
کـه  اینسـت  درسـتش 
سـخن سـردبیر را بـا تشـریح 
بخش هـای مختلف نشـریه 

آغاز کنـم و با یـک تک جمله ی 
»رسـانه مان باشـید« تمـام! امـا 
نمیشـود. به من حق بدهید که 
نتوانم احساسـم را مخفی کنم. 

گاه  هیـچ  بگویـم  بی تعـارف 
حتی تا لحظـه ای کـه در چاپخانه، 

در دسـت گرفتـن اولین نسـخه را به 
انتظار میکشـیدم حدس نمیزدم چنین 

اسـتقبالی را. بی اغراق از همـان روز پخش 
شـماره نخسـت کـه همـه 400 نسـخه نشـریه در 

کمتـر از یـک سـاعت تمـام شـد تـا االن، یعنـی قریب 
به چهار مـاه را بـرای همیـن جمله انتظار کشـیدم تـا بگویـم ممنونم؛ 

متشـکرم؛ سپاسـگزارم! اما هـر چه کلمـات را کـم و زیـاد میکنـم و در کنار هـم میچینم 
نمیتوانند حـق مطلـب را   ادا کنند. اینجـا دقیقا همانجاییسـت که کلمـات قاصرند. از 
این چهـار مـاه گفتم! نمیپرسـید چرا چهـار مـاه؟ چرا یک مـاه نـه؟ حقیقت آن اسـت که 

نـه تهیـه چهـار صفحـه نشـریه 
علیرغـم دشـواری های خاص 
خـود، این مدت طول میکشـد 
و نـه مـا آنچنان سـرمان شـلوغ 
بود کـه نتوانیـم زودتـر از این در 
خدمتتـان باشـیم. بایـد بگویـم 
تنهـا و تنهـا دلیلش مسـئله مالی 
و افزایش وحشـتناک قیمـت کاغذ 
اسـت که در ایـن چنـد مـدت اخیر به 
طـرز وحشـتناکی بـاال رفتـه و مـی رود و 
عالوه بـر آن دانشـگاه نیـز با عدم پشـتیبانی 
مالـی مناسـب، عمـال نشـریات مسـتقل را بـه 
حالت اغمـاء سـوق میدهد بصورتیکـه ماه ها بـا وعده 
افزایـش میـزان ناکافـی سـاپورت مالـی، مـا را به دنبـال خود 
دوانـده انـد و نهایتـا وعـده سـر خرمـن سـال بعـد را میدهند. ایـن تلخی هـا را 
نوشـتم که بگویم این همـه در برابر شـیرینی حمایت و محبت شـما ناچیز اسـت و من 
و تیم گرداورنده نشـریه زخمه در تالشـیم هر چه بهتر و بیشـتر در خدمت شـما باشـیم 
و کالم آخر آنکه رسـانه های مسـتقل با مخاطبان خود رشـد میکنند؛ رسـانه مان باشید!

