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طلوعمیکنم
چشمانم را باز کردم، همه جا سیاهی بود

نفســم چونــان روزهــای حزن آلــود وطــن، وطنــی کــه در 
مرزهــای تــن پوشــم خالصــه می شــد، تنــگ تــر از تنــگ 

بــود.
بــرای رهــا شــدن از ایــن حصــار ناجوانمردانــه ی زندگــی، 

در برابــر هــر کســی بــه خــاک افتــادم.
ــا  ــاب، تنه ــا آفت ــاب، ام ــر آفت ــادم در براب ــاک افت ــه خ  ب

ــود. ــا ب ــه از ری ــراب گون ــی س انعکاس
ــل  ــی، از جه ــی ته ــط هیاهوی ــاد فق ــا ب ــاد، ام ــر ب در براب

بــود
در برابــر خــاک، امــا اســتکبار خــاک، هــر لحظه دســتانش 
ــار  ــتر فش ــن، بیش ــبنم م ــر از ش ــف ت ــوی نحی ــر گل را ب

مــی داد.
خواســتم مــرگ را در آغــوش بکشــم، چیــزی بــرای 

نبــود. از دســت دادن 
ــه  ــاره را ب ــی دوب ــد، زندگ ــس امی ــه ای از جن ــا روزن ام

یــادم آورد.
جوانه زدم در انتهای پاییز، درامتداد این قلم.

 پاییــز، فصــل رفتــن اســت. آن کــس کــه در پاییــز 
بی تفاوتــی  غبــار  در  جایــی،  روزی،  بی شــک  می آیــد. 

ــت. ــرده اس ــن ک ــود را دف ــام خ ــی، تم کس
ــد.  ــز نمی ترس ــچ چی ــد از هی ــز می آی ــه در پایی ــی ک کس

حتــی از مــرگ، مرگــی کــه بــرای او خاطــره اســت!
ــو،  ــز ت ــه ج ــم ک ــاد بزن ــا فری ــکفتم ت ــز ش ــب پایی در قل
جــز چشــمانت، دســتانت، قلبــت و خــود خــود خــود تــو، 

ــد. ــو را آرزو کن ــوع ت ــه طل ــت ک ــس نیس هیچک
ــار یکدیگــر، از  شــکوفا و اســتوار شــو کــه روزی در کن
 فــراز قــار قــار کالغ هــای تهــی مغــز، فریــاد بــر می آوریم:

» طلوع می کنم میان گله های گرگ تر 
در آتش ترانه ای مهیب تر بزرگ تر«.

محمد حقیقی

بــا عــرض درود و احتــرام خدمــت مخاطبــان عزیــز و فرهیختــه 
ماهنامــه دانشــجویی تحریر

ــر،  ــم تحری ــال هفت ــماره از س ــتین ش ــه در نخس ــم ک مفتخری
ــش از  ــا دارد پی ــتیم. ج ــما هس ــراه ش ــد هم ــی  جدی ــا تیم ب
هر چیــز بــه نیابــت از همکارانــم، از زحمــات تک تــک اعضــای 
کادر ســابق ماهنامــه تحریــر از نخســتین شــماره تــا به امــروز، 
کمــال تشــکر و قدردانــی را داشــته باشــم. مطمئنــا اگــر 
راهنمایی هــا و تالش هــای  ایــن تیــم بــزرگ پشــتوانه مــا 

نبــود، اکنــون نمی توانســتیم به ایــن جایــگاه برســیم.
بارهــا و بارهــا در یادداشــت های گذشــته و در گفت وگو هایــی 
ــجویی در  ــریات دانش ــر نش ــت واف ــه اهمی ــته ام، ب ــه داش ک
رســاندن صــدای دانشــجو، تاکیــد کرده ام. ایــن نقــش در 
ــالوه  ــه ع ــری دارد. چراک ــگاه ویژه ت ــان جای ــگاه فرهنگی دانش
ــر  ــز ب ــئولیت واالی معلمی نی ــجویی، مس ــئولیت دانش ــر مس ب
دوش نگارنــدگان نشــریات دانشــجویی اســت. اگــر تریبونــی 
در اختیــار ماســت، حقــی نیــز بــه گــردن مــا قــرار داده شــده 
اســت تــا صــدای دانشــجو، صــدای معلــم و مهــم تــر از همــه، 
ــه  ــه هم ــن دارم ک ــیم و یقی ــور باش ــن کش ــردم  ای ــدای م ص
همکارانــم در مجموعــه بــزرگ تحریــر، بر ایــن مســئولیت 

ــه: ــر شــعار همیشــگی خــود اســتوارند ک ــد و ب واقف ان
»از خــدا می ترســند و از احــدی جــز او هــراس ندارنــد و خــدا 

بــرای حسابرســی کافی اســت« احــزاب:39

امیدوارم از این شماره نیز لذت ببرید.

سخن سردبیر

سخن مدیرمسئول
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ــان  ــه مخاطب ــی، ذائق ــازان ایران ــندگان و فیلم س نویس
ــد؛  ــادت داده ان ــوش ع ــیرین و خ ــای ش ــه پایان ه را ب
پایــان هــر قصــه آن چیــزی اســت کــه مخاطــب همیشــه 
ــر  ــتان در خاط ــر داس ــام ه ــی آورد؛ ن ــاد م ــه ی آن را ب
ــای  ــت. دع ــو رده اس ــره خ ــان آن گ ــا پای ــدگان ب خوانن
ــه خیــری  ــان عاقبــت ب ــرای جوان همیشــه ســالمندان ب
اســت و دیــن شــریف اســالم هــم بــر روی عاقبــت بــه 
ــخ  ــی در تاری ــت؛ حت ــرده اس ــد ک ــور تاکی ــری در ام خی
یزیــد  بــن  »ُحــر  ماننــد  شــخصیت هایی  از  اســالم 
ریاحــی« یــاد شــده اســت کــه در فرصتــی انــدک و علی 
رغــم بــزرگ تریــن گناهــان، ُحســن عاقبــت را انتخــاب 
دیگــر  ســوی  از  شــدند؛  بخیــر  عاقبــت  و  نمودنــد 
شــخصیت هایی ماننــد »زبیــر«، »طلحــه« و... علی رغــم 
ســوابق مثبــت در اســالم نتوانســتند حســن عاقبــت را 

ــد! ــا و آخرتشــان کســب نماین ــرای دنی ب

فرصت عاقبت بخیری دولت دوازدهم
شــاید بــه ذهــن برســد: در ایــن هفــت مــاه باقی مانده ی 
ــالً  ــرد! و عم ــی ک ــوان کار خاص ــم نمی ت ــت دوازده دول
آب از ســر گذشــته اســت! لکــن تاریــخ، دولــت کوتــاه 
ــط  ــد! فق ــوش نمی کن ــی« را فرام ــهید رجای ــدت »ش م
ــای  ــاه طرح ه ــدت کوت ــان م ــی در هم ــود! ول 28 روز ب
متعــددی در روســتاها و شــهرهای  ایــران اســالمی  بــه 
اجــرا در آمــد کــه همــگان از آن دولــت بــه عنــوان 
دولتــی فوق العــاده و  ایــده آل یــاد می کننــد و نــام 
»شــهید رجایــی« بــه عنــوان رئیس جمهــور محبــوب 
بــرای همیشــه در قلب هــای ملّــت  ایــران جاودانــه 

ــود.  خواهــد ب
هفــت مــاه فرصــت کمــی  نیســت؛ آری فرصــت اندکــی 
نیســت بــرای کســی کــه اراده خدمــت داشــته باشــد! 
فرصــت کمــی  نیســت بــرای کســی کــه تکیــه بــر تــوان 
ــم  ــت دوازده ــده دول ــت باقیمان ــد! فرص ــی نمای داخل
می توانــد حســن عاقبــت را برایــش فراهــم ســازد، بــه 
ــان  ــدد و جوان ــر غــرب فروبن ــه چشــم ب شــرط آن ک

متدیــن و انقالبــی وطــن را بــاور نمایــد!
دولــت یازدهــم و دوازدهــم بــا توجــه بــه  ایــن کــه 
تقریبــاً بــه هیــچ یــک از شــعارهای انتخاباتیــش 
عمــل ننمــوده اســت! و در ایــن دوران نیــز مشــکالت 
مــردم  بــرای  فراوانــی  معیشــتی  و  اقتصــادی 
درســت شــده اســت! بــا همــت مضاعــف و تــالش 
ــن  ــد حس ــادی می توان ــراوان و جه ــش ف و کوش
عاقبــت را بــرای خــود فراهــم نمایــد و مــردم 
فهیــم ایــران نیــز اگــر اراده حــلِّ مشــکالت 
را در دولــت ببیننــد؛ مشــتاقانه بــه کمــک 
ــتی های  ــی و کاس ــد و از کم ــد آم خواهن
می گذرنــد.  بزرگوارانــه  گذشــته 
رهبــر معظــم انقــالب دربــاره پایــان 

حرکــت  اگــر  می فرماینــد:»  دوازدهــم  دولــت  کار 
و عمــل در دســتور کار قــرار گیــرد و کارهایــی کــه 
ــاً  ــود، یقین ــام ش ــد، انج ــردم باش ــع م ــه نف ــد ب می توان

ــت.«1 ــد داش ــی خواه ــان خوب ــم پای ــت دوازده دول

ــا نــگاه بــه تــوان داخلــی نــه ســیب و  حســن عاقبــت ب
ــی برجــام گالب

مشــکالت  رهبــری  معظــم  مقــام  فرمایشــات  طبــق 
اقتصــادی امــروز کشــور بــدون نیــاز بــه مذاکــره 
بــا کشــورهای غربــی راه حــل دارد. ایشــان دربــاره 
داخلــی  تــوان  بــر  تکیــه  بــا  عملیاتــی  راهکارهــای 
و  دولتــی  بخش هــای  »کارشناســاِن  فرمودنــد: 
غیردولتــی برخــی راهکارهــای عملیاتــی مشــخص را 
از جملــه:  بــرای جهــش تولیــد پیشــنهاد کرده انــد 
ظرفیــت  بــه  اتــکاء  بــا  خــودرو  تولیــد  افزایــش 
صنعــت  تولیــدات  افزایــش  داخلــی،  قطعه ســازان 
ــی  ــع نفت ــردن صنای ــان ک ــر دانش بنی ــه ب ــا تکی ــت ب نف
و افزایــش تولیــد خــوراک دام و دانه هــای روغنــی.«2 
اکنــون قــوه مجریــه بــا کمــک قــوای مقننــه و قضائیــه 
مشــکالت  از  بخشــی  کوتاهــی  مــدت  در  می توانــد 
مملکــت را بــر طــرف کنــد و پایــان خوبــی را در اذهــان 
بــه یــادگار بگــذارد. اگــر دســت از ســیب و گالبــی 

نــارس و تلــخ برجــام دســت بــردارد!

کوچک شدن سفره مردم نتیجه عملی برجام
ــه  ــه »خــوب اســت ک ــود ک ــن ب ــای روحانی ای  شــعار آق
ــرخ  ــه چ ــت ک ــم اس ــام مه ــد، ام ــانترفیوژ ها بچرخن س
کشــور هــم بچرخــد، و چــرخ صنعــت صنعــت هــم 
بچرخــد.«3 اّمــا امــروز شــاهدیم نتیجــه »قــرارداد 
ملــی  اقتــدار  و  عــزت  دار شــدن  برجــام« خدشــه 
ــود،  ــور اراک« ب ــب راکت ــزی در »قل ــن ری ــا بت کشــور ب
ــد و  ــت دربیای ــه حرک ــت ب ــه صنع ــه چرخ ــن ک بدون ای
معیشــت و اقتصــاد مــردم از ایــن بتــن ریــزی و توقــف 

چرخــه هســته ای کشــور، ذره ای ســود ببرنــد!

وضعیت کنونی، نتیجه اعتماد به »جنتلمن ها«
دولــِت »دکتــر روحانــی« بایــد به ایــن بــاور برســد، 
وضعیــت اقتصــادی کنونــی نتیجــه اعتمــاد بــه دشــمنان 
دیرینــه ملــت ایــران سیاســتمداران غربــی اســت! 
دولــت اگــر بــه ســخنان رهبــر حکیــم وفرزانــه انقــالب 
جنتلمن هــای  »آن  کــه:  باشــد  داشــته  اســالمی باور 
ــز مذاکــره، همــان تروریســت های فــرودگاه  پشــت می

1. جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حضور رهبر 
انقالب1399/9/4

2. جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حضور رهبر انقالب 
1399/9/4

3. سخنان حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال1392
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عقــب  و  ضعف هــا  جلــوی  می توانــد  هســتند.«4  بغــداد 
ماندگی هــا گذشــته را بگیــرد! 

مذاکره با قاتالن شهیدان سلیمانی و فخری زاده، هرگز
ــت،  عــده ای غربگــرا و غــرب پرســت در درون مملکــت و دول
ــت  ــد! مل ــره می زنن ــرایطی دم از مذاک ــر ش ــت ه ــاً و تح دائم
ایــران چگونــه شــهادِت مظلومانــه ســردار دل هــا »حــاج قاســم 
ســلیمانی« و فخــر ملّــت، »محســن فخــری زاده« را فرامــوش 
بلکــه  و  بی ســرانجام  مذاکــره  بــه  تــن  دوبــاره  و  نمایــد! 
بدفرجــام دهــد! امــام خامنــه ای در مــورد مذاکــره دوبــاره 
ــار  ــم را یک ب ــع تحری ــیر رف ــا مس ــد: »م ــکا می فرماین ــا آمری ب
امتحــان و چنــد ســال مذاکــره کردیــم امــا بــه نتیجــه ای 
ــک  ــر گرامی اســالم)ص(: » ی ــوده پیامب ــه فرم نرســید.«5 و ب
مومــن واقعــی از یــک ســوراخ، دوبــار گزیــده نمی شــود «6 یــا 

ــت «7 ــودن خطاس ــاره آزم ــوده را دوب »آزم

رفع تحریم ها با سینه سپر کردن
وجــود تحریم هــای ظالمانــه ی شــیطان بــزرگ، علیــه ملــت 
ــه متاســفانه توانســته اســت  ــران حقیقــت تلخــی اســت ک ای
ــران  ــت ای ــه نف ــته ب ــاد وابس ــر اقتص ــی ب ــل توجه ــر قاب تاثی
فایــده  دادن  مذاکــره  بــه  تــن  اگــر  امــا  بگــذارد.  عزیــز 
نــدارد؟! پــس راه حــل چیســت؟! رهبــر بصیــر و توانــای 
ــردن  ــا و بی اثر ک ــر تحریم ه ــه ب ــاره غلب ــالمی  درب ــالب اس انق

4. خطبه های نماز جمعه تهران 1398/10/27
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ــدای  ــت در ابت ــن اس ــیر ممک ــن مس ــد: »ای ــا می فرماین آن ه
ــت  ــا خوش عاقب ــد ام ــته باش ــکالتی داش ــختی ها و مش کار، س
اســت. اگــر بــا تــالش و ابتــکار و بــا ســینه ســپر کردن در 
ــم و طــرف  ــه کنی ــر تحریم هــا غلب ــم ب ــل مشــکالت بتوانی مقاب
ــت  ــج دس ــد، به تدری ــا را ببین ــدن تحریم ه ــر ش ــل بی اث مقاب

از تحریــم برخواهــد داشــت.«8

لزوم تکیه بر جوانان کاربلد، مومن و انقالبی
»روحانــی« بــا عنــوان »دولــت تدبیــر و امیــد« از ملــت ایــران 
رای گرفــت، یعنــی در ذهــن عده ای ایــن امیــد را ایجــاد نمــود 
کــه می تــوان بــا تدبیــر دولت ایشــان مشــکالت مملکــت را حــّل 
نمــود! لکــن رئیــس جمهــور در یــک ســخنرانی اظهــار داشــت: 
»مــن بلــد نیســتم!«9 بایــد گفــت: اگــر بلــد نیســتید؛ اشــکال 
نــدارد! امــا متخصصــان جــوان، کاربلــد، مومــن و انقالبــی10 راه 
ــم  ــت نی ــی اس ــط کاف ــد؛ فق ــه نموده ان ــددی ارائ ــای متع حلّ ه
ــد از  ــد و چشــم امی ــوم بیاندازی ــرز و ب ــان م ــه جوان نگاهــی ب

غــرب بکنیــد و تدبیــر را در داخــل اندیشــه نماییــد. 
امیدواریــم بعــد از جلســه ویــژه ســران قــوا بــا رهبــر معظــم 
و کارشناســان  از مشــاورین  بــا اســتفاده  انقــالب، دولــت 
اقتصــادی و اتــکا بــه توانمندی هــای داخلــی پایــان خوبــی 
بــرای خــود رقــم زنــد تــا مــردم نیــز در ایــن فرصــت باقیمانــده 
ــت؛ آرزوی  ــان دول ــه جــای روزشــماری پای ــت دوازدهــم ب دول

طوالنی تــر شــدن آن را بنماینــد.
»اللهم الجعل عواقب امورنا خیرا«

8 جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حضور رهبر انقالب 99/9/4
9.پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی 1398/10/26
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دهــم آذر مــاه هــر ســال، یــادآور بــزرگ مــردی اســت کــه هیچــگاه در مقابــل فســاد حکومــت کوتــاه نیامــد 
و جملــه معــروف او »دیانــت مــا عیــن سیاســت مــا و سیاســت مــا عیــن دیانــت ماســت« را بایــد مســئوالن 

مملکتــی ســرلوحه کار خــود قــرار دهنــد. 
بــه راســتی در میــان مســئوالن مملکــت مــا چقــدر کــردار و رفتار ایــن بــزرگ مــرد کــه عمــرش سراســر در راه 

مبــارزه بــا فســاد حکومــت زمــان خــود بــود بــه کار گرفتــه شــده اســت؟! 
ســید حســن طباطبایــی زواره، مشــهور بــه مــدرس، سیاســتمدار و روحانــی تــراز اول بــود و بــه پــاس 
خدمات ایــن بزرگمــرد دهــم آذر مــاه هــر ســال، روز مجلــس نامیــده شــده اســت. در ایــن قســمت ســعی داریــم 

ــویم.  ــنا ش ــتر آش ــدرس کمی بیش ــهید م ــا ش ب
 فعالیــت سیاســی مــدرس بــا عضویــت در انجمــن مقــدس ملــی اصفهــان آغــاز گردیــد و همزمــان بــا تشــکیل 
دوره دوم مجلــس شــورای ملــی کــه پــس از اســتبداد صغیــر برپــا شــده بــود؛ مــدرس هــم بــه عنــوان یکــی از 

مجتهــدان تــراز اول بــه مجلــس معرفــی شــد. 
ــدرس و  ــی اول، م ــگ جهان ــروع جن ــا ش ــد. ب ــده ش ــی برگزی ــه نمایندگ ــران ب ــردم ته ــرف م ــوم از ط در دور س
27 تــن از نماینــدگان بــه ســمت قــم حرکــت کردنــد و در آنجــا کمیتــه دفــاع ملــی را شــکل دادنــد کــه بعــد از 

ــت داد. ــه فعالی ــاه ادام ــه در کرمانش ــن کمیت ــا  ای ــت روس ه ــم به دس ــردن ق تصرف ک

مــدرس کــه یکــی از پنــج مجتهــد تــراز اول ناظــر مجلــس دوم مشــروطه بــود؛ یکــی از مخالفــان سرســخت حــق رأی و 
انتخــاب زنــان بــه نمایندگــی مجلــس بــود با ایــن اســتدالل کــه زنــان در قیمومیــت و تکفــل رجــال هســتند. مــدرس 
ــا رضاخــان در مــورد الیحــه ســربازی دوســاله اجبــاری مخالفــت شــدیدی داشــت او  همچنیــن در مجلــس پنجــم ب

همچنیــن در همیــن مجلــس پنجــم طــرح اســتیضاح رضاخــان را کلیــد زد کــه در نهایــت رای نیــاورد.
بخشــی از دالیــل اســتیضاح رضاخــان کــه بــه صــورت قــاب عکســی در ســاختمان مجلــس مشــروطه نگه داشــته 

ــود: می ش
 »مقــام محتــرم شــورای ملی، ایــن جانبــان راجــع بــه مــوارد ذیــل از اقــای رئیــس الــوزرا اســتیضاح 

مینماییــم:
1-سو سیاست نسبت به داخله و خارجه

ــه مجلــس شــورای  ــون اساســی و حکومــت مشــروطه و توهیــن ب ــام  و اقــدام برضــد قان 2-قی
ملــی

3-تحویــل نــدادن امــوال مقصریــن و غیــره بــه خزانــه دولــت )از طــرف حائــری، ملــک الشــعرا، 
سیدحســن مــدرس(«. 

