــوض بشــه و بایــد 
برنامــه تــو ســایت بارگــذاری بشــه.

ــده و اینکــه نمیشــه دانشــجو اســتادش  ــی ب ــده اســت و انســجام نداره...ایــن خیل ــی پراکن _ متاســفانه ســاعت کالســامون خیل
رو انتخــاب کنــه ......کالســم کــه بــرای دانشــجو نــدارن ....خــوب اگــه ظرفیــت نداریــن، پذیــرش نکنیــن ایــن دانشــجو هــای 

بیچــاره رو...

_ مســوولین میگــن دانشــجو هــا چــرا فعالیــت نمــی کنــن؟ خــوب مــا فعالیــت مــی کنیــم شــما چــرا ســنگ انــدازی می کنیــن؟!از 
جملــه اینکــه چــرا پوســتر هــای تبلیغاتــی مــا رو از محیــط دانشــکده جمــع مــی کنیــد ؟!آخــه چطــوری اطــالع رســانی کنیــم؟؟

_  نور سالن دانشکده ی پرستاری مامایی خیلی کمه و اصال مناسب سالن به این بزرگی نیست.
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واکنش ها ی سیاستمداران بزرگ دنیا در خصوص خروج آمریکا از برجام :فرجام برجام فرصت است یا تهدید؟!!!
خروج ترامپ و متعاقبا دولت آمریکا با یا بدون درخواست کارشناسان و یا سیاستمداران آمریکایی واکنش های زیادی را دربر داشت 

که از مهم ترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره داشت:

جرج بوش)رئیس جمهور اسبق آمریکا(:
پلوســی رهبر دموکرات ها در مجلس  نانسی 
نمایندگان:خــروج از توافق هســته ای موجب 

انزوای آمریکا در عرصه جهانی میشود.
رابرت جی گارد:ترامپ بازیچه دست صهیونیست 
هاســت و خارج شدن از برجام باعث گستاخ شدن 

اسرائیل میشود.

»جو بایدن« معاون باراک اوباما نیز گفته است: 
»به خطــر انداختن یکجانبــه برجام، ایران را 
منزوی نمی کند بلکه آمریکا را منزوی می کند.«

در روز هایی که دغدغه مسوولین ما تلفظ صحیح کلمه لوور بود!!
در روز هایی که نوبخت گران تر کردن قیمت بعضی از اجناس را عامل رفع بیکاری میدانست!!

در روز هایی که دغدغه رئیس  جمهور یک مملکت بنفش بودن برنج در تایلند بود  و مسوولین دغدغه افتتاح پالک خانه پدری روحانی را داشتند تا لیست افتتاح 
هایشان را پر رنگ تر کنند !! در روز هایی که روحانی علت افزایش دالر از 700  تومان به چند برابر قیمت در دوران احمدی نژاد را خودشیفتگی،عدم مشورت ،عدم 

استفاده از ابزار های علمی برای کشور میدانست !!!

ترامپ برجام را پاره کرد!!!
توافق جامع و نهایی هسته ای وین با عنوان شناخته 
شده و رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در 
راســتای توافق جامع بر سر برنامه هسته ای ایران و 
به دنبال تفاهم هســته ای لوزان، در سه شنبه 23 تیر  
در وین اتریش  بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 5+1 
)شامل چین، فرانسه، روسیه، پادشاهی متحد بریتانیا، 

ایاالت متحده آمریکا و آلمان( منعقد شد.
بر اســاس این توافــق، ایران باید ذخایــر اورانیم 
غنی شــده متوســط خودش را پاکســازی میکرد و 
ذخیره سازی اورانیوم با غنای کم را تا 9۸ درصد قطع 
میکرد، تعداد ســانتریفیوژها را حدود دوسوم و حداقل 
به مدت 15 ســال کاهش دهد. 15 ســال بعد ایران 
موافقت کرده است که اورانیوم را بیش از 3٫67درصد 
غنی سازی نکند یا تأسیسات غنی سازی اورانیوم جدید 
یا رآکتور آب ســنگین جدیدی را نسازد. فعالیت های 
غنی ســازی اورانیوم به مدت 1۰ ســال به یک تک 
ساختمان که از سانتریفیوژهای نسل اول استفاده کند 
محدود خواهد بود. دیگر تأسیسات نیز طبق پروتکل 
الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اجتناب از 
خطرهای تکثیر سالح های اتمی تبدیل خواهند شد. 
برای نظارت و تأیید اجرای توافق نامه توســط ایران، 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی  به تمام تأسیســات 
اتمی ایران دسترسی منظم داشته و خواهد شد که در 
این زمینه راســتی آزمایی های الزم از سمت آژانس 
صورت پذیرفته و به اطالع عموم کشور ها و از جمله 
طرفین برجام رســانده شــده و بر لزوم اجرای برجام 
توسط کشور های اروپایی و آمریکا تاکید شده است. 
در نتیجه این توافقنامه که تاییدیه پایدار متعهدین آن 
را به همراه دارد، ایران از تحریم های شــورای امنیت 
ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایاالت متحده )تحریم های 

ثانویه( بیرون خواهد آمد..
اینکه آقای روحانــی و قبل تر از آن آقای احمدی 
نژاد بر طبل مذاکره کوبیدند و باالخره آقای روحانی 
بــا هر نیتی که بــوده جلو رفتند و ایــن مذاکرات را 
تدویــن کردند جای تشــکر دارد چرا که ایشــان و 
کابینه به فکــر منفعت مردم بودند که البته مردم نیز 
تا قبل از شکست اولیه برجام این اقدامات را ستایش 
میکردند. اما در سایه اقدامات جناب روحانی و کابینه 
محترم ایشــان، جای این سخن نیز باید باشد که چرا 
جناب روحانی لفظ قلم صحبت میکنند و سعی در به 
جریان انداختن تــوپ در زمین رهبری دارند که اگر 
غیر از این بود ایشــان در سخنرانی های خودشان بر 
خالف سخنان رهبر معظم انقالب در مجامع عمومی 
و خصوصــی  که درمورد برجام اعــالم کرده بودند: 
»فریــب لبخند طرف مقابــل را نخورید، به وعده ای 

کــه می دهد اعتماد نکنید، چــون وقتی خرش از پل 
گذشــت بر می گردد و به ریش شــما می خندد. اینها 
اینقدر وقیح اند«این ســخنان خــود را بیان نمیکنند 
که: »ما هیچ قدمی در مســئله برجام برنداشتیم مگر 
آنکه با مقام معظم رهبری مشــورت کردیم. جلســه 
گذاشتیم، ایشان نامه های مکتوب دارند به من خطاب 
کرده و دســتوری که من روی نامه های ایشان دادم. 
هیچ نامه ای نبوده که ایشــان بنویســد و من دستور 
قاطع ندهم. در مقام عمل جایی کم و کســر آوردیم 
اما مبنا براین بوده که دستورات ایشان عملی شود.«