رام  ال�ب �بـه �تل�گ ـت اک�نال هـای ا�ن�ت �ش ه �باز�گ  �به �بها�ـن
حه 4« »ص�ن

را�ی ما �گ
دو واحد �پولو�ت�یک رسا�ضه ای در مح�ض د�ب�ی

دار�ید دام�ض را هم! ال را �ب سش
�یه ا�ت ا�یع ا�ت�ض و�ت

روش ای �ض ض �ب �ی همه حپ
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شـماره پیشـین 
اگـر خوانـده  را     نشـریه 
باشید و خاطرتان باشد مطلبی 
نوشتیم در باب شـوراء صنفیه 
سنه هزار و دویسـت و اندی هجری 
خورشیدی و از بی مایگی و ناالیقی 
آن نوشتیم و البته از فرط جنبه ی نقد 
پذیری باالی دوسـتان، تا توانسـتیم 
نرمـش کردیـم و طنزش کردیم کـه مبادا 
به کسـی بر بخورد. علی ای حال مدتی از 
چاپ شماره اول گذشته بود که خبر رساندند 
شـماری از حسـودان تنـگ نظـر و عنودان 
بـد گهـر، چـو انداخته انـد کـه منظـور مـا 
صنفـی  شـورای  همـان  صنفیـه  شـوراء  از 
خودمان اسـت و دوسـتان شـورا هـم گله مند 
شـده اند از دسـت ما! مانده ام چـه بگویم؟! 
امـان از جهـل! امـان از مـرض! آخـر شـما دین 
ندارید؟ آزادگـی نیز؟ عقل چه؟ اصـا اینها 
هیچ! چشـم کـه دارید. آخـر ندیده ایـد این 
همـه لیاقـت را؟ فرسـنگ هـا فاصلـه ی میان 
شـوراء صنفیـه کذایـی بـا شـورای صنفـی 
کنونـی را چه؟ چگونـه آن حجـم از درایت 
و کیاسـت را رها کرده ایـد و چسـبیده اید به 
این تشـابه اسـمی ناچیز؟! یادتان رفته در 
همیـن قضیـه سـلف چـه جان فشـانی هـا کـه 
نکـرد همیـن شـورا؟ چـه فشـارهایی کـه با 
نامه هایش به مسئولین دانشگاه نمی آورد؟ 
نمیبینید کیفیت غذاها را؟ لوبیاپلو پنج 
شـنبه ها با آدم حرف میزند. قرمه سبزی را 
دیگـر نگویم؛ چنان لذیذ اسـت کـه گویی 
سـبزی اش را همان روز و همان جـا چیده اند و 
به جهت جا افتادگـی آن قدر می گذارند بپزد 
کـه تمـام گوشـت هایش آب می شـود. آنقـدر 
خـوب پیگیر امـور می شـوند کـه الحمدهلل 
هیچ نیازی بـه تجمع و حـرکات خودجوش 
دانشجویی احساس نشـد. گزاف نیست که 
بگوییـم بـه لحـاظ کارآمـدی تنـه بـه تنه 
مجلس میزند این شورا و از نظر شایستگی 
قابـل قیاس با اعضای شـورای شـهرند و به 
لحاظ عمل به وعده ها حتی یک سـر و گردن 
باالتر از دولت! بازه امتحانات را نمی بینید 
چقـدر فراخ شـده؟ آنقـدر بـرای هـر امتحان 
فرجه داریم کـه مانده ایم با وقـت اضافه اش 
چه کنیم؟ جدیـدا گیم نت هـم زده اند لکن 

نمی شود که همه آن وقت ها را به بازی گذراند. 
باید فکری کرد. نجنبند؛ دانشجویان، در 
این ایام طویـل گرفتار رفیـق ناباب و هزار 
جور کار خاف میشـوند ها! همین چند وقت 
پیـش هم کـه چشـم مان بـه جمـال ایـن خبر 
روشن شد که شـورای صنفی می خواهد برای 
کادر خوابگاه هـا هـم اقـدام کنـد. چـه اقـدام 
پسندیده ای! چقدر هوشـمندانه! نمی دانید 
چقدر ذوق کردم. اشک در چشمانم جمع شده 
بود اصا! همانجا چندین مرتبه سجده شکر 
بـه جـا آوردم. الحمدهلل دیگـر تپـه ای باقی 
نمانده اسـت که ایشـان، به جهت خدمت، به 
یمن ورود و قدومشان مبارک نکرده باشند. 
بـاور کنید انسـان ایـن حجـم از فـداکاری و 
احسـاس مسـئولیت را که می بیند میخواهد 