در دوره دوم مجلــس شــورای ملــی، بنابــر اصــل دوم متمــم قانــون اساســی ایــران گفتــه شــده 
بــود. قوانیــن مصــوب شــورای ملــی زیــر نظــر 5 تــن از علمــا و مجتهــدان تــراز اول باشــد کــه 
مدرســی یکــی از آنهــا بــود در واقع ایــن دوره گشــایش میــدان مبــارزه پارلمانــی و سیاســی 

مــدرس بــود. 
بــا شــروع انتخابــات دوره هفتــم رضاخــان در تــالش بــود بــه هــر طریقــی از ورود مــدرس بــه مجلــس 
جلوگیــری کنــد و یــک انتخابــات فرمایشــی بــا کلــی تقلــب برگــزار شــد. بــه گونــه ای کــه حتــی یــک رای 
هــم بــه نــام خــود مــدرس خوانــده نشــد و گفــت: » اگــر 14 هــزار نفــر مردمی کــه در دوره قبــل رای 
دادنــد همگــی مــرده باشــند یــارای نــداده باشــند پــس آن یــک رای کــه خــود بــه نــام خــودم 

نوشــتم چــه شــد؟ آن را حداقــل میخواندیــد...«. 
وقتــی شــهید مــدرس بودجــه ســال 1306 را نــگاه می کنــد کــه در آن مبلغــی بــرای 
ــت مطــرح  ــه نماینــدگان اختصــاص دادن بحــث والیــت و وکال اضافــه حقــوق ب
بــا آن بحــث، مخالفــت خــود را بــا افزایــش حقــوق اعــالم مــی دارد. یکــی از 
مخالفت هــای شــدید مــدرس درمــورد قــرارداد 1919 بــود کــه انگلیس 
ــرای احمدشــاه  ــا یــک جانشــین مناســب ب را به ایــن فکــر واداشــت ت
اصفهــان،  از  مــدرس  بازگشــت  پــس از  کننــد.  انتخــاب  قاجــار 
رضاخــان بــه او گفــت: » چــه برایمــان ســوغاتی آوردی؟« او گفــت: 

سیاستیکهدیانتنیست
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» ســوغات خوبــی برایتــان آورده ام. تــرس آن 
ــت  ــن آن اس ــوغات م ــد س ــدر آن را ندانی دارم ق

ــد و  ــردم را می چاپن ــما م ــام ش ــه ن ــت ب ــزای دول ــه اج ک
ــر  ــید و اگ ــاره ای بیاندیش ــا چ ــم ت ــن را گفت ــت می کنند. ای اذی

نصیحــت مــرا بپذیریــد، بهتریــن ســوغات اســت«.
 ایشــان همچنیــن بــه تولیــدات داخلــی بســیار اهمیــت می دهنــد؛ 

به طــوری کــه زمانــی از وی  ایــراد گرفتنــد چــرا عبــای کرباســی خــود را عــوض 
نمی کنیــد؟ گفــت:

 »هر وقت ایران بهترش را تولید کرد از آن استفاده خواهم کرد«.
ــی را  ــه گرفتاری های ــود ک ــده ب ــی  ش ــای مردم ــد و مالقات ه ــت و آم ــل رف ــه او مح  خان

ــدگاه  ــتند. از دی ــاال داش ــام ب ــردم اهتم ــگاه ارزش م ــه جای ــت، ب ــن عل ــه همی ــتند و ب داش
مــدرس مجلــس قانــون گــذاری، بــه دلیــل تشــکیل شــدن نماینــدگان منتخــب مــردم کشــور 

بــه منزلــه عصــاره ملــت و مرکــز ثقــل مملکــت اســت. مجلــس شــورای ملــی را بایــد ثمــره انقــالب 
مشــروطه دانســت. مــردم خواهــان مجلســی بودنــد کــه اعضــای آن منتخبــان خــود آنهــا باشــند نــه 

منتخــب شــاه  امــا مجلــس در دوران پهلــوی ماهیــت اصلــی خــود را از دســت داد و ابــزاری در دســت 
ــد.  ــته های او گردی ــوه دادن خواس ــی جل ــرای قانون ــاه ب ش

 
بــا پیــروزی انقــالب اســالمی، تحــوالت شــگرفی در عرصــه سیاســی فرهنگــی اجتماعــی ایــران بــه وجــود آمد 

کــه یکــی از ایــن نهادهــا، مجلــس بــود کــه در آن تحــول شــگرفی بــه وجــود آمــد و بــه معنــی واقعــی کلمــه 
خانــه ملــت شــد. بــر اســاس قانــون اساســی، وظیفــه اصلــی مجلــس شــورای اســالمی قانون گــذاری و نظــارت 
اســت کــه رســیدگی و نظــارت بــر طرح هــا و لوایــح در 5 مرحلــه انجــام می گیــرد بــر اســاس قانــون اساســی 

حــق تحقیــق و تفحــص بــه مجلــس داده شــده اســت.
 در حــال، حاضــر مجلــس از 290 نماینــده تشــکیل شــده اســت کــه هــر یــک از آنهــا در کمیســیون مشــغول 
ــن  ــه همی ــه ب ــرد ک ــورت بگی ــرعی ص ــن ش ــاس موازی ــر اس ــد ب ــن بای ــذاری همچنی ــتند قانون گ ــت هس فعالی
دلیــل، در کنــار مجلــس شــورای اســالمی نهادی بــه نــام شــورای نگهبــان بــر رعایــت موازیــن شــرعی و قانونــی 
مصوبــات مجلــس نظــارت می کنــد و درصــورت مغایــرت آنهــا بــا یکدیگــر، ارجــاع خواهنــد داد امــا نکتــه مهــم 
ــات  ــان مطالب ــجویی در بی ــکل های دانش ــش تش ــدر نق ــه چق ــت ک ــن اس ــود دارد؛  ای ــر وج ــخ معاص ــه در تاری ک
خــود از مجلــس پــر رنــگ اســت؟ تاکنــون 11 مجلــس بــر روی کار آمدنــد کــه نقــش تشــکل های دانشــجویی در 
آنهــا پررنــگ بــوده اســت. در گذشــته دسترســی بــه نماینــدگان کار ســختی بــود. بطــوری کــه درطــول 12 ســال 
ــس  ــا روی کار آمــدن مجل ــا ب ــوده اســت؛ ام ــداد دیدارهــای دانشــجویی انگشت شــمار ب ــی، تع ریاســت الریجان
یازدهــم دیدارهــای تشــکل های دانشــجویی بــه نقطــه قوتــی بــرای دانشــجویان و مجلــس در آمــده اســت برخــی 
ــت  ــه عدال ــیدن ب ــد از: رس ــتند؛ عبارتن ــد هس ــه کارآم ــطح جامع ــه درس ــجویی ک ــکل های دانش ــات تش از مطالب

اجتماعــی صحیــح، توجــه کافــی بــه معیشــت مــردم و دقــت مجلــس در امــور اقتصــادی.

حال دو موضوع مهم پیش روی مجلس یازدهم است: 
دقــت در الیحــه بودجــه 1400 و شــفافیت آرای نماینــدگان کــه یکــی دیگــر از مطالبــات تشــکیالت دانشــجویان 
می باشــد تــا بداننــد نمایندگانــی کــه منتخــب همیــن مــردم هســتند در مجلــس چــه کاری انجــام داده انــد امــا... 
مــدرس مــردی از ســالله پــاکان و مبــارزی وارســته و ســخت کــوش در عصــر اســتبداد و ظلمــت بزرگمــردی 
که اندیشــه و عملــش پــرده زمــان و مــکان را دریــده و از حصــر زمــان فراتــر رفتــه و مــرد روزگاران نــام گرفتــه. 
مــرد روزگاری کــه بــه عنــوان شــاخص تریــن نماینــده بعــد از انقــالب مشــروطه بــه مــدت 5 دوره حضــور در مجلــس 
توانســت نقــش گــران قدر ایفــا کنــد او در عرصــه سیاســت بســیارزیرک بــود و هیچــگاه فریــب مکرهــای مــکاران را 
نخــورد. انقــدر در راه مبــارزه بــا فســاد کوشــید تــا حکومــت از بودنــش بترســد و کاری کــرد کــه شــبانه بــه او زهــر 

بدهنــد و در حــال عبــادت جــان ســپرد. 
براســتی کدامیــک از مســئوالن، منــش و ســاده زیســتی مــدرس را ســرلوحه خــود قــرار داده اســت؟ کــدام یــک از 

نماینــدگان مجلــس بــه ماننــد مــدرس در راه مبــارزه بــا فســاد ومعیشــت مــردم کشــورش کوشــیده اســت؟

مجلس در دوره ی کنونی 
مجلــس یازدهــم بســیار سرنوشــت ســاز اســت و جامعــه بیــش از همیشــه مهیــا و نیازمنــد تغییــر اســت. نیــاز کشــور به 
مدیــری توانمنــد و کارآمــد بــرای خــروج کشــور از بحران هــای اقتصــادی، معیشــتی و اجتماعــی یــک نیــاز ضــروری اســت 
از ایــن رو، اعتمــاد ســایر نماینــدگان منتخــب و کســانی کــه خــود را در موقعیت هــای بحرانــی و مشــکالت ثابــت کــرده 

باشــند می توانــد زمینه ســاز تحــرکات جــدی و ریشــه ای در حــل معضــالت و مشــکالت کشــور باشــد.
تا اینجــا عملکــرد مجلــس مثبــت ارزیابــی می شــود امــا  نقــد اصلــی بــه آنهــا بــی توجهــی چنــد ماهــه بــه کمیســیون مهــم 
قضایــی بــود ک  بــه علــت بــه حــد نصــاب نرســیدن چنــد مــاه بالتکلیــف بــود. کمیســیون آمــوزش هــم پــس از ســخنان 
رهبــری بــا مســئوالن آمــوزش و پــرورش و انتقــاد از متولــی مهــد کودک هــا جلســاتی برگــزار و متولــی مهدهــا از بهزیســتی 
بــه آمــوزش و پــرورش تغییــر کــرد. امــا کمیســیون برگزیــده تا اینجــا کشــاورزی اســت کــه بازدیدهــای میدانــی از مالیــر، 
چابهــار، اســفراین و... و دیــدن  توانمندهــای شــهرها را بــه نظــاره نشســتند. امــا از آن ســوی نیــز کمیســیون امنیــت هــم 
بــا رهبــری ذوالنــور، در ایــن  چنــد روز بســیار پــر خبــر بــود کــه مرتبــط بــا شــهید هســته ای، فخــری زاده بــود. بازدیدهــای 
میدانــی رئیــس مجلــس هــم از جملــه اتفاقــات مجلــس یازدهــم بــود. در ایــن زمــان چنــد ماهــه نیــز بــه وزیــر پیشــنهادی 

صمــت رای اعتمــاد دادنــد.



ویــروس کرونــا بــاز هــم جامعــه هنــری ایــران زمیــن را عــزادار کــرد و صــدای پرصالبــت مــرد حنجره طالیــی 
دوبلــه، بــرای همیشــه خامــوش شــد. چنگیــز جلیلونــد در پاییــزی آســمانی شــد کــه هنوز داغ اســتاد شــجریان، 
ــه چــه  ــم ک ــم تصــور کنی ــوز نمی توانی ــازه اســت و شــاید هن ــر ت ــن هن ــر ت ــوی ب ــا پرت ــی  و کامبوزی ــر عالم اکب

ســتارگانی در آســمان فرهنــگ و هنــر ایــران خامــوش مي شــوند.
بســیاری از بــزرگان و اســطوره های ســینمای ایــران بخشــی از شــهرت و محبوبیت شــان را مدیــون صــدای او 
هســتند. بــرای نــام بــردن از ســتارگانی کــه چهره هایشــان بــا صــدای جلیلونــد بــه خاطــر می آیــد، نفــس بــه 
شــماره می افتــد. از بهــروز وثوقــی، محمدعلــی فردیــن و ناصــر ملــک مطیعــی تــا عــزت اهلل انتظامــی  و جمشــید 

مشــایخی. 
ــد  ــا ایرانی هــا مدیــون صــدای جادویــی جلیلون ــرای م بخشــی از جذابیــت چهره هــای شــاخص  هالیــوود هــم ب
اســت کــه روح تــازه ای در بــازی آنهــا می دمیــد. مارلــون برانــدو، پــل نیومــن، ریچــارد برتــون، بــرت لنکســتر و 
شــون کانــری از جملــه چهره هایــی هســتند کــه نمی تــوان بازیشــان را بــدون صــدای آقــای دوبلــه ایــران بــه 

خاطــر آورد.
چنگیــز جلیلونــد از معــدود بازمانــدگان یــک نســل طالیــی بــود کــه تــا امــروز برایمــان بــه یــادگار مانــده بــود 
و دلمــان خــوش بــود بــه صدایــش. از نســلی کــه علــی کســمایی، حســین عرفانــی، بهــرام زنــد و بســیاری از 

ــا کولــه بــاری از خاطــره مــا را تــرک کردنــد. چهره هــای دیگــر ب
جلیلونــد در مرحلــه اول، بازیگــر بــود. او از نســل دوم دوبلورهــای ایرانــی بــود. نســلی کــه ابتــدا پــرورش 
صــدا را در هنــر تئاتــر فراگرفتنــد و وقتــی در اســتودیو دوبلــه می نشســتند، چیــزی بــرای اضافــه کــردن بــه 
صــدای بازیگــران داشــتند. شــاید یکــی از ضعف هــای دوبلــه در ایــن روز هــا همیــن مســئله باشــد کــه جوانــان 
بــه محــض ورود به ایــن عرصــه بــدون تخصــص و فقــط بــه ســبب داشــتن صدایــی شــاید خــاص انتظــار دارنــد 

نقش هــای اصلــی فیلم هــا بــه آن هــا داده شــود.
ســال های قبــل کــه صــدای ســر صحنــه هنــوز مــد نبــود همــه فیلم هــا نیــاز بــه دوبلــه داشــتند امــا بعــد از 
فراگیــر شــدن اســتفاده از صــدای خــود بازیگــران، دوبلــه عمدتــا محــدود شــد بــه فیلم هــای خارجــی. حتــی 
بعــد از ایــن تحــول برخــی از کارگردانــان مثــل علی حاتمــی  بــاز هــم دوبلــه را ترجیــح می دادنــد چــرا کــه معتقــد 

بودنــد دوبلور هــا چیزهــای بیشــتری از صــدا و بیــان می داننــد.
ــم  ــا صــدای خــود فیل ــی کــه بعد هــا ب ــوان نادیــده گرفــت کــه بعضــی از بازیگران  ایــن واقعیــت را هــم نمی ت
بــازی کردنــد، هیچ وقــت بــه همــان انــدازه  جذابیــت نداشــتند کــه بــا صــدای دوبلــه شــده داشــتند. بچه هــاي 
ــه  ــه حــاال مي شناســیم ب ــدو چنان ک ــود بران ــوم نب ــد معل ــدون صــداي جلیلون ــد کــه »ب ــراه نمي گوین ســینما بی
مخاطــب ایرانــي معرفــي مي شــد«، میــزان محبوبیتــي کــه شــاید بــراي »آلــن دلــون« در ایــران اتفــاق نمي افتــاد 

اگــر صــداي خســرو خسروشــاهي وجــود نداشــت.
امــا حــال دوبلــه  ایــن روز هــا خــوب نیســت. هنــری کــه بــا وجــود گســتره کــم در ســال های اخیــر 
متقاضیــان زیــادی پیــدا کــرده اســت؛ امــا شــرایط نــه چنــدان مناســب اقتصادی ایــن رشــته و 

بــازار کار محــدود آن شــرایط را بــرای هنرمنــدان بــا اســتعداد ســخت کــرده اســت. 
در دورانــی کــه فیلم هــای زبــان اصلــی بــا زیرنویــس بیشــتر از دوبلــه طرفــدار دارد 
ــا  ــزو برترین ه ــان ج ــی در جه ــای ایران ــران و دوبلور ه ــه ای ــه دوبل ــم ک ــت بدانی ــد نیس ب

ــران. ــوم در ای ــا مظل ــتند ام هس
ــا  ــبب تحریم ه ــه س ــه ب ــت ک ــه چندمی اس ــای درج ــر، فیلم ه ــکالت این هن ــی از مش یک
خریــداری و دوبلــه می شــوند و تعــداد کم ایــن فیلم هــا و محدودیت هــا، امــکان 
فعالیــت و خالقیــت را پاییــن مــی آورد. نــه رســانه ملــی و نــه رســانه های دیگــر 
ــران و  ــه بازیگ ــوف ب ــات معط ــه توجه ــد. هم ــک نمی کنن ــا کم ــه دوبلور ه ــدام ب ــچ ک هی

اســت. k های اینســتاگرام 
گوینــدگان را کســی نمی شناســد چــون رســانه ها نســبت بــه دوبلور هــا بی اعتنــا 
ــد.  ــده می کن ــده زن ــم را گوین ــه فیل ــدارد ک ــه ن ــه توج ــن نکت ــی به ای ــتند و کس هس
ــرای  ــان را ب ــی زب ــر خارج ــن و بازیگ ــان انیمیش ــر بی ج ــد کاراکت ــوب می توان ــه خ دوبل
مخاطــب دلنشــین کنــد و برعکــس. گویندگــی و دوبلــه زیباســت و تنهــا عشــق باعــث 

می شــود مشــکالت بی شــمار آن قابــل تحمــل شــود. 
برخالف بسیاری، چنگیز جلیلوند به آینده این حرفه در ایران بسیار امید داشت. 