حال از همــه این ها که بگذریم جــای بیان این 
مســئله اســت که چرا با وجود همه ی تاکید هایی 
که جناب روحانی و کابینه محترم بر رعایت شــروط 
برجام داشتند اما جناب ترامپ مدت های مدید از پاره 
کردن برجام ســخن میگوید و تا اینکه ترامپ برجام 
را طی روزهای گذشــته پاره میکنــد! اما نه اینکه به 
نقطه قبــل از برجام بازگردد! بلکه آمریکا در حالی از 
برجام خارج می شود که ده ها امتیاز نقد از ایران گرفته 
اســت، برنامه هسته ای کشورمان را نابود کرده است 
و نه فقط به هیچ یک از تعهدات خود در برجام عمل 
نکــرده و تحریم ها را که لغــو آن موضوع مذاکرات 
بود لغو نکرده اســت، بلکه ده ها تحریم جدید هم به 
آن افزوده اســت. و به وضوح می توان دید که هیچ 
یک از امتیازاتی که داده ایم قابل برگشــت نیست و 
یا اینکه بازگشت آنها با دشواری و صرف هزینه های 
فراوان همراه است. به بیان دیگر، آمریکا شیره برجام 
را تا آخرین قطره مکیده است و حاال تفاله آن را دور 

می اندازد!
حــاال جای این ســؤال اســت که آیا 
می تــوان انکار کرد، امــروز که آمریکا 
خرش از پل گذشته است، برگشته و دارد 

به ریش ما می خندد؟!
آقای روحانی بعد از ســخنان ترامپ 
و در واکنش به خــروج آمریکا از برجام 
گفته اســت که برجــام را بدون حضور 
آمریکا ادامه می دهیم! و این پرسش را 

بی پاسخ گذاشته اند که مگر تحریم ها 
که موضــوع اصلی برجــام بوده و 
هست، برخاسته از تحریم هایی که 
کشــور های اروپایی تحت فرمان 

آمریکا انجام دادند 
نیست و مگر نه اینکه کشورهای دیگر از 
ترس جریمه و تحریم های آمریکا حاضر به 

روابط تجاری با ما نبوده و نیستند؟
و باالخره، قرار بود اگــر ترامپ برجام را 

پاره کرد، ما آن را آتش بزنیم.

 باید به آقــای روحانی بگوییم :آقــای روحانی ما 
باید تفاله برجــام را دور بیندازیم و به توانمندی ها و 
ظرفیت های خودمان بازگردیم و مطمئن باشیم که به 
گفته رهبر معظم انقالب  آمریکا و ترامپ هیچ غلطی 

نمی توانند بکنند.
اما بــاز از همه ی این ها که بگذریــم باید به این 
پرسش بعضی از دوستان جواب بدهیم که اگر رهبری 
به این میزان نسبت به غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و 
متحدانش یقین داشــتد، پس موافقت با این مذاکرات 
و حمایت های مکــرر از تالش های تیم مذاکره کننده 

چه وجهی می توانست داشته باشد؟؟؟
رهبر انقالب در طول دوران مذاکرات هســته ای، 
در توضیــح  چرایی عدم خوش بینی بــه مذاکرات با 
آمریکایی ها، طی دیدارها و ســخنرانی های متعدد و 
متنوع نکات مبســوطی مطرح کردند که از آن جمله 

می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- هدفشــان از مذاکره پیدا کردن راه حل منطقی 
نیســت، بلکه تحمیل نظراتشان است )اول فروردین 

92 حرم رضوی(
- آمریکایی هــا غیرقابــل اعتمــاد، غیرمنطقی و 

ناصادق هستند )3۰ تیر 92 دیدار مسئوالن نظام(
- مذاکــره با آمریکا جز در موارد خاص نه تنها هیچ 
نفعی ندارد بلکه ضــرر هم دارد )22 مرداد 93 دیدار 
مسئوالن وزارت امور خارجه و سفرا و نمایندگی های 

ایران در خارج از کشور(
- مذاکره با آمریکا مشــکالت مــا را حل نمی کند 

)همان(
- از مذاکــرات نه تنها فایده ای عاید 
نشد، بلکه لحن آمریکاییها تندتر و 
اهانت آمیزتر شــد/ طلبکاری شان 

بیشتر شد )همان(
- آمریکایی ها پــس از مذاکرات 
نه تنها دشــمنیها را کم نکردند بلکه 

تحریمها را اضافه کردند )همان(
- اظهــارات آمریکاییهــا نشــان 
می دهد نمی شود به آنها اطمینان و 

اعتماد کرد )همان(
مقابل  نگرانم، چون طــرف   -
حیله گر است )21 اسفند 93 دیدار 

خبرگان(
- طرف مقابل به شّدت اهل فریب و 
دروغ و نقض عهد و حرکت در خالف 
جهت صحیح است )2۰ فروردین 94، 

دیدار مداحان(
- من هیچ وقت نســبت بــه مذاکره با 

آمریکا خوش بین نبودم 

وندی شرمن )معاون وزیر امورخارجه آمریکا(: 
ایــران در توافق نهایی هســته ای، می تواند 

اورانیوم داشته باشد.  غنی سازی 

»ریچارد هاس« رئیس شورای روابط خارجی آمریکا 
گفت : 

»دونالد ترامپ در ســخنان خــود از ایران با 
عناوین رژیم یــا دیکتاتوری یاد می کند و هرگز 
بــه آن به عنــوان حکومت اشــاره نمی کند که 
می تواند نشــان دهنده آن باشــد که تغییر رژیم 

آمریکا است.« نهایی سیاست  هدف 

جان مک کین )سناتور آمریکایی(: 
مذاکرات ایران و آمریکا به مانند یک جوک است. سادگی 
وزیر خارجه و رئیس جمهور آمریکا حیرت انگیز است. 

»هیتر نائورت« سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
نیز در توییترخود نوشت:

» فریب ســرخط خبرهای تلویزیونــی را نخورید، 
درحالی که رویکرد خود برای مســئولیت پذیرکردن 
ایران را در مقابل اقداماتش این کشــور گسترش می 
دهیم، ما در توافق هسته ای ایران می مانیم و در همان 
حال رویکردمان را در خصوص اقدام های تروریستی 

ایران گسترش می دهیم.«

سید علی خامنه ای )رهبر معظم انقالب اسالمی ایران(:
بارهــا گفته بودیم »به امریکا اعتماد نکنید«، این هم نتیجه اش. درباره مذاکره با ســه کشــور اروپایی هم می گوییم 
به اینها هم نباید اعتماد کرد و برای هر قرارداد باید تضمین های واقعی و عملی بگیرید وگرنه نمی شــود به این شــکل 
حرکت را ادامه داد. ایشــان با اشاره به حرفهای سخیف و ســبک ترامپ گفتند: این شخص عالوه بر بیش از ده دروغ 
آشکار، ملت ایران و جمهوری اسالمی را هم تهدید کرد که بنده از طرف ملت ایران به او می گویم »شما غلط می کنید«.

وقتی مســئله هسته ای و تحریم ها شروع شد، برخی چهره های شــناخته شده به اینجانب می گفتند »چرا بر روی مسئله 
هسته ای می ایستید«، این مســئله را کنار بگذارید تا آمریکایی ها خباثت و دشمنی نکنند.

ایشــان افزودند: این حرف البته از چند زاویه غلط بود؛ یکی اینکه انرژی هســته ای نیاز واقعی کشور است و تا چند 
سال دیگر، ایران به ۲0 هزار مگاوات برق هسته ای نیاز دارد.

همان موقع به این مســئوالن می گفتم »انرژی هســته ای بهانه است اگر این را کوتاه بیایید آمریکایی ها بهانه دیگری 
می گیرند« آنها می گفتند »اینجوری نیســت« اما حاال دیدید که همین جوری اســت و آنچــه می گفتیم تحقق یافت. در 
جلســات عمومی و خصوصی به مســئولین گفتیم قبل از هرقرارداد از طرف مقابل تضمین های واقعی بگیرید و به حرف 

نکنید. اعتماد  آنها 
یکی از این شروط برجام، تضمین کتبی و امضای رئیس جمهور وقت امریکا مبنی بر برداشته شدن تحریمها بود، 
البته مســئوالن محترم تالش کردند اما نتوانستند و نتیجه اش این شد که بعد از دو سال و نیم عمل کردن ایران 

به همه تعهــدات، رئیس جمهورآمریکا ضمن خروج از برجام، ملت ایران را تهدید هم می کند!
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ماجرای طلوع و غروب تلگرام در ایران!!چراغی که به خانه رواست در مسجد حرام است!!!!
شــاید برای اکثر شــما دانشــجویان و 
خوانندگان محترم سوال باشد که چرا ایران 
در سال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
سعی در دخالت در امور کشورهای همسایه 
دارد و اصال چرا باید نفوذ داعش در این کشور 
ها و یا حمله نظامی آمریکا به این کشور ها 
برای ما مهم باشد و یا اینکه اصال چرا ما باید 
از عرب هایی دفاع کنیم که هشت سال جنگ 
را بر ما تحمیل کردند و باعث به خاک و خون 
کشیده شدن مملکتمان شدند؟؟!! یا چرا ما 
باید از فلسطینی دفاع کنیم که خون ما را به 
جرم شــیعه بودن پس میفرستند و یا چرا و 

چرا و چراهای دیگر.......
چرا وقتی در مملکت اسالمی زندگی میکنیم 
و مسئولین آن صحبت از عدالت و مساوات 
صحبت میکنند ما هیچ معناییی از عدالت را 
ندیده ایم و همیشه شــاهد به اوج رسیدن 
افراد نه چندان الیق در امور هستیم آن هم از 

طریق روابط خوانوادگی و ....
چرا وقتی خودمان در کشور گرسنه داریم 
...وقتی مردم خودمان کارتن خواب هستند و 
یا اینکه اوضاع مملک خراب تر از آن چیزی 
است که فکرش را بکنید و به همین علت هم 
هر روز موجــی از نارضایتی در بین مردم به 
راه میفتد و حتی عده ای ســعی در بر اندای 
نظام از هر راهــی دارند)که نمونه هایش را 
هم در اتفاقات اخیر دیدید(،چرا باید برویم 

به این عرب های ....کمک کنیم ؟؟؟؟
اصال چرا به این ضرب المثل عمل نکنیم که 
:چراغی که به خانه رواست در مسجد حرام 

است؟؟!!!!!!
اگر با این نگاه بخواهیم مستمر باشیم اولین 
کســی که خطا کرد اباعبداهلل)ع( بود،اولین 
کسانی که اشتباه کردند حضرت زهرا)س( 
و حضرت علی)ع( بودنــد. طبق این ضرب 
المثل اصال باید آیه »هل اتی االنســان.....« 
را حذف کنیم چونکه چراغی که به خانه روا 
بود را علی)ع( و فاطمه)س( به مسکین و بی 
نوا دادند؛سه روز روزه گرفتند اما افطارشان 
را به فقیر دادند .بنابراین با این نگاه اشتباه 
کردند!!!!مگر افطارشان به خانه خودشان روا 
نبود؟؟حاال شما اینجا شیعه و پیرو علی)ع( 
ماکیولی که میگوید  نیکولو  پیرو  هستید؟؟یا 
اول خودتان را بچسبید بعد به دیگران کمک 
کنید؟؟اصال سود برای شــما مهم است یا 

ایثار؟؟!!
اصال بیایید نگاه دینی و اســالمی را حذف 
کنیم و به صــورت مادی به بحث نگاه کنیم 
... مگر خودمان نبودیم که گفتیم چرا وقتی 
آمریکا و اروپا خواستار مذاکره شدند ما دست 
نمیدهیم و قاعله را ختم به خیر نمیکنیم و به 
این روابط خصمانه پایان نمیدهیم ؟؟چرا با 
آمریکا وارد مذاکره نمیشــویم ؟؟خب حاال 
سوال این است که چرا ما نباید در جایی ما 
را میخواهند و نیاز دارند و در کنار نیازمندی 
آنان میتوانیم به آن چیزی که انقالب را بر آن 
بنا نهادیم برسیم وارد مذاکره شویم وهم به 
امر انسانی خودمان عمل کرده باشیم و هم 
اینکه به خواسته های خودمان برسیم ؟؟چرا 

ما باید مــداوم بر طبل مذاکره 
با آمریــکا بکوبیم در حالی که 
دیدید چقدر خصمانه برجام را 

با توهین به ملت و دولت ایران پاره 
کردند و همه هر آنچه را که متعلق به 

مردم ایران بود نادیده گرفتند!!!!
اصال بیایید اینگونه به قضیه نگاه کنیم که: 
در نظر بگیرید یک نفر قصد تهاجم به منزل 
شما را دارد..اگر این فرد را در خارج از خانه 
خود شکست دهید ممکن است که خودتان 
اما نهایت تــالش خودتان را  ببیند  صدمه 
میکنید که به خوانواده شــما آسیبی نرسد 
.اما اگر این فرد وارد خانه شــما شود عالوه 
فراوانی  مالی  میتواند خســارات  که  براین 
را برای شــما به همراه داشته باشد میتواند 
خســارات جانی را نیز به شما تحمیل کند 
و این میشــود که شما تصمیم به مدافعه از 
خود و خوانواده خود را در خارج از منزل خود 
میگیرید و حاال قضیه ما در جمهوری اسالمی 
نیز دقیقا به همین منوال میباشــد و اگر در 
خارج از مرزهای خودمان دشــمن را از بین 
نبریم در صورت ورود دشمن جریانی پیش 
می آید مشابه جریان هشت ساله عراق علیه 

ایران!!!  
و فراموش نکنیم که حکومت اسالمی ایران 
یک حکومت جهانی و زمینه ســاز حکومت 

جهانی حضرت مهدی است.  