زار بزنـد. فقـط هـم شـورا نیسـت کـه. همه 
تشکل ها همین طورند. یکی از یکی بهتر! 
نه سیاسـت زده اند و نه پیـاده نظام احزاب و 
جناح هـا! به وقـت ضـرورت و فقـط در جهت 
منافع مردم، اقدام می کنند و الحق و االنصاف 
هر اقدام شـان هـم جریان سـاز اسـت و مانند 
بمـب در کشـور و ایضـا خاورمیانه و آسـیا و 
اوراسیا و جهان اسام و مسیحیت و یهودیت 
و بودائیـت و حتی کفار صـدا میکند. جالب 
اینجاسـت که با وجـود این همـه، حتی نیم 
نگاهی چشـم بـه مناصـب ندارنـد و اگر هم 
بـه زور تیـر و تبـر، صاحـب میـز و پسـتی 
میشـوند محـال اسـت کـه غـرق در سیسـتم 
بشـوند و آرمان هایشـان را فرامـوش کننـد. 
حـاال انصـاف نیسـت ایـن همـه از تشـکل ها 

ولـی  بگوییـم 
از دانشـگاه نه! کـه همانا 

پشت هر شورای صنفی موفقی 
یک دانشـگاه موفق تر ایستاده. 

این نظم در امـور؛ این بودجه های 
فراوان که بحمد اهلل و المّنه در مسـیر 

درست که همانا مسائل آموزشیست خرج 
می شود؛ این نگاه دور از سیاست زدگی به 

تشکل ها و برنامه هایشـان؛ این حمایت 
های همه جانبه از تولیـد و رونق فرهنگ 

که زبانزد خاص و عام شده اسـت؛ همه و همه 
مثال زدنیسـت. فی المثل همین نشـریه؛ در 
ایـن دوران گرانـی چند برابـری کاغـذ و به 
تبع آن گرانی چاپ، آنقدر دانشگاه پشتیبان 
اسـت و تسـهیات ردیف میکند کـه آدم دلش 
می خواهد فقط نشـریه بدهد. فاصله کوتاه 
بین شماره های نشریات نیز موید همین امر 
می باشـد. همین وضـع پوشـش را می بینید 
که این چند وقـت همینطور روز به روز دارد 
بهتر می شـود و متناسـب تر بـا محیط های 
آموزشـی؟ کی قدیم اینطور بود؟ اتفاقا هر 
چه پاچه هـا کوتـاه تـر و آسـتین ها باالتر و 
جلوی مانتو ها بازتر باشـد به استانداردها 
نزدیک تر اسـت؛ تقوا را که دیگر نگویم! 
دامن هـم که آخـر استانداردهاسـت؛ هـم هوا 
بهتر جریـان می یابد و هم از وزن سـنگین 
البسـه کـه حقیقتا کمـر شـکن و جدیدا گردن 
شکن نیز شده اسـت می کاهد. اصا شال را هم 
برداریـد؛ دامـن را نیز هم! شـاید بپرسـید 
پس چـه بپوشـیم؟ حقیقت سـوال خودمان 
هم بـود فلـذا مـا در تیم ایـده پرداز نشـریه 
بعـد از طوفـان هـای فکـری بسـیار بـه این 
نتیجه رسـیدیم که به جهت راحتی هر چه 
بیشتر دانشجویان، پیشنهاد کنیم شلوار 
کردی بـا زیرپیراهنی را نه تنهـا آزاد بلکه 
یـک گام فراتـر گذاشـته و بـه عنـوان لباس 
فرم دانشـجویان مصوب کنند! هم حمایت 
از تولید ایرانیسـت هـم احترام بـه حقوق 
قومیت ها و هم کیست که نداند درس خواندن 
چـه لذتی دارد وقتـی نسـیم در آن میپیچد؟ 
فقط توصیـه میکنیم قبل از ایـن کار پیش 
دسـتی کـرده جایـی ثبتـش کنید کـه درغیر 
اینصورت هاروارد و ام آی تی و غیره بفهمند، 
در مصـادره بـه نفـس آن امـان نخواهنـد داد.