»دیگــر در ایــران، از آن دوبله هــاي درخشــان و مانــدگار خبــري نیســت. چــون ســینماي 
ــان  ــه روي جه ــران و نمایــش فیلم هــاي مطــرح خارجــي درهــاي خــود را ب ــه لحــاظ اک ــا ب م
خــارج بســته اســت و ایــن اکــران محــدود فیلم هــاي خارجــي جوابگــوي دوبلــه نیســت. 
زمانــي بهتریــن فیلم هــاي جهــان همزمــان در ســینماهاي ایــران اکــران مي شــد. 
صدابــرداري ســرصحنه نیــز در آن زمــان رایــج نبــود امــا االن وضعیــت 180 درجــه 
ــران بازگشــته ام  ــه ای ــه ب ــن شــرایط از زماني ک ــي ای ــا تمام ــرده اســت. ب فــرق ک
برخــالف بســیاري از دوســتان و همــکاران بــه آینــده ایــن حرفــه بســیار 
امیــدوارم. جوان هــاي بســیار مشــتاق و مســتعدي را دیــده ام کــه بــا 
اندکــي مدیریــت و بــا گذشــت مــدت زمانــي مي تواننــد بارقه هایــي 
ــتاق  ــاي مش ــن جوان ه ــد. ای ــرار کنن ــان را تک ــته درخش از آن گذش
ــا  ــد و ب ــت دارن ــتیباني و حمای ــه پش ــاج ب ــتعد احتی ــیار مس و بس
ــده اي  ــه آین ــوان ب ــد مي ت ــه جدی ــاي دوبل ــدازي واحده راه ان

ــه آن اشــاره کــردم نزدیــک شــد«. ــه ب ک
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نقدیبرشورایانقالبفرهنگی
ــالب  ــورای انق ــی)ره( ش ــام خمین ــان ام ــه فرم ــش در 19 آذر57 ب ــال ها پی س
فرهنگــی تاســیس شــد. گســترش نفــوذ فرهنــگ اســالمی  در شــئون جامعــه و 
تقویــت انقــالب فرهنگــی و اعتــالی فرهنــگ عمومــی ، تزکیــه محیط  هــای علمــی  و 
فرهنگــی از افــکار مــادی و نفــی مظاهــر و آثــار غرب زدگــی از جملــه اهداف ایــن 
ــد.  ــر ش ــورا کمت ــن ش ــداف  ای ــه اه ــل ب ــت عم ــه گذش ــر چ ــا ه ــت. ام شوراس
می تــوان بــا نگاهــی بــه جامعــه چنــد ســال اخیــر فهمیــد که ایــن شــورا کارنامــه 

مــورد قبولــی از خــود به جــا نگذاشــته اســت.

انتقاداتی که به شورا وارد می شود چندین مورد است:
1 نگاه به علوم تجربی و غربی و کم توجهی به علوم انسانی و اسالمی

2 کم توجهــی بــه سیاســت گــذاری و نظریــه پــردازی فرهنگــی و پرداختــن 
به امــور اجرایــی

3 ترکیــب اشــتباه اعضــا: اکثــر افــراد حاضــر در شــورا مســئولیت های اجرایــی 
دارنــد و بــه همیــن خاطــر، آنچــه کــه آن هــا تصمیــم بگیرنــد، مصــوب می شــود. 
بدیــن جهــت شــخصیت های فکــری در حاشــیه می رونــد و فقــط کارکــرد آن هــا 

امضــای پــای مصوبــات می شــود!!!
4 نداشــتن جایــگاه قانونــی در خــور شــأن ایــن شــورا در قانــون اساســی )الزم 
ــورا  ــن ش ــگاه قانونی ای ــا جای ــی حتم ــون اساس ــاله قان ــی 10 س ــت در بازبین اس

مــورد توجــه قــرار گیــرد(
شــخصیت هایی  حضــور  شــورا:  بــا  مرتبــط  غیــر  شــخصیت های  حضــور   5
ماننــد وزیــر کشــور و وزیــر بهداشــت بــی مــورد اســت )بــا حفــظ احتــرام هــر 
دو بزرگــوار(، زیــرا حیطــه فعالیت ایــن دو وزارت خانــه ارتباطــی بــا مســائل 

ــدارد. ــی ن فرهنگ
6 عــدم حضــور شــخصیت های مرتبــط بــا شــورا: ســازمان بســیج مســتضعفین 
یکــی از متولیــان فعالیت هــای فرهنگــی کشــور اســت کــه عــدم حضــور 
ــگاه  ــس دانش ــات، رئی ــر ارتباط ــب دارد. وزی ــای تعج ــورا ج ــده آن در ش فرمان
ــزرگ  ــاالن ب ــور، فع ــی کش ــوزش عال ــز آم ــن مرک ــوان مهم تری ــان به عن فرهنگی
عرصــه مجــازی، شــخصیت های بــزرگ فرهنگــی و فســلفی صاحــب نظــر همچــون 
عالمــه مصبــاح یــزدی، روحانیــون جــوان وفعالیــن فرهنگــی کشــور از غایبیــن 

ــزرگ شــورا هســتند. ب
7 فعالیــت ضعیــف موسســات و نهاد هــای وابســته بــه شــورا: نهاد هایــی ماننــد 
دانشــگاه آزاد اســالمی، ســازمان ســمت )ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب 
ــارات را  ــته و انتظ ــی داش ــای ضعیف ــگاه ها( و... عملکرد ه ــانی دانش ــوم انس عل

بــرآورده نکرده انــد.

راهکار های پیشنهادی برای عملکرد بهتر و مفید تر شورا:
1 تغییر رویه دادن شورا و حذف معایب مذکور.

2 تحقــق رهنمود هــای رهبــری: در حالــی که ایــن شــورا منصــوب رهبــری اســت 
امــا در عمــل بــه راهنمایی هــای رهبــری بــه شــدت ضعیــف اســت.

ــی  ــی ایران ــگ غن ــه فرهن ــی ک ــی: در حال ــه تهاجم ــی ب ــر رویکــرد تدافع 3 تغیی
اســالمی پر اســت از فرصــت بــرای نشــر، مــا همیشــه منتظــر تهاجــم فرهنگــی 
از غــرب هســتیم تــا بــه آن واکنشــی نشــان دهیم.توجــه بــه نشــر فرهنــگ غنی 

کشــور بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد.
4 انتخــاب شــخصیت های الیــق: اکثــر شــخصیت های حقوقــی حاضــر در شــورا 
مشــغله های زیــادی دارنــد کــه نمی تواننــد وقــت الزم و کافــی را بــرای شــورا 
و مســائل مرتبطــش بگذارند.بهتــر اســت بــا انتخــاب مدیــران جــوان والبتــه پــر 

انگیــزه قــوت و نیــروی کافــی را بــه شــورا وارد کــرد.
5 بازخوانــی مجــدد وظایــف شــورا: وظایــف نامشــخصی کــه شــورا دارد باعــث 
می شــود بــه عمل هــای ســطحی ماننــد تغییــر رؤســای دانشــگاه ها و چنــد 
مصوبــه فرهنگــی و هنــری بســنده کننــد، درحالــی کــه طبــق گفته هــای رهبــر 
ــد درآن  ــت وبای ــور اس ــگ کش ــزی فرهن ــتاد مرک ــورا س ــن ش ــم انقالب ای معظ

ــد. ــاق بیفت ــی اتف ــای کالن فرهنگ ــری و فعالیت ه ــده نگ آین
در نهایــت بایــد گفــت کــه می تــوان خیلــی از مشــکالت اساســی در حــوزه 
فرهنــگ را متوجه ایــن شــورا دانســت، زیــرا بــا عملکــرد درســت این شــورا و 
انجــام صحیــح وظایــف محولــه می توانســتیم شــاهد اتفاقــات بــزرگ و مهــم در 

فضــای فرهنگــی کشــور باشــیم.
والسالم...

دعوایاحلوا؟!

تــو   « گفته انــد:  مــا  بــه  همیشــه 
ــا  ــد«. ام ــرات نمی کنن ــوا خی دعــوا حل
چگونــه  دعــوا،  در  کــه  نگفته انــد 
رفتارمــان را مثــل حلــوا، شــیرین 

کنیــم. 
امــا مــن می خواهــم تکنیــک حلــوا در 

دعــوا را بــه تــو بگویــم.
گوشت را جلو بیاور! 

خواهــر مــن، بــرادر مــن، کوتــاه بیــا. 
مگــر چقــدر زنــده ای؟ چقــدر عمــر 

می کنــی؟ 
را  کســی  دل  کــه  مــی ارزد  چقــدر 
دیگــر  ســال  صــد  بــه  بشــکنی؟ 
ــر  ــا دیگ ــدام از م ــچ ک ــن. هی ــر ک فک
نیســتیم. عمــر مــا بــه همیــن کوتاهــی 

اســت.
ــه در  ــاده ک ــاق افت ــت اتف ــا برای حتم
تــا  زده ای  حرفــی  عصبانیــت،  اوج 
آرام شــوی امــا بعــد از مدتــی، فقــط 
ــرده ای. ــم ک ــز از خش ــودت را لبری خ

بیــا بیشــتر بــه گذشــته فکــر کنیــم. 
تــا به امــروز، هــر بحثــی کــرده ای، بــه 
کجــا رســیدی؟ آیــا تــو نمی توانســتی 
بــا آرامــش بــه هدفــت برســی؟ حتمــا 
می کــردی؟  دعــوا  یــا  بحــث  بایــد 
از  بگویم، این هــا  می خواهــم 

نشــانه ی ضعــف توســت.
منطقــی  دلیــل  آن قــدر  تــو  یعنــی 
نــداری،  آرامــش  آن قــدر  نــداری، 
ــداری  آن قــدر روی خــودت کنتــرل ن
ــت، راه  ــه هدف ــیدن ب ــرای رس ــه ب ک
بحــث و دعــوا و جــدل را در پیــش 
گرفتــه ای. یــادت باشــد اگــر بتوانــی 
کنــی،  کنتــرل  را  درونــت  جهــان 
بــه  را  بیرونــت  جهــان  می توانــی 

دربیــاوری. کنتــرل 
چیســت؟  کنتــرل  راه  ایــن  امــا 
ــت  ــردی، ناراح ــاس ک ــع احس هرموق
ســکوت  هســتی،  عصبانــی  یــا 
کــن. فقــط ســکوت کــن! مــن حتــی 
چگونــه  کــه  بگویــم  نمی خواهــم 
ــم  ــط می گوی ــی. فق ــی حــرف بزن منطق

راه! آســان ترین  کــن.  ســکوت 
ــاده  ــی س ــن. خیل ــن ک ــردا تمری  از ف
اســت. بــه جای ایــن کــه حــرف بزنــی، 

فقــط ســکوت کــن!!!!

ماهنامه تحریر  آذر و دی 99  شماره چهل و سوم7
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در ســالهایی کــه تازیانــه ظلــم و ســتم بــر پیکــر زخــم خــورده ایــران فــرود 
می آمــد و یــوغ ســتبر ُمدرنیتــه و غــرب گرایــی بــر گــردن فرهنــگ  ایــن مــرز 
و بــوم فشــار مــی آورد، انقــالب اســالمی  بارقــه ای از امیــد را دردل تاریکــی 

بــرای همــه بــه ارمغــان آورد.
در ایــن زمــان کــه فرهنــگ ایرانــی - اســالمی  رو بــه زوال رفته، بــا اقدامات 
و مجاهدت هــای بســیار امــام خمینــی )ره( و عالمانــی وارســته همچــون 
ــا اجــرای طرح هایــی موثــر و بنیادیــن  شــهید مفتــح، کم کــم رشــد کــرد و ب
هماننــد طــرح پیونــد حــوزه و دانشــگاه جلــوی ریشــه دوانــی فرهنگ هــای 
بیگانــه در بطــن کشــور گرفتــه شــد و کمــک شــایانی بــه احیــای رابطه ایــن 

ــد. ــه گردی ــب علمی جامع دو قط

وحدت حوزه و دانشگاه چرا؟
در آشــفته بــازار فرهنــگ در دهه هــای 40و50 دانشــگاه تبدیــل بــه 
ــه ورطــه کمونیســت ها و  ــان را ب ــود کــه آن ــان شــده ب ــرای جوان ــی ب منجالب
ــا اســالم و دیــن را در گــوش  الییک هــای غــرب زده می کشــاند و مخالفــت ب

ــرد. ــه می ک ــا زمزم آنه
 در آن ســو حوزه هــا هــم تــالش خاصــی در همــکاری بــا دانشــگاه ها و 
دانشــجویان نداشــتند تــا  ایــن دو رکــن علمــی  کشــور بــه قــول امــام خمینــی 
بــه دشــمنان هــم بــدل شــده بودنــد و نــه دانشــگاهی تحمــل روحانــی را 

ــون تحمــل دانشــگاهیان را داشــتند.  ــه روحانی داشــت و ن
ــه  ــا ب ــح تــالش و افــری کــرد ت ــود کــه شــهید محمــد مفت ــن شــرایط ب در ای
ــت  ــع می توانس ــن وض ــه  ای ــرا ادام ــد زی ــه ده ــا خاتم ــان آنه ــکالت می مش
ــازد  ــح دور س ــان را از راه صحی ــود آورده و جوان ــیاری بوج ــای بس بحران ه
ــا ســواد جامعــه گــردد.  ــه قشــر ب ــاب محمــدی ب ــع رســیدن معــارف ن و مان
همچنیــن طــالب و روحانیــون از علــوم جدیــد بی بهــره می     ماندنــد و در 

ــد. ــرار می گرفتن ــگاه ق ــل دانش ــه ای مقاب جبه

وحدت حوزه و دانشگاه - چگونه؟
برای ایجــاد پیونــدی ناگسســتنی و محکــم میان ایــن دو، بــه انقالبــی در 
عرصــه فرهنــگ نیــاز بــود کــه بــا انقــالب فرهنگــی ســعی بــر جلوگیــری از 
رشــد تفکــرات کامــال غربــی در دانشــگاه ها شــد و بجــای آن تفکــر ایرانــی 

اســالمی  در دانشــگاه رواج یافــت.
از ســوی دیگــر بــرای تحقــق  ایــن امــر نیــاز بــه همفکــری و هــم اندیشــی 
ــه ای  ــتن رابط ــا داش ــد ب ــه بتوانن ــت ک ــگاهیان اس ــان و دانش ــان حوزوی می
علمــی  و آموزشــی مشــکالت و موانــع موجــود را برطــرف ســازند. در طــول 
 ایــن راه، همــواره بــه افــرادی آگاه و عالــم بــا افــق فکــر وســیع نیاز اســت تا 
همــکاری مناســبی در جهــت رســیدن بــه اهــداف  ایــن وحــدت بــا همدیگــر 

داشــته باشــند.

پیوندحوزهودانشگاه
مقام معظم رهبری: » حوزه و دانشگاه یعنی حرکت پایاپای علم و دین«

وحدت حوزه و دانشگاه – موانع
بــرای رســیدن بــه نتیجــه ای مطلــوب، در ایــن زمینــه بــا موانــع و مشــکالتی 
دســت بــه گریبــان هســتیم. دشــمنان خارجــی کــه همــواره در طلب اســتعمار 
و چیرگــی بــر ملــت مــان هســتند می داننــد تــا روزی کــه وحــدت میــان حــوزه 
ــه  ــد ب ــت نمی توانن ــرار اس ــور، برق ــم کش ــی عل ــب اصل ــگاه، دو قط و دانش
ســادگی بــر فرهنــگ مــا غالــب شــوند پــس بــا کوششــی حداکثــری بــر آتــش 
ــه اهــداف شــوم خــود دســت پیــدا کننــد. از طرفــی  ــا ب تفرقــه می دمنــد ت
دیگــر، تــا آگاهــی و تعصبــات بی جــای بعضــی افــراد باعــث شــده خواســته یــا 

نــا خواســته آب در آســیاب دشــمن بریزنــد و تفرقــه افکنــی کننــد.

وحدت حوزه و دانشگاه در کالم امام خمینی )ره( و رهبری
»دانشــگاه و حوزه هــای علمیــه و روحانیــون می تواننــد دو مرکــز باشــند بــرای 
تمــام ترقیــات و تمــام پیشــرفت های کشــور و می تواننــد دو مرکــز باشــند 

بــرای تمــام انحرافــات و تمــام انحطاطــات. 
از دانشــگاه هســت کــه اشــخاص متفکــر متعهــد بیــرون می آیــد. اگــر 
دانشــگاه واقعــاً دانشــگاه و اســالمی  باشــد؛ یعنــی در کنــار تحصیــالت 
متحَقّــق در آنجــا، تهذیــب هــم باشــد، تعهــد هــم باشــد، یــک کشــوری را اینهــا 
می تواننــد بــه ســعادت برســانند. و اگــر حوزه هــای علمیــه ُمهــَذّب باشــند و 

ــد«. ــات بدهن ــد نج ــور را می توانن ــک کش ــند، ی ــد باش متعه
)از بیانات امام خمینی ره در جمع طالب و دانشجویان- 59/9/27(

ــوزه  ــدف ح ــد. ه ــت کنن ــا حرک ــه پ ــا ب ــن پ ــم و دی ــالمی، عل ــام اس » در نظ
ــه  ــن. مؤسس ــم و دی ــه عل ــک مؤسس ــعبه از ی ــن... دو ش ــگاه یعنی ای دانش
علــم و دیــن یــک مؤسســه اســت و علــم و دیــن بــا همند. ایــن مؤسســه دو 
شــعبه دارد، یــک شــعبه حوزه هــای علمیــه و شــعبه دیگــر دانشــگاه ها. بایــد  

ایــن دو بــا هــم مرتبــط و خوشــبین باشــند،
با هم کار کنند از همدیگر جدا نشوند و از یکدیگر استفاده کنند«.

