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نفوذ �تا چه حد؟
| یادداشت | 

لزوم آسیب شناسی ساختارهای 
امنیتی برای محافظت از دانشمندان

َیَرْوَنُهوا بعیدًا  
َو َنراُه قریبا

| یادداشت | 

| دلنوشته |  ســـدی مقابل شــــــیطان

|  فاطمه سعیدی زاده ، پزشکی 96 |

َّهَ َعلَيهِ فَمِنهُم َمن  »مَِن المُؤمِنيَن رِجالٌ َصَدقوا ما عاهَُدوا الل
قَضیٰ نَحبَهُ و وَمِنهُم َمن يَنتَظِرُ...« احزاب23

شـهید،  سـردار  شـهادت  از  سـال  یـک  از  کم تـر  باگذشـت 
ایـن  بـه دسـت تروریسـم دولتـی آمریـکا  قاسـم سـلیمانی، 
بـار همزمـان بـا ایـام شـهادت شـهید مجیـد شـهریاری، یکـی 
و  هسـته ای  حـوزۀ  اسـتادان  و  دانشـمندان  برجسـته ترین  از 
دفاعـی کشـور تـرور می شـود. شـهید محسـن فخـری زاده، یکی 
از بلندهمت ترین انسـان های گمنام صنعت هسـته ای کشـور، 
طی یک عملیات پیچیده و مسـلحانه در نزدیکی پایتخت به 

فیـض شـهادت نائـل آمـد.

تـرور اخیـر از ایـن منظـر اهمیتـی دوچنـدