


ــا  ــوص و ب ــا خل ــق ، ب ــا عش ــی ب روزگاری مردمان

صاحبامتیاز:بسیجدانشجوییدانشگاهصنعتیشاهرود

ــه  ــان را ب ــن انس ــواره ذه ــه هم ــی ک پرسش
خــود مشــغول کــرده و اندیشــمندان در طــول 
تاریــخ پاســخ هــای مختلفــی بــه آن داده انــد.
در زبــان فارســی هنــر کلمــه ای اســت مرکــب 
از )هــو( : بــه معنــای ُحســن، زیبایی،فضیلــت 
ــی و  ــوند نرینگ ــر( : پس ــت و )ن ــرافت اس و ش
ــا  ــن، ب ــب حس ــای صاح ــه معن ــب آن ب ترکی

ــت . ــرافتمند اس ــت و ش فضیل
ــش  ــی گنجــوی در یکــی از ســروده های نظام

ــد:  در مخــزن االســرار مــی گوی
هســت عیــب  و  هنــر  چیــزی  همــه  در 
بدســت آری  هنــر  تــا  مبیــن  عیــب 
ــل  ــی در مقاب ــر را مفهوم ــان، هن ــا و ادیب قدم
عیــب و بــه معنــای کمــال و فضیلــت اعتبــار 

 . می کرده انــد 
شــهید ســید مرتضــی آوینــی در تعریــف هنــر 

مــی نویســد:

ــر را متشــکل  ــوان هن ــی ت ــان دیگــر م ــه بی ب
ــه در  ــب دانســت ک ــوا و قال از دو عنصــر محت
ــا  ــکل ب ــب و ش ــت و در قال ــا معرف ــوا ب محت

ــت . ــورده اس ــد خ ــی پیون زیبای
هنــر ایرانــی اســامی در ســایه ی معرفــت بــه 
ــود  ــی ش ــف م ــه آن تعری ــد ب ــت و تعه حقیق
ــه  ــی ک ــر غرب ــا هن ــی آن ب ــاوت معنای و تف
ــرار دارد  ــتی ق ــرات اومانیس ــه اش در تفک ریش

ــت . ــن اس در همی
شــهید آوینــی در نقــد هنــر غربــی و رد ایــن 
اندیشــه کــه هنــر و هنرمنــد بــه چیــزی 

ــد: ــی نویس ــت م ــد نیس متعه

ــی  ــر مدع ــه در کار هن ــان ک  آن
انــد  شــده  تعهــد«  »عــدم 
درســت در ایــن داعیــه خویــش 
ــه، در  ــر ن ــد اگ ــیده ان نیاندیش
مــی یافتنــد کــه گریــز از تعهــد 
در عالــم محــال اســت . هنرمنــد 
بایــد از »غــرض اندیشــی « آزاد 
باشــد، امــا در عیــن حــال 
ــی  ــد اجتماع ــن تعه ــر عی هن
اســت چــرا کــه وجــود انســان 
عیــن تعهــد اســت و هنــر نیــز 
ــی  ــان نم ــوه انس ــه جل ــه مثاب ب
ــد .  ــارغ باش ــد ف ــد از تعه توان
حقیقــت  تبییــن  در  ایشــان 
وسرچشــمه ی هنــر جدیــد مــی 

ــد: نویس
 هنــر جدیــد خــاص عالــم 
جدیــد اســت. هنــر جدیــد 
ــر  ــت. هن ــوژی اس ــود تکنول مول
ــت .  ــواص اس ــر خ ــد هن جدی
ــد . . .  ــی کنن ــش نم ــوام درک ع
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 هرن چیست؟ 

هنــر در اوایــل قــرن نوزدهــم فریاد 
برداشــتند کــه: هنر وســیله نیســت 
هــدف اســت، فایــده هنــر زیبایــی 
اســت و همیــن کافــی اســت و 
زیبایــی را نیــز چنیــن تعریــف 
ــدی  ــز مفی ــر چی ــه : ه ــد ک کردن
زشــت اســت و تنهــا اشــیایی 
ــه  ــه ب ــتند ک ــا هس ــا زیب حقیقت
ــن  ــد، اولی ــده ای نیاین ــچ فای هی
ــر  ــی هن ــت جدای ــا را در جه گام ه
و  برداشــتند  انســان  حیــات  از 
چنیــن شــد کــه آثــار هنــری 
ــی در  ــده اجتماع ــچ فای ــدون هی ب
ــوزه و  ــام م ــه ن ــی ب ــدگاه های تبعی
ــا در  ــد و اینه ــع آمدن ــری جم گال
حالــی اســت کــه هنــر عیــن تعهــد 
اجتماعــی اســت. چــرا کــه وجــود 
ــر  انســان عیــن تعهــد اســت و هن
نیــز بــه مثابــه جلــوه انســان نمــی 

ــد. ــارغ باش ــدات ف ــد از تعه توان

ــت،  ــت اس ــیدایی حقیق ــر، ش هن
آن  بیــان  قــدرت  بــا  همــراه 
ــر  ــد: هن ــان می گوی ــیدایی. ایش ش
یــاد بهشــت اســت و نوحــه ی 
زبــان  هنــر  فــراق.  در  انســان 
غربــت بنــی آدم اســت در فرقــت از 
دارالقــرار و از همیــن روی همــه بــا 
آن انــس دارنــد. چــه در کالم جلــوه 
کنــد، چــه در لحــن و چــه در نقش. 
انســی دیرینــه بــه قدمــت جهــان. 
ــت و  ــی اس ــی زبان ــان ب ــر، زب هن

ــی. ــم زبان ــان ه زب
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سام
روزگاری مردمانــی بــا عشــق ، بــا خلــوص و بــا ایمــان 
ــدم  ــل ق ــا باط ــه ب ــای مقابل ــه ه ــه جبه ــدا ب ــه خ ب
گذاشــتند و در ایــن راه از خــون خــود مایــه گذاشــته 
و مســیری گلگــون شــده بــرای مــا بــه ارث گذاشــتند 
ــم  ــا نمیتوانی ــا م ــت آی ــن اس ــی ای ــوال اساس ــا س ام
ــه ای  ــا اصــا جبه ــم ؟ آی ــه ای شمشــیر بزنی در جبه
وجــود دارد ؟ بلــه وجــود دارد ، امــروز جبهــه ای کــه 
بایــد در آن خاکریــز بنــا کنیــم جبهــه فرهنــگ اســت، 
جایــی کــه دشــمن مــا را غافــل دیــده و بدیهــی اســت 
کــه ایــن خــا را مغتنــم مــی شــمارد، حملــه میکنــد، 
ــع  ــع و قم ــان را قل ــاخت هایم ــزد ، زیرس ــون میری خ
میکنــد و آرمــان هایمــان را مــورد هــدف قــرار میدهــد 
ــای آن  ــی را ج ــد و بنای ــب میکن ــد تخری ــا میتوان و ت
میســازد کــه خــود میپســندد و منافــع اش را تامیــن 
ــه  ــا ب میکنــد؛ پــس نقــش مــا چیســت ؟ بنشــینیم ت
ــا  ــعی م ــد ؟ س ــوذ کن ــم نف ــان ه ــه هایم درون خان
ــارزه و  ــو راه مب ــن نح ــه بهتری ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ب
ــه  ــکار مقابل ــر م ــا مک ــم و ب ــی را برگزینی بازدارندگ
ــدا  ــد و خ ــر کردن ــدا مک ــا خ ــان ب ــه ]یهودی ــم ک کنی
هــم در مقابــل بــا آن هــا مکــر کــرد و از همــه کــس 
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بسم الله الرحمن الرحیم

ــوَم الِقَیاَمــِة  ــاِر، َو یَ ــی النَّ ــًة یَدُعــوَن إِلَ َو َجَعلَناُهــم أَِئَّ

َل یُنــَروَن.

ــی  ــدار فســاد و ب ــا رسدم ــم ت ــدان دادی ــا می ــه آن ه ب

ــد.  ــوت بکنن ــش دع ــه آت ــردم را ب ــوند و م ــی بش دین

روز قیامــت هــم، هیــچ کســی یــاری شــان منــی کنــد. 

)قََصــص، 41(

ــر ســر  ــا ب ــن روزه ــه ای مذاکــره؛ کلمــه ای ک
ــامی  ــام اس ــر نظ ــاده و از رهب ــا افت ــان ه زب
ــکا از آن  ــم آمری ــردمداران رژی ــا س ــه، ت گرفت
ــه  ــوالی ک ــد. س ــی آورن ــان م ــه می ــخن ب س
بــرای ذهــن دنبــال کننــدگان ایــن خبــر بــه 
ــه  ــد ایــن اســت کــه مذاکــره ب وجــود مــی آی
چــه صــورت اســت؟ وظیفــه مــا بعنــوان یــک 
ایرانــی چیســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن قبیــل 
ــکات را  ــری ن ــم یکس ــی دان ــواالت الزم م س

ــم. بازگــو کن
ــه  ــری، ب ــادی/ 488 قم ــال 1095 می در س
دســتور پــاپ، شــاهان و نجبــای اروپایــی 
جهــت تصــرف ســرزمین فلســطین -کــه جــزو 
ممالــک نظــام متحــد و یکپارچــه اســامی بــه 
شــمار مــی آمــد - بــه یکبــاره بــا هــم اتحــاد 
ــر سلســله  ــد و آغازگ ــی را تشــکیل دادن بزرگ
ــول  ــال ط ــه 196 س ــدند ک ــی ش ــگ های جن
کشــید و امــروزه آن را جنــگ هــای صلیبــی 
مــی نامنــد. بمانــد کــه در انتهــا هــم شکســت 

ــا نهایــت حقــارت، نقشــه جنــگ  خوردنــد و ب
جهانــی دوم را کشــیدند تــا بــا مظلــوم نمایــی 
خــاک ســرزمین مقــدس را بدســت آورنــد )ان 
شــاء ا... اگــر عمــری بــود بــه تفصیــل در ایــن 
ــه  ــوالی ک ــن س ــم پرداخــت(؛ لک ــورد خواه م
ــن  ــد ای ــی آی ــود م ــه بوج ــن نخب ــرای ذه ب
ــن اســت دشــمن در  ــه چطــور ممک اســت ک
آن گذشــته دور،  نتوانســته باشــد طــی 196 
ــی در طــی  ــدف خــود برســد ول ــه ه ــال ب س
ــه  ــاله توانســته  ب ــر از 7 س ــگ کمت ــک جن ی
ایــن هــدف برســد؟ جــواب ایــن ســوال 
ــه علــل پیشــین  ســاده اســت، کافــی اســت ب
شکســت دقــت کنیــد تــا جلــوی تکــرار آن را 
بگیریــد: تغییــر اســتراتژی از ظالــم بــه مظلــوم 
و نداشــتن یــک دشــمن و یــک مانــع بــزرگ 
ــی  ــان م ــه هدفت ــما را ب ــان ش ــر راهت در س