دار�ید؛ ـال را �ب دامـــ�ن را هم !�ش
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ـه هـا کو�تـاه �ت و  ـه �چا�چ ـا هـر �چ ا�ت �ت�ن  ا
ما�ن�تو هـا  لـوی  �ب و  �بـاال�ت  ن ها 

�ـ�ت�ی آ
د�یک �ت  ن د �به ا�ـ�تا�نداردها �ن �باز�ت �با�ش
! دام�ن  و�ی ـر �ن�گ وا را که د�ی�گ ا�ـت؛ �ت�ت
هـم  ا��تا�نداردها�ـت؛  ـر  آ�ن کـه  هـم 
از  هـم  و  یم �یا�بـد  ر�یـان  �ب �بهـرت  هـوا 
�تـا  �ی�ت ��ت کـه  ل�بسـه  ا ن 

�ی �ـ�ن�گ وزن 
ـ��ن  �ش ـردن  کگ د�یـدا  �ب و  ـ��ن  �ش کمـر 
ـال  ـده ا�ـت یم اکهـد. اصـا �ش ن �ش �نـری
هـم! ن  �نـری را  دامـ�ن  �یـد؛  ر دا �ب هـم  را 



را  چـاکان  سـینه  و  مریـدان  از  یکـی  روزی 
پهنـای  بـه  نیشـی  بـا  دوان،  دوان  دیدیـم 
مـوزون  غایـت  بـه  حرکاتـی  و  بـاز  شـانه 
آن چنـان کـه آدمـی را از توصیفـش جمله شـرم 
آیـد از فاصلـه ای نسـبتا بعیـد بـه سـوی مـا 
می آیـد. نزدیـک کـه شـد علـت را جویـا شـده 
فرمودیـم: »بازگـو ببینـم چـه گشـته کـه 
در  و  می خوانـد  خـروس  کبکـت  اینچنیـن 
فیهـا خالدونـت بـزم عروسـی برپاسـت؟« 
مریـد همچنـان کـه نفـس نفـس میـزد عارض 
شـد: »حضرت دبیـر به سـامت باشـد خلق و 
خوی ما کـه معـرف حضـور هسـت؛ می دانید 
تـا چشـم و چالمـان رنـگ اسـکناس نبینـد 
قفـل ایـن زبـان صاحـاب مـرده، بـاز نخواهـد 
مگـر؟  شده اسـت  »چـه  فرمودیـم:  شـد.« 
نشریه شـان  شـده؟  توبیـخ  مقابـل  تشـکل 
توقیـف گشـته؟ راپـورت ایـادی کفـر و ظلم 
سـکوت  باگرفتـه  دیدیـم  آورده ای؟«  را 
کـرده و در جـواب مـا تنهـا بـه بـاال انداختـن 
در  دسـتی  الجـرم  می کنـد.  اکتفـا  ابرویـی 
قضـا  از  درآوریـم؛  پولـی  تـا  بردیـم  جیـب 
پـر از خالـی بـود! بـه جهت اسـراف نگشـتن 
انـرژی، پاچـه را مدتـی خاراندیـم؛ سـپس 
بـه  را  او  و  درآورده  جیـب  از  را  مبـارک  دسـت 
آینـده ای نزدیک وعـده دادیـم بلکه نطقش 
بـاز شـود. مریـد کـه راهـی جـز تمکیـن در 
پیـش روی خویـش نمیدیـد از داخل جیب 
کتـش کاغـذی درآورد و روبرویمـان قـرار 
داد. از قـرار معلـوم فکسـی بـود از طـرف 
صداوسـیما. کاغـذ را کـه خواندیم هوش 
از سـرمان پریـد. دعوتمان کـرده بودند 
تـو  ایـن  دیدیـم  تلیفیزیـون!  بـه 
بمیـری دیگـر همچـون تـو بمیری 
های سـابق نیسـت که فـوق النهایه 
پیـزوری  مصاحبـه  یـک  بـا 
خـط  چنـد  کـردن  ردیـف  و 
شـود  جـور  و  جمـع  مجمـل، 
فلـذا دسـتور دادیـم فـی هذه 
خبـر  را  مریـدان  السـاعه 
کننـد تشـکیل جلسـه 
»یـداهلل  کـه  دهیـم 
الجماعـه«.  مـع 
بعـد  سـاعتی 
همـه  کـه 