)از بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا طــالب و دانشــجویان- 
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 اقدامات شهید مفتح
ــم  ــود و ه ــی ب ــوم دین ــه عل ــدان در زمین ــود از مجته ــه خ ــح ک ــهید مفت ش
جهــت  در  بســیاری  اقدامــات  داشــت؛  دانشــگاه  در  عالــی  تحصیــالت 
نزدیک کــردن حــوزه و دانشــگاه بــه یکدیگــر انجــام داد. ایشــان در راســتای 
رســاندن مفاهیــم و علــوم اســالمی به دانشــگاه ها، کتــب بســیاری نــگارش 
نمــود و بــا همــکاری شــهید بهشــتی، دبیرســتان دیــن و دانــش را تاســیس 
کــرد. همچنیــن بــا کمــک نخبــگان علــوم حــوزوی، مجمــع علمی اســالم را بنــا 
ــان و  ــژه جوان ــن وی ــری نوی ــم و تفک ــالمی با قل ــارف اس ــه در آن مع ــرد ک ک

نوجوانــان تحریــر می شــد.
ــد را  ــع و جدی ــه ای جام ــه، برنام ــای علمی ــالح حوزه ه ــت اص ــپس در جه  س
بــرای اســتفاده از شــیوه های نــو و بــه روز در تدریــس و منابــع درســی حــوزه 
ارائــه کــرد کــه باعــث تاســیس نســل تــازه ای از مــدارس حــوزه شــد.  ایــن 
شــهید بزرگــوار کــه عضــو شــورای گســترش آمــوزش عالــی بــود بــا همتــی 
ــکان  ــت و ام ــور پرداخ ــر کش ــگاه ها در سراس ــعه دانش ــه توس ــتودنی ب س

آمــوزش عالیــه را بــرای عمــوم مــردم فراهــم ســاخت.
ــت و  ــرانجام در بیس ــراوان، س ــای ف ــس مجاهدت ه ــح پ ــد مفت ــهید محم ش
هفتمیــن روز از آذر مــاه ســال 1358 بــه دســت منافقیــن کــوردل گروهــک 
فرقــان در مقابــل دانشــکده معــارف دانشــگاه تهــران بــه مقام رفیع شــهادت 
نائــل آمــد و ایــن روز بخاطــر فعالیتهــای بسیار ایشــان درجهــت پیونــد دادن 

حــوزه و دانشــگاه بــا هــم، روز وحــدت حــوزه و دانشــگاه نــام گرفــت.
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اهداف تشکیل بسیج:
الف( در سخنان امام خمینی)ره(:

ــران و  ــا توجــه به اینکــه دشــمان از ای ایشــان ب
ــد وهمــواره در فکــر  انقــالب دســت برنمی دارن
ضربــه زدن بــه مــا هســتند، وجــود ســازمانی 
ــا در هــر  ــا آنه ــه ب ــرای مقابل ــه آمادگــی الزم ب ک
شــرایط را داشــته باشــد و از تعداد افــراد کافی 
ــان  ــد را الزم می دانند. ایش ــده باش ــکیل ش تش
بهتریــن  بســیج،  خصوصیــات  بــه  اشــاره  بــا 
ســازمان بــرای عهــده دار شــدن  ایــن مســؤلیت 

را بســیج می داننــد.
ــا  ــر حکومت ه ــه تغیی ــه همیش ــه به اینک ــا توج ب
ــح انجــام  ــه دســت عمــوم مــردم و قــوای مصل ب
ــی از  ــوای مصلح ــود ق ــن وج ــا برای ــود، بن می ش
عمــوم مــردم کــه آموزش هــای نظامــی  دیــده 
ــا و  ــود فتنه ه ــع خ ــه موق ــور ب ــا حض ــند و ب باش
دسیســه های دشــمنان را خنثــی کننــد، ضــروری 
ــت  ــردم و تریب ــردن م ــا متحد ک ــیج ب ــت. بس اس
ــر  ــزوم حاض ــع ل ــد در مواق ــا می توان ــی  آنه نظام

ــع از ســقوط نظــام بشــود. شــده و مان
امــام خمینــی)ره(: »دفاع از اســالم و کشــورهای 
خطــر،  مواقــع  در  کــه  اســت  اســالمی  امــری 
تکلیــف شــرعی و الهــی و ملــی اســت و برتمــام 
قشــرها و گروه هــا واجــب اســت«؛ بــا توجــه 
به ایــن فرموده امــام دفــاع از اســالم و مســلمین 
امــری واجــب شــمرده شــده کــه برهمــه اقشــار 
جامعــه فریضــه اســت. بهتریــن نهــادی کــه هــم 
می توانــد اقشــار مختلــف جامعــه ا باهــم متحــد 
کنــد و مهم تــراز آن همیشــه در آمادگــی کامــل 

ــرد بســیج اســت. ــه ســر می ب ب

ب(اهداف سیاسی - نظامی:
ســالح،  بــا  آشــنایی  کالس هــای  برگــزاری   )1
فراخوان هایــی کــه مربــوط بــه اردوهــای دو ســه 
ــدف  ــا ه ــا و...، ب ــزاری مانور ه ــت، برگ روزه اس

ــیجی. ــای بس ــی نیروه ــطح آمادگ ــردن س ــاال ب ب
ــن  2( یکــی از ویژگی هــای بســیج بازدارندگی ای
دولتــی  یــا  شــخصی  وقتــی  اســت.  نهــاد 
ــا  بخواهــد علیــه کشــور اقدامــی  انجــام دهــد ب

در نظر گرفتــن  ایــن کــه یــک ارتــش متشــکل از 
مــردم کــه در آمادگــی کامــل بــه ســر می برنــد و 
ــث  ــود باع ــه خ ــود ب ــوند خ ــان می ش ــع کارش مان

می شــود از اقدامشــان صرف نظــر کننــد.

ت( در قــرآن نیــز بــا توجــه بــه آیــه چهلــم ســوره 
ــه کــه می فرمایــد: »انفــروا خفاقــا و ثقــاال و  توب
ــی ســبیل اهلل  جاهــدوا باموالکــم و انفســکم ف
ــداف  ــون« اه ــم تعلم ــم ان کنت ــر لک ــم خی ذالک

تشــکیل بســیج عبــارت انــد از:
ــاد  ــه و جه ــف جامع ــودن اقشــار مختل ــز ب 1(مجه
بــا جــان و مــال کــه در بســیج و بــه خصــوص در 

زمــان جنــگ بــه وضــوح دیــده شــد.
راه  در  جهــاد  هنــگام  در  بــودن  2(ســبک بار 
ــای  ــده از ویژگی ه ــاره ش ــه اش ــه در آی ــدا ک خ
یــک بســیجی اســت. یــک بســیجی بایــد بتوانــد 
ــه  ــدان ب ــمن را از می ــم دش ــی ه ــت خال ــا دس ب
در کنــد همــان طــور کــه در هشــت ســال دفــاع 
مقــدس تمــام رزمنــدگان اعــم از بســیجی و 

غیر بســیجی همیــن کار را کردنــد.

ث( فرهنگی:
1( برگزاری مســابقات کتاب خوانی، نویســندگی، 

ســاخت فیلــم در رابطه با بســیج و...
اعــزام  ماننــد  اجتماعــی  فعالیت هــای   )2
ــاده،  ــتا های دور افت ــه روس ــادی ب ــای جه گروه ه
اعــزام تیم هــای آموزشــی بــرای امــور تربیتــی، 
کار هــای مربــوط بــه محرومیــت زدایــی در مناطــق 

محــروم و...
3( ارائــه خدمــات درمانــی در روســتا های دور 
افتــاده ماننــد اعــزام تیم هــای پزشــکی جهــادی، 
ــردم در  ــاز م ــورد نی ــتی م ــالم بهداش ــع اق توزی
ــر  ــاه اخی ــد م ــوردار و... در چن ــم برخ ــق ک مناط
زمینــه  در  بســیج  فعالیت هــای  شــاهد  نیــز 
بیمــاری کرونــا ماننــد تهیــه و توزیــع ماســک، 
ــم. ــهر ها و...، بوده ای ــطح ش ــردن س ضد عفونی ک

در گــذر زمــان و بــا توجــه بــه فعالیت هایــی کــه 
ــالب  ــد انق ــراد ض ــرف اف ــیج از ط ــه بس ــر علی ب
شــکل می گیــرد، بســیج را تبدیــل بــه ســازمانی 

ــز  ــی)ره( نی ــام خمین ــه از تشــکیل بســیج وجــود داشــته و ام ــه اهدافــی ک ــدا ب ــن بخــش ابت در ای
براســاس همــان اهــداف دســتور تشــکیل بســیج را داد اشــاراتی کــرده و ســپس بــه بررســی آن 
دســته از عوامــل کــه موجــب از دســت رفتــن اعتمــاد عمــوم مــردم اعــم از مذهبــی و غیــر مذهبــی 
ــدان  ــرف دغدغه من ــه از ط ــی را ک ــز راهکارهای ــر نی ــم در آخ ــده می پردازی ــیج ش ــه بس ــبت ب نس

ــه اوضــاع ســابق گفتــه شــده، ذکــر می کنیــم ــرای برگردانــدن بســیج ب ــی ب انقالب
ــالب  ــر انق ــار کبی ــرف معم ــتوری از ط ــاه 1358 دس ــخ 5 آذر م ــش در تاری ــال پی ــل س ــدود چه ح
ــه از  ــد ک ــادر ش ــیج ص ــان بس ــا هم ــی ی ــت میلیون ــی بیس ــکیل ارتش ــر تش ــی )ره( مبنی ب امام خمین
همــان زمــان بســیج تشــکیل و فعالیت هــای گوناگــون خــود در زمینه هــای مختلــف را شــروع کــرد.
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بــدون فایــده در نظــر مــردم تبدیــل کــرد. ســازمانی کــه بــه جــرأت 
ــاع از کشــور در هشــت  ــن نقــش را در دف ــوان گفــت مؤثرتری می ت

ســال دفــاع مقــدس داشــت.

عواملی که منجر به مخدوش شدن چهره بسیج شده است:
کمــک  بــه  بــوم  و  مــرز  دشــمنان این  اخیــر  دهــه  1(در ایــن 
هم دستانشــان در داخــل کشــور دسیســه هایی را علیــه انقــالب 
ــه اغتشاشــات مردمــی  شــده  ــد کــه منجــر ب و کشــور  ایجــاد کرده ان
ــت  ــات نادرس ــن اعتراض ــری از ای ــو گی ــرای جل ــز ب ــیج نی ــت. بس اس
وارد میــدان شــد و بــا ســازمان دهی نیرو هــای خــود بــه مقابلــه 
ــن  ــای خش ــل برخورد ه ــه دلی ــفانه ب ــت. متأس ــات پرداخ ــا اعتراض ب
بیــن مــردم و نیروهــای بســیج و انتشــار تصاویــر ســاختگی بــر علیــه 
ــیج  ــه بس ــت ب ــورده و پش ــب خ ــردم فری ــه م ــد ک ــبب ش ــیج س بس

ــد. کنن
ــه بســیج در فضــای  ــر علی ــار نادرســت و ســاختگی ب 2(انتشــار اخب
مجــازی نیــز ســهم بســزایی در فریــب دادن مــردم و بد بیــن کــردن 

آنهــا در رابطــه بــا بســیج دارد.
3(امــروزه پایگاه هــای بســیج از آن فضــای معنــوی کــه در گذشــته 
ــه گرفتــه و همیــن امــر موجــب از بیــن رفتــن  داشــته اســت فاصل

اعتمــاد افــراد مذهبــی و انقالبــی نســبت بــه بســیج شــده اســت.
4(بــرای انتخــاب فرماندهــان و مســوالن پایگاه هــای بســیج نیــز 
ســخت گیری هــای گذشــته صــورت نمی گیــرد و ایــن موضــوع باعــث 
شــده اســت کــه افــراد ناالیــق امــور کارهــارا بــه دســت بگیرنــد. بــا 
ســرکار آمــدن افــراد ناشایســت نیــز امــکان ورود افــراد بــا هــر طــرز 
فکــری بــه بســیج آســان تر شــده اســت و باعــث اخــالل در رونــد کار 

بســیج شــده اســت.
5(فعالیــت در بســیج امتیاز هــای خوبــی دارد کــه باعــث جــذب افــراد 
ــف  ــراد مختل ــل اف ــن دلی ــه همی ــت. ب ــده اس ــیج ش ــاوت در بس متف
ــیج  ــری وارد بس ــچ فیلت ــدون هی ــی ب ــر انقالب ــی و غی ــم از انقالب اع
می شــوند تــا از امتیــازات موجــود برخــوردار بشــوند و  ایــن موضــوع 

نیــز بــه نوبــه خــود باعــث ضربــه زدن بــه بســیج شــده اســت.

راه کارهــای بازگردانــدن اعتمــاد از دســت رفتــه مــردم نســبت بــه 
بســیج:

1(امــروزه اســتفاده از وســایل ارتباطــی نــو و بــه روز بیشــتر شــده 
اســت. در بیــن گروه هــای ســنی متفــاوت جوانــان و نوجوانــان 
بیشــتر درگیر ایــن ابــزار و فضــای مجــازی هســتند. بــا مجهــز کــردن 
ــایل  ــر س ــر و ودیگ ــد کامپیوت ــایلی مانن ــه وس ــیج ب ــای بس پایگاه ه
ــان  ــان و نوجوان ــذب جوان ــه ج ــوان زمین ــز می ت ــرگرمی امروزی نی س

ــه بســیج را فراهــم کــرد. ب
2(در گشــت های شــبانه نیــز افــرادی را بــرای گشــت زنــی و تذکــر 
بــه افــراد انتخــاب کنیــم کــه در برخورد هــای اجتماعــی خــود موفــق 
ــرف زدن و  ــا ح ــد ب ــه می توانن ــرادی ک ــتند. اف ــران هس ــر از دیگ ت
ــتند  ــرادی هس ــر ازاف ــد بهت ــش ببرن ــران کار را پی ــردن دیگ قانع ک
کــه خشــن هســتند و بــا زد و خــورد بــه حــل مشــکالت می پردازنــد.

3(جوانــان و نوجوانــان عالقــه نســبتا زیــادی بــه ورزش هایــی ماننــد 
ــا تهیــه زمیــن  فوتبــال، فوتســال، شــنا و...، دارنــد. اگــر بتوانیــم ب
بــازی مناســب و تأمیــن شــرایط مناســب مســابقات ورزشــی را زیــر 
نظــر بســیج و بــا همــکاری جوانــان و نوجوانــان برگــزار کنیــم، رفتــه 
رفتــه می توانیــم آنهــا را بــه فعالیت هــای دیگــر بســیج نیــز تشــویق 

کنیــم و در نتیجــه جــذب بســیج کنیــم.
4( بــا توجــه بــه فعالیت هایــی کــه بــر علیــه بســیج صــورت مي گیــرد 
بــا نیــز بایــد بــا روشــن گری و آگاه ســازی مــردم و بازگو کــردن 
حقایــق بــرای آنهــا از فریب خــوردن آنهــا جلوگیــری کــرده و نگذاریــم 

دشــمنان بــه اهــداف شــوم خــود برســند.
ــا  ــم ت ــرار دهی ــی ق ــز فیلتر های ــیج نی ــه بس ــراد ب ــرای ورود اف 5(ب
ــا  ــال ب ــه طــور مث ــری شــود. ب ــه بســیج جلوگی از ورود هــر فــردی ب
گزینــش افــراد می توانیــم افــراد بــا آگاهــی پاییــن و اطالعــات 
نادرســت اصــالح کــرده و ســپس وارد بســیج کنیــم تــا هــم بــه 
افرادکمــک کــرده باشــیم و هــم از ضربــه خــوردن بســیج جلوگیــری 

ــیم. ــرده باش ک

جداشدهازبند

ترور شدی به چه جرمی  شهید دانشمند 
شما که فخر وطن بوده اید و بی مانند 

شهید راه خدا، خون تو رسیده به شط 
به یاد جنگ و به خون های رفته در اروند

پدر برای نطنز و برای فوردو پدر
اتم به ِدین تو آخر جدا شده از بند 

برای امنیت مردمت و آینده
ثمر رسیده درختت به قله ی الوند

به چشم دشمن ایران که مرگ بر او باد 
نخواست تا برسد کشورت به جای بلند 

نبوده طاقت و دشمن ز قتل تو میگفت
به باورت نه به جسمت نموده اند گزند 

کنار عکس جماران و روی دلها مان 
نشسته عکس تو آنجا گرفته ای لبخند

بهار علم تو قطعا ادامه خواهد داشت
هنوز مانده و هرگز نمی شود اسفند

 
درون راه خدا ذوق همدلی داریم

جسارت است ولی ناممان ببر فرزند 

کسی نگفته که رفتی شهید زنده ی ما
تو داستان منی... قصه نیستی هرچند

اگر ترور شدی و دشمن ضعیف و قبیح
بریده جان تو و خشک کرده این آوند... 

همه به راه شما عاشقانه می دانیم 
که جایگاه بهشِت تو گشته ماه پسند 
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هنوزکــه هنــوزه، بــا وجــود شــکوفایی فوتبالیســت های بزرگــی مثــل 
رونالــدو، مســی، زالتــان و ده هــا فوتبالیســت نــام آشــنا، اگــه تــوی 
ــا  ــی از دنی ــر جای ــوی ه ــهر، ت ــک ش ــای ی ــای خیابان ه ــس کوچه ه ــه پ کوچ
قــدم بزنــی، می تونــی لبــاس مارادونــا رو، تــن مردمــی  ببینــی کــه شــاید 
هیچ کــدوم از اونهــا، در زمــان درخشــیدن اون، حتــی بــه دنیــا هــم 

ــودن. ــده ب نیوم
ــو  ــا فیوریت ــای وی ــوی زاغه ه ــره، ت ــت نف ــواده ای هف ــال 1960 از خون س

آرژانتیــن، یــه پســر بدنیــا اومــد.
دیه گو، پنجمین فرزند خانواده ی مارادونا بعد از4 دختر بود.

ــه کار کــردن و کارکــردن و کارکــردن  تــوی اون زاغه هــا، همــه محکــوم ب
بودنــد، چــون اگــه یــه روز بــه هــر دلیلــی از کار دســت می کشــیدند، اون 

روز چیــزی بــرای خــوردن وجــود نداشــت.
ــود کــه  ــه کارگــر ســاختمانی ب ــو، ی ــدر دیه گ پ

ــی  ــرد و وقت ــب کار می ک ــا ش ــح ت از صب
ــته  ــدر خس ــید آنق ــه می رس ــه خون ب

از  خانــوادش  ســهم  کــه  بــود 
تکــه  چنــد  اون،  زنده بــودن 

زنــده،  جســد  یــه  و  نــون 
نمی شــد. بیشــتر 

همــون  از  دیه گــو  امــا 
فــرق  همــه  بــا  ابتــدا 

. شــت ا د
اون  ذکــر  و  تمــوم فکــر 
کوتــاه  قــد  بچــه ی  پســر 

بــا پوســت تیره، ایــن بــود 
کــه تــوی زمین هــای خاکــی 

بوئنوس ایــرس  ســخت  و 
روپایــی بزنــه. مارادونــا خیلــی 

شــد. معــروف  زود 
همونطور که توی خاطراتش میگه:

» روزی کــه از باشــگاه جونیــورز بــه مــن و خانــواده ام، یــه خونــه ی اجاره ای 
دادنــد. حــس کــردم کــه بــه قلــه ی آرزوهام رســیدم.

اون روزا، هیــچ چیــزی بــرای مــن، جــز دیــدن خنده هــای مــادری کــه 
ــه از اون  ــه همیش ــدری ک ــت پ ــت و رضای ــم نذاش ــم ک ــز واس ــچ چی هی

نبــود. می ترســیدم 
اونــا حــاال یــه خونــه داشــتن، فقــط زاغــه نشــین ها می فهمــن داشــتن یــه 

خونــه، یعنــی صاحــب کل دنیــا بــودن.
دیه گــو خیلــی زود پیشــرفت کــرد و خــودش رو تــا بازیکــن اصلــی 

بــودن، کشــوند. بارســلونا 
دیگه تموم دنیا، مارادونا رو می شناختن.