رســاند.
ــاد  ــا از اتح ــی ه ــوص روم ــان و بخص اروپایی
ــود  ــت خ ــران مملک ــن س ــادی بی ــیار زی بس
ــت آن  ــا مزی ــاید تنه ــد و ش ــی بردن ــره م به
هــا در برابــر حکومــت قدرتمنــد اســامی 
ــس  ــه ح ــت، چراک ــوده اس ــوع ب ــن موض همی
نــوع  از  پرســتی  وطــن  یــا  ناسیونالیســم 
افراطــی آن بــه نحــوی کــه بــا عقیــده کثیــف 
تمــام  باشــد،  خــورده  گــره  صهیونیســیم 
حاکمــان را بــرای ســلطه بــر جهــان بــه قصــد 
اعمــال نفــوذ و قــدرت بیشــتر و کســب ثــروت 
ــد. ــی کن ــل م ــس العم ــه عک ــیار، وادار ب بس
در آن زمــان )جنــگ جهانــی دوم( کشــورمان 
ــران بازیچــه دســت هــای کثیــف اســتعمار  ای
شــده بــود و بدیهــی اســت کــه بــدون وجــود 
یــک حکومــت مرکــزی قدرتمنــد کــه عالمانــه 
جلــوی دشــمنان را بگیــرد، عمــا هیــچ 

ــه  ــد ک ــر نخواهــد آم ــردم ب کاری از دســت م
ــه  ــتند و نقش ــمن بایس ــوی دش ــد جل بخواهن
هــای شــومش را خنثــی کننــد؛ امــا آیــا 
امــروز هــم وضــع همیــن اســت؟ جــواب ســاده 

ــر. اســت: خی
ــاگاه  ــه ن ــت ب ــن وضعی ــد در ای ــس چــرا بای پ
حــرف از مذاکــره بــا دشــمنی کــه از همیشــه 
ــم  ــد؟ آن ه ــان آی ــه می ــت ب ــر اس ــف ت ضعی
امنیــت مــردم )برجــام  بــا  ســر ریســک 
موشــکی(؛ دلیــل ایــن موضــوع ناتوانــی کشــور 
و حکومــت نیســت، کســانی کــه ایــن حــرف 
ــان  ــی بســوادی خــود اذع ــه ب ــد ب را مــی زنن
ــه طــور قطــع  ــران اگــر ب میکننــد، چراکــه ای
نگوییــم ثروتمنــد تریــن کشــور جهــان اســت 
ــور  ــن کش ــد تری ــت از ثروتمن ــوان گف ــی ت م
ــر نفــت  ــه دلیــل ذخای هــای جهــان اســت )ب
ــراوان(  ــادن ف ــی و مع ــع جغرافیای و گاز و مناب
لکــن چــه دلیلــی بجــز تــرس و خیانــت مــی 

ــد؟ ــته باش ــود داش ــد وج توان
ــار  ــر ب ــردم دیگ ــه م ــده ک ــت آن نش ــا وق آی
متحــد شــوند و دســت ایــن مســئولین خائــن، 
ایــن #موریانه_های_نفــوذ را از ایــن کشــور 

ــد؟ قطــع کنن
امام علی )ع(:

شــگفتا؛ ســوگند بــه خــدا، اجتمــاع ایــن قــوم 
ــان،  ــما از حقت ــی ش ــان و پراکندگ ــر باطلش ب
قلــب را مــی میرانــد و انــدوه را بــه درون 
آدمــی مــی کشــاند؛ زشــتی و انــدوه بــر شــما 

ــاد! ب
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مذاکره
ممنوع!

باکولــه بــاری از گنــاه رو بــه ضریحــی طایــی  دســت بــر ســینه حاکــی از غمــی شــگرف، 
نمیدانــم باکدامیــن رو ، امــا بــا دلــی سرشــار از ندامــت ، از گناهانــی عظیــم و متعــدد آمــده 

بــودم تــا بــاری دیگــر عطوفــت ورحمتــش شــامل حالــم شــود، بــی اختیــار اشــکی از گونــه ام 
مــی ریــزد از تصــور آنچــه برخــود روا داشــته بــودم، از ظلمــی کــه در حــق خویــش ادا نمــودم 

و عــزت نفــس آدمیتــم را بــرای لذتــی کوتــاه بــه دســت بــاد ســپرده بــودم؛ 
ــان   ــت ناگه ــاره اش هویداس ــال زارش از رخس ــه ح ــوال ک ــوش اح ــده ای ناخ ــم ... بن ــن من ای

لرزیــدم برخــود کــه مبــادا ایــن بــار همچــون بارهــای دیگــر و بارهــای دیگــرش توبــه شــکنی 
ــی کــه فرســنگ هــا در ره  ــی، توی ــن توی ــه ســخن درآمــد کــه ای ــم ب ــی درون ــا ندای ــم، ام کن
مــا بــه راه شــده ای، تویــی کــه کارنامــه اعمالــت را بــه ســان ظلمــت شــب نــزد مــا آورده ای، 
ــدم ــرط ع ــه ش ــه کاران را ب ــه گن ــد توب ــیمانی و خداون ــه پش ــی ک ــن واقف ــز برای ــود نی توخ

  تکرارش می بخشد پس بازا، بازا که در این خانه به رویت بازاست 
       بازا ... بازا ... 

        صدبار اگرتوبه شکستی بازا ...
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چنــدی پیــش بعــد از مــدت هــا فرصت 
ــروم ،  ــود ب ــدار خ ــه دی ــا ب ــد ت آن ش
ــرق  ــم چشــمانم غ ــی خــود را یافت وقت
در ســیاب و قلبــم زیــر گل پنهــان 
ــه گل  ــب ســیل زده ی ب ــن قل ــود و ای ب
ــیاب را  ــون، س ــای خ ــه ج ــته ب نشس
ــرد  ــی ک ــاژ م ــم پمپ ــه درون رگ های ب
و ِگل و الی تمــام اعضــا و جوارحــم 
ــتانم  ــود، دس ــه ب ــارت گرفت ــه اس را ب
ــوش  ــم را، گ ــم های ــم را، چش را، پاهای

ــه ام را .. ــم را، اندیش های
ــم،  ــی رفت ــودم م ــاف خ ــه مص ــد ب بای
بایــد بــه اندیشــه ام مــی فهمانــدم کــه 
ــت  ــیاب اس ــرق در س ــو غ ــه ی ت خان
پــس لبــاس رزم بپــوش و قلبــت را 
ــه ام را  ــده، اندیش ــات ب ــارت نج از اس
همــراه کــردم، مصــاف، مصــاف ســختی 

بــود، امــا هــر چــه زمــان مــی گذشــت مــن 
راه و رســم مبــارزه را بهتــر مــی آموختــم 
ــه گل  ــِن ب ــای بیشــتری از م و قســمت ه
ــی  ــردم، وقت ــی ک ــح  م ــته ام را فت نشس
قلبــم آزاد شــد و بــه خــود پاکســازی 
شــده ام رســیدم دیــدم اصــا اینجــا )مــن( 
ــه  ــت هم ــه هس ــر چ ــدارد و ه ــود ن وج
)اوســت( و اوســت علــت و غایــت ایــن 
شــور و جاذبــه ی بــه خــود رســیدن، 

سرمســت در شــوق رســیدن بــه او 
بــودم کــه ناگهــان صدایــی رســا تمــام 
ــه تســخیر خــود در آورد : وجــودم را ب

امید را خدا آزاد کرد ...
ــن  ــده و ای ــِن او ش ــن م ــد ای ــال بای ح
گوهــر بــاز یافتــه را حفــظ کنــم و ایــن 
ــذت  ــا ل ــت ام ــخت اس ــه س کار گرچ
بخــش اســت، لــذت بــا او بــودن تمــام 

ــازد . ــی س ــان م ــش را آس ــختی های س
#جهاد_اکبر

#اردوی_جهادی_پلدختر
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ــد                       ــی مان ــض« باق ــه دل در«بغ ــی ک وقت
پاییــزی                       بــوران  آن  کــه  وقتــی 
را                            هایــش  رنــگ  هــم  خــزان  وقتــی 
زردالــو                                     پیــر  درخــت  وقتــی 
مانــد                              خالــی  اقیانــوس  کــه  وقتــی 
وقتــی کــه خــاک پیــر و بــی حاصــل                         
ریخــت                            آرزوهــا  ســقف  کــه  وقتــی 
انســان                                دل  در  رویــا  کــه  وقتــی 
شــد                                  لــه  هــا  اللــه  غــرور  وقتــی 
اللــه                                  نشــد  دیگــر  هــا  اللــه  آن 
شــد                              پرپــر  احســاس  گل  وقتــی 
واژه                              از«انســان«فقط  کــه  وقتــی 
دیگــر                                قفــس  در  کبوتــر  وقتــی 
شــد                               وا  قفــس  کــه  زمانــی  حتــی 
بســت                             را  پــر  و  بــال  کبوتــر  وقتــی 
داد                            جــان  قفــس  در  امیــدی  نــا  از 
میمیــرد                              پروانــه  زمــان  ایــن  در 
بــار                               ایــن  میشــود  ســلطان  روبــاه 
میبنــدد                                   تــار  محبــت  ســقف 
ــت                          ــان اس ــر ازج ــا و پ ــه نوپ ــقی ک عش
یخبنــدان                            دوران  چنیــن  ایــن  در 
بــر ایــن زمیــن خشــک بــی حاصــل                          
نمیروینــد                                 دیگــر  هــا  اللــه  آن 
گــردد                                نمــی  بــر  دریــا  بــه  ماهــی 