جمـع 

شـدند؛ از فرصـت اسـتفاده کـرده و نطقمـان را 
شـروع کردیـم و بعـد از شـرح ماوقـع، نکات 
را جویـا شـدیم. مریـدان را یکـی بـه سـخن 
آمـد کـه: »طـول عمـر همایونـی دراز بـاد بـه 
گمانـم ایـن دعـوت توطئـه ای باشـد شـوم، 
از طـرف ایـادی کفـر و ظلـم حاضر در تشـکل 
مقابـل، به سـبب زمیـن زدن و نهایتا تصرف 
تشـکل متبوع؛ فلـذا ایـن حقیرتقاضـا دارم 
...« دیدیـم دارد خزعبـل می گویـد نطقـش 
را کوتـاه کـرده فرمودیـم: »آخـر ابلـه! صدا و 
سـیما کـه از خودمـان اسـت. مگـر از یـاد بـرده 
ای چنـدی پیـش، رئیسشـان ما را بـه حضور 
گفـت؟  سـخن  مـا  بـا  تفصیـل  بـه  و  طلبیـد 
ندیـدی چـه لبخنـد ملیحـی بـه جنابمـان 
میـزد؟« دیگـری نـدا سـر داد کـه: »بـر فـرض 

کـه رفتیـد و در برنامـه هـم حاضـر شـدید. 
جنابتـان  از  کـه  چیـزی  اولیـن  شـک  بـی 
خواهنـد پرسـید آن اسـت کـه راه بـرون رفـت 
از ایـن مصائـب کـه گریبـان صغیـر و کبیر را 
گرفتـه و رهـا نمی کنـد چیسـت؟ اصـا فکـر 
دهیـد؟«  جـواب  میخواهیـد  چـه  ایـد  کـرده 
بـا تشـر فرمودیـم: »زبـان بـه کام بگیـر! 
جـوری اوضـاع را سـیاه می نمایـی انـگار کـه 
مـا هیـچ نداریـم و چنـان انسـان هـای اولیـه 
اینترنـت  همیـن  گزیده ایـم!  زیسـتن 
فورجـی کـه اکنـون همـه دارنـد را کـی سـابق 
داشـتیم؟ البتـه ناگفتـه نمانـد یـک سـری 
مصائـب هـم هسـت کـه بـرای آنهـم راه حـل 
آن  حـل  راه  »و  پرسـید:  الفـور  فـی  داریـم.« 
چیسـت؟« سـینه ای صـاف کـرده و بـادی بـه 
کام؛  »یـک  فرمودیـم:  انداختـه  غبغـب 

جوانگرایـی!« یکـی از مریـدان انگار 
که نکته ای کشـف 

عرضـه  طعنـه  بـا  و  برخاسـت  باشـد  کـرده 
جوانگرایـی  اگـر  دبیـر!  »حضـرت  داشـت: 
کـه  بـود  مرهـم  هـا  درد  بـرای  تنهایـی  بـه 
از  کـه  فرزندانشـان  و  میمردنـد  هـم  شـاهان 
قضـا جـوان هـم بودند زمـام امـور را در دسـت 
میگرفتنـد لکـن دوبـاره آش همـان آش می شـد 
و کاسـه همان کاسـه بلکه هم بدتـر!« دیدیم 
فرمودیـم  میکنـد  درازی  زبـان  باگرفتـه 
جوابـی  حاضـر  تـا  زننـد  بوسـه  را  لبانـش 
از یـادش بـرود. یـک نفـر نیسـت بـه ایـن 
سـبک عقـل بگویـد آخـر تـا زمانیکـه ایـن 
مدیـران، بـر میـز خـود چسـبیده انـد کـی 
جـا بـرای خدمتگـزاری ما بـاز خواهد شـد؟! 
یکـی  خواسـتیم  فضـا  تلطیـف  جهـت  از 
نکاتـش  هـم  مجلـس  در  حاضـر  نسـوان  از 
»چشـم  داشـت:  معـروض  کنـد.  مطـرح  را 
بدخواهانتـان کـور؛ حضـرت دبیـر  لبـاس 
چـه میخواهند بپوشـند؟« یکـی از مریدان 
دیگـران  از  بیـش  ذکاوت،  و  درایـت  از  کـه 
محظوظ بـود پاسـخ داد: »اینکـه دیگر جای 
سـوال نـدارد؛ کـت و شـلوار! حضـرت دبیـر 
بایـد نشـان دهنـد کـه از هـر جهـت ممکـن، 
آمادگـی پذیـرش مسـئولیت هـای خطیـر را 
دارنـد. فلـذا پیشـنهاد میکنم اگـر عاقمند 
بـه پسـت هـای دیپلماتیـک هسـتید یقـه 
بـاز  آنـرا  اینصـورت  غیـر  در  و  بسـته  را 
گذاریـد ضمنـا فرامـوش نکنیـد کـه عـاوه 