هنوز وارد زمســتان 1390 نشده بودیم 
که زمزمــه ها از موبایل های هوشــمند و 
برنامه هایــی خبر میداد کــه طبق ادعاها 
نظام اجتماعی با این برنامه ها دچار تغییر 
و تحول میشد.شــبکه های اجتماعی شاید 
در همان سال ورودش به ایران )سال 90، 
البته به جز فیســبوک که سال ها قبل وارد 
شده بود(، این بار با رویکردی بهتر و منظم 
تر وارد کشور شــده بود و برای اولین بار 
فیسبوک،توئیتر  قبال  که  فیلترینگ  سیاست 
و یوتیوب های بســیاری رو زمین گیر کرده 
بود برای این شبکه ها اعمال نشد. رقابت 
سختی بین شــبکه های اجتماعی در ایران 
درگرفت و گروهی سمت الین رفتند ،بعضی 
وایبر را ترجیح دادند و خیلی ها هم واتس 
آپ را نصب کرده بودند. در این بین شبکه 
هایی مثل گوگل پالس و اســکایپ و غیره 
هم دیده میشــد اما آن ها خیلی نتوانستند 
در بــازار پر تب و تاب ایــران جایی برای 
خودشــان یاز کنند وبتوانند جوالن بدهند. 
روز به روز شــبکه های اجتماعی در ایران 
گسترش بیشــتری پیدا می کردند تا جایی 
که ما تبدیل به یــک غول اجتماعی در دنیا 
شــدیم. در همه ی شرکت های بزرگ دنیا 
صحبت از این جمله بود: ایران کشــوری با 

دهها میلیون کاربر!!
در سال 1393 شروع یک اتفاق بزرگ در 
کشــور رقم خورد. تلگرام به بازار کاربران 
ایرانی پا گذاشت. شاید آن  روز کمتر کسی 
فکر میکرد این برنامه بعد از 4 سال به یکی 
از بزرگترین چالش هــای حکومت تبدیل 
شود.تلگرام روز به روز گسترش پیدا کرد و 
خیلی زود با آپشن های فوق العاده و آپدیت 
های مکرر گوی سبقت را از دیگر رقبا ربود. 
ساختار به جهت ماهیت تبلیغاتی-رسانه ای 
با وجود آپشنی بنام کانال به شدت جامعه 
ایرانــی را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار 
داد تا جایی که طبــق آمار، تلگرام فقط در 
طول دوسال بیش از 80 درصد از کاربران 
ایرانی را به خودش جذب کرد.در سالهای 
گذشــته حرکت هایی هم از سوی حکومت 
اجرا شــد که این سیاســت ها در جهت 
تعدیل این برنامه با برنامه های سیاســی 
برنامه  این  از  ابزاری حکومت  و اســتفاده 
بود. ســرمایه گذاری هنگفت مالک تلگرام 
از طرفی و هجــوم مردم یک حکومت بنام 
ایرانــی از طرفی دیگر تلگــرام را به یک 
برنامه ی بسیار استراتژیک تبدیل کرد که 
به ســرعت مورد توجه دشمنان و معاندین 

نظام جمهوری اسالمی قرار گرفت.
اجرا شــد  فیلترینگ  ابتدا سیاســت  در 
اما خیلی زود شکســت خــورد. در حالیکه 
مسئوالن کشــوری نظام به زعم خودشان 

تلگرام را فیسبوکی دیگر فرض می کردند 
اما گویا این برنامه با فیسبوک فاصله های 
زیادی گرفته بود و به قول خودمان این تو 

بمیری از آن تو بمیری ها نبود!
سیاســت حکومت پــس از مدتی تغییر 
کرد و این بار حکومت ســعی به توافق با 
تلگرام نمــود اما این توافقــات آنطور که 
باب میل دوطــرف بود به نتیجه نرســید. 
شورش های ســال 96 اختالفات حکومت 
با تلگرام را به اوج رســاند.چرا که در گیر 
و دار اعتراضاتــی که بر علیه حکومت نظام 
جمهوری اســالمی توسط عده ای از مردم 
شــکل گرفته بود،تلگرام با بیشترین تعدا 
کاربران فضا را برای نفوذ افکار ضد انقالبی 
بیشتر از آن چیزی که بتوان فکرش را کرد 
فراهم کرده بود کــه از جمله آن ها میتوان 
به فعالیت کانال آمد نیوز اشــاره کرد که در 
عرض چند روز تعداد کاربرانی در حد چند 
میلیون پیدا کرد و این دقیقا مخالف امنیت 
جمهوری اسالمی بود و در همین راستا نیز 
فیلترینگ تلگرام را تنها راه چاره دانســتند 
که تا حدودی نیز در این زمینه موفق شدند.
  اما سیاســت کلی فیلتر شــدن تلگرام 

چیست؟ و چرا فقط تلگرام؟؟!!!
تلگرام در اواخر سال 96 اعالم کرد که 
هدف بزرگتری را در ایران دنبال می کند و 
آن تولید ارزی جدید بنام ارز گرام است. 
بطوریکه شــما باید دالر بدهی و در ازای 
آن ارز گرام به شــما تعلق میگیرد که یک 
نوع ارز مجازی اســت و در همین راستا 

برنامه  بر  عالوه  نیز 
در  حکومــت 

فیلتر  جهت 
ن  شــد

تلگرام، خود مســئولین تلگرام نیز سعی 
دارند از تعــداد کاربرانی کــه در ایران 
دارند نهابت اســتفاده را بــرده و به آن 
صرفه اقتصادی که میخواهند برســند که 
این قضیه مســئولین را بر آن داشته تا با 