در عــرض دوســال، مارادونــا بــه گــرون تریــن بازیکــن دنیــا تبدیــل شــد و 
غول هــای بزرگــی مثــل لیورپــول، رم، میــالن و یــا حتــی یوونتــوس حاضــر 

بودنــد بــرای بــه خدمــت گرفتنــش هــر مبلغــی رو پرداخــت کنــن.
امــا دیه گــو، ناپولــی رو انتخــاب کــرد. تیــم کوچیــک شــهر ناپــل کــه تــوی 
اون فصــل بــرای ســقوط نکــردن می جنگیــد و القابــی مثــل انگل هــا، 

وبایی هــا و آشــغال ها رو یــدک می کشــید.
وقتــی خبرنــگارا بــا تعجــب از دیه گــو، دلیــل انتخــاب ناپولی رو پرســیدند، 
ــرگرمی  ــه س ــط ی ــرفته، فق ــهر های پیش ــوی ش ــزرگ ت ــای ب ــت: »تیم ه گف
ــه حســاب میــان، امــا مــردم فقیــر ناپــل رو، کــه خیلــی از  ــرای مــردم ب  ب
شــب ها گرســنه بــه رختخــواب مــی رن، هیــچ چیــزی جــز پیــروزی تیمشــون 

ــه«. ــحال نمی کن خوش
من انقدر احمق نیستم که بین پول و مردم، اولی رو انتخاب کنم.

ــی رو  ــای قبل ــج لیگ ه ــم نتای ــا زه ــگ، ب ــای اول لی ــوی هفته ه ــی ت ناپول
ــرد.  تکــرار ک

هــوادارای  حتــی  شــد  باعــث  آنهــا،  پی در پــی  باخت هــای 
دو آتیشــه  ایــن تیــم هــم به ایــن نتیجــه برســن کــه 
سرنوشــت ادمــای بی پــول، همیشــه شکســت خوردنــه، 
ــا  ــام انه ــه ن ــان ب ــتاره جه ــان ترین س ــه درخش ــی اگ حت

ــه. باش
وقتــی کــه اولیــن گلــش بــرای ناپولــی رو زد و بعــد از ماه هــا 
هــوادارای آبــی پــوش نــاپ، تونســتن بــا غــرور جشــن پیــروزی 
رو بــا خــودش بــه خونــه ببــرن خبرنــگار از دیه گــو پرســید: »چــه 

حســی داری از اینکــه  ایــن گل مهــم رو بــه ثمــر رســوندی؟«
ــای  ــوی روزه ــه ت ــور ک ــت: »همینط ــدی زد و گف ــو لبخن  دیه گ
تلــخ، از خــدا گالیــه می کــردم، حــاال هــم شــک نــدارم کــه  ایــن 

گل رو خــدا زد نــه مارادونــا«.
ــه  ــت ک ــون وق ــد. هم ــا ش ــدای ناپ ه ــی زود خ ــا خیل مارادون
ــن  ــی رو جش ــی تیم ــوم قهرمان ــاه تم ــی دوم ــهر ناپول ــردم ش م
ــش  ــرف از قهرمانی ــل ح ــال قب ــط دوس ــر فق ــه اگ ــن ک گرفت
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مــی زدی، می تونســی جایــزه خنده دارتریــن جــوک ســال رو بگیــری.
آره! ناپولــی شــهری کــه تمــوم  ایتالیایی هــای نژادپرســت آن رو آفریقــای 
پــر از کثافــت خونــده و هیــچ وقــت جــزو  ایتالیــا حســابش نمی کردنــد بــا 
جوانمــردی بزرگ تریــن فوتبالیســت دنیــا، دو ســال پیایــی قهرمــان لیــگ  

ایتالیــا شــد.
ــد حســی  مــردم فقیــری کــه لقــب پادشــاه تیم هــا رو کســب کــرده بودن

ــد پرســتیدن. ــزی مانن ــو داشــتند، چی ــه دیه گ ــر از عشــق ب فرات
امــا تیم هــای دیگــه تیم هایــی مثــل یوونتــوس، میــالن، رم و تمــوم 
تیم هایــی کــه بــه قهرمانــی و پیروزی هــای پیاپــی عــادت کــرده بودنــد از 

ــد. ــر بودن ــو متنف دیه گ
خــدای شــهر ناپولــی، کســی کــه محــال بــود تــوی اتــاق هــر نــاپ، پوســتری 

از اون نباشــه.
ــم  ــار مری ــش رو کن ــی عکس ــردم ناپول ــی ک م ــو مارادونای ــون دیه گ  هم
مقــدس و عیســی مســیح، روی دیــوار کلیســاها نقاشــی می کردنــد، غیــر 

ــه دشــمن محســوب می شــد. ــا ی ــوی تمــام  ایتالی ــن شــهر، ت از  ای
خبرگزاری هــا از مهمانی هــای شــبانه و روابــط نامشــروعش ســخن گفتنــد؛ 
امــا هیچکــس هیچوقــت نگفــت کــه دیه گــو اونقــدر بــزرگ بــود کــه 
خونــه ی محقــر و فیــاِت دســت دوم آنهــا رو بــه آپارتمــان هــزار متــری و 

ــده. ــح ب ــایی ترجی ــراری بارس ــن، ِف گرون تری
ایتالیایی هــای  بــود،   اوج خــودش رســیده  بــه  او  از  انتقــادات  حجــم 
نژاد پرســت نمی تونســتن ببینــن یــه خارجــی 165 ســانتی متری بــا هــوش 
و تکنیــک بــاالی خــودش لیــگ برتــر، جــام حذفــی و جایــگاه آقــای گلــی آنهــا 

رو تصاحــب کــرده     اســت. 
فقیــری کــه بــه همــه چیــز رســیده بــود، خشــم ایتالیایی ها رو تــا باالتریــن 

شــعله های حســادت بــاال بــرد.
آنقــدری کــه تیتــر روزنامه هــای  ایتالیــا عکــس مارادونــا بــا نــام »شــیطان 

خبیــث« شــد.
ــود:  ــه ب ــک جمل ــدی ی ــی تعم ــه ی اون حواش ــه هم ــا ب ــخ مارادون ــا پاس ام
ــردم، هیــچ خبرگــزاری نمی تونــه گذشــته منــو تغییــر  » وقتــی کــه مــن ُم

ــو زندگــی  ــده. هیچکــس نمی گــه کــه فــالن خبرگــزاری چــه تاثیــری ت ب
ــی  ــوری زندگ ــا  اینج ــن مارادون ــه می گ ــت هم ــت. اونوق ــو داش دیه گ

ــی رو  ــن و آن، زندگ ــرف  ای ــر ح ــه خاط ــداره ب ــی ن ــس دلیل ــرد. پ ک
ــرم. آســون نگی

ــی کــه  ــود، اون وقت ــده مــردم ب ــا نماین ــا همیشــه تنه مارادون
زیباتریــن گل قــرن رو زد، اون وقتــی کــه متبحرانــه بــا 

دســتش انگلیــس رو از جــام جهانــی حــذف کــرد، اون 
وقتــی کــه گفــت تمــام فکــر و ذهنــم هــر شــب بــا مردم 

فلســطین همراهــه و اون وقتــی کــه اعتقــاد داشــت 
ــره،  ــردم بگی ــش رو از م ــد آرام ــی نبای ــچ جنگ هی
قلــب میلیارد هــا نفــر در سراســر دنیــا رو بــه نــام 

خــودش کــرد.

او خــدای مــردم شــده بــود. امــا خــدا بــودن رو دوســت نداشــت. 
پســر بچه ای کــه تمــوم روز رو تــوی کوچــه پــس کوچه هــا قــدم مــی زد و 
تصویــر دلخواهــش، تماشــای مناظــر بکــر بوئنوس ایــرس بــود، حــاال حتــی 

ــده. ــام ب ــودش انج ــاده رو خ ــد س ــه خری ــت ی نمی تونس
ــا  ــدن، ت ــری می آم ــده کثی ــد ع ــد می ش ــا رص ــه مارادون ــل ک ــای ناپ ــر ج ه

فقــط یــه لحظــه خــدا رو از نزدیــک ببینــن 
دیه گــو از خــدا بــودن بیــزار بــود، چــون خــدا هیــچ وقــت آرامــش 

نداشــت.
گروه هــای مافیایــی، اون زمــان رو بهتریــن موقــع بــرای نابود کــردن 

بزرگ تریــن فوتبالیســت تاریــخ جهــان دانســتند.
هنــوز هــم قلــب پــاک اون پســر بچــه ســاده دل روســتایی، تــوی ســینه 
ــی  ــت آوردن آرامش ــرای به دس ــد ب ــث ش ــن باع ــد و همی ــا می تپی مارادون

کــه خیلــی وقــت بــود از یــاد بــرده بــود، بــه کوکاییــن روی بیــاره.
اون تجربــه ی تلــخ نشــون داد حتــی اگــه بزرگ تریــن فوتبالیســت تاریــخ 
جهــان هــم باشــی، یــه تصمیــم اشــتباه می تونــه تــو رو تــا اعمــاق نابــودی 

ببــره.
ــوی  ــاد ت ــی کــه بخاطــر اعتی ــاره زمان ــاب خاطراتــش درب ــوی کت ــا ت مارادون
ــادی هســتن  ــود می گــه:  » اینجــا آدمــای زی بیمارســتان روانــی بســتری ب
کــه همــه دیوونــه ان، یکــی می گــه مــن چگــوارا هســتم همــه بــاور 
ــی  ــد ول ــاور می کنن ــه ب ــدی ام هم ــن گان ــه م ــه می گ ــی دیگ ــد، یک می کنن
وقتــی مــن بهشــون می گفتــم کــه مــن مارادونــا ام همــه بهــم می خندیــدن 

ــه...«. ــا، نمیش ــی، مارادون ــت، هیچکس ــن: هیچوق و می گفت
و من از مردم خجالت می کشم که چی به سر خودم آوردم...

ــا اونقــدر زندگــی باشــکوه و  ــرد ام ــا در شــصت ســالگی فــوت ک مارادون
پربــاری داشــت کــه همــه حســرت بــودن تــوی جایــگاه اون رو می خــورن.

ــز  ــژادی ج ــب و ن ــن و مذه ــچ دی ــه: »هی ــت کن ــه ثاب ــه هم ــه ب ــی ک کس
انســانیت، انســان رو بــه خــدا نزدیــک 

نمی کنــه
بی شــک لیاقــت لقــب دســت 

خــدا رو داره«.
ــو  همــه می گــن دیه گ
خیلــی زود پرکشــید 
امــا مــن می گــم رفتــن 
ــدا  ــه ی خ ــو معامل دیه گ
خــدا  بــود،  مــردم  بــا 
دســتش رو از دنیــا پــس 
ــاد  ــوض، ی ــت و در ع گرف
و خاطــره ی اســطوره ای رو 
ــز  ــه هرگ ــت ک ــای گذاش بر ج

ــرد. نخواهــد م
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نسلعجیب
عجیــب بــود  ایــن نســل مــا! هیــچ قشــری امــا نپذیرفت 
کــه نســل های پــس از دهــه شــصت نیــز دشــواری های 
نه چنــدان اندکــی را متحمــل شــده اند. مــادران و 
پــدران مــان هــم کــه همــواره معتقــد به ایــن بودنــد 
کــه »شــما چــه می فهمیــد ســختی چیســت« و مــا 
همــواره بــه  ایــن فکــر می کردیــم کــه واقعــا چــه 
می فهمیــم ســختی چیســت و ســپس شــدیدا بــه ایــن 
ــر  ــه پــس  این هــا کــه می کشــیم اگ می اندیشــیدیم ک

ســختی نیســت، چیســت؟!
مــا نســلی بودیــم کــه وارد شــدن از ابتدایــی بــه 
ــا پــرش از ســن  راهنمایــی بــرای مــان مســاوی بــود ب
12ســالگی بــه ســن مثــال 20 ســالگی! گمــان می کردیم 
حــاال کــه بــرای درس هــای مختلــف، معلم هــای مختلــف 
کــه  معناســت  به ایــن  می آینــد  کالس مــان  ســر 
مــا  درنوردیده ایــم.  علمــی را  پیشــرفت  قله هــای 
همان هایــی بودیــم کــه در دوران تحصیلی مــان بــا 
ــرو  ــدارس« روب ــازی م ــام »هوشمندس ــدی به ن فرآین

ــدیم.  ش
ــررا در  ــه مک ــمایی ک ــرای ش ــه ب ــن کلم ــه معنای ای البت
اخبــار از هوشمندســازی مــدارس می شــنیدید بــا 
معنــای آن بــرای مــا و هــم نســلی هایمان زمیــن تــا 
آســمان متفــاوت اســت. ســهم مــا از  ایــن فرآینــد 
صرفــا روبــرو شــدن بــا پدیــده ای بــه نــام »تختــه 
هوشــمند« بــود. حقــا و انصافــا پدیــده بــود. چــرا 
کــه نحــوه اســتفاده معلم هــای عزیــز و محتــرم از ایــن 
وســیله خاطــرات بــه یــاد ماندنــی را بــرای همگی مــان 

به جــا گذاشــته اســت. 
در واقــع کار تــا آنجــا پیــش رفــت کــه معلم هــا در 
کنــار تعییــن نماینــده کالس، دســت بــه انتخــاب فــردی 
بــا ســمت ســازمانی »نماینــده تختــه« می زدنــد. البتــه 
هر کســی زیــر بــار  ایــن مســئولیت ســنگین نمی رفــت 
فلش هــای  پذیــرای  انتصــاب،  فــردای  کــه  چــرا 
ــژه ی  ــا وی ــوای آنه ــه محت ــد ک ــا می ش ــوای رفق پرمحت

ــود!  ــده ب ــه گردی ــح تهی ــای تفری زنگ ه
البتــه یــک رابطــه مســتقیم بیــن فاصلــه کالس از 
دفتــر و ریســک پذیــری نماینــده منتصــب وجــود 
ــی ســه  ــا گذشــت دو ال داشــت. شــایان ذکــر اســت ب
ــت رخداد هــای  ــه جه ــی ب ــاه از شــروع ســال تحصیل م
پیــش آمــده، اســتفاده از تختــه هوشــمند ممنــوع 
ــزل  ــه تن ــک درج ــا ی ــه ب ــده تخت ــده و نماین ــالم ش اع
ــد. ــر می ش ــه دفت ــک روان ــا ماژی ــچ ی ــن گ ــرای گرفت ب

ــن  ــیوه ممک ــر ش ــه ه ــه ب ــس از آنک ــال پ ــر ح ــه ه ب
تحصیــالت مقدماتــی را پشــت ســر گذاشــتیم و مفتخر 
بــه دریافــت مــدرک دیپلــم شــدیم، نوبــت بــه کنکور و 

ــید. ــگاه رس ــه دانش ــس از آن ورود ب پ
 بــه علــت پیونــد مســتحکمی  کــه بیــن صنعــت و 
دانشــگاه در کشــور عزیزمــان وجــود دارد، بــا فکــر 
بــه نحــوه یافتــن شــغل پــس از اخــذ مــدرک بــا ارزش 
لیســانس، علــی برکــت اهلل اولیــن روز تحصیــل در 
ــا  دانشــگاه را شــروع کردیــم. خواندیــم و خواندیــم ت
همیــن چنــد وقــت پیــش کــه کرونا تشــریف فرما شــد. 
ــی  ــیوه زندگ ــر ش ــده ب ــان ناخوان ــن مهم ــه تاثیر ای البت
و تحصیل مــان خــود نیازمنــد تدویــن دســت کــم چنــد 
مقالــه اســت و بایــد بــه بررســی هــر یــک از جنبه هــای 
آن بــه شــکل جداگانــه پرداخــت. البتــه اگر مســئولیت 
نویســندگی  ایــن مقالــه بــر عهــده بنــده قــرار گرفــت، 
قــول می دهــم حتمــا یــک بخــش را بــه نحــوه مواجهــه 
ــا  ــورمان ب ــاز کش ــجویان طن ــدر و دانش ــاتید گرانق اس

پروســه آمــوزش مجــازی اختصــاص دهــم. 