وقتــی بهــاران هــم عقــب افتــاد
افتــاد عقــب  بــاران  آمد،ولــی 
بــرد مــا  ی  کاشــانه  از  بــاد  بــا 
بهاران،مــرد از  امیــدی  نــا  بــا 
ماهــی بــه تنــگ و حــوض قانــع شــد
شــد مانــع  آاللــه  رویــش  از 
طوفان،طــراوت را بــه صحــرا بــرد
مــرد نهایــت  تــا  اول  مــرگ  بــا 
بــاد زمخــت  هــای  لگــد  زیــر 
آبــاد نگشــت  دیگــر  زار  اللــه  آن 
گلبــرگ هایــش زیــر پاهــا مانــد
ــد ــا مان ــت ه ــگ لغ ــن فرهن در مت
خشــکید کردنــش  پــر،وا  اّمیــِد 
ترســید هــوا  در  پرگشــودن  از 
 قفــس کاشــانه ی او شــد

ً
رســما

ــد ــه ی او ش ــم خان ــد و ه ــرگ آم م
پیلــه دل  از  رهایــی  از  قبــل 

حیلــه  میشــود  شــیران  ابــزار 
میگیــرد خــاک  و  گــرد  آیینــه 
ــرد ــه میمی ــم در نطف ــت غ ــا دس ب
آیــد اگــر  هــم  بهــاری  حتــی 
آیــد اگــر  هــم  هــزاری  بــاران 
نمیگیــرد جــان  دیگــر  پروانــه 
ایمــان بــه دل اســکان نمیگیــرد

ُبغض:

میــرود  جانــم  ارام  کــه  و  ر اهســته  قیمتــا  ای 
وانــم میــرود  وح و ر خ رشــد تــو ر همــراه نــر

 
ســیر صعــودی ات چنــان دردی بــه قلبــم مینهــد 
ود ــی ر ــتخوانم م ــا اس ــتم ت ــش از پوس ــه نی ــی ک گوی

گفتــم بــه نیرنــگ و فســون پنهــان کنــم درماندگــی
ود پنهــان نمیمانــد کــه پــول  چــون مادیانــم مــی ر

گفتــم بگریــم تــا ابــد چــون خــر فــرو ماندم بــه گل
ود چــون که کنــون همراه پول آن دلســتان هــم می ر

مــردم فغــان بــر حــال مــا الیــق نبودیــم ســال هــا
ود ر دیدگانــم مــی  بــر  نادمــی،  تیــغ  دردا کــه 
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پاهایــش دیگرتــوان نداشــت، 
ــد،  ــل کن ــته اش راتحم ــن خس ت
تخــت  روزگار  بــد  ازشــانس 
ســنگ  بــود  شــده  نرمــش 
خیابــان،  گوشــه  در  ســفتی 
بغــل  را  زانوهایــش  همانجــا 
ــش  ــگاه معصوم ــا ن ــت و ب گرف
گل  خریــد  طلــب  رهگــذران  از 

مــی کــرد.
شــاید اگــر پــدری داشــت کــه 
باشــد  پشــتش  شــیر  مثــل 
خــم  را  او  زندگــی  زود  انقــدر 
نمیکــرد امــا تنهــا یــک مــادر 
مریــض برایــش مانــده بــود.
اخم هــای رهگــذران وجــودش 
جغــد  انــگار  ســوزاند.  مــی  را 
شــومی در زندگــی اش آوازمــی 

ســرود.
گل هایــی کــه بــه چشــم دیگران 
ــرای  ــد، ب ــرای خری ــود ب ــی ب کاالی
اوحکــم لقمــه نانــی را داشــت 
کــه بایــد بــادرد هایــش بخــورد 
تــا بتوانــد زنــده بمانــد زیــرا 

ــود. ــردن کار او نب ــی ک زندگ
دختــر درامتــداد شــهر میــان 
ــان  ــرق خودش ــه غ ــی ک آدم های
گل  خواســت  مــی  بودنــد 
بفروشــد هیچکــس او را نمــی 
تماشــای  محــو  همــه  دیــد 
زیبایــی هــای مصنوعــی اطــراف 

بودنــد.
روبــروی خانــه ای نشســت، از 
ــه  ــی ک ــمانش مرواریدهای چش
ناشــی از دل تکــه تکه شــده اش 
صدایــی  شــد،  جــاری  بــود 
توجــه اش راجلــب کــرد، صــدای 
ــد،  ــرون می آم ــه بی ــث ازخان بح
انگشــت اشــاره زنی به ســویش 
ــت  ــدش را نصحی ــه فرزن ــد ک آم
عبــرت  درس  بــرای  کــرد،  مــی 
دردهــای  داشــت  دختــرش، 
باهــر  زد  مــی  ورق  را  دختــرک 
ــک  ــب کوچ ــر قل ــری ب ــرف تی ح

معدن95 امیرحسینخسرویان

در انتـظارآفـتاب...

دختــر فــرو مــی رفــت، قیمــت 
شکســتن غــرور دختــرک را داد 
و او را ازخانــه بیــرون انداخــت، 
ــا  ــادرش را ب ــای م ــول داروه اوپ
معاملــه  اش  کودکانــه  غــرور 

ــرد. ک
در راه بازگشــت همانطــور کــه 

ــرد  ــردی میک ــان دوره گ در خیاب
مــی  ازخــود  را  ایــن  مــدام 
پرســید کــه تاریکــی چــه زمــان از 
زندگــی اش کنــار میــرود و آفتاب 

ــد. ــی بخش ــنی م ــه آن روش ب
شــایدم  دور،  خیلــی  شــاید 

. . . قــت هیچو

بهار تویي
اي بهانه زیبایي ها

منتظر نگاهات هستم همان نگاه هایي ک مرا ب وجد مي اورد 
همان هایي ک دستم را ب لرزه مي اندازد و تپش هاي قلبم را چندین برابر میكند

بهار من
حال و روزم بي تو خزان شده

از همان هایي که برگ هایش زرد و نارنجي و قرمز شده اند
من زمستان سردو بي روح وجودم را نمیخواهم

بیا و این برف هاي یخ زده را با گرماي وجودت آب کن
بیا تا شكوفه هاي درونم شكوفا شوند

نیلي و صورتي و سرخ
زیبا میشود نه؟!

جهان یخ زده ام را میبیني؟!این وجود با تو رؤیایي میشود
بیا و پادشاه این قصر یخي قلبم باش

بیا که تراش کاري هاي قصرت را خودت با همان نیامدن هایت آزیین کردي
براي قصرت پر طاووس میخواهي یا زمرد سبز رنگ؟

اگر بخواهي سرخ مي کنم تاجت را
شراب خون وجودم را دوستداري؟!

برایت نذر کرده ام که بیایي
بیا که جهان در انتظارت است

اللهم عجل لولیک الفرج
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پــدر  کــه  ای  صحنــه  همچنیــن، 
بــه دختــرش میگویــد  خانــواده 
ــته و  ــتش داش ــه دوس ــه همیش ک
دارد، و بــرای نجــات دو فرزنــدش 
جــان خــود را فــدا میكنــد، امــكان 
را  احساســی  مخاطبــان  نــدارد 
بــه گریــه نیانــدازد. در ســكانس 
دیگــری از فیلــم، مــادر خانــواده 
بــه همســرش میگویــد:« اگــه 
ــدان(  ــا )فرزن ــن( از اون ــا )والدی م
بــه  پــس  نكنیــم،  محافظــت 
پیــام  میخوریــم؟«  دردی  چــه 
ــه  ــار صحن ــه هــا در کن ــن صحن ای
دلبســتگی  فیلــم،  دیگــر  هــای 
بــه  هــا  انســان  همبســتگی  و 

اســت.  خانــواده  در  یكدیگــر 
عــاوه بــر اینهــا، زن و شــوهر بــودن 
ــای  ــم در دنی ــی فیل ــران اصل بازیگ
واقعــی و ناشــنوا بــودن بازیگــر 
در  )کــه  خانــواده  دختــر  نقــش 
فیلــم هــم ناشــنوا اســت( و دیگــر 
ــی، همــه و  ــن چنین ــه هــای ای نكت
همــه از تاکیــد عوامــل ســازنده ی 
ــودن  ــر ب ــه اثرگذارت ــر هرچ ــم ب فیل
آن خبــر میدهــد. زیــرا نزدیكتــر 
کــردن فضــای احساســی فیلــم 
ــزایی  ــه س ــر ب ــت، تاثی ــه واقعی ب
در پذیرفتــن پیــام احساســی آن از 

ــب دارد. ــوی مخاط س
مســئله ی خانــواده امــروزه در غرب 
ــل شــده  ــزرگ تبدی ــی ب ــه معضل ب
ــروم شــدن بســیاری از  اســت. مح
ــه و  ــت مادران ــا از محب ــان ه انس
ــورِ  ــان مح ــگ انس ــه در فرهن پدران
ــروز بســیاری از  ــه، عامــل ب مدرنیت
ــه  ــده و ب ــه ش ــكات در جامع مش
ــم ســازان،  ــه فیل ــی رســیده ک جای
ترویــج ایــن فرهنگ را در دســتورکار 
خــود قــرار داده انــد. از ایــن رو، 
چنــد ســالی اســت کــه مســئله ی 
ــواده  ــب خان عشــق واقعــی در قال
جــدای از عشــق جنســی، محــور 
ــینمای  ــای س ــم ه ــیاری از فیل بس
از  بعضــی  اســت.  شــده  غــرب 
 Instant فیلــم هــا ماننــد فیلــم
ایــن  بــه  مســتقیمًا   Family
ــیاری از  ــد و بس ــوع میپردازن موض
ــن  ــه ای ــتقیم ب ــا غیرمس ــم ه فیل
موضــوع اشــاره مــی کننــد. و حتــی 
ایــن مســئله در بعضــی از بــازی 
 The Last ــد ــی مانن ــای ویدئوی ه
Of Us وThe Evil Within 2 و ... 