یک تیر دو نشان یزنند :
اول اینکــه با ایــن کار میتواننــد به آن 
سیاستی که در راســتای استفاده از کاالی 
ایرانی و حمایت از بازار کاالی ایرانی طرح 
ریزی کرده اند برســند که البته راه درستی 
را در پیش نگرفته اند چــرا که با اجباری 
شــدن اســتفاده از برنامه های داخلی در 
قبال فیلتر شــدن تلگرام هم باعث بدبینی 
عده بیشــتری نســبت به نظام و حکومت 
میشــوند و هم اینکه فضا را برای استفاده 
بیشتر از فیلتر شکن و رواج بیشتر مسایل 
غیر اخالقی در نتیجه عدم استفاده درست 
از فیلترشکن توسط مردم مهیا میکند و باید 
گفت که در عوض اجباری کردن اســتفاده 
از تلگرام ای کاش فرهنگ سازی الزم در 
این زمینه صــورت میگرفت و مردم قدرت 

انتخاب داشتند.
دوم اینکه دولت و نظام جمهوری اسالمی  
میخواهند با این کار نشان دهند که نیازی به 
تلگرام ندارند و از این راه مانع سواستفاده 
مســئولین تلگرام از مــردم و نظام ایران 
شوند و نیز مانع از خروج مبالغ هنگفتی ارز 
از کشور شــوند که خب البته این به صالح 

همه مردم است...



 بیهوشی در جراحی چشم   

اکثــر عمــل هــای جراحــی چشــم بــه وســیله ی مراقبــت بیهوشــی تحــت 
ــه ای چشــم انجــام  ــی حســی ناحی ــی از ب ــش )MAC( و تحــت نوع پای
ــی  ــی دردی و ب ــز ب ــه ج ــم ب ــه ای چش ــای ناحی ــوک ه ــود. بل ــی ش م
ــی  ــار رفلکــس  چشــمی –قلب ــن عمــل جراحــی باعــث مه ــی حی حرکت
ــس   ــوند. پ ــی ش ــی م ــل جراح ــس از عم ــر درد پ ــان بهت )OCR( و درم
ــی از آن  ــوارض ناش ــان ع ــه ای و درم ــوک ناحی ــای بل ــک ه درک تکنی

هــا الزامــی اســت.
بیهوشی عمومی برای اعمال جراحی ای استفاده می شود که:

1- مدت طوالنی داشته؛
2-تهاجمی تر هستند؛

3- بیمارانــی کــه نمــی تواننــد نســبتا آرام بماننــد مثــل نــوزادان، 
اطفــال. و  شــیرخواران 

ــرای بیمــاران تحــت  ــوان گفــت اداره بیهوشــی ب ــی مــی ت ــه طــور کل ب
ــد موضــوع اســت: ــد فهــم چن عمــل جراحــی چشــم نیازمن

1- عواملی که بر روی فشار داخل چشم )IOP( تاثیر می گذارند؛ 
2- توجــه بــه تداخــالت مضــر دارویــی بیــن داروهــای چشــمی و 

داروهــای تجویــزی پیرامــون بیهوشــی ؛
.)Oculo- Cardiac  reflex( 3-ارزیابی واکنش چشمی-قلبی 

 
نکاتی برای اداره بیهوشی :

ــوه مضــرآن  ــالت بالق ــد تداخ ــی بای ــای بیهوش ــت انتخــاب داروه - جه
هــا بــا داروهــای مصرفــی جهــت درمــان بیمــاری چشــمی بــه خصــوص 

گلوکــوم را مــد نظــر داشــت.
ــرل نشــده  ــوع افزایــش کنت ــاز اســت هــر ن - وقتــی کــه کــره چشــم ب
ــده و  ــر ش ــم منج ــات چش ــن محتوی ــرون ریخت ــه بی ــد ب ــی توان IOP م

آســیب دائمــی بــه بــار آورد. پــس پرهیــز از اســتفاده سوکســینیل کولیــن 
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ــکی   ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــرد کل           1. عملک
بجنــورد طــی ســال هــای اخیــر تــو جشــنواره ســیمرغ 

ــوده ؟ چطــور ب
ــکل  ــه ش ــم ب ــم و هفت ــنواره شش ــا در جش ــگاه م ــرد دانش عملک
معمولــی بــود و در حــدود 25۰ اثــر ثبــت مــی شــد و جشــنواره بــه 
آن شــکل واقعــی بیــن دانشــجویان عزیــز جــا نیافتــاده بــود ولــی در 
جشــنواره هشــتم کــه بیــش از 1293 اثــر ثبــت شــد و آثــار زیــادی 
ــرد و  ــدا ک ــنواره راه پی ــی جش ــه ای نهای ــه مرحل ــا ب ــگاه م از دانش
مقــام هــای خوبــی هــم کســب شــد و در بیــن 64  دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کشــور مقام شــش کشــوری رو در جشــنواره هشــتم کســب 
نمودیــم ولــی در جشــنواره نهــم 1۸۸7 اثــر توســط دانشــجویان عزیز 
و اســاتید و کارکنــان ثبــت شــده و انتظــار کســب جایگاهــی بهتــر از 

جشــنواره هشــتم هســتیم.
 ۲. دانشــگاه مــا در مقایســه بــا ســایر دانشــگاه هــا، 

ــوده؟ عملکــردش چطــور ب
بــا توجــه بــه جمعیــت کــم دانشــجوی مــا عملکــرد بســیار خوبــی 
ــای  ــا ج ــر واقع ــر 1۸۸7 اث ــغ ب ــجو بال ــا 175۰ دانش ــتیم و ب داش
ــت. ــر دوس ــد و هن ــجویان هنرمن ــن دانش ــت ای ــین داره هم تحس

ــه  ــه چ ــجویان ب ــرکت دانش ــزان ش ــال می 3. امس
ــوده؟ ــورت ب ص

ــری  ــار هن ــد آث ــا تولی ــوی و ب ــیار ق ــا حضــوری بس دانشــجویان م
ــد. ــگ دارن ــر رن ــوری پ ــنواره حض ــن جش ــی درای خوب
4. بیشتر تو چه زمینه هایی آثار فرستاده شده ؟

آثــار بچــه هــا در تمامــی بخــش هــا و رشــته هــای جشــنواره یعنــی 
ــر در  ــی بیشــترین ثبــت اث ــر داشــتیم ول تمامــی بخــش هــا مــا اث

بخــش عکاســی بــوده.
ــرکت  ــی ش ــته های ــه رش ــجویان چ ــتر دانش 5. بیش

ــتن؟ داش
ــر از دانشــجویان اتــاق عمــل و هوشــبری و بهداشــت  بیشــترین اث

بــود.
ــا در کل دانشــگاه هــا  ــه ی م ــی از رتب ــار کل ــه آم 6. ی

بفرماییــد؟
بــر اســاس اطالعیــه دبیرخانــه دائــم جشــنواره، گــزارش نهایــی در 
نهمیــن جشــنواره بیــن المللــی ســیمرغ، دانشــگاه علــوم پزشــکي 
بجنــورد بــا 274 کاربــر دارای 1۸۸7 اثــر در رتبــه ی 7 کشــور از بیــن 