منازجنسخداهستم
ــال  ــت اص ــم. درحقیق ــا نمی دان ــی چیزه ــادی از خیل ــز زی ــن، چی ــد م ــتش را بخواهی راس
ــال  ــدم. مث ــوب بل ــاس ها را خ ــت واحس ــاس اس ــراز احس ــم پ ــا درون ــزی نمی دانم؛ام چی
ــا تمنــا از درخــت می افتــد، خنــده ی آفتــاب، رازهــای شــب،  حــال یــک بــرگ زردی کــه ب
حــال یــک عاشــق تنهــا و حــال زنــان و دختــران خشــونت دیده را بــا تک تــک ســلول هایم 

می فهمــم!
تاقبــل از ســن بلــوغ مــن نمی دانســتم یــک دختــرم، فقــط می دانســتم یــک انســانم مثــل 

بقیــه؛ مثــل راننــده سرویســم، مثــل مادربــزرگ، پســرخاله، خواهــر و مثــل...
امــا در دوران راهنمایــی، همــگام بــا تغییــرات جســمانی، واکنش هــای جامعــه و اطرافیــان، 
ــود را اشــتباه  ــه در حقیقــت ســفید ب ــزی ک ــک چی ــم، ی خجالت کشــیدن و گریه کردن های
ــم و تغییــرات طبیعــی آن زجــر  ــو یــه دختــری! ســال ها از خــودم، بدن ســیاه فهمیــدم: ت
می کشــیدم و بــه خــدا اعتــراض کــه چــرا مــرا دختــر آفریــدی؟ وقتــی در خیابــان زنــی را 
می دیــدم، تمــام تاروپــودم می لرزیــد و دلــم بــرای او، خــودم، خودمــان آتــش می گرفــت! 
تصمیــم گرفتــم مدتــی در خــودم فــرو بــروم تــا شــاید در خلوتــم دوبــاره مثــل بچگی هایم 
از خــودم خجالــت نکشــم و قبــل از هرچیــزی، نخســت خــود را یــک انســان و تجلــی خــدا 
ببینــم. مدت هــا گذشــت، یــک روز کــه از خــودم درآمــدم، دیــدم غــول خشــونت  این بــار 

بــا چهــره ای جدیــد وارد میــدان شــده:
قــوی بــاش دختــر! مــا امــا از تاریــخ، زخــم خــورده بودیــم و نیــاز به مرهــم و فهمیده شــدن 
داشــتیم. امــا چــون کســی نفهمیــد، دوبــاره بــه شــکل دیگــری درون خودمــان شکســتیم 
ــاز  ــن صــدای قــوی باش هــا و مــن ترســیدم و ب ــود از ای ــر ب ــم. شــهر پ و خشــونت دیدی
بــه درون دریــای خــودم رفتــم امــا  این بــار تــا دلتــان بخواهــد آب خــوردم! داشــتم غــرق 
ــود!  ــازک ب ــوس و دل ن ــی، ل ــازک نارنج ــه ن ــودم ک ــری ب ــا دخت ــگار تنه ــون ان ــدم چ می ش
احســاس تنهایــی می کــردم چــون مــن تنهــا کســی بــودم کــه نمی خواســتم ولــی ترســیده 
بــودم و نیــاز بــه کمــک داشــتم.  تنهــا دختــری بــودم کــه مــرد نشــده بــود وچــون تنهــا 
بــودم ترســیدم و بــا بغــض بــه خــودم گفتــم: قــوی بــاش دختــر! وارد جامعــه شــدم و تــا 
ــن  ــرم  ای ــای اخی ــن تجربه ه ــه و خنده آورتری ــی از گری ــیدم. یک ــد درد کش ــت بخواه دل
ماجــرا بــود: در کالس رانندگــی ثبت نــام کــردم امــا بعــد از دو جلســه در شــهر نشســتن 
انصــراف دادم! می دانــی چــرا؟ چــون وقتــی بــرای اولین بــار ســوار ماشــین شــدم و مثــل 
یــک احمــق رانندگــی می کــردم احمق هایــی از خــودم احمق تــر رادیــدم کــه چیزهایــی کــه 

نبایــد می گفتنــد، گفتنــد.
 تابلــوی روی ماشــین را دیدنــد، معنایــش را می دانســتند امــا... آن روز وقتــی بــه خانــه 
ــاد  ــا ی ــو جامعــه ت ــری ت ــه کــردم پــدرم گفــت: ببیــن می گــم بایــد ب آمــدم  های هــای گری

ــه نیســت! بگیــری، بایــد قــوی و دنده پهــن باشــی همه جــا کــه خون
مــن امــا  ایــن زندگــی، نفهمیــدن، بی حرمتــی و شــجاعت را نمی خواهــم! واکنــون دوبــاره 
در خــودم فرورفتــه ام! نــه کــه دنیــا را دوســت نداشــته باشــم نــه! ولــی از چیــزی کــه 
ســاخته اید می ترســم چــون مــرا تقســیم می کنــد و بــر پرتــوی چهــره ام، نقــاب می زنــد! 
اکنــون مــن در صلــح و آرامــش درونــی ام پذیرفتــه ام کــه یــک دختــرم! دلــم نــازک اســت 
و ایــن افتخــار مــن اســت!  ایــن لطافــت مــن و لطــف خــدا در حــق مــن اســت! مــن مثــل 
خدایــم لطیفــم... مــن از دختــر بودنــم خوشــحالم چــون بــه خاطــر ویژگی هایــی ازقبیــل 

زایــش و لطافــت، کــه خــدا در درونــم قــرار داده بــه روشــن بینــی نزدیــک تــرم...
مــا ضعیــف نیســتیم! وقتــی می کوشــی قــوی باشــی یعنــی می خواهــی ضعفــت را پنهــان 
کنــی امــا باورکــن مــن و تــو ضعیــف نیســتیم! مــا لطیفیــم و خودمــان و جهــان به ایــن گوهــر 

نیــاز داریــم پــس نگــذار، قلبــت یــخ بزنــد! نگــذار عزیــز مــن نگــذار...
ــی  ــم زن ــما ه ــم: در درون ش ــم بگوی ــای فهمیم ــه برادر ه ــاب ب ــم خط ــر می خواه و در آخ
وجــود دارد کــه پنهانــش کرده ایــد، مثــال گاهــی او می خواهــد گریــه کنــد امــا شــما 
ــن  ــی؟!  ای ــاش... می بین ــرد ب ــه! م ــه نمی کن ــه گری ــرد ک ــد م ــد و می گویی ــازه نمی دهی اج
هــم مثــل قــوی بــاش، بارهــا تکــرار شــده ودرســت، انعــکاس همــان خشــونت اســت بــه 
ســمت شــما! بیاییــد و گاهــی  ایــن زن وزیبایی هایــش را تماشــا کنیــد و اگــر از انجــام  ایــن 
کار ناتوانیــد، لطفــا مــا را از مــا و لطافتمــان پــس نگیریــد کــه  ایــن خشــونتی اســت کــه 
ــر ســر بشــر آوار خواهدشــد! خشــونتی کــه حداقــل آســیبش همــان  عواقبــش روزی ب

ــت. ــه نمی کننداس ــا گری مرده
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تخریبشرافت
بــه نــام خدایــی کــه مهربان تریــن مهربانــان و ارحــم الراحمیــن 
اســت. خدایــی کــه هرگــز بــه بندگانــش ظلــم نمی کنــد. خــدای 

بندگانــی کــه خودشــان، بــه یکدیگــر ظلــم می کننــد.
مــن یــک انســان هســتم. انســانی کــه دســت پــرورده همــان 

ــب دارد، روح دارد، ظاهــرا وجــدان هــم دارد. خداســت، قل
فکــر می کنــم کســانی کــه از خراب کــردن ســرپناه مــردم 
ابایــی ندارنــد، گاهــی بــه جــای بندگــی خــدا، بندگــی شــیطان 

می کننــد. را 
 همان هایــی کــه ظاهــرا بــه وظیفه شــان عمــل می کننــد و 
معــذور هســتند؛ امــا وظیفــه اصلی شــان را فرامــوش کردنــد. 
ــد کــه مــا همــه انســانیم و همــه ی مــا  آری! فرامــوش کرده ان

نســبت بــه یکدیگــر مســئول.
چنــدی پیــش کلیپــی را در فضــای مجــازی دیــدم کــه بــاورش 

برایــم ســخت بــود.
الونــک  تخریــب  ماجــرای  رســانه ها،  در  حتمــا  هــم  شــما 
محلــه  کــه در  خانــه ای  را شــنیده اید. همــان  بندرعبــاس 
اســالم آباد بندرعبــاس قــرار داشــت. البتــه خانــه کــه نــه یــک 
آلونــک بــود و از کلیــپ معلــوم بــود کــه ســر پنــاه یــک مــادر و 

ــت.  ــر اس دخت
ــاله  ــی« زن60 س ــیه پناه ــادآور ماجرای »آس ــه ی ــه ای ک حادث
کرمانشــاهی بــود کــه 30 اردیبهشت ســال گذشــته، در گیــر 

و دار جلوگیــری از تخریــب آلونکــش جــان باخــت.
لحظه ای  این بیت زیبای شهریار از برابر دیدگانم گذشت: 

ــن  ــرود آرد ولیک ــر ف ــد، س ــه آی ــم ک ــاران ه ــم ب ــه کاخ ظل » ب
ــان را«. ــد گدای ــن دان ــر کوفت ــر س ــه ب خان

طبق شواهد و قرائن، ماجرا از این قرار بود که:
ــهرداری  ــط ش ــه توس ــار و ابالغی ــه اخط ــن مرتب ــس از چندی پ
بندرعبــاس، ســرانجام ماموریــن شــهرداری بــا وقاحــت تمــام و 
ــن  ــب می کنند. ای ــک را تخری ــن آلون ــه دور از جوانمــردی،  ای ب
آلونــک در زمینــی متعلــق بــه منابــع ملــی بنــا شــده بــود. 
منابعــی کــه متعلــق بــه »ملــت شــریف ایــران« اســت. بنــا بــه 
ــورت  ــون ص ــق قان ــک طب ــب آلون ــئول، تخری ــام مس ــه مق گفت

گرفتــه اســت.
ــان کــرد: »دســتور تخریــب  ــن مقــام مســئول بی در ادامــه  ای
الونــک، بیشــتر بــرای حفــظ امنیــت خــود  ایــن خانــواده بــوده 
ــه دریاچــه  ــی ب ــه منته ــک در بســتر رودخان ــرا آلون اســت، زی

ــود«. ــاس واقــع شــده ب 22 بهمــن بندرعب
خانــه را روی سرشــان خــراب می کنیــم، نهــال نیمــه جــان 
نیمــه می خشــکانیم و ســپس می گوییــم  از  آینده شــان را 
بــرای امنیــت خودشــان بــود. دایه هــای مهربان تــر از مادر ایــن 
ــس  ــش. پ ــاس می ــای در لب ــده اند، گرگ ه ــراوان ش ــا ف روزه
از وقــوع  ایــن حادثــه ظالمانــه مــادر 35 ســاله بندرعباســی جلــو 

چشــمان دختــرش اقــدام بــه خــود ســوزی کــرد.
حال چندین سوال پیش می آید:

آیــا تمــام ویالهــای چنــد صــد متــری کــه بــدون مجــوز ســاخته 
شــده اند، تخریــب شــدند کــه حــال نوبــت به ایــن آلونــک 

رســیده اســت؟
آیا ایــن خانــواده از وضعیــت مالــی خوبــی برخــوردار بودنــد کــه 

در ایــن آلونــک و با ایــن شــرایط زندگــی می کردنــد؟
آیــا  ایــن خانــواده نمی دانســتند کــه  ایــن محــل در بســتر 
ــک را  ــه  اینجــا آلون ــه و در معــرض خطــر قــرار دارد ک رودخان
ســاختند؟ آیــا هیــچ قدمــی  بــرای تهیــه مســکن  ایــن خانــواده 

ــد؟ ــب کردن ــک را تخری ــن آلون ــه  ای برداشــته شــد ک
و آیــا انســانیت، کمتریــن جایــی در میــان واژه هایــی کــه آنهــا 
را قانــون اســالمی  خوانده ایــم امــا بویــی از مذهــب و شــرف 

دارد؟  نبرده انــد، 
برخــی از مســئولین قــول مســاعدت و حــل مشــکل  ایــن 
ــن  ــده  ای ــه  امیدوار کنن ــا نکت ــن تنه ــد و  ای ــواده را داده ان خان

واقعیــت غم انگیــز اســت.

فرشتگانیازجنسنفس
پرستاری یعنی صبر یعنی سکوت یعنی بی خوابی.

و چه کسی می داند در پشت لبخند های گرمت، چه ناگفته ها که نداری؟
ــرایط  ــن ش ــا  ای ــا ب ــوده  ام ــر ب ــر دردس ــخت و پ ــه س ــدس، همیش ــغل مق ــن ش ای
کرونایــی، بــازی بــا جــان خــود و خانــواده مــان نیــز بــه ســختی های آن اضافــه شــده. 
هرچقــدر هــم کــه رعایــت کنیــم بــاز هــم می شــنویم کــه خانــم فالنــی تــوی 
ــرگ  ــی م ــر، یعن ــس خط ــی ح ــن یعن ــده و  ای ــال ش ــا مبت ــه کرون ــش ب ــالن بخ ف

ــی دارد.  ــینه اش قلب ــه در س ــی، ک ــر کس ــی ه تدریج
ولــی مــا روز اخــری کــه مــدرک پرســتاری را گرفتیــم قــول دادیــم کــه صبــور 
باشــیم و بــا کوچک تریــن مشــکل جــا نزنیــم، بــه شــغلمان عشــق بورزیــم و بــا 

قــدرت ادامــه بدیــم.
ایــن بخشــی از متنــی بــود کــه از صفحــه ی یک پرســتار متعهــد خوانــدم و چقدر 

زیبــا و آرمانــی اســت کــه تــو از جانــت مایــه بگــذاری برای نجــات جــان دیگری.
همان هــا کــه آمپــول زن خطابشــان کردیــم و بارهــا بــا لحنــی زننــده بــه آنهــا 
ــو  ــرو بگ ــری ب ــتی رگ بگی ــد نیس ــردی، بل ــوراخ ک ــتمو س ــم: »وای دس گفتی
ــی  ــم آخ ــا گفتی ــه آنه ــور ب ــد از کنک ــه بع ــی ک ــاد«!!! همان های ــرت بی بزرگ ت
ــت  ــنیدم حقوق ــم ش ــه گفتی ــی ک ــتاری!! آنهای ــی پرس ــاوردی رفت ــکی نی پزش

ــه؟!! ــد ن ــت می گیری ــن رو االن راح ــه ده توم ــاال دیگ ــه ب ــی رفت خیل
ــه ســخن های نســنجیده را  ــت کشــیدیم، ن ــه خجال ــان ن و در پــس حرف هایم

ــیدیم. ــم و نه اندیش ــورت دادی ق
 زیرا هنوز نعمت بزرگ سالمتی را یافت نکرده بودیم!!

و امــا امــروز پشــت میزهــا، کــف ســالن، جلــوی بیمارســتان، پلک هایشــان را 
روی هــم می گذارنــد نــه چندســاعت بلکــه چنــد دقیقــه!

نــه بــا لبــاس راحتــی بلکــه بــا لباس هــای ســر تــا پــا پوشــیده شــده و نفســی 
کــه بــه شــمارش می افتــد...

ــد  ــیدگی می کنن ــر رس ــد و همس ــه فرزن ــر ب ــه کمت ــر از این ها، اینک دردناک ت
و بعــد از خســتگی های ممتــد بایــد گلــه و شــکایت آنهــا را هــم تحمــل کننــد.

البتــه نبایــد گذشــت از خانواده هایــی کــه بــا تمــام وجــود دریافته انــد: 
زندگــی بــا یــک پرســتار، یعنــی یــک عمــر انســان مانــدن، یعنــی یــک زندگــی 
ســخت بــرای آخرتــی آرام تــر و رضایت مند تــر. یعنــی زندگــی بــا فرشــتگانی 

از جنــس نفــس.
و خیلــی دردناک تر اینکــه هــرروز شــاهد مــرگ انســان ها هســتند. می رونــد 

بــرای بیمــاری آب بیاورنــد ولــی جســم بی جانــش را روی تخــت می بیننــد.
شــعور انســانی ایجاب می کنــد کــه زحمــات آنهــا را نــه تنهــا نادیــده نگیریــم 
ــان را  ــا خستگی هایش ــن حرف ه ــه ی  ای ــا هم ــیم و ب ــان باش ــه قدردانش بلک

دوچنــدان نکنیــم.
به نیابت از تمامی مردم ایران:

»خداقوت قهرمانان کنونی این مرز و بوم.
تنتان سالمت و دلتان شاد رزمندگان بی ادعای جبهه ی انسانیت.

به امید روزهای بدون کرونا.
روزهایــی کــه مــردم بــا تمــام وجــود می داننــد هــر روز روز تجلیــل از 

شماســت.
پرستاران مدافع سالمت، روزتان مبارک«.
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مقدمه
قــوی اســت  به حــدی  آنجــا  کــه گرانــش در  از فضــا  مناطقــی  بــه 
کــه هیچ چیــز حتــی نــور هــم نمی توانــد از آن بگریــزد، ســیاهچاله 
می گوینــد]1[. همچنیــن بــه ناحیــه از فضا-زمــان کــه جــرم در آن 
ــل رؤیــت  ــز شــناخته می شــود]2[. ســیاهچاله ها قاب فشــرده اســت نی
نیســتند و درواقــع نامرئــی هســتند زیــرا حتــی نــور نیــز در دام آن هــا 
گرفتــار می شــود]1[. صفــت »ســیاه« در نــام ســیاهچاله به ایــن دلیــل 
اســت کــه همــه نــوری کــه بــه افــق رویــداد )بــه ســطح یــک ســیاهچاله 
افــق رویــداد می گوینــد( آن راه مییابــد را بــه دام می انــدازد که ایــن 
دقیقــاً ماننــد مفهــوم جســم ســیاه )جســم  ایده آلــی اســت کــه همهــی 
نــوری را کــه در همــه بســامدها و زوایــا بــه آن می تابــد، جــذب 

می کنــد.( در ترمودینامیــک هســت]3[. 
جــان ویلــر1، فیزیکــدان آمریکایــی، در ســال 1969 بــرای نخســتین بار 
از واژه ســیاهچاله برای ایــن اجــرام نظــری اســتفاده کــرد ]4[. تشــریح 

ــوری  ــود در تئ ــادالت موج ــاس مع ــر اس ــیاهچاله ها ب ــادی س بنی
ــن  ــد.  ای ــرح ش ــتین2 مط ــرت انیش ــام آلب ــبیت ع نس

گردیــد]1[.  منتشــر   1916 ســال  در  نظریــه 
 ایــن نظریــه پیش بینــی می کنــد کــه یــک 

ــد  ــدازه کافــی فشــرده می توان جــرم به ان
ســبب تغییــر شــکل و خمیدگــی فضــا-

زمان و تشــکیل ســیاهچاله شود]3[.
ــن راســتا در پژوهــش حاضــر  در ای
ســیاهچاله ها  شــناخت  باهــدف 
ــک  ــا کم ــا، ب ــکیل آنه ــوه تش و نح
نظریه هــای گوناگــون بــه بررســی 

آن هــا پرداختــه می شــود.

تشکیل سیاهچاله
رآکتــور  ســتاره،  هــر  مرکــز 
عظیمــی از واکنشــهای همجوشــی 
همجوشــی،  فراینــد  در  اســت. 

اتمهــای هیــدروژن، انــرژی بســیار 
زیــادی را بــه صــورت گرمــا رهــا 

.]4 می کننــد]
در  دائــم  به طــور  ســتاره  هم زمــان 

مقابــل نیــروي گرانشــي مقاومــت می کنــد. 
ــزي  ــته مرک ــي از هس ــي درون ــروي گرانش نی

ــا تودهــاي از گاز احاطه شــده  ســتاره اســت کــه ب
اســت. ایــن نیــروي گرانشــي در حــدي قــوي اســت کــه 

ــي  ــاد درون ــیار زی ــار بس ــي؛ فش ــاوم یعن ــروي مق ــه نی ــض آن ک به مح
ناشــي از حــرارت بســیار بــاال در هســته ســتاره، در برابــر آن کــم شــود، 

ــرد]4[.  ــرار می گی ــزش ق ــرز فروری ــتاره در م س
به هرحــال پــس از هــزاران ســال ســوخت هســته اي ســتاره بــه پایــان 
ــزد و متالشــي  می رســد و توســط نیــروي گرانشــي خــودش فــرو می ری
می شــود. زیــرا پــس از اتمــام ســوخت، ســتاره دیگــر قــادر بــه تحمــل 
وزن خــود نیســت. درنتیجــه مرکــز ســتاره دچــار فروریختگــی می شــود. 
ــر  ــه براب ــتر از س ــتاره بیش ــرم س ــر ج ــام اگ ــبیت ع ــه نس ــق نظری طب
جــرم خورشــید باشــد، ظــرف کمتــر از یــک ثانیــه درون نقطــه تکینگــي 
)محلــي کــه در آن کمیتــه اي مــورد اســتفاده بــراي اندازه گیــري میــدان 

ــت می شــوند( فــرو مــی رود]1[و]4[.  گرانشــي بینهای

افق رویداد
بــه ســطح یــک ســیاهچاله افــق رویــداد می گوینــد. انــدازه یــک 
ــداد آن ســنجیده می شــود. ایــن ســطح  ــا شــعاع افــق روی ســیاهچاله ب
یــک ســطح معمولــي قابــل لمــس کــردن و دیــدن نیســت. در افــق 

رویــداد کشــش نیــروي گرانــش بی نهایــت قدرتمنــد اســت]1[.