ــورد. ــم میخ ــه چش ب
پیشــنهاد میكنــم ایــن فیلــم را 

ــد... ــر ببینی ــار دیگ یكب

معرفی و تحلیل فیلم
 A Quiet Place 2018 

ــک مــكان آرام«، فیلمــی  ــم »ی فیل
ــان  ــازی درخش ــا ب ــج ب ــر مهی در ژان
دو چهــره ی محبــوب هالیــوود جــان 
امیلــی  همســرش  و  کرازینســكی 
ــال 2018  ــل س ــه در آوری ــت ک بان
ــا  ــه ب ــران درآمــد. فیلمــی ک ــه اک ب
وجــود کلیشــه ای بــودن داســتانش، 
بــه قــدری جــذاب بــود کــه توانســت 
ــون دالری در  ــروش 340 میلی ــه ف ب
گیشــه برســد و امتیــاز 7.6 را از 
 IMDB نظــر مخاطبــان در وبســایت
ــن را  ــت 95 درصــدی منتقدی و رضای
   Rotten Tomatoesدر وبسایت

ــت آورد. بدس
ایــن فیلــم داســتان آخرالزمانــی 
خانــواده ای را روایــت میكنــد کــه بــا 
ــتند.  ــرو هس ــی روب ــودات عجیب موج
ــی  ــور هســتند ول ــودات ک ــن موج ای
را  صداهــا  کوچكتریــن  عــوض،  در 
ــا ســرعت بســیار  ــد و ب حــس میكنن
زیــاد بــه ســمت کســی کــه صدایــی 
تولیــد کنــد حملــه ور میشــوند. ایــن 
خانــواده توانســته انــد بــا ســكوت، 
حــدود یكســال بــا ایــن شــرایط 
رخ  حوادثــی  امــا  کننــد.  مــدارا 
ــواده  میدهــد کــه جــان اعضــای خان

ــد... ــی کن ــد م را تهدی
ــم،  ــتانی فیل ــت داس ــار جذابی در کن
طــول  در  مهــم  بســیار  ای  نكتــه 
ــاید  ــورد. ش ــم میخ ــه چش ــم ب فیل
شــما ایــن فیلــم را در دســته فیلــم 
ــا در  ــید، ام ــده باش ــج دی ــای مهی ه
ــئله ای  ــه مس ــم ب ــه ی دوم فیل الی
پرداختــه میشــود کــه هدفــی باالتــر 
از صرفــًا بــه هیجــان آوردن مخاطــب 
دارد. ایــن موضــوع مهــم، مســئله ی 
ــر  ــی ژان ــر کس ــت و اگ ــواده اس خان
فیلــم را بپرســد، میتوانیــم بگوییــم 
ــی  ــم خانوادگ ــک فیل ــم ی ــن فیل ای
ــدری فــداکار کــه  اســت. نمایــش پ
تمــام زندگــی خــود را وقــف تامیــن 
امنیــت و آرامــش خانــواده ی خــود 
کــرده، مــادری مهربــان کــه تنهــا 
انگیــزه ی زندگــی اش فرزندانــش 
هســتند و فرزندانــی کــه بدنبــال 
یادگرفتــن روش زندگــی از پدرومــادر 
خــود هســتند، مفهــوم اصلــی فیلــم 

ــد. ــان میده را نش
ــب اســت،  نكتــه ای کــه بســیار جال
ایــن اســت که زن و شــوهر داســتان، 
بــا وجــود همــه ی خطــرات، بــه فكــر 
فرزنــدآوری هســتند. لحظــه ی بدنیــا 
ــواده،  ــد ایــن خان ــد جدی آمــدن فرزن
نقطــه ی اوج هیجــان فیلــم اســت. 
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7
راجــب   ، مهــم  و  خودمانــی  صحبتــی 

 ! مهــم  و  خودمانــی  ای  بیانیــه 
چــون  خودمانــی،  ای  بیانیــه  گفتــم 
مــا ایرانــی هســتیم و ایــن بیانیــه نیــز 
ّــت ایــران اســت و مهــم  خطــاب بــه مل

 . اشــکار  بودنــش 
بلــه ، موضوعــی را پیــش کشــیدیم برای 
انقــاب  رهبــر  توســط   اخیــراً  کــه  آن 

جمهــوری اســامی ایــران،
شــده  منتشــر  ای  بیانیــه  قالــب  در 

 . انقــاب  دوّم  گام  اســت؛ 
شــخصاً آنقــدر ایــن موضــوع و همینطور 
انتخــاب  ایــن  پشــت  کــه  تشــخیصی 
واژگان و محتــوا وجــود دارد ،جالــب و 
پرمعنــی میدانــم کــه احتمــال میدهــم 
واحــدی  ســه  درس  یــک  انــدازه  بــه 

بتــوان در آن مطالعــه ، 
بــه  آنــرا  نتیجــه  نهایــت  در  و  تحقیــق 
ایــن  یعنــی  دراورد؛  ظهــور  ی  عرصــه 
بیانیــه گامــی اســت عالــی بــرای کســی 
مــی  همینطــور  و  بدانــد  بخواهــد  کــه 
خاصــه  طــور  بــه  و  ؛  بتوانــد  خواهــد 
نــکات  تریــن  برجســته  بــا  بخواهــد 
و  شــود  آشــنا  آن  سیاســی   - تاریخــی 
بتوانــد از مســیری کــه پــس از 2537 
عــدم  بــا  شاهنشــاهی  ی  دوره  ســال 
خودبــاوری و عقــب ماندگــی ؛ بــه گام 
اول انقــاب رســیده و حــاال، در دســت 
بینــش  و  دانــش  بــا  ابتــدا  اســت؛  مــا 

درســت 
 از آن پاســداری کنــد )دفــاع ابــدی از 
در  ســپس  و  انقابــی(  نظــام  نظریــه 
ــد  ــدازه مهــم بتوان اقدامــی بــه همــان ان

موتــور و عامــل تحقــق نظــام پیشــرفته  
اســامی باشــد .

بــه ایــن ترتیــب کــه خواندیــد ، توضیــح 
ــه و  ــه ظاهــر بیانی ــن ب همــه ی ابعــاد ای
در باطــن ، دعــوت رهبــری بــه ایجــاد 
نهضتــی تــازه در درون نظــام ،  در ایــن 

صفحــه متاســفانه مقــدور نیســت .
گام  راســتی   بــه  ؟  انقــاب  دوم  گام 
انقــاب  شــروع  ؟  بــود  چــه  اول 
هــای  انگیــزه  از  برخواســته  اســامی 
ارزش  از  حراســت  جهــت  در  مــردم 
هــای فرهنگیشــان کــه بوســیله نظــام 
شاهنشــاهی ، مــی رفــت تــا در کــوره 
ذوب  وارداتــی  امریکایــی  فرهنــگ 

گــردد. 
نبــود؟  حیــف  آیــا  غنــی  فرهنــگ  ایــن 
ایــن انقابــی بــود خــاف انقــاب هایــی 
کــه بشــر متمــدن بــه خــود دیــده بــود ، 
انقــاب آن هــم بــرای ارزش هــای دینــی 
بــر پایــه فرهنــگ ملــی ؟ آنچــه دنیــا بــه 
بــرای  هــا  انقــاب  اســت  دیــده  خــود 
 ... و  گیوتیــن   ، نــان  طلبــی،  قــدرت 
بــوده اســت ؛ایــن گام اول اســت بــرای 

انقابــی متفــاوت . 
انقابــی کــه خــود بــاوری و اقتــدار خــود 
بیــان  تــرس  بــدون  را  خــود  دیــدگاه  و 
میکنــد و مســتکبران بودنــد، هســتند و 
خواهنــد بــود ، از دیــروز تــا امــروز لــرزه 
بــر پیکــره آنهــا مــی افتــد و ایــن غــرور و 

عــزت اســت .
فرهنــگ و سیاســتی کــه مــا بــا انقــاب 
ایســتادگی  بــا  و  خــود  ســاله   چهــل 
مناســب در برابــر زورگویــان و منافقــان 

دارا هســتیم کــه آمریــکا بــا حســادتی 
روزافــزون از موجودیــت معنــوی و مادی 

مــا همچنــان نــاکام اســت. 
 حــاال پــس از 40 ســال بــا دیــدن ایــن 
نســل جــوان ، دانــا ، پــاک ، عاقمنــد 
بــه ایــران و جمهــوری اســامی و ایــن 
فهرســت طوالنــی فرصــت هــای مــادی 
چشــم   ، میکنــد  نمایــان  را  کشــور 
هــا  جــوان  بــه  راســتی  بــه  رهبرمــان 
همــان نهــال هــای انقــاب دوختــه شــده 

اســت .
همانطــور کــه در گذشــته امــام خمینــی 
، گام اول انقاب را طرح ریزی کردند، 
حــاال رهبــر بــا بصیــرت انقــاب ، گام 

دوم انقــاب را طــرح ریــزی میکننــد .
ــا  ــا بتوانیــم، ب ــر پایــه اینکــه، بدانیــم ت ب
ایمــان بــه خــود بــر مبنــای واقعیــت و 
فکــر کــردن و تــاش و توجــه همیشــگی 
رهبــر  اســامی-ملی  رهنمودهــای  بــه 
دانــای انقاب،بــه قلــه هــای فرهنــگ 
و تکنولــوژی ،بــا اســتعانت از خداونــد 

متعــال، برســیم.     
آرزوی مــن بــه عنــوان یــک دانشــجو ، 
وعاقمنــد  جامعــه  از  کوچکــی  عضــو 
و مؤمــن بــه انقــاب اینســت ، کــه از 
گام اول انقــاب عقــب نمانیــم ، بلکــه 
آبــرودار آن شــهیدان عزیــز و خانــواده 
بزرگمــان باشــیم و هــدف را گــم نکنیــم 
ــر محــور  ــران ب کــه شــادی و ســامت ای

ایمــان و عدالــت اســت.  
درود بــر ولــَی عصر،مهــدی موعود،امــام 

زمــان )س(و )عــج(
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سواد 
رسانه ای 

مجموعه ای 
ــای  ــارت  ه از مه

یادگیــری  قابــل 
توانایــی  بــه  کــه  اســت 

دسترســی، تجزیــه و تحلیــل و ایجــاد 
ــاره دارد و  ــانه ای اش ــای رس ــام ه ــواع پی ان
ــروزی  ــای ام ــروری در دنی ــارت ض ــک مه ی
ــرای حرکــت در محیــط  ــرود. ب ــه شــمار می ب
رســانه ای پیچیــده امــروز بایــد قــادر بــه درک 

باشــیم. رســانه ای  هــای  پیــام  بهتــر 
ــه کشــف  ــادر ب ــا ســواد رســانه ای ق ــراد، ب  اف
ــوای  ــام هــای پیچیــده ی موجــود در محت پی

ــا، ــه ه ــو، روزنام ــون، رادی تلویزی
ــی،  مجــات، کتــاب هــا، بیلبوردهــای تبلیغات
و ســایر رســانه هــای مســتقل  اینترنــت 
ــد  ــی توانن ــن م ــا همچنی ــد. آنه ــد ش خواهن
رســانه هــای خــود را ایجــاد کــرده و در شــکل 
ــه  گیــری فرهنــگ رســانه ای مشــارکت فعاالن
داشــته باشــند، ایــن امــر ســبب میشــود 