69 دانشــگاه مــی باشــد.
7. و اینکه اعالم نتایج چه زمانی خواهد بود؟

داوری آثــاری کــه در مرحلــه ای دانشــگاهی داوری شــدند بــزودی 
اعــالم میشــه ولــی نتایــج داوری مرحلــه ای کشــوری انشــاهلل طبــق 

قولــی کــه دوســتان دبیرخانــه دائــم داده انــد اعــالم میشــه.
8. اگه صحبت تکمیلی چیزی هست بفرمایید؟

جشــنواره نهــم واقعــاً یــک جشــنواره خاصــی بود بــا حضور ســفیران 
ــرژی کــه داشــتیم کــه واقعــاً شــبانه روزی تــالش کــردن و  ــر ان پ
بنــده بــه نوبــه ای خــودم از ایــن عزیــزان کمــال تشــکر و قــدر دانی 
ــی و  ــر صولت ــای دکت ــاب آق ــرم فرهنگــی جن ــر محت رو دارم از مدی
ــه  ــم زاده ک ــر ابراهی ــای دکت ــاب آق ــی جن ــرم فرهنگ ــاون محت مع
انصافــاً همــه جــوره بنــده و جشــنواره فرهنگــی رو حمایــت کــردن 
و تمامــی در خواســت هــای مــا بــه موقــع انجــام پذیرفــت و اعتبــار 
الزم بــرا بخــش هــای مختلــف جشــنواره واقعــا اختصاص داده شــد.

آقای محمد پرهیزگار )مسئول دبیر خانه ی دانشگاهی(

اسامی برگزیدگان جشنواره سیمرغ دانشگاه علوم پزشکی بجنورد:

» هنرهای تجسمی«
*امین ابراهیم پور*پوستر

*محمد شاکری*خوشنویسی
*رضا شعبانی*عکس

*سوسن پسندیده*فرش و گلیم
»ادبی« 

*امیر محمد خوبان* ترانه* شعرنو* نثر 
*متین محمدی فر*شعر کالسیک

»هنرهای نمایشی«
*نگار ملکی زاده*برای نمایش خانه

*فاطمه پدیداران* برای نمایش خوانی کمدی 
سیاه 

*علیرضا جمادی مقدم*برای نمایش چگونه 
تارخچه ی کمونیسم را برای بیماران روانی 

توضیح دهیم؟
*علی وطن دوست* استندآپ کمدی

فرهنگی
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در حیــن عمــل وقتــی کــه گلــوب بــاز اســت یــا در بیمارانــی کــه اخیــراً 
عمــل داخــل چشــمی داشــته انــد توصیــه مــی شــود.

- داروهــای استنشــاقی بیهوشــی و شــایعترین داروهــای تزریقــی یعنــی 
ــه  ــل ب ــا تمای ــول و مخدره ــا، پروپوف ــن ه ــا، بنزودیازپی ــورات ه باربیت
کاهــش IOP دارنــد ولــی اثــر کتامیــن روی IOP مــورد بحــث اســت. اّمــا 
حتــی اگــر ایــن دارو IOP را کاهــش دهــد، اســتفاده از آن بــرای بیهوشــی 
چشــم بــه دالیــل دیگــری چــون اسپاســم چشــم و نیســتاگموس 

ــرد. ــاط صــورت بگی ــا احتی ــد ب چرخشــی، بای
 عوارض همراه بلوک خلف کره ی چشم شامل:

1- برانگیختن واکنش چشمی ــ قلبی؛
2- خونریزی؛ 

ــه داخــل  ــی حســی ب 3- مســمومیت ناشــی ازتزریــق تصادفــی داروی ب
وریــد مــی باشــد.

بیهوشــی تصادفــی ســاقه ی مغــز بعــد از بلــوک رتروبولبــار بــه صــورت 
عــدم هوشــیاری و وقفــه تنفســی تظاهــر مــی کنــد.

 مــدت کوتــاه الرنگوســکوپی در حضــور بیهوشــی و شــلی کافــی عضالت 
اســکلتی بــه اضافــه اســتفاده از لیدوکائیــن موضعــی در نــای یــا تزریــق 
وریــدی آن بــرای بــه حداقــل رســاندن تغییــرات IOP  در پاســخ بــه لولــه 

گــذاری تراشــه مفیــد اســت.
امــروزه بــا اســتفاده از الرنژیــال ماســک )LMA(  و انجــام تکنیــک صحیح 
بــه کارگیــری از آن مــی تــوان تحریــکات ناخواســته ناشــی از لولــه گذاری 
ــزان  ــه می ــال جراحــی چشــمی ب ــه خصــوص در اعم داخــل تراشــه را ب

مؤثــری کاهــش داد.
 - تجویــز داخــل وریــدی لیدوکائیــن قبــل از خــارج کــردن لولــه تراشــه 

یــا LMA در تخفیــف ســرفه بــه کار مــی رود.

 N2O نگهــداری بیهوشــی بــا داروهــای بیهوشــی استنشــاقی بــا یــا بــدون
ــدار شــدن  ــراه بی ــه هم ــی بیهوشــی ب ــردن عمــق کاف جهــت فراهــم ک

ســریع و عــدم شــیوع تهــوع و اســتفراغ بعــد از عمــل مفیــد اســت.
 یــک ترمیــم جراحــی ممکــن اســت در اثــر اســتفراغ بــه مخاطــره بیافتــد، 
بــه همیــن دلیــل تجویــز داخــل وریــدی داروهــای ضــد اســتفراغ نزدیــک 
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــالش جهــت ب ــی در ت ــای بیهوشــی عموم ــه انته ب

تهــوع و اســتفراغ بعــد از عمــل الزم اســت .
ــی شــود،  ــاء بیهوشــی اســتفاده م ــرای الق ــه ب ــی ک ــان داروهای  - در می
ــی  ــرای اداره ی بیهوش ــود ب ــتفراغی خ ــد اس ــرات ض ــا اث ــول ب پروپوف

ــت.                                                            ــد اس ــاران مفی بیم

1۰

صدیقه نیارزی

رفیده حسینی
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           FBC                قند خون ناشتا
          MCHC           غلظت متوسط هموگلوبین 
           WBS              شمارش گلبول های سفید

            HB                 هموگلوبین
           RBC               شمارش گلبول های قرمز

            HC                 هماتوکریت )درصد گلبول های قرمز(
           HCV              حجم متوسط گلبول های قرمز