بـر سـیما، صوتتـان نیـز بایـد مناسـب 
احـوال مسـئوالن باشـد. از کلمـات غامض 

و پیچیـده بیشـتر اسـتفاده کنیـد چرا 
که هـر چـه مـردم کمتـر از آن بفهمند به 

مقصـود نزدیکتر اسـت.« احسـنتی 
از  یکـی  کردیـم.  نثـارش  ملوکانـه 

مریدان عارض شـد سـوالی بپرسـد 
لکـن بدیـن جهـت کـه از کثـرت 

سـخنان ملول گشـته بودیم و 
افـزون بر آن صـدای قـار و قور 

بلنـد  نیـز  مبـارک  شـکم 
شـده بـود ختم جلسـه را 

بـاب  از  و  کـرده  اعـام 
تنـاول وعـده نهار 

روان  سـلف  بـه 
. . . گشـتیم
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�یسـت؟«  �ـ�ید: »و راه �ل آن �چ ـور �چ  �ن ال�ن
ـب  �بعن �ـ�ی�نه ای صـاف کـرده و �بـادی �بـه �ن
 »! را�ی وا�ن�گ : »�یـک الکم؛ �ب رمـود�ی �تـه �ن ا�ندا�ن
ـف  ر کـه �ن��تـه ای کسش �یـی از مر�یـدان ا�نـاگ
ـه  ا�ـت و �بـا طع�نـه �رصن �ن ـد �ب کـرده �با�ش
ـرا�ی �به  وا�ن�گ ـر �ب ! اکگ ت د�بـری ـت: »�ـ�ن دا�ش
ـاهان  ای درد هـا مرهـم �بـود کـه �ش �ت�نهـا�ی �ب
ـا  �ن ـان کـه از �ت رز�ندا�نسش هـم م�یمرد�نـد و �ن
ـوان هـم �بود�نـد زمـام امـور را در د�ـت  �ب
آش  همـان  آش  دو�بـاره  ل�ـ�ن  �ت�نـد  ر�ن م�ی�گ
»! ـد و اک�ـه همان اک�ـه �بل�ه هم �بـد�ت یم �ش
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شـاید خیلـی از شـما فیلـم »دیکتاتـور« را دیـده 
باشـید. من هـم دیـده ام. البتـه تـا اواسـطش. یادم 
هـم نمی آیـد چـرا فیلـم را تـا آخـر ندیـدم و حتی 
خیلـی از اتفاقـات آن را هـم بـه خاطـر نمـی آورم اما 
ایـن صحنـه از فیلـم را خیلـی خـوب بـه یـاد دارم.