ــده، ــارج ش ــی خ ــت مصرف ــردم از حال م
از رســانه هــا بــه صــورت هوشــمندانه ای 
ــد  بهرهمنــد شــوند ســواد رســانه ای مــی توان
ــا چگونگــی  ــد ت ــراد جامعــه کمــک کن ــه اف ب
ــد،  ــانه ای را درک کنن ــای رس ــام ه ــاد پی ایج
آنچــه کــه رســانه هــای بیگانــه میخواهنــد بــه 
آنهــا بقبوالنند را تشــخیص بدهنــد و اطاعات 
غلط و دروغ های رســانه ای معاند را تشــخیص 

بدهند، 
کتمــان قســمتی از داستان  کــه 
را  شــود  کننــد، مــی  کشــف 

هــای  ــاس پیــام  ــانه ای را براس رس
خــود، باورهــا و ارزش تجربیات 
ارزیابــی کننــد و پیــام هــای هایشان 

رســانه ای خــود را طراحــی، ایجــاد و توزیــع کننــد. 
ــردن  ــدود ک ــق مس ــور از طری ــته، سانس در گذش
جریــان اطاعــات بــه اجــرا در مــی آمــد در قــرن 
بیســت و یکــم، از طریــق غوطــه ور کــردن انســان 
هــا در ســیاب اطاعــات بــی اهمیــت و نامربــوط 

ــی عمل
ــه چــه  ــد ب ــا نمــی دانن ــا واقع میشــود. انســان ه
چیــزی توجــه نشــان دهنــد، و اغلــب وقــت خــود 
ــات  ــاره ی موضوع را صــرف بحــث و بررســی درب
فرعــی میکننــد. در زمــان هــای دور، قــدرت 
داشــتن بــه معنــی دسترســی بــه اطاعــات بــود. 
ــه از چــه  ــر اینک ــی آگاهــی ب ــدرت یعن ــون ق اکن
ــر روی  ــز را ب ــید و تمرک ــم پوش ــد چش ــز  بای چی
چــه چیــزی قــرار داد. هــم اکنــون مــا در وضعیــت 
ســر ریــز اطاعــات در محیــط رســانه ای و مجــازی 
پیرامونمــان قــرار داریــم زمینــه ای کــه در زمینــه 

یک 
موضوع 

از  بیــش 
ــدازه اطاعــات  ان
ــب  ــود دارد و موج وج
ــراد  ــردرگمی اف ــراب و س اضط
و ناتوانــی در تصمیــم گیــری در انتخــاب 
ــی  ــا بخش ــه ی ــردن از هم ــر ک ــرف نظ ــا ص ی
ــر  ــت اگ ــن حال ــی شــود، در ای ــات م از اطاع
ــیم  ــه باش ــری را نیاموخت ــاب گ ــارت انتخ مه
بــه آنچــه جــذاب تــر و قانــع کننــده تــر و نــه 
ــت،جذب، و  ــر اس ــاز و مفیدت ــورد نی ــا م لزوم
گاه بــه اســتفاده از آن وابســته میشــویم؛ ایــن 

ــی ــتگی گاه وابس
در مــا منجــر شــده و متاســفانه مــا را از 
بســیاری مســائل مهمتــراز جملــه هــدف 
ــانه ای«  ــاد رس ــی »اعتی ــجو یعن ــی دانش اصل
ــم  ــب عل ــه کس ــه ب ــرود ک ــش می ــان پی چن
ــای  ــا ه ــی از خ ــی دارد. یک ــاز م ــش ب و دان
اساســی نســل مــا کــه غــرق در فنــاوری 
اطاعــات شــده اســت آموختــن ســواد هایــی 
ــری  ــوم نظ ــتن و عل ــدن و نوش ــش از خوان بی
مختلــف اســت مــا مجبــور بــه آموختــن 
ــانه  ــن رس ــه ای ــتیم وگن ــانه هس ــواد رس س
ــا  ــاب اطرافمــان در ن ــگ ولع هــای خــوش رن
آگاهیمــان مــا را در خــود غــرق کــرده مســیر 
زندگیمــان را بــی آنکــه خــود بخواهیــم تغییــر 

خواهنــد داد .

فرشادمومنزادهســــواد
رسانهایمهندسیمکانیک96

ــاد  ــادی زی ــکات اقتص ــه مش ــن روزا ک ای
ــه  ــه موضوعــی گل ــا از ی ــر آدمه شــده اکث
میکنــن ، از بیــکاری، گرونــی ، قیمــت 
ــر  ــد و ... ، آخ لحظــه ای ارز ، قیمــت پرای
ــئوالن  ــوری از مس ــه دلخ ــه ی ــرا هم ماج
کشــور دارن و اکثــرا معتقــد اند ریشــه این 
مشــکات برمیگــرده بــه مدیریــت کســایی 
کــه ادعــای اجــرای مدیریــت اصولــی دارن 
، امــا تــا االن هــر توانایــی مختلفی ازشــون 
دیدیــم غیــر از مدیریــت اصولــی ، خــب از 
یــه دیــدگاه وضــع اینجوریــه و نمیدونیــم 
بایــد چیــکار کنیــم، یــه تعدادیمونــم کــه 
ــردن،  ــه کار ک ــم ب ــروع کنی ــم ش میخوای
ــه در بســته، بعضــی  ــاره برمیخوریــم ب دوب
ــگار  ــه ان ــم ک ــز ه ــئولین عزی ــن مس از ای
دیدشــون بــا مــا فــرق داره، البتــه تاحــدی 
ــی  ــم حــق دارن باالخــره مســئولن یعن ه
مــورد ســوال قــرار میگیــرن و بایــد بتونــن 
جــواب دســت هــای بــاالی دســت رو بــدن 
بــه خاطــر کارهاشــون، ولــی بــه نظــر بــه 
ــه  ــا هم ــی ب ــیدیم ، یعن ــت نرس ــن بس ب
ــی  ــه م ــکاتی ک ــتانها و مش ــن داس ی ای
ــوم بشــه  ــزی تم ــرار نیســت چی ــم ق بینی
ایــن فلســفه حرکتیــه که مــا از 57 شــروع 
کردیــم  ، اول اومدیــم مدلــی کــه داشــت 
ــم،  ــوض کردی ــو رو ع ــت جل ــور میرف کش
ــه  ــم ی ــد اومدی ــون، بع ــا خواســت خودم ب
ــدل  ــن م ــوب رو جایگزی سیســتم و چارچ
قبلــی کردیــم کــه خــب البتــه اینــا 
ــه  ــده، ب ــه دســت نیوم همینجــور الکــی ب

ــت  ــونو از دس ــی پسراش ــرش مادرهای خاط
دادن، بعضــی هــا همسراشــونو، بعضــی 
پدراشــونو و بعضــی هــا هــم سامتیشــونو، 
وارد  االن  و  بــراش  هزینــه شــده  پــس 
مرحلــه ســوم شــدیم،40 ســاله دنبــال 
و  درســت  مســئول  چندتــا  ســاختن 
حســابی ایــم کــه وقتــی در اتــاق کارشــونو 
بــاز میکنــن خــدارو در نظــر بگیــرن و 
بــرای مــردم کار کننــد، اگــر بتونیــم چنیــن 
ــا حتــی بهتــر  مســئولینی تربیــت کنیــم ی
بگــم خودمــون ازایــن مــدل آدمهــا بشــیم و 
بعــد اینــارو دور هــم جمــع کنیــم، اونوقــت 
ــرش اون  ــه خاط ــه ب ــه ای ک ــا مرحل از 5ت
هزینــه هایــی کــه گفتمــو دادیــم، مرحلــه 
ــمش  ــه اس ــه ک ــام میش ــم انج ــومش ه س
ــت درســت و حســابی کــه درد  میشــه دول
ــه،  ــارو حــل میکن انســان رو میفهمــه و اون
ــا  ــم از فض ــه گفت ــی ک ــن آدمهای ــا ای قطع
قــرار نیســت بیــان و ازبیــن خودمــون 
بایــد باشــن از همیــن دانشــگاه، شــاید 
فکــر کنیــد کــه ممکــن نیســت از دانشــگاه 
ــان  ــن و بی ــت بش ــی تربی ــن آدمای همچی
ــه اش  ــا اینجــوری نیســت، نمون ــرون ام بی
رو قبــا داشــتیم، همتونــم مــی شناســید، 
دکتــر مصطفــی چمــران ، دکتــرای فیزیــک 

ــزاس. ــگاه تگ ــما از دانش پاس مرحــله سوم؛
مهندسیعمران96 مهدیحسینی

پس چی شد تا االن؟
ــم  ــم، اعصــاب ه ــاد داری ــا مشــکات زی م
بعضــا نداریــم، چیزایــی کــه گــوش میدیــم 
هــم اینــارو بعضــا تشــدید میکنــه امــا ایــن 
آخــر ماجــرا نیســت تــازه یکــم از اول کار 
گذشــتیم و مــا بایــد از دانشــگاه، چمــران 
ــا بشــیم مســئول درســت  بیایــم بیــرون ت
و حســابی، تــا مرحلــه ســوم کــه تشــکیل 
ــه  ــد باش ــم و کارام ــت درد فه ــک دول ی
ایجــاد بشــه، البتــه ایــن صحبــت هــا 
هزینــه داره،مــرد میخواد،علــم میخــواد،کار 
جــدی میخواد،چمــران میخــواد ، اگــه 
دوســت داشــتید درمــورد شــهید چمــران 
کــه اســمش رو زیــاد بــردم بیشــتر بدونین 
ــوم  ــران مظل ــای چم ــاب ه ــن کت میتونی
ــاوه ســرخ رو  ــا پ ــا ی ــی ه بود،ســردار خوب
ــون  ــا همم ــه ت ــن؛ باش ــی بکنی ــک تورق ی

ــران بشــیم ... چم

کــه  جایــی  تگــزاس!  آره 
بــه  توجــه  اب  اول  درنــگاه 
نظــر  بــه  بودنــش  اونــور آیب 
ــی  ــن خروج ــه همچی ــاد ک منی
بتونــه داشــته ابشــه ، البتــه 
مبانــد کــه دکــر چــران  بــه 
دیگــه  هــای  مولفــه  خاطــر 
چــران،  هشیــد  شــد  ای 
ــه  ــه میش ــه ک ــور این ویل منظ
تــوی دانشــگاه درس خونــد 
چــران،  شــد؛  مصطــی  و 
احمــدی روشــن، ایــن الگــو 
هــا همینقــدر نزدیــک انــد بــه 