          R..D.W             ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول قرمز
           HCH              مقدار متوسط هموگلوبین در گلبول های قرمز

             PTE               درصد پالکت ها

            PLT                شمارش پالکت ها

            MPV              حجم متوسط پالکت ها  
           MCH               وزن متوسط هموگلوبین

            M/E                نسبت سلول های زاینده ی گلبول سفید به قرمز 
           MCV              حجم متوسط هموگلوبین

          RDW               پهنای گلبول قرمز در منحنی
)PH ،تجزیه کامل ادرار )رنگ، بو ،توده ی متراکم                  UA            

            TGs                تری گلیسرید 

تفسیر ABG به زبان ساده :    
اندازه گیری گاز های خون شریانی یکی از آزمایشاتی است که برای سنجش اکسیژناسیون خون و تعادل اسید و باز به کار می رود که شامل پارامتری های 

خاصی می باشد و مهم ترین آنها به ترتیب اولویت عبارتند از: 
PH: در بازه ی 7/35- 7/45  نرمال است، کمتر از 7/35 را اسیدوز و بیشتر از 7/45 را آلکالوز می گویند.

PaO2 -2 : اکسیژن خون شریانی که دربازه ی  ۸۰-1۰۰ نرمال است، کمتر از ۸۰ هیپوکسی خفیف کمتر از 6۰ هیپوکسی متوسط و کمتر از 4۰ هیپوکسی 
شدید و نیازمند دستگاه ونتیالتور است.

Pa CO2  _3 : کربن دی اکسید خون شریانی که در بازه ی  35-45 نرمال است، کمتر از 35 الکالوز تنفسی و بیشتر از 45 اسیدوز تنفسی است.
sat O2 -4 : درصد اشباع هموگلوبین با اکسیژن که در بازه ی 96 تا 99 درصد نرمال است.

HCO2-5 : پارامتر سنج متابولیک است که در بازه ی22 تا 26 نرمال است، کمتر از 22، اسیدوز متابولیک بیشتر از 26 آلکالوز متابولیک است
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زهرا قهرمان

علمی  گاهنامه ی علمی، فرهنگی سیاسی و اجتامعی _ سال هشتم _ شامره ی 36

9

بررسی بروز و شدت تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی تحت بیهوشی 
عمومی القا شده با دوزهای مختلف پروپوفول

1- جواد شاهین فر ، 2- حسین زراعتی ، 3-  مریم قربان زاده، شایان وفایی، فهیمه هاشمی

1- مربی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
2- مربی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

3- کارشناس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

چکیده:
 زمینـه و هـدف:

 تهـــوع و اســـتفراغ از عـــوارض شـــایع پس از عمل جراحی اســـت؛ کـــه اثرات زیـانبـــاری دارد. پروپوفـــول 
جدیدترین دارو بـــرای القا و نگهـــداری بیهوشـــی اســـت. امـــروزه مصـــرف آن بـــه دلیـل شـــروع اثر سـریع،  
مـــدت اثر کوتـــاه، داشـــتن خاصیت ضدتهـــوع و اســـتفراغ و احســـاس راحتی بعـــد از عمـــل،  رو بـه افزایش 

می باشـــد.

 مـواد و روش هـا :
 در ایـــن کارازمایـــی بالینـــی تعــداد  9۰ بیمــار کاندیــد عمـــل جراحــی عمومــی بــه صــورت تصادفــی در ســـه 
گــروه تقســـیم بنــدی شـــدند. در گــروه اول القــای بیهوشــی بــا دوز 1.5 میلــی گرم  بـــه ازای هـــر کیلـــو وزن 
بــدن پروپوفـــول، در گــروه دوم، القــای بیهوشـــی بـــا دوز 2 میلــی گــرم بــه ازای هر کیلــو وزن بــدن پروپوفول 
و در گـــروه ســـوم، القـــای بیهوشـــی بـــا دوز  2.5 میلــی گــرم بــه ازای هــر کیلــو وزن بــدن پروپوفــول انجــام 
شد. بر اساس مقیاس خود گزارشـــی و چـــک لیســـت ثبـــت تعـــداد اســـتفراغ، ارزیایـــی شـــدت و بـروز تهوع 
و اســـتفراغ در ســـه مرحله، بعـــد از عمل؛ 2 و 6 ساعت بعد از عمل انجـــام شـــد. داده ها توســـط نرم افـــزار 

مــورد آنالیـــز و تحلیل قـــرار گرفت. 

یافته هـا:
 یافته هـــا نشـــان داد کـــه بین ســـن، جنســـیت، مـــدت زمان ناشـــتا، مدت زمـان عمل در ســـه گروه تفـاوت 
معنـــی داری وجود ندارد. بر اســـاس آزمـــون آمـــاری آنالیـــز واریانـس یـک طرفـه بیـن ســـه گـروه در مرحله 
ریـــکاوری، 2 و 6   ســـاعت بعــد از عمــل تفـــاوت بین شـــدت و بــروز تهوع و اســـتفراغ معنی دار نمی باشـــد.

نتیجه گیـری: 
پروپوفـــول بـــا دوز منقســـم، دارای تاثیـــر خـوب و مشـابه در کنتـرل تهـوع و اســـتفراغ بعـد از عمـل جراحـی 
می باشـــد. بنابراین شـــیوه تجویـــز پروپوفـــول )بـــا دوز منقسـم و بـــدون نیـاز به پمپ( ســـاده و ارزان اسـت.

کلید واژها:
 بروز تهوع، بروز استفراغ، بیهوشی عمومی، پروپوفول

سکینه جعفری
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آیا میدانید های کالم:

ل نوعی 
آیا می دانید دانه های کرچک، حام

 نام ریسین می باشند، که جزء کشنده 
سم به

ترین سم ها برای انسان اند.

آیا می دانید مصرف همزمان 
سرکه و برنج در روده، قولنج 
و اسپاسم و انسداد گوارشی را 

به همراه دارد.

آیا می دانید کسانی که 

مبتال به قند خون باال می 

1 دقیقه 
ر روزانه ۰

باشند، اگ

 پا بزنند، باعث بهبود 
سنگ

شرایط آن ها می شود.

آیا می دانید کدو تنبل دارای ویتامین E و C می باشد 

و برای سرماخوردگی و آنفوالنزا  مفید می باشد.  
 

آیا می دانید نان لواش ویتامین ، امالح و 

ارزش غذایی کم تری دارد و 

تخمیر در آن ها انجام نمی شود و باعث 

جذب اهن و کلسیم بیشتر می شود.