John Wheeler - 1
Albert Einstein - 2

افــق رویــداد بــه شــکل تقریبــاً کــروي، حــول نقطــه مرکــزي ســیاهچاله 
اســت. ایــن کــره ناحیــه ای از فضا-زمــان اســت کــه عبــور نــور و مــاده 
ــره  ــن ک ــت. درون ای ــرف درون آن اس ــت و به ط ــا در یک جه از آن تنه
ــه  ــی ک ــود و ازآن جای ــد ب ــتر خواه ــور بیش ــرعت ن ــز از س ــرعت گری س
ــا ســرعت بیشــتر از نــور را نــدارد، هیــچ  هیچ جایــي توانایــي حرکــت ب
جســمي توانایــي گریــز از ایــن منطقــه را نــدارد. هــر جــرم یــا انــرژي کــه 
بــه یــک ســیاهچاله نزدیــک شــود، در داخــل فاصلــه معینــي کــه افــق 
رویــداد آن خوانــده می شــود، به طــور مقاومــت  ناپذیــری بــه درون 

ــود. ــیده می ش ــیاهچاله کش س
 نــوري کــه از اطــراف یــک ســیاهچاله عبــور می کنــد اگــر بــه افــق 
ــذرد و  ــار آن می گ ــکل از کن ــي ش ــیري منحن ــد، روي مس ــداد نرس روی
ــه افــق رویــداد برســد، درون ســیاهچاله ســقوط می کنــد. افــق  اگــر ب
ــد کــه از درون آن اطالعــات  ــام می خوانن ــن ن ــداد را ازایــن رو به ای روی
ــاهده کننده  ــد و مش ــاهده کننده نمی رس ــه مش ــداد ب ــه آن رخ ــع ب راج

ــت]5[. ــاق رخ داده اس ــن اتف ــد که ای ــل کن ــن حاص ــد یقی نمی توان

درون سیاهچاله از دید ناظر چگونه می گذرد؟
نزدیکــي  در  زمــان  دور  ناظــر،  یــک  دیــد  از 
دورتــر  نقــاط  از  کندتــر  ســیاهچاله 
می گــذرد]6[. ایــن پدیــده بــه نــام اتســاع 
تمــام  چــون  و  نامیــده می شــود  زمــان 
فرایندهــاي ایــن ذره کندتــر می شــود، 
ــر  ــد تاریک ت ــر می کن ــه منتش ــوري ک ن
و قرمزتــر خواهــد شــد کــه ایــن اثــر 
ــه ســرخ گرانشــي  ــال ب ــام انتق ــه ن ب
در  ســرانجام  می شــود.  نامیــده 
رویــداد  افــق  بــه  کــه  نقطــه ای 
ــک  ــالً تاری ــم کام ــن جس ــد ای می رس
ــود]7[.  ــاهده می ش ــل مش و غیرقاب

جمعبندی و سخن نویسنده
تردیــدي نیســت کــه همهــي اینهــا 
در  را  باورنکردنــی  و  عجیــب  محیطــي 
تصویرهــا ایجــاد می کننــد. بــه همیــن 
فیزیکدانــان  و  اخترشناســان  دلیــل 
نظریــه  مطرح شــدن  از  پــس  ســال ها  تــا 
طبیعــت  در  را  آن هــا  وجــود  ســیاهچاله ها، 
نیســتند  قابل رؤیــت  ســیاهچاله ها  نپذیرفتنــد. 
و درواقــع نامرئــي هســتند. زیــرا حتــي نــور نیــز در دام 
آنهــا گرفتــار می شــود. بنابرایــن هرچنــد دانشــمندان نمي تواننــد 
ســیاهچاله ای را بــه چشــم ببیننــد، می تواننــد مشــاهده کننــد کــه 

می گذارنــد.  اثــر  پیرامونشــان  بــر  چگونــه 
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نرگس شبانی

امــروز هــم مثــل روزهــای دیگــه، ســر ســاعت 8 از خــواب بیــدار 
ــرروز  ــود. ه ــته ب ــای گذش ــر از روز ه ــروز متفاوت ت ــا ام ــدم ام ش
ــم از  ــاالی تخت ــی ب ــاعت کوک ــگ س ــدای زن ــا ص ــه ب ــادت دارم ک ع
خــواب بیــدار شــم امــا امــروز بــدون صــدای اون ســاعت، چشــمامو 
بــاز کــردم. انــگار یــه نیــروی عجیبــی منــو از خــواب بیــدار کــرد. 
شــوق و ذوق زیــادی داشــتم و قــرار بــود تمــوم  ایــن اشــتیاق رو 

بــه فرشــتگان نابــی از جنــس خــودم هدیــه کنــم.
بــه رســم عــادت، شــنلم کــه روی دســته ویلچــرم بــود برداشــتم و 
انداختــم روی شــونه هام. دســتامو بــه ســمت پنجــره دراز کــردم.

از  کدومشــون  هــر  کــه  رهگذر هایــی  کــردم،  بــاز  رو  پنجــره 
ــا کیــف  ــگاه می کــردم، کارمنــدی ب روبــروی مــن رد می شــدن رو ن

سامســونت باعجلــه راه می رفــت تــا اداره اش دیــر نشــه.
یــک نفــر نــون ســنگک گرفتــه بــود و داشــت می رفــت بــه 
ــود روی  ــه ب ــتیش رو انداخت ــه کوله پش ــری ک ــه، دیگ ــمت خون س
شــونه هاش و کتــاب بــازی کــه روی دســتش بــود، نویــد یه امتحــان 

ــی داد. ــه رو م ــوی مدرس ــخت ت س
هر کسی غرق دنیا و روزمرگی خودش بود.

مثــل مــن کــه دنیــام متفــاوت از آدم هــای اطرافــم بــود امــا خــب بــا 
شــرایط خــودم کنــار اومــده بــودم.

پنجــره رو بســتم و ویلچــرم رو حرکــت دادم که از اتــاق برم بیرون 
و کم کــم آمــاده بشــم بــرای قرار ســاعت 10 و موسســه امید.

باالخــره راس ســاعت 10 بــه موسســه رســیدم اما بــه محض اینکه 
داخــل شــدم، تصوراتــی کــه از فضــای موسســه و جمعیتــش 
داشــتم، همگــی فــرو ریخــت. از بیــن اون همــه دعــوت نامــه ای که 

داده بودیــم فقــط یک ســوم مــردم، دعــوت رو پذیرفتــه بــودن.
راســتش خیلــی ناامیــد شــدم و ذهنــم آشــوب شــد امــا یــه لحظــه 
نگاهــم بــه دوســتانی افتــاد کــه قول بــه هــم داده بودیــم خودمون 
هــوای خودمــون رو داشــته باشــیم. خودمــون بــرای زندگی کــردن 
دم و بــازدم بــه هــم بدیــم تــا نیــاز بــه تنفــس مصنوعــی افــرادی 
کــه از ســر ترحــم بــا مــا همــدردی می کنــن نداشــته باشــیم. 
ــه  ــدم ک ــی دی ــوم عزیزکان ــای معص ــوی چهره ه ــد رو ت ــی لبخن وقت
نــگاه درخشانشــون، آمیختــه از محبــت و مهربانــی بــود. وقتــی برق 
چشــم ها رو درک کــردم انگیــزم رو به دســت آوردم و تمرکــزم رو 

روی ســخنرانی کــه قــرار بــود انجــام بــدم، گذاشــتم.
تیریبــون  و پشــت  بــاال رفتیــم  پله هــا  از  کمــک دوســتم  بــا 

قرارگرفتــم.
البتــه بگذریــم کــه تیریبــون بــرای هــم نوع هــای مــن، چیــزی جــز 

یــک مانــع بــرای دیــدن نیســت و مــا مجبوریــم کــه به 
همــون میکروفــون بســنده کنیم.

شروع کردم.
بــه نــام خدایــی کــه بــی واژه حــال مــارا 

درک می کنــد.
خدمــت  می کنــم  عــرض  ســالم 

گرامــی. تمامی حضــار 
مــارو  دعــوت  از اینکــه 

پذیرفتیــد کمــال قدردانــی 
دارم. را 

ــه  ــع ی ــروز راج ــراره  ام ق
صحبــت  موضوعــی 

کنیــم کــه در بیــن 

شــما ناشــناخته اســت و اگــر هــم آشــنایی بــا آن داشــته باشــید، 
صرفــا در اســم و نــام اســت نــه از بطن مشــکل و ســختی و شــرایط 
ــان به ایــن بیماری هــا و خانواده هــای  زندگــی کــه هریــک از مبتالی

ــد. ــان دارن آن
اوتیسم...

بلــه! نام ایــن بیمــاری اوتیســم هســت و شــاید شــما شــناخت 
درســتی از اوتیســم و نشــانه های اون نداشــته باشــید.

ــی- ــده ی عصب ــاری پیچی ــک بیم ــی، ی ــا در خــود ماندگ اوتیســم ی
رفتــاری اســت کــه شــامل اختــالل در تعامــالت اجتماعــی و رشــد 
کالمــی  و مهارت هــای ارتباطــی همــراه بــا رفتار هــای ســخت و 
ــالل  ــم آن را اخت ــتردگی عالئ ــل گس ــت و دلی ــونده اس ــرار ش تک

طیــف اوتیســم می نامنــد. 
عالئــم اوتیســم معمــوال در ســه ســال اول زندگــی ظاهــر می شــود 
و در برخــی از کــودکان، عالئــم، خــود را از بــدو تولــد نشــان 
می دهنــد. شــیوع اوتیســم در پســران، چهــار برابــر دختــران 
اســت. عوامــل نــژادی، قومــی ، اجتماعــی، میــزان درامــد خانــواده، 
ســبک زندگــی یــا تحصیــالت بــر ابتــال کــودکان بــه اوتیســم هیــچ 
تاثیــری نــدارد. مهم تریــن نکتــه  اینــه کــه بیمــاری اوتیســم 
تاثیــرات زیــادی بــر روی تعامــالت اجتماعــی می گــذارد بــرای 
مثــال، شــبیه ربــات حــرف زدن، پاســخ نــدادن در برابــر صدا  نــزدن 
اســم، مشــکل در حفــظ مکالمه، مشــکل واضــح در درک احساســات 

ــا. ــان اونه و بی
هیــچ درمــان ثابتــی بــرای اوتیســم وجــود نــدارد. درمــان اون در 
هــر فــرد بــا توجــه بــه وجــود عالئــم متفــاوت اســت.البته یکــی از 
گزینه هــای کمــک کننــده پزشــکان مغــز و اعصــاب و روان شناســان 

. هستند
و اما دیگران.

گفتــن  ایــن حرف هــا برایــم ســخت اســت کــه بیماری داشــته باشــی 
کــه راه درمانــی نداشــته باشــد و از همــه مهم تــر، اطرافیــان هــم 
ــوام نیســت  ــط، شــامل اق ــان فق ــه آن، بی توجــه باشــند. اطرافی ب
بلکــه شــامل تــک تــک اعضــای جامعســت. همتــون متوجــه شــدید 
بیمــاران اوتیســمی  بــه ســختی صحبــت می کنــن پــس الزم اســت 
ــا،  ــا آنه ــرف زدن ب ــرای ح ــد و ب ــت کنی ــمرده صحب ــمرده ش ــه ش ک
ــا کســی  ــم ام ــه می گوی ــاک اســت ک ــم درد ن ــد. برای وقــت بگذاری
ــت  ــی اس ــود.این در صورت ــت نمی ش ــم صحب ــدم و ه ــا هم ــا آنه ب
کــه بیمــاران اوتیســمی  بــه افــراد خوش اخــالق پاســخ بهتــری 

می دهنــد.
هیــج توضیــح اضافــه دیگــری نمی خواهــد کــه چــرا بایــد بــا 
اوتیســمی ها مهربــان باشــید، آنهــا نیــاز بــه  ایــن دارنــد کــه مدام 
ــا  ــر. آنه ــای دیگ ــل بچه ه ــت مث ــد درس ــان بگیری در آغوشش
ــتند  ــوان هس ــود نات ــات خ ــان دادن احساس ــوال در نش معم

ــد. ــد کــه شــما چقــدر دوستشــان داری ــد بدانن ــا بای ام
و کالم آخــر. بیشــتر بــه آنهــا عشــق خــود را نشــان دهید 

و بیشــتر از آنهــا حمایــت کنید.
ــر  ــد رو پ ــه  امی ــای موسس ــه ج ــویق هم ــدای تش ص

ــود. ــرده ب ک
ــرای دوســتانی   خیلــی خوشــحال بــودم کــه قدمی ب
برداشــتم کــه آنهــا هــم مثــل خــودم بــه نوعــی 

ــتند.  ــت داش معلولی
انقــدر خوشــحال کــه حــس کــردم جیــغ فــرا بنفــش 

آنهــا، باالخره ایــن بــار شــنیده شــد...



سالم دوستان
از گلو هــای ســنگین شــده از  امــروز می خواهــم  امــروز می خواهــم بنویســم. 
ــد  ــه من ــم دغدغ ــوز ه ــری، هن ــه گ ــته از مطالب ــاالن و خس ــه ن ــم ک ــادی بنویس فری

ــتند. هس
امــروز می خواهــم از نامه هایــی بنویســم کــه بــا چــه ذوق و امیــدی نوشــته شــدند، 
تنظیــم و طراحــی شــدند تــا بــه دســت مســئوالن برســند، غافــل از آنکــه آن نامه هــا 
ــدنی  ــی ش ــرای ته ــت، ب ــطل های بازیاف ــا در س ــده اند ی ــه ش ــذ باطل ــا کاغ ــون ی اکن
دیگــر در تکاپــو هســتند! امــا مشــکالت دانشــجویان فرهنگــی هنــوز ادامــه دارد...

محــال اســت در دانشــگاه فرهنگیــان باشــید و ندانیــد کســورات از حقــوق در یــک 
دانشــگاه بــه اصطــالح دولتــی بــه خاطــر نداشــتن ســرانه غذایــی چیســت؟!!

محــال اســت حــال دانشــجویانی را درک کنیــد کــه دور از خانــه، از کیفیــت فاجعــه 
ــار غــذا رنــج می بردنــد واکنــون نیــز، عــدم کیفیــت کالس هــای مجــازی برایشــان  ب

عــادی شــده اســت.
ــا دیگــر متنــی شــبیه یــک نامــه پاســخ داده  قلمــم را می خواهــم زمیــن بگــذارم ت
نشــده ننویســم امــا چــه کنــم کــه عــدم دفــاع از حقــوق دانشــجو معلمــان مــرا عــذاب 

می دهــد.
امــا در چنــد روزگذشــته کــه فشــار دوســتانم بــر مســئولین زیــاد شــده بود تا شــاید 
ــه از حقوقمــان  ــه کســورات ناعادالن ــد و ب ــی را دریافــت کنن ــد ســرانه غذای بتوانن

پایــان دهنــد؛
نامــه ای خوانــدم کــه محتــوای آن رســما تختــه کــردن درب هــای دانشــگاه فرهنگیــان 
ــی از آن  ــن اجتماع ــجویی و فعالی ــکل های دانش ــط تش ــا توس ــه زیب ــه چ ــه ب ــود ک ب

تقدیــر و پذیرایــی شــد.
ــدن  ــه ی وارد ش ــر پای ــا را ب ــای م ــه گری ه ــاد، مطالب ــده ای زی ــن راه ع ــه در ای البت
دانشــجو معلمــان بــر جنبه هــای مالــی و ثــروت انــدوزی مــا گذاشــتند امــا نکتــه جالب 
ــدان گذاشــت و آموزش هــای  ــه می ــا ب ــا پ ــروس منحــوس کرون ــه وی ــود ک ــی ب زمان

دانشــگاه مجــازی شــد.
بــا آمــوزش مجــازی در ســامانه های مختلــف، تقریبــا هــر روز یــا صــدا قطــع می شــود 
و یــا نمی توانیــم وارد کالس شــویم. اینجا بــود کــه فهمیــدم مشــکالت مــا حــل 
نمی شــوند کــه هیــچ، بلکــه روز بــه روز زیــاد تــر می شــوند بــه راســتی کــه چــه قــدر 
جمــالت »اســتاد صــدا قطــع شــد« و »اســتاد ســامانه قطــع اســت« ســامانه مجــازی 

دانشــگاه فرهنگیــان را آراســته تــر کــرده اســت.
ــن و  ــتیم. م ــما هس ــار ش ــوز در کن ــا هن ــا م ــکالت، ام ــم از مش ــام نالیدن های ــا تم ب
دوســتانم در شــورای صنفــی دانشــجویی و دیگــر تشــکل های دانشــجویی هســتیم 
تــا بــا کمــک یکدیگر صــدای جامعه ی دانشــجو معلمــان را به گوش همگان برســانیم. 
مــا هســتیم تــا مرهمی باشــیم بــر زخم هــا و مشــکالت کهنــه ی دانشــجویان کــه هــر 

چنــد تکــراری هســتند امــا چــون حقوقمــان هســتند آنهــا را مطالبــه می کنیــم.
بــه شــخصه تقدیــر و تشــکر می کنــم از همــت دوســتانی کــه شــبانه روز در تــالش 
هســتند مشــکالت را بهبــود ببخشــند و عذرخواهــی می کنــم از آنهــا کــه با ایــن حجــم 

ــا جواب هــای ناپســندانه ای از مســئولین مواجــه می شــوند. از تالش هــا، ب
به امید روزی که:

1- کســورات دانشــگاهی از حقوقمــان وجــود نداشــته باشــد و شــفافیت مالــی ســر 
لوحــه کار باشــد!!

2- اعتبار و ارزش دانشگاه فرهنگیان را زیر سوال نبرند!!
3- بتوانیم بدون مشکل در کالس های مجازی شرکت کنیم!! 

4- دانشجو از کیفیت بد خوابگاه ها و سلف دانشجویی رنج نبرد!!
5- و...

ــر از  ــاد ت ــزی زی ــه چی ــیم ن ــود برس ــه خ ــوق عادالن ــه حق ــط ب ــه فق ــد روزی ک به امی
حقوقمــان!!!

حقمانرامیخواهیم
من،

گمشدهاست!
خــودم رو پیــدا می کنــم. بــا آرامــش 
میــان آشــفتگی هایش نشســته و بــه 

ســایه مژگانــش نــگاه می کنــم.
یــک فنجــان چــای می ریــزم، غم هایــش 
ــاز  ــش س ــم و برای ــل می کن را در آن ح

ــم. دوســت داشــتن می زن
صدایش می زنم. 