دیکتاتـور ایـن فیلـم، کـه دوسـت داشـت بیشـتر 
شـرکت  بـا  گرفـت  تصمیـم  شـود  دیـده  بقیـه  از 
بزنـد  رقـم  را  اتفـاق  ایـن  ماراتـون  مسـابقات  در 
ماراتـون  در  پیـروزی  بـرای  شانسـی  چـون  ولـی 
»بین المللـی« در اسـتادیوم صدهزارنفـری بـرای 
در  را  »داخلـی«  ماراتونـی  نبـود،  قائـل  خـود 
اسـتادیومی هزارنفـری بـا حضور خـودش برگزار 
کرد بلکه بتوانـد مقـام اول را مال خود کنـد. با این 
شـرایط که خودش زودتـر از بقیه شـرکت کنندگان 
شـروع بـه حرکـت می کـرد؛ هـر رقیبـی کـه بـه او 
نزدیـک می شـد را بـا کلـت مـی زد و نهایتـا  هـم که 
از رسـیدن به خط پایان خسـته شـد بود دسـتور داد 
تا خـط پایـان را بـه سـوی او بیاورنـد و در آخر هم 

خوشـحال تریـن فـرد داخـل کادر بـود.
فیلـم  از  صحنـه  ایـن  بـه  کـه  موقعـی  شـاید 
می خندیدیـد فکـر نمی کردیـد روزی در واقعیـت 
بگویـم  بایـد  امـا  بیفتـد.  اتفاقـی  چنیـن  هـم 
شـما   چشـم  جلـوی  حتـی  و  افتـاده  اتفـاق  ایـن 
نـگاه  بیشـتری  دقـت  بـا  کافیسـت  فقـط  اسـت. 

و  بین المللـی  ماراتـون  آن  را  تلگـرام  اگـر  کنیـد. 
در  داخلـی  ماراتـون  آن  را  داخلـی  پیام رسـان های 
نظـر بگیریـد می توانیـد مثالـی از ایـن واقعـه را 
ببینیـد. البته شـروع زودهنـگام ماراتـون را هم 
می تـوان تبلیغـات گسـترده کانال هـای حکومتی 
در پیام رسـان های داخلـی، شـلیک بـه رقبـا را هـم 
می تـوان حـذف کانال های ناهمسـو و رسـاندن خط 
پایـان را هـم می تـوان تقدیـر و قدردانـی از خـود                  

دانسـت. داخلـی  بـرج  و  پرخـرج  همایشـات  در 
کـه  کـرد  برداشـت  این گونـه  می تـوان  واقـع  در 
همـه  ایـن  بـا  کـه  حکومتـی  رسـانه ای  کانال هـای 
بـا  رقابـت  تـوان  قـدرت،  و  پرسـنل  بودجـه، 
جـای  بـه  نداشـتند،  را  ضدانقـاب  کانال هـای 
تقویت خـود، بـرای اول شـدن در رقابِت دیده شـدن 
در مقابـل مخاطـب چهل میلیون نفـری، ترجیـح 
دادند بـا ترک میـدان، تمامـی آن را به رقیـب بدهند 
و برونـد بـرای خـود میـدان جدیـدی ایجـاد کنند 
کـه یـک دهـم تلگـرام هـم مخاطـب نـدارد؛ بلکه 
خاطـر  همیـن  بـه  شـوند.  اول  آنجـا  در  بتواننـد 
بـا اولیـن باخـت خـود در ایـن رقابـت، بـا عجلـه، 
پیام رسـان های  بـه  دسـته جمعی  و  فکـر  بـدون 
نامطلوب داخلـی کوچ کردنـد. انگار یادشـان رفته 
بـود »تـا ظلـم و کفـر هسـت، مبـارزه هسـت و تـا 
مبـارزه هسـت، اینها هـم بایـد باشـند«. نتیجه 

کانال هـای  بـرای  عرصـه  شـدن  بـاز  حرکـت  ایـن 
ضدانقـاب بـود. مخاطبـان هـم کـه خوراکـی جز 
این کانال هـا برایشـان باقـی نمانده بـود مجبور 

کننـد. بـاور  را  حرف هایشـان  شـدند 
اینبار برخـاف دفعـه قبل کـه توییتـر را فیلتر 
کردنـد و همگـی رفتنـد و پس از حدود هشـت سـال 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بایـد بازگردنـد، 
حـاال بسـیاری از کانال هایـی کـه از تلگـرام رفتـه 
اشـتباه  بـه  سـال  یـک  حـدود  گذشـت  بـا  بودنـد 
خـود پـی برده انـد و برگشـتند. حـاال بگذریـم 
بـا  می خواهنـد  چگونـه  کـه  موضـوع  ایـن  از 
مخاطبانشـان، کـه حتـی ممکن اسـت در ایـن مدت 
برقـرار  ارتبـاط  کرده انـد،  پیـدا  زاویـه  آنهـا  بـا 