آیا می دانید مصرف ناشتای گوجه باعث می 

شود اسید گوجه با اسید گوارشی واکنش 

نشان دهد و در مواردی باعث سنگ معده 
شود.

آیا می دانید عرق بیدمشک باعث تقویت 

دستگاه عصبی، محرک قوای جنسی، 

تقویت کننده ی قلب، دفع انگل و کرم 

های روده ای، آرام بخش و خواب آور، 

کاهنده ی تب می باشد.

آیا می دانید گریه کردن باعث 

دفع سموم،کشتن باکتری ها، 

بهتر شدن روحیه و بینایی می 
شود.

آیا می دانید آناناس حاوی برمولین 

می باشد که از تشکیل لخته های 

خونی و به تبع آن از سکته مغزی 

و قلبی و کبودی زیر پوست بعد از 

جراحی جلوگیری می کند و موجب 
تسریع بهبود زخم ها می شود. آیا می دانید خوردن 1۰۰ گرم شکر باعث تضعیف گلبول های 

آیا می دانید اندازه چشم سفید به مدت 5 ساعت برای مبارزه با باکتری می شود.

د تا انتها 
ها از بدو تول

د اما رشد 
تغییر نمی کن

چ گاه 
ی و گوش ها هی

بین

متوقف نمی شود.

آیا می دانید سیرابی به علت داشتن روی، سبب بلندی قد، پر پشتی 

معده و مانع ریزش مو می شود.

آیا می دانید خوردن باقال با پوست 

معده را ضد عفونی، ساق ها را پر توان 

و خون را تازه تولید می کند.

7

مهسا شیرزاده
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مزاج گرم و تر یا دموی
1- این افراد عمدتًا پر خون بوده

2- دارای پوست نرم هستند
3- زیاد عرق می کنند

4-رگ های دست آشکار و برجسته ای دارند
5- عمدتًا پر مو هستند 

6- اهل خیر و معنویت بوده و از اعتماد به نفس باال برخوردارند. دارای هوش 
و حافظه برتر می باشند

۸- تنوع طلب و بی عالقه به کار تکراری هستند 
9- بی نظم و بلند پروازند و توان ریسک باالیی دارند 

1۰- چشم درشت داشته 
11- خواب زیاد و توان جنسی باالیی دارند 
12- چهره شان سرخ و برافروخته می شود 

13- زود عصبانی می شوند
14- گرمایی هستند

15- دهانشان کم رطوبت است و کم تشنه می شوند
16- توان هضم غذا در این افراد بسیار باال است و نفخ معده و یبوست ندارند.

  - افراد دموی مزاج باید غذاهای سرد و خشک بیشتر بخورند. ترشی، سرکه، 
آبلیمو، آبغوره، کاهو، عرقیات خنک، شاهتره و کاسنی برای آن ها مفید است. 
مصرف گوشت برای دموی مزاج ها مفید نیست  زیرا خون بدن آن ها را زیاد 

می کند.

مزاج گرم و خشک یا صفراوی
1- بدن این دسته از افراد حرارت زیادی دارد 

 2- پوستشان اغلب خشک است 
 3- معموال الغر هستند 
4- عطش زیادی دارند 

 5- تند و تیز و بی قرارند 
 6- نا آرام و دو دل می باشند 

7- حاضر جواب و باهوش
۸- پر حرف

 9- گاهی با اراده و گاهی سست 
 1۰- سریع، چاالک و پرانرژی می باشند 

_ این افراد بهتر است از ادویه جات زیاد استفاده نکنند زیرا ادویه جات 
حرارت بدن را باال می برد و در مقابل بهتر است از مواد غذایی سرد و 

مرطوب مثل کاهو، خیار، آلو و ... استفاده کنند.

مزاج رسد و تر یا بلغمی
1- این افراد عمدتًا دارای بدنی سرد هستند  

2- معمواًل پوست سفید و بی رنگ و 
3- رگ های پنهان دارند 

4- اشتهای زیاد و خوراک فراوان دارند 
5- حسابگر
6- محتاط

7- تجارت پیشه
۸- آرام، منزوی و دارای حرکات کندی می باشند  

9- اهل سازش 
1۰- متأثر از دیگران و بی اراده هستند 

11- کند ذهن و فراموش کارند 
12- راحت و بی قید و شرط به اکثر مسائل هستند 

13- گذشته نگر و بی عالقه به یادگیری می باشند  
 14- عمدتًا چاق هستند  

15- دارای آروغ ترش می باشند  
16- خواب این افراد معمواًل زیاد است 
17- تمایل کم به آب و ترشی دارند  

1۸-  آب دهانشان جاری است و تمایل زیاد به شیرینی و گرمی دارند  
19-  معمواًل مستعد بروز لک سفید در پوست هستند

2۰-  در کارهای گروهی بی حوصله هستند و از اعتماد به نفس پایین 
برخوردارند  

21- بدن این اشخاص غالبا بی مو هستند 
افراد بلغمی از ماست و سایر لبنیات و کاهو نباید زیاد استفاده کنند. ادویه، 

گردو، دارچین، زنجبیل، خرما و زیتون برای این گروه بسیار مفید است.

مزاج رسد و خشک یا سوداوی
1- این افراد عمدتًا الغر هستند  

2- کف دست و پایشان عرق ریزش دارند 
 3- معمواًل از لحاظ روحی و روانی دچار مشکل می شوند 

4- پوست خشک دارند 
 5- انسان هایی انتقام جو، بدبین، حساس و نگران هستند  

6- عمومًا خود خور و درونگرا
7- تیز بین و بادقت همه جانبه 

۸- تمایل کم به معنویات دارند و بدون توان ریسک کردن می باشند
9- وسواس و تردید در این گروه افراد زیاد است  

1۰- ضعف حافظه پیدا می کنند 
11- رگ های دست پنهان 

12- رنگ مو سیاه مات و جو گندمی 
13- معمواًل کم پشت دارند 

14- مزه دهان صبحگاهی شور می باشد 
15- با وجود اشتهای زیاد، کم خوراک بوده و توان هضم غذا در این افراد 

بسیار کم است 
 16- نفخ معده فراوان دارند 

 17- گرایش به شوری و شیرینی دارند 

- مصرف بسیار زیاد فست فود ها و غذاهای آماده، سودا را زیاد می کند 
و شاید یکی از دالیل کم تحملی و پرخاشگری و ناهنجاری های رفتاری 
در نسل جوان، افزایش سودای ناشی از تغذیه ناسالم امروزی است. فرد 
سوداوی باید توت، گوشت گوسفند، ماهی و شربت سکنجبین را در رژیم 
غذایی خود بگنجانند. همچنین گوشت گاو و گوساله کمتر مصرف کند.

۸

ساره پایدارفرد