ــه  ــتیم ک ــل نیس ــار فص ــو چه ــن و ت - م
بــه  و  می شــند  ســال  یــک  هــم  بــا 
هــم نمی رســند؛ مــن و تــو تکه هــای 
ــن  ــه م ــودت رو ب ــم. خ ــازل زندگی ای پ
برســون. خــودت رو بــه مــن بشناســون. 
ــره. ــق بگی ــی عم ــوس زندگ ــزار اقیان ب

نگاهــم کــرد. از نگاهــش ترســیدم. 
نســیمی آرام بــا قلقــک دادن گرامافون، 
 آینــه فرهــاد را بــه گوش هایــم رســاند:

این غریبه کیه؟ از من چی می خواد؟
اون بــه مــن، یــا مــن بــه اون خیــره 

شــدم؟!
به انــدازه رقــص ماهــی  بــرام  تــو   -
به انــدازه  معمایــی.  حــوض،  تنهــای 
نــگاه آســمون بــه درخــت؛ ناپیــدا و 
به انــدازه آدمــی   بــا چتــر و چمــدان، 

مرمــوز هســتی. و  ناشــناخته 
هنــوز نگاهــم می کــرد و مــن در ایــن 
فکــر بــودم کــه چطــور از نگاهــش فــرار 
کنــم. تضــاد بین خواســتن و نخواســتن، 
ــرد.  ــر می ک ــا دورت ــرا از م ــه م ــر لحظ ه
برای ایــن  تــالش  ژرفــای  در  آیــا 
ــی  ــم پوش ــرای چش ــی ب ــناخت، تمایل ش

ــت؟! هس
-دستت رو به من بده. 

دســتم رو گرفــت، دســتش رو گرفتــم 
و بــا خوش خیالــی بــه گــردش خیــال 
ــادی  ــل ب ــان مث ــد ناگه ــا بع ــش ام بردم
ســهمگین  گردبــادی  در  کــه  پاییــزی 

پنهــان می شــود؛ گمــش کــردم.
کــم  مــا  و  مــن  نیســت،  رهایــی  راه 

یم ه ا شــد
»اردالن سرفراز«

ماهنامه تحریر  آذر و دی 99  شماره چهل و سوم17

نسرین ابراهیمی

محمد رضا خالقی



مائده دارابی

خشــونت، خصلتــی اســت کــه همگــی مــا کــم و بیــش بــا آن 
آشــنا هســتیم و می دانیــم ابعــاد مختلفــی دارد. ماننــد 

خشــونت فیزیکــی، کالمــی و...
زنــان  علیــه  خشــونت  همــه ی  اینهــا،  میــان  از 
ــه  ــه ب ــا توج ــروز ب ــان ام ــه جه ــت ک ــئله ای اس مس
افزایــش آگاهــی زنــان دربــاره حقــوق خــود و 
ــی  ــر زمان ــتر از ه ــردم بیش ــگ م ــترش فرهن گس

درصــدد مبــارزه بــا آن برآمــده اســت.
ناگفتــه نمانــد که ایــن مبــارزه، ســابقه ای طوالنــی 
ــوان  ــب مکتــب فمینیســم می ت دارد کــه در قال

از آن یــاد کــرد. مبــارزه ای کــه در آن از مرحلــه 
ــرای  ــران در پوشــش پســر ب ظاهر شــدن دخت
ــراغ  ــا ف ــون ب ــا اکن ــته ت ــل گذش ــه تحصی ادام

خاطــر مــن و بســیاری از دختــران از حق تحصیل 
کــه یکــی از ابتدایــی تریــن حقــوق بشــری اســت، 

ــان در  برخــوردار باشــیم. با ایــن وجــود امــا همچن
ــل  ــع تحصی ــط من ــروم، آداب غل ــق مح ــی مناط برخ

دختــران و ازدواج زود هنگامشــان وجــود دارد.
شایســته اســت کــه مــا بــه عنــوان نســلی آگاه و 

معلمانــی کــه تربیــت نســل آینــده بــر دوششــان اســت 
ــیم  ــته باش ــان داش ــه زن ــونت علی ــح از خش ــی صری تعریف

ــازی  ــه فرهنگ س ــه ب ــن زمین ــر در  ای ــه موثرت ــم هرچ ــا بتوانی ت
بپردازیــم.

 در دســامبر ســال 1993 مجمــع عمومی ســازمان ملــل، خشــونت علیــه 
زنــان را چنیــن تعریــف کــرد: »هــر عمــل خشــونت آمیز نســبت به جنس 
مؤنــث و هــر فعلــی کــه منجــر بــه ضــرر نســبت بــه زنــان یــا دردهــای 
جســمانی، جنســی و روانــی شــود و همچنیــن تهدیــد بــه چنیــن افعالــی، 

خشــونت محســوب می شــود«.
ــه تجــاوز اشــاره  ــوان ب ــان می ت  از بارزتریــن مــوارد خشــونت علیــه زن
کــرد. مشــکلی جهانــی کــه همــه جــا و در همــه ادوار گریبان گیــر 
ــده در  ــه ش ــزارش تهی ــق گ ــت. طب ــه اس ــی گرفت ــوده و قربان ــان ب زن
ــکا تهیــه  ــه وســیله کمیســیون قضایــی ســنای آمری ســال 1992 کــه ب

شــده اســت؛ قربانیــان خشــونت زناشــویی بســیار بیشــتر از تصــادف 
ــتند! ــی هس ــات رانندگ تصادف

 ایــن نــوع خشــونت در جریــان جنگ هــا بســیار شــایع اســت. طبــق 
بررســی کــه توســط اتحادیــه اروپا صــورت گرفــت؛ 20 هزار 
زن در بوســنی، یــک مــاه اول، مــورد خشــونت صرب هــا 
قــرار گرفتنــد کــه البتــه در لیبریــا، اوگانــدا، پــرو و 

ســومالی نیــز ســابقه دارد.
ــان  ــوال زن ــا ام ــاری ب ــورها بدرفت ــی کش  در بعض
ــد  ــال در هن ــوان مث ــه عن ــت؛ ب ــج اس ــیار رای بس
رســمی  عجیــب وجــود دارد کــه شــوهر و خانــواده 
ــن  ــه  ای ــا ب ــد تنه ــش می زنن ــوال زن را آت او ام
دلیــل کــه در تهیــه ی جهــاز و اموالــی کــه قــول 

ــد!  ــاکام ماندن ــد، ن داده بودن
ــته  ــی داش ــل مختلف ــد دالی ــونت می توان  خش
و  اقتصــادی  فاکتورهــای  ازجملــه  باشــد؛ 
اجتماعــی کــه نقــش مهمــی  در ایــن زمینــه  
ایفــا می کننــد. مشــکالتی از قبیــل بیــکاری، 
عدم ثبــات اقتصــادی و... در واقــع مــردان چــون 
روز ســخت و پــر تنشــی را تجربــه کرده انــد، فشــار 
بــر آنــان وارد شــده و ســختی را متوجــه زنشــان 

می بیننــد. 
 الــکل و مصــرف مــواد مخــدر نیــز از دیگــر دالیــل 

خشــونت علیــه زنــان اســت.
 همانطــور کــه پیشــتر اشــاره شــد، ســابقه ی  ایــن مبــارزه بــه 
بلنــدای تاریــخ اســت. این نکتــه را خــوب بــه یــاد داشــته باشــیم کــه 
ــز اهمیــت بــوده؛  ــان در پیگیــری  ایــن پیشــرفت بســیار حائ حضــور زن
ــم  ــان فراه ــه زن ــرکت فعاالن ــدون ش ــواده ب ــازماندهی خان ــه س ــرا ک چ

نمی شــود. 
ــوژی، صنعــت  ــاد گوناگــون تکنول ــان در ابع ــه پیشــرفت جه ــا توجــه ب ب
ــه مــوازات  ایــن دگرگونی هــا تغییــر کــرده و  و...؛ الزم اســت مــا نیــز ب
ــای  ــه پ ــا ب ــان پ افــکار پوســیده را دور بریزیــم و به امیــد روزی کــه زن
مــردان در عرصه  هــای مختلــف علــوم، بــدون هیــچ دغدغــه و خشــونتی 

پیــش برونــد، بــه مبــارزه ادامــه دهیــم.

خشونتعلیهزنان

همهچیآرومه
خرج ِنتت این ماه چقدر شد؟

ــد نهصــد  ــن بای ــود توم ــه بجــای ن ــت شــبانه هســت، وگرن ــه ن ــاز خوب ب
ــی دادم. ــن م توم

میگن خونه ی یه نفرو بخاطر بی پولی روی سرش خراب کردن شنیدی؟
آخی بیچاره البد تاوان کارای بدشو داده.

حاال ایــن حرفــا رو ول کــن، فهمیــدی امــروز دنیــا دوبــار بــه مهــراد گفــت 
ــوی من؟! کوچول

راست میگن میخوان از دانشگاه های دیگه معلم بگیرن؟
اره بابا! اینجا قراره خلوت خلوت شه! خیلی خوب میشه.

چطور؟
فک کن! هر روز می ریم تو زمین فوتبالش بازی می کنیم.

تازه! میتونیم اولین کسی باشیم که رو صندلی رؤسا می شینه.
یــادت باشــه چاقــو بــا خودمــون ببریــم. فــک کنــم انقــدر از روش بلنــد 

نشــدن کــه نشــه چسباشــو بــا دســت کنــد.

وای دوباره قیمت مرغ باال رفت. این بار چجوری به مردم اعالم کنیم؟
به اخبارگو می گیم با اشتیاق اعالم کنه: قیمت مرغ پرواز کرد.

تا مردم دارن از این استعاره ی ادبی کیف می کنن؛
یه استعاره ی جدید برای هفته ی بعد یپدا می کنیم!

بدو بدو خبر جدید اومده.
چی؟

یه خوراکی مضر دیگه کشف کردن.
انار رو به گوشت و مرغ و تن ماهی و گوجه اضافه کن.

میگن خوردنش سرطان مغز میاره.
آخ! چقدر خوب که انقدر به فکر سالمتی ما هستن.

میگن مارادونا فوت کرده.
چــه فایــده؟ ادیســون هــم مــرد، تهــش چــی شــد؟ یــه اتــاق ضــد حریــق 

تــوی جهنــم بهــش دادن! کافــر بــود دیگــه.
ای وای! حتما به مارادونا هم یه توپ میدن با نگهبانا فوتبال بازی کنه.

کتاب جدید محسن چاوشی 70 هزار تومنه؟ 
دزد خبیــث خــوب راه زدن جیــب مــردم رو بلــده. راســتی امــروز 

داشــتی؟ قرارعکاســی 
ای واااااای ادم ایــن خبــرا رو می شــنوه اصــال یــادش میــره کارهــای 

ــدش رو ــی مون باق
ــن  ــن از م ــط 500 توم ــود. فق ــی ب ــی آدم خوب ــدا خیل ــده خ ــکاس بن ع

ــت. گرف
از بقیه مدلینگا حداکثر 700 میگیره.

چــه ارزون! عــوض چنــد تــا عکــس خفــن ازت می گیــره کلــی فــاوورات 
ــن. ــاد می ش زی

واس منم رزروش کن.
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ســالم عــرض می کنــم خدمتتــون، گــر چــه میدونــم بــرای انســان های 
پــر تــالش، قرنطینــه هیــچ مانعــی بــه حســاب نمیــاد، امــا امیــدوارم 
تمــام روزهاتــون پــر از شــادی و موفقیــت باشــه. لطــف کنیــد خودتون 

رو معرفــی کنیــد.
ــد 4 خــرداد  ــد هســتم متول ــی زن ــا عــرض ســالم و خــدا قــوت، عل ب
1378 در اراک. خانــواده مــا از پــدری کــه اســتاد دانشــگاه و مــادری 

کــه دبیــر زیســت شناســی هســتند و یــک خواهــر تشــکیل شــده.
از چنــد ســالگی وارد ایــن حرفــه شــدید و چــه انگیــزه ای شــما رو بــه 

موفقیــت رســوند؟ 
از 4 ســالگی کاراتــه را آغــاز کــردم و بــه خاطــر کاراتــه کا بــودن پــدر 
و عمویــم،  ایــن رشــته را انتخــاب کــردم در ابتــدا در بخــش کمیتــه و 

از 11 ســالکی وارد بخــش کاتــا شــدم.
بیــن زیســت شناســی و ورزش حرفــه ای، کدامیــک بــرای شــما 

اســت؟ مهم تــر 
هــر دو قســمت بــه یــک انــدازه بــرای مــن حائــز اهمیــت اســت چــون 
در هــر رشــته و کاری کــه وارد شــوم، تمــام تالشــم رو می کنــم. 
ــز  ــم تمرک ــعی می کن ــت و س ــت اس ــی  در موفقی ــل مهم ــز، اص تمرک
خــود را حفــظ کنــم، وقتهایــی مثــل هــم اکنــون کــه درگیــر مســابقات 
هســتم بــه زیست شناســی فکــر نمی کنــم و زمان هایــی کــه مشــغول 
ــود. ــکارم ش ــه وارد اف ــذارم کارات ــتم، نمی گ ــت هس ــه ی زیس مطالع

تــا بحــال در چنــد کشــور مختلــف فعالبــت داشــتید و چــه مقام هایــی 
کســب کردیــد؟

طالی لیگ جهانی نوجوانان جهان 2013 ترکیه
مدال برنز نوجوانان آسیا 2013 امارات

مدال نقره بزرگساالن آسیا 2017 قزاقسان
مدال برنز دانشجویان جهان 2018 ژاپن

برنز لیگ جهانی 2018 فرانسه 
برنز لیگ جهانی 2018 ترکیه 

برنــز قهرمانــی بزرگســاالن جهــان 2018 مادریــد کــه 
اولیــن مــدال تاریــخ ایــران در بخــش کاتــای تیمی بــود 

برنز لیگ جهانی 2019 دبی 
برنز لیگ جهانی 2019 ترکیه

ــیا 2019  ــاالن آس ــز بزرگس برن
ــتان ازبکس

گفتــه شــده یــک بــار از ســمت 
حائــز  فرهنگیــان،  دانشــگاه 

چــه  دانشــگاه  شــدید.  رتبــه 
داد؟ صــورت  شــما  از  تقدیــری 

بلــه مــن در ســال 2018 طبــق 
فراخوانــی کــه بــود، بــه مســابقات 
دانشــجویان جهــان اعزام شــدم و 

مــدال طــال را کســب کــردم.
بعــد از آن مقــام، نفــر ثابــت تیم 

ملــی دانشــجویان شــدم و مــدال برنــز را در مســابقات دانشــجویان 
جهــان بــرای کشــورم کســب کــردم.

و دانشــگاه، 800 هــزار تومــان وجــه نقــد و یــک تقدیــر نامــه را بــرای 
ــگاهی  ــرای دانش ــم ب ــر نمی کن ــه فک ــاص داد ک ــن اختص ــر از م تقدی
ــه،  ــب کن ــت کس ــودش رو تونس ــخ خ ــی تاری ــدال جهان ــن م ــه اولی ک
ــغ  ــن مبل ــی،  ای ــاظ مال ــاید از لح ــاد.  ش ــاب بی ــه حس ــی ب ــر کامل تقدی
ــی  ــا و برخ ــاظ غیبت ه ــم از لح ــق نگذری ــا از ح ــود ام ــز ب ــیار ناچی بس
امکانــات، توجــه خوبــی بــه مــن شــد و جــا داره از آقــای رمــدان، آقــای 
محســنی، کارشناســان آمــوزش، معاونــت آموزشــی و رئیس دانشــگاه 

فرهنگیــان بابــت ادراک و همکاریشــون تشــکر کنــم.
در شــرایط همــه گیــری ویــروس کرونــا، تمرینــات شــما چگونــه 

اســت؟آیا قصــد ادامــه داریــد؟
ــت در  ــا موفقی ــدوارم ب ــه دارم و امی ــد ادام ــد قص ــد درص ــه، ص بل

ــم. ــدا کن ــو راه پی ــک 2021 توکی ــه المپی ــی، ب ــم مل ــی تی انتخاب
ــه  ــه، ب ــات روزان ــرای تمرین ــزل را ب ــن من ــرایط، زیرزمی ــن ش  در ای
باشــگاه اختصاصــی تبدیــل کــرده ام و تمرینــات هــوازی را بــا گــروه 
قهرمانــی اســتان مرکــزی پیــش میبــرم و تمرینــات بدنســازی را زیــر 
ــه  ــات تخصصــی را ب ــاب یوســفی و تمرین ــی بدنســازیم، جن نظــر مرب
همــراه مربــی خــودم جنــاب شــهرجردی ادامــه میدهــم. بــا توجــه بــه 
شــرایط ســنی و بدنــی خــودم، امیــدوارم بتونــم ســالیان ســال بــرای 

میهنــم افتخــار آفرینــی کنــم.
مهم ترین توصیتون در رابطه با ورزش به دانشجویان چیست؟

ــیاری  ــاد بس ــم. اعتق ــه ای بکن ــه توصی ــتم ک ــی نیس ــده در جایگاه بن
ــم  ــار ه ــه درس و ورزش در کن ــجویان اینه ک ــاتید و دانش از اس
امکان پذیــر نیســتند امــا مــن می گــم  ایــن دو حیطــه، هیــچ 
ــر دو  ــه ه ــزی می ش ــا برنامه ری ــته و ب ــم نداش ــا ه ــی ب منافات

ــه داد. ــطح ادام ــن س ــته رو در باالتری رش
جوانــان، در ایــن ســنین کــه بــه تفریــح نیــاز دارنــد، هــم 
می تواننــد بــه چشــم تفریــح و هــم در ســطح حرفــه ای ورزش 

ــد. ــه دهن را ادام
ــده  ــیده نش ــون پرس ــه ازت ــده ک ــوالی مون ــر س  اگ

بفرماییــد وگرنــه ســخن پایانــی.
تشــکر می کنــم از نشــریه تحریــر و امیــدوارم 
تمــام کســانی که ایــن گــزارش را مطالعــه 
ــار رشــته ی تحصیلــی، خــود  می کننــد، در کن
را ملــزم بــه بــودن در یک رشــته ورزشــی و 

هنــری هــم بداننــد.
ــه،  ــی و کارات ــار زیست شناس ــده در کن بن
در حــال آموختــن ســاز ســه تــار هســتم و 
عمیقــا معتقــدم در ایــن عمــر کوتاهــی کــه 
زندگی کردن اینــه  درســت  راه  داریــم، 
ــی کــه  ــرژی و نعمت های کــه از تمــام قــوا و ان

ــم. ــتفاده کنی ــکلش اس ــن ش ــم در باالتری داری

همیشــه تصورمــون از دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان، چنــد تــا جــوون اتوکشــیده بــا مغــزی پــر از اطالعاتــه کــه جــز استقامت ایســتادن 
تــوی صف هــای طویــل ســلف ســرویس هنــگام توزیــع غــذا، هیــچ جــای دیگــه ای، بــه بــدن و ماهیچه هاشــون زحمــت و فشــاری وارد نشــده!!!

اما امروز به سراغ علی زند، دانشجوی ورودی 96 دبیری زیست شناسی پردیس باهنر اصفهان رفتیم.
کسی که به همه ثابت کرد، علم و ورزش نه تنها تناقضی با هم ندارن، بلکه مکمل یکدیگر هستند.

با ما همراه باشید تا کمی بیشتر با تنها قهرمان جهانی تاریخ دانشگاه فرهنگیان آشنا بشیم.

گفتوگوبا»علیزند«
قهرمانجهانیکاراتهودانشجومعلم

امیرحسین  زارعی
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