ــا م
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دانشــگاه  در  کارآفرینــی  جایــگاه 
شــاهرود: صنعتــی 

دیگــر  از  را  دانشــگاه  ایــن  آنچــه 
عالــی  آمــوزش  علمــی  مراکــز 
ســال۹۶  شــعار  می ســازد،  جــدا 
به ســوی  حرکــت  یعنــی  آن هــا 
ــس  ــا پ ــت ت ــن اس ــگاه کارآفری دانش
از کش وقوس هــای فــراوان امــروز 
در  خوبــی  حرکت هــای  شــاهد 
کــردن  پــر  و  اشــتغال زایی  حــوزه 
در  بیــکار  فــارغ  التحصیــان  خــأ 
جامعــه باشــیم، دانشــگاه صنعتــی 
شــاهرود کــه از پیشــتازان عرصــه 
دانشــگاه  بیــن  در  کارآفرینــی 
هــای کشــور اســت توانســت  بــا 
مختلــف  اســتارتاپ های  برگــزاری 
و افزایــش فعالیــت هــای انجمــن 
و  کارآفرینــی  دانشــجویی  علمــی 
همچنیــن تأســیس اداره کارآفرینــی 
در درون خــود بــه  مثابــه یــک ابتــکار 
پیش گرفتــه  در  را  راهــی  کم نظیــر، 
از  پــس  را  دانشــجویانش  تــا 
ــرده و  ــا نک ــز ره ــی نی فارغ التحصیل
بــه ســمت بــازار کار رهنمــون ســازد.
اقدامــات انجــام شــده در دانشــگاه 
صنعتــی شــاهرود در جهــت تبدیــل 

شــدن بــه دانشــگاه کارآفریــن:
ــا تشــکیل  ایــن دانشــگاه در ابتــدا ب
۱۸کارگــروه تخصصــی جهــت تحلیــل 
و بررســی چگونگــی تبدیل شــدن به 
دانشــگاه کارآفریــن فعالیــت هــای 
کارآفرینــی خــود را آغــاز کرد،ســپس 

کـــــــار آفـــــریــنــی!

ــاق هــای فکــر فنــاوری و کارآفرینــی ،تشــکیل کمیتــه کارآفرینــی ، تاســیس اداره کارآفرینی،تشــکیل  ــا تشــکیل ات ب
ــعه  ــاد و توس ــده ها،ایج ــتاب دهن ــتقرار ش ــای آزاد،اس ــوزش ه ــز آم ــیس مرک ــی ،تاس ــجویی کارآفرین ــم دانش تی
ــا و دانــش بنیــان بــه فعالیــت خــود ادامــه داد.دانشــگاه صنعتــی شــاهرود  مرکــز رشــد،ایجاد شــرکت هــای نوپ
بــا اقدامــات انجــام شــده در زمینــه کارآفرینــی توانســت رتبــه دوم کشــوری را در ســال۹۶ در بیــن دانشــگاه هــای 

کشــور کســب کنــد.
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در آغــاز ســال تحصیلــی۹۷-۹۸ ابتــدا بــا برگــزاری کارگاه هــای آمــوزش مهــارت هــای 
کارآفرینــی بــا مشــارکت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و دانشــگاه صنعتــی شــریف فعالیــت هــای 
ــا برگــزاری نشســت هــای شــبکه ســازی کارآفرینانــه بیــن دانشــجویان  کارآفرینانــه خــود را آغــاز کــرد و ســپس ب
ــای  ــت ه ــاهرود،برگزاری نشس ــتان ش ــی در شهرس ــوزه کارآفرین ــن ح ــگاه و فعالی ــی دانش ــت علم ــای هیئ و اعض
ارتبــاط کارآفرینــی بــا صنعت،برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و همایــش هــا و ســخنرانی هــای انگیزشــی در جهــت 
افزایــش روحیــه کارآفرینــی و خلــق ایــده در بیــن دانشــجویان  ادامــه داد، حــال در راســتای ادامــه اقدامــات فعالیــت 
ــای  ــم ه ــتقرار تی ــاهکار و اس ــده ش ــتاب دهن ــاح ش ــر افتت ــاهرود منتظ ــی ش ــگاه صنعت ــی در دانش ــای کارآفرین ه

اســتارتاپی در ســال جــاری هســتیم.

منابع: گزارش خبر گزاری مهر از وضعیت کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شاهرود
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ــم و  مســاله اي كــه امــروز دارم در مــوردش فكــر مــي كن
مــي نويســم پيرامــون ســلبريتي اســت ، بــا اينكــه امــروز 
خيلــي هــا در مــورد ايــن مســئله صحبــت مــي كنــن ولــي 
ــم جذابيــت خــودش را از دســت  ــاز هــم احســاس ميكن ب
نــداده ، در مــورد ســلبريتي هــا چيــزي كــه خيلــي جالــب بــه 
نظــر ميرســد اينســت كــه ايــن مســئله ي امــروز نيســت 
ــن  ــا اي ــه ب ــم جامع ــل ه ــاي قب ــال ه ــي در س ــه حت ، بلك
مســئله روبــه رو بــوده اســت ، ايــن معضــل كــه يــك نفــر 
ــه  ــی دارد و ب ــه ســبب اينكــه در شــاخه ای عملكــرد مثبت ب
دليــل ايــن عملكــرد در آنجــا بيــن مــردم محبوبيــت پيــدا 
كــرده و فكــر مــي كنــد مــي توانــد در جــاي ديگــر هــم كــه 
تخصــص نــدارد متخصــص باشــد بــدون اينكــه تالشــی در 
آن راســتا داشــته باشــد ،  مــردم هــم ايــن را از او بپذيرنــد 
ــا  ــت ، ام ــئله اس ــن كل مس ــد ، اي ــتش دارن ــون دوس چ
ــرح  ــئله مط ــن مس ــم اي ــالب ه ــل انق ــته در اواي در گذش
ــس دوره  ــده مجل ــه ، نماين ــهيد ديالم ــر ٦٠ ش ــوده  ، ٥ تي ب
ــس ،  ــرورش در مجل ــل از ت ــهد ، ٢روز قب ــردم مش اول م
در نطــق خــود بــه هميــن مســئله اشــاره مــي كنــد ، شــايد 
ــئله  ــه مس ــود ك ــه ب ــهيد ديالم ــاي ش ــت ه ــال صحب اص

ســلبريتي هــا را در ذهــن مــن طــرح كــرد .
ديالمــه ، شــهيد بصيــرت ، مــي گويــد : اينكــه فكــر كنيــم 
هركســي كــه وزيــر و وكيــل شــد همــه ي مســائل 
ــه  ــن ب ــي دونه،همي ــي م ــه چ ــت ، هم ــد هس ــالم رو بل اس

ــره  ــه ده ــه عالم ــن ديگ ــه اي ــده مجلس ــه نماين ــرف اينك ص
هــر چيــزي كــه كــه دربــاره مســائل اســالمي هســت مــي 
ــده و  ــه بل ــج البالغ ــير نه ــده تفس ــرآن بل ــير ق دونه،تفس
مطالــب اســالمي رو همــه رو مــي دونــه سياســت خارجــي 
رو مــي تونــه تجزيــه تحليــل كنــه و بــه صــرف اينكــه وزيــر 
ــه  ــد هم ــور ش ــس جمه ــر و ريي ــت وزي ــل و نخس و وكي
ــياري از  ــت بس ــور نيس ــه اينط ــي دونه،ن ــارو م ــن ه ي اي
نيروهــاي ناشــناخته رو مــا در جامعــه داريــم كــه از همــه ي 
مــا صالحيتشــون بيشــتره ولــي متاســفانه مــردم بــه دنبــال 

ــره. ــروف ت ــي مع ــه ك ــرن و اينك ــا مي ــت ه معروفي
در صحبــت هــای شــهيد ديالمــه چنــد نكتــه ی مهــم وجــود 
دارد.ديالمــه بــه ايــن نكتــه اشــاره مــی كنــد كــه اشــخاص 
ــی،اما  ــا سياس ــی ي ــگاه اجتماع ــك جاي ــك جايگاهی)ي در ي
در مســئله ســلبريتی هــا بيشــتر جايــگاه اجتماعــی مدنظــر 
قــرار دارد امــا در جايــگاه هــای سياســی هــم ايــن مســئله 
بســيار رخ مــی دهــد ماننــد انتخابــات مجلــس يــا شــورای 
ــگاه  ــته آن جاي ــايد شايس ــا ش ــی گيرندام ــرار م ــهر ( ق ش
نباشــند يــا افــراد بهتــر از آن هاوجــود داشــته باشــند ولــی  
ــوده  ــهرت ب ــگاه ش ــا در آن جاي ــور آن ه ــل حض ــايد دلي ش
باشــد ، اينكــه شــهرت در يــك حــوزه ای باعــث بشــوديك 
ــی  ــد منطق ــدا كن ــی پي ــت اجتماع ــوزه مقبولي ــر در آن ح نف
اســت امــا اينكــه باعــث بشــود آن شــخص در يــك حــوزه 
ی ديگــری مقبوليــت اجتماعــی يــا سياســی پيــدا كنــد غيــر 
ــطه ی شــهرت يــك  ــه واس ــی ب ــن يعن منطقــی اســت اي
نفــر او جايگاهــی پيــدا كنــد كــه بايــد متعلــق بــه يــك نفــر 
ــوزه ی  ــه در ح ــی چ ــوزه ی اجتماع ــه در ح ــد چ ــر باش ديگ
ــد : )) بســياری از  سياســی همانطــور كــه ديالمــه مــی گوي
ــه از همــه ی  ــم ك ــه داري ــا در جامع نيروهــای ناشــناخته را م

مــا صالحيتشــون بيشــتره ولــی متاســفانه مــردم بــه دنبال 
معروفيــت هــا مــی رن و اينكــه كــی معــروف ترهــه.(( 