. کننـد
البتـه هنـوز عـده ای از ایـن کانال هـا بر رفتنشـان 
پا فشـاری می کننـد، مثـل آنها مثـل فردیسـت که 
سـرگذر،  زمین خورده و بـرای اینکه ضایع نشـود 
تـا خانـه اش سـینه خیز مـی رود، کـه البتـه زیـاد 
هـم مهـم نیسـتند. آن ها اهـل مبـارزه نیسـتند. 
ملـل  سـازمان  عضـو  بایـد  نـه  بـود  این هـا  دسـت 
در  نـه  کنیـم،  شـرکت  المپیـک  در  نـه  باشـیم، 
کنیـم  برداشـت  را  گاز  از  سـهممان  پارس جنوبـی 
و حتـی نبایـد در اسـرائیل بـرای نبـرد حاضـر 

شـویم. آن هـا را جـدی نگیریـد.

د�ی�ــ�تا�تور
رام ال�ب �به �تل�گ ت اک�نال های ا�ن�ت �ش �به �بها�نه �باز�گ

ه �بدی ل�بت رو  �ت�ش ود�تو �بلرزون �با�با!«؛ »یه و�ت ون �با�با!«؛ »حن ن حب
»وای �بد�نو �ب�ب�ی

رش �بده س�یس!« !«؛ »�ب�یا �ت �ب�ی�ب
ن همه ا�ب�تذال را  م م�یک�ن از ا�ی مان �ش ذ م�ی�نو�یسم و هم�ن �یف که �ب ساحت اک�ن ن اراحب ا�ی
ا  ب ه؟ هما�ن �گ وا�نده ا�ند حاال؟ دا�نسش ا حن وا�ن ک�ده ا�ند؟ ک�ب س�تا�ن هم�ن ه د�ب�ی چ �ت �ب �یک �ده دحن
ن �چیل �تک�ن�یک 

ه؟ هم�ی �گ د؟ کدام دا�نسش د مملکت �باسش ت و رسش �ن �ار �بود صف اول �چ�ی�ش که �ت
ری  ن �چیل �تک�ن�یک که روزاکگ

و�ی�ید؟ ص�� ور را م�یکگ ه های ص�نع�ت کسش �گ ودمان؟ مادر دا�نسش ��بالت را �نظاره م�یک�ند؟ �بعد؛ حن �ن ن حن ��یاد مطال�بات م�دم �بود حاال �باال آوردن ا�ی ه �ن م�یعاداکگ
وی  وب ح�اج �به آ�ب �ت�ند حچ �ت داسش �ت�ید و�ت �یف داسش ا �ت�ش ا ک�ب ا�یان مس�ئول! �ش اح�یا�نا آ�ت
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واه�ند  ن لطی �ب و �ن�یس�ت�ند ه� �ن �ب ون دا�نسش ش ک�ن�ند؟ �یع�ن حچ ار م�ن�ت�ش �ت�ن وا�ن�ند و �با ا�ن ن �ب
و�یان، موس�ی�ت  �ب �ض �بده�ید �تا دا�نسش �ند سا��ت هم �به ما �ت ه را حچ �گ ود دا�نسش ا�یان یم ک�ن�ند؟ یم سش �ا ک�ن�ند؟ آ�ت �نامه احب وز �ندادن، �ب س از م�ب لک ها �بدون �ت ا�ن �ب�نواز�ند و �تسش اص�یل ا�ی

 ها؟!
ن

�یف سایس ما�نک� �ی�بون آزاد �ب�یا�ید �نه اراحب ، صدای �ت
ن

ود از ص�� مس�ئول! یم سش

�یه ا�ت ا�یع ا�ت�ن و�ت