٦٠،شــهيد  تيــر   ٥ در  ســخنرانی  هميــن  ی  ادامــه  در 
ديالمــه يــك نكتــه ی بســيار مهــم ديگــری را مطــرح مــی 
كند،ديالمــه مــی گويد:))مشــكل اينــه كــه مــردم اشــخاص 
ــكل  ــن مش ــر را .(( اي ــرز تفك ــه ط ــن ن ــی كن ــال م رو دنب
مكمــل جايــگاه بخشــيدن بــه يــك نفــر نــه بــرای صالحيــت 
ــك  ــر ي ــك نف ــی ي ــت يعن ــهرتش اس ــرای ش ــه ب او بلك
ــه  ــده ای از آن انديش ــد و ع ــی كن ــان م ــه ای را بي انديش
خوششــان مــی آيــد امــا امــكان دارد در آينــده آن شــخص 
ــض  ــه متناق ــد ك ــك كاری بكن ــا ي ــد ي ــی بزن ــك حرف ي
ــه  ــده ب ــی از آن ع ــايد بعض ــا ش ــد ام ــه باش ــا آن انديش ب
ــخص او را  ــی آن ش ــا سياس ــی ي ــت اجتماع ــل مقبولي دلي
دنبــال كننــد نــه طــرز تفكــرش را يعنــی اگــر طــرز تفكــر 
آن شــخص تغييــر كنــد شــايد طــرز تفكــر آن گــروه هــم 
ــا  ــی ي ــت اجتماع ــتن مقبولي ــل داش ــه دلي ــد ب ــر بكن تغيي

ــرد. ــهرت( آن ف سياسی)ش
فكــر مــی كنــم بــا پرســيدن ســواالت زيــر معضــل 

شــهرت بــه جــای صالحيــت را حــل كــرد:
۱-آن شخص كيست؟

٢-مهارت و دانايی اش در چيست؟
اطمينــان  قابــل  و  و مســتند  منطقــی  آياحرفــش   -۳

اســت؟
ــا  ــودن حرفــش ارتباطــی ب ــه ی آخــر اينكــه درســت ب نكت

ــدارد. ــهرتش ن ش

من قال، ما قال؟
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ــادگاری هــا آدم  ــدا كــردن بعضــی از وســايل و ي پي
رو بــه مرحلــه ای ميرســونه كــه بايــد ناخــوداگاه لــب 
ــدان  ــه دن ــان را ب ــود و زب ــه نم ــان غنچ ــا را چون ه
ــوچ را  ــای ن ــرد و آوای زيب ــاال فش ــف ب ــای ردي ه

ــان  ــوز و ج ــاق جانس ــن اتف ــرداد ، اي ــررًا س مك
گــداز غالبــا بــا ديــدن آلبــوم هــای قديمــی مــی 
ــه  ــر ب ــد نف ــوچ ، ببيــن چن ــوچ ن ــوچ ن ــد ؛ ن افت
ديــار باقــی شــتافتن تــو ايــن عكــس ، دختــر 
ــرد  ــوهر ك ــم ش ــن اين ــوم رو ببي ــه خان فاْطِم
ــنده (  ــفته نويس ــن آش ــدای ذه ــت ) ص رف
ــدم  ــای كب ــلول ه ــوزش س ــان س و همچن
ــوم  ــاش تم ــوم عكس ــه آلب ــت ك ــه داش ادام
شــد ولــی صفحــه هايــی خالــی بــرای عكس 
بودنــد ولــی دريــغ از عكــس ، چــون از زمــان 
آخريــن عكــس تــا حــاال  ، آلبــوم عكســامون 
ــی  ــوی گوش ــت ت ــد و رف ــوض ش ــاش ع ج
هــای تلفــن همــراه ، درســت مثــل زندگــی 
ــوی فضــای مجــازی  ــی هــا كــه رفــت ت خيل
و حقيقــت تنهــا تــر از هميشــه شــده ؛ 
ــروز  ــت ام ــدر حكاي ــوم چق ــورق آلب ــن ت اي
ــر  ــای آخ ــه ه ــه صفح ــی ب ــت ، هرچ ماس
نزديــك ميشــدم ، لبــاس هــای تنــگ تــر 

ــل  ــت مث ــدند ، درس ــر ميش ــاه ت و كوت
ــمت  ــه س ــی ب ــر چ ــه ه ــون ك فرهنگم
جلــو حركــت كرديــم ، كوچكتــر و كوتــاه 
ــی  ــران فرهنگ ــی مدي ــدند يعن ــر ميش ت
بــی فرهنگــن ؟ چــون تحريميــم ؟ و يــا 

چــون عــادت كرديم هميشــه اول شــير 
ــه  ــيلنگ رو ب ــد ش ــم بع ــاز كني آب رو ب
شــير وصــل كنيــم ، ُخــب آب ميپاشــه 

، خيســمون ميكنــه دقيقــا كاری كــه 
ــگ در  ــنای فرهن ــر آش ــتان دي دوس

دانشــگاه تهــران كردنــد و ايــن 
نيســت  بــاری  اوليــن 

ــا روح  ــازی آنه ــا آب ب ــه ب ك

شــده  انجــام  اخیــرًا  کــه  تحقیــی  طبــق 
اســت، متــام سیســم ایمــی بــدن انســان 
یم توانــد اب روزه داری تهنــا بــه مــدت ســه 
روز احیــا و ابزســازی شــود. ایــن احیــا بدیــن 

دلیل اســت که بــدن بعــد از روزه رشوع 
جدیــد  ســلول های  تولیــد  بــه 

یم کنــد.  خــون  ســفید 
کــه  تحقیــی  طبــق 

انجــام  اخیــرًا 
شده 

است، 
سیســم  متــام 

ایمــی بــدن انســان 
روزه داری  اب  یم توانــد 

احیــا  روز  ســه  مــدت  بــه  تهنــا 
و ابزســازی شــود. ایــن احیــا بدیــن 

دلیــل اســت کــه بــدن بعــد از روزه رشوع 
بــه تولیــد ســلول های جدیــد ســفید خــون 

. یم کنــد
دانمشنــدان در تحقیــی کــه نتایــج آن را 
»شــگفت انگیــز« خوانده انــد ، دریافتنــد 
ــی  ــه روز ح ــا س ــدت تهن ــه م ــه روزه داری ب ک
در افــراد مســن موجــب ابزســازی و احیــای 

ــود. ــدن یم ش ــم ب ــام سیس مت
اب اینکــه رژیم هایــی کــه هــراه اب روزه داری 
بــوده اســت توســط متخصصیــن تغزیــه 
مــورد نقــد قــرار یم گرفــت و انســامل خوانــده 
یم شــد ، تحقیقــات جدیــد نشــان یم دهــد 
کــه روزه و گرســنیگ کشــیدن بــدن موجــب 

بــه  رشوع  بنیــادی  ســلول های  یم شــود 
خــون  ســفید  جدیــد  ســلول های  تولیــد 

ــد. ــارزه یم کنن ــت مب ــه اب عفون ــد ک کنن
 خــر خــوب ایــن اســت کــه بــدن بــر اثــر روزه 
از قمست هایــی از ایــن سیســم کــه ممکــن 
اســت آســیب دیــده یــا پیــر شــده ابشــند و 

انکارآمــد ابشــند، خــود را رهــا یم ســازد.
روزه طــوالین بــدن را مجبــور یم کنــد کــه 
گلوکــوز و چــریب انباشــته شــده را اســتفاده 
توجهــی  قابــل  مقــدار  هم چنیــن  و  کنــد 
کاهــش  را  خــون  ســفید  گلبول هــای  از 

یم دهــد.
کاهــش  ایــن  روزه داری،  ســیکل  هــر  در 
گلبول هــای ســفید خــون تغییــرایت ایجــاد 
یم کنــد کــه بــه ســلول های بنیادیــن پیــام 
جدیــد  ایمــی  سیســم  یــک  ات  یم دهــد 

ــد. ــد کن تولی
مــورد  انســان های  از   ، آزمایشــات  در 
ــود  ــده ب ــته ش ــه خواس ــرار گرفت ــش ق آزمای
زمــان  طــول  در  روز  چهــار  ات  دو  بــرای  کــه 
دانمشنــدان  بگیرنــد.  روزه  ماهــه  شــش 
مــدت  طــوالین  روزه هــای  کــه  دریافتنــد 
همچنیــن آنزیــم PKA را کاهــش یم دهــد. 
ایــن آنزیــم مرتبــط اب پیــر شــدن و هورموین 

اســت کــه ریســک رسطــان و رشــد تومــور را 
یم دهــد. افزایــش 

موقعــی کــه گرســنیگ یم کشــید، سیســم 
را  خــود  انــرژی  کــه  یم کنــد  ســعی  بــدن 
حفــظ کنــد و یــی از کارهایــی کــه یم توانــد 
بــرای حفــظ انــرژی انجــام دهــد ایــن اســت 
کــه مقــدار زیــادی از ســلول های ایمــی 
بــدن را کــه مــورد نیــاز نیســتند، مخصوصــًا 
آســیب  اســت  ممکــن  کــه  ســلول هایی 

ــد. ــازی کن ــند را ابزس ــده ابش دی
اب اینکــه رژیم هایــی کــه هــراه اب روزه داری 
متخصصیــن  توســط  اســت  بــوده 
تغزیــه مــورد نقــد قــرار یم گرفــت 
و انســامل خوانــده یم شــد، 
جدیــد  تحقیقــات 

نشان 
یم دهد 
که 

روزه 
و 

گرسنیگ 
بــدن  کشــیدن 
یم شــود  موجــب 
بــه  بنیــادی رشوع  ســلول های 
ســفید  جدیــد  ســلول های  تولیــد 
خــون کننــد کــه اب عفونــت مبــارزه یم کننــد.

کلیــد  روزه  کــه  یم گوینــد  محققیــن 
بــه  و  یم کنــد  فعــال  را  احیاســازی 
ات  یم دهــد  پیــام  بنیادیــن  ســلول های 
گلبول هــای ســفید خــون جدیــد بســازند 
ابزســازی  و  احیــا  موجــب  هنایــت  در  کــه 
یم شــود. بــدن  ایمــی  سیســم  کامــل 

و  شــاهدی  هیــچ  میگوینــد  دانمشنــدان 
نشــانه ای وجــود نــدارد کــه نشــان دهــد 
ــواهد  ــه ش ــایل ک ــت در ح ــرانک اس روزه خط
ــان  ــه نش ــود دارد ک ــتحکمی وج ــوی و مس ق

یم دهــد روزه ســودمند خواهــد بــود.
منبع خرگزاری تسنیم
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روزه داری؛
ــار  ــم فش ــرا يك ــه ، چ ــس ميش ــه خي ــر جامع و تفك
ــيم  ــس بش ــر خي ــا كمت ــد ت ــم نميكني آب رو ك
ــاری ؟؟ چهارشــنبه  ــا اختي ــاری ي ؟؟؟ حجــاب اجب
ــا بــه عشــق پرسپوليســيا قرمــز ؟؟   ســفيد ي
 ) نويســنده طرفــدار تيم ملی اســت ( ، آزادی 
انديشــه بــا روســری نميشــه ؟ نــه روســری 
ــروزی  ــای دي ــزن ج ــدام ب ــری ص ــه توس ن
ــش  ــه ای بي ــا بهان ــرف ه ــن ح ــه اي ؛ هم
ــرای  ــه ای ب ــده بهان ــاب ش ــت ، حج نيس
ــه  ــان آزاد وگرن ــود گفتم ــكين درد نب تس
ــی دارد  ــه حجــاب چــه جايگاه ــات اينك اثب
و ُحســن آن چيســت و يــا اجباريســت يــا 
اختيــاری بســيار ســاده و آســان اســت ، 
ــا آب رو  ــزرگان ، آق ــی از ب ــول يك ــه ق ب

ــه ميســوزه !!! ــی ك ــد جاي بريزي
ــن آتــش كرســی هــای آزاد  آب اي
انديشــی و گفتمــان آزاد اســت 
سالهاســت  كــه  چيــزی  كــه 
شــخص اول مملكــت در ديدارهــا 
و بياناتشــان ميفرماينــد ، تــا جايــی 
ــار  ــه اختي ــش ب ــد آت ــه فرمودن ك
باشــيد ، يعنــی مــن از مديــران 
ــد   ــاال خودتاني ــردم ح ــد ك ــع امي قط
ــپ  ــان چ ــه جري ــی چ ــان ، يعن و خودت
و چــه جريــان راســت در دانشــگاه 
ــان  ــد و گفتم ــت كني ــم صحب ــا ه ــا ب ه
داشــته باشــيد ، مشــكل حجــاب اســت 
؟ كــه نيســت ،  ولــی بــاز گفــت و گــو 

ــد . كني

ال به الی اسباب ابزی های خاک خورده
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 دشمن شدید
نویسنده: حجت االسالم والمسلمین مهدی طائب 

ــان  ــد جری ــزا و رص ــرت اف ــی بصی ــرد تاریخ ــا رویک ب
ــد  ــتین جل ــدید« نخس ــمن ش ــل و »دش ــق و باط ح
از مجموعــه کتــاب هــای دشــمن شناســی تدویــن 
شــده اســت. بــا شناســایی و شناســاندن ایــن 
جریــان، ریشــه جریانــات جــاری در ســطح بیــن 
الملــل، منطقــه و کشــور روشــن خواهــد شــد. اصل 
و اســاس ایــن پژوهــش، برگرفتــه از تحقیقــات و 
ــم  ــه ق ــوزه علمی ــم ح ــتاد معظ ــخ اس دروس تاری
مهــدی  المســلمین  و  االســالم  حجــت  حضــرت 
ــد  ــان ارجمن ــت محقق ــه هم ــه ب ــت ک ــب اس طائ
بــه شــکل کنونــی آمــاده شــده اســت. فصــل اول 
ایــن کتــاب بــا انبیــاء پیــش از بنــی اســرائیل آغــاز 
مــی شــود و بعــد از آن بــه ترتیــب تاریــخ انبیــای 
اولوالعــزم تــا پیامبــر اســالم بــا رویکــرد ذکــر شــده

بررســی و بیــان مــی شــود. در مــورد یکــی از علــل 
انحطــاط بنــی اســرائیل در فصــل پنجــم آمــده 

ــت: اس
درپــی  پــی  گــروه،  ایــن  اصــالح  بــرای  خداونــد 
ــران خــدا را  ــز پیامب ــان نی ــر میفرســتاد و آن پیامب
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ــی  ــم و پیامبران ــی اســرائیل پیمــان گرفتی مــا از بن
ــزی  ــری چی ــر گاه پیامب ــتادیم. ه ــان فرس برایش
مــی گفــت کــه بــا خواهــش دلشــان موافــق

ــد و  ــی کردن ــب م ــی را تکذی ــود، گروه نب
ــتند. ــی کش ــی را م گروه

ــه  ــش را ب ــل پیامبران ــد قت خداون
قــوم بنــی اســرائیل نســبت 
مــی دهــد؛ در حالیکــه همــه 
آنهــا پیامبرُکــش نبودنــد، 
ولــی اینــان گــرد ســازمانی

شــده  جمــع  منحــرف 
بودنــد و کار آن ســازمان 
کردنــد.  مــی  تأییــد  را 
ــه  ــازمان، ب ــن س ــا از ای م
تعبیــر  یهــود  ســازمان 
ســازمانی کنیــم؛  مــی 

تجربــه  دیــده،  دوره 
منحــرف.  و  اندوختــه 
دزدانــی  آنــان هماننــد 
چــراغ  بــا  کــه  بودنــد 
بودنــد  آمــده  روشــن 
صــدد  در  انبیــاء)ع(  و 

چــراغ ایــن  بودنــد 
دزدی  از  را  دســتان  بــه 

بازدارنــد.

ب:
یف کتا

معر
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6 پیشنهاد برای اینکه مطالبات دانشجویان دانشگاه تحت امرتان را به ابتذال بکشید:

1. در روز دانشــجو و ایــام مشــابه ســعی تــان بــر ایــن باشــد کــه بــا برگــزاری جشــن هــای مفــرح و شــاد هــم   
ســبب مســرور شــدن ایــن اطفــال معصــوم مــردم شــده باشــید و هــم مقصــود حاصــل شــود.حتی القــدور از بــازی 
هــای ســنتی و ملــی اســتفاده کنیــد هــم در ایــن جشــن هــا اســتفاده کنیــد. البتــه گفتــن ایــن نکتــه خالــی از لطــف 
نیســت کــه بــرای دانشــجوی عصــر دیجیتــال ،ســرگرمی دیجیتــال امــری غیــر قابــل اجتنــاب اســت فلــذا از برگــزاری 

مســابقات PES  یــا هــر بــازی دیجیتالــی کــه  جمعــی اســت غافــل نشــوید.
2. معجــزه دوغ و ســبزی ماءالشــعیر ،ســاالد و... در وعــده غذایــی؛ یکبــار امتحــان کنیــد تــا ببنیــد چــه طــور   
بــا همیــن یــک حرکــت بــه ظاهــر ســاده،چگونه دانشــجویانی کــه کلــه شــان بــوی قرمــزه ســبزی مــی دهــد حداقــل 
بــرای اندکــی هــم کــه شــده در برابــر مســئولین ســلف و تــار ســیبیل غــذای آســپزها وحشــرات آشــپزخانه ســپر 

خواهنــد انداخــت تــا بعــد از آن هــم خــدا بــزرگ اســت . 
3. بــه هیــچ عنــوان َتکــرار مــی کنــم بــه هیــچ عنــوان اجــازه برپایــی تجمع،سخنرانی،کرســی آزاد اندیشــی را بــه   

ــد.  ــا ندهی ــکل ه ــی تش تمام
4. اگــر خــدای نکــرده از طــرف دانشــجویان درخواســت برگــزاری جلســه پرســش و پاســخ شــد؛توجه داشــته   
باشــید کــه تــا مــی توانیــد طفــره برویــد و اگــر چنانچــه زور دانشــجویان چربیــد و راضــی شــدید بــه برگزاری جلســه؛ 
بــد بــه دلتــان راه ندهیــد کــه یــک صــدم دانشــجویان دانشــگاه هــم در چنیــن جلســه ای شــرکت نخواهنــد کــرد و 
همیــن قــد بگویــم آن دســته از دانشــجویان معتــرض بــا اندکــی بــی توجــه ای جلســه را تــرک خواهنــد کــرد و دیگــر 

جلســه خودمانــی خواهــد شــد و از غیــر تهــی.
5. ذکــر ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت کــه سیاســت تفرقــه بنــداز و حکومــت کــن همیشــه جــواب مــی   
دهد،بنابرایــن تــا جایــی کــه مــی توانیــد بــا لطایــف الحیلــی بیــن تشــکل هایــی کــه غالبــا نیــز دو قطبــی هســتند 

ــد. ــد دی ــه اش را خواهی ــه معرک ــد .نتیج ــاد کنی ــاف ایج اخت
6. بــا عــدم نظــارت بــر اعضــای هیئــت علمــی دانشگاه؛شــعور علمــی شــان را در ســطح جــزوات تکراریشــان   
نگــه داریــد و توجــه داشــته باشــید کــه بــا ایــن کار دانشــجو نیــز مطالباتــش در حــد همــان تهیــه جــزوه و ایــن 

ــد. ــد مان ــور خواه ــم  ام قس
ــگاه  ــه خواب ــی ب ــیرهای منته ــلف،پرورش،اعتیاد،امنیت مس ــت س ــائلی از قبیل:بهداش ــد مس ــان باش یادت  
ها،پوشــش دانشــجویان ،شــعور علمــی و اخاقــی اعضــای هئیــت علمــی و کارکنــان دانشــگاه تحــت امرتــان همگــی 

ــد. ــار ندارن ــیزی ارزش و اعتب ــی پش ــور اصل ــیدن ام ــرانجام رس ــه س ــا ب ــده و ت ــوب ش ــه محس ــور فرعی از ام

علی ملکی لنبر
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باشگاه مخاطبان مهاجر
یادداشت های خود را برای چاپ در نشریه می توانید به آدرس t.me/vqh98 ارسال کنید.

ــته و...  ــن، دلنوش ــد م ــا یم توانی ــا مش مضن
زیــر  را اب دســت خــط خــود در کادر  خــوداتن 
ارســال  مــا  بــرای  را  آن  عکــس  و  بنویســید 

کنیــد.
ات مــن هــا در کاانل منتــر و هبریــن آن در 

ــود. ــاپ ش ــه چ ــدی نری ــاره بع مش

............................................
.........

از سخن پول به غم میرسیم
با دم تحریم به هم میرسیم

قیمت بنزین و دالر و پیاز
حال به یارانه چه کم میرسیم

مجلس ما بر غم بحران رسد
چاره ی راهش ز مدیران رسد

زلزله قیمت اجناس هم 
از لب اسحاق به ایران رسد

ما ز تورم چو گذر کرده ایم
بر ژنو و وین سفر کرده ایم

از قدم دولت تدبیر ما
با دهن روزه سحر کرده ایم

نرخ تورم شده کابوس ما 
ترس نباشد ز نزول و ربا 

مردم ما غرق ز سیل رکود 
سهم عدالت شده حق شما

با غم تدبیر نداریم زور
چشم دالر و یورو گشته است کور

چون که ز تدبیر نداریم امید
امید ز آن کلید خود گشت دور
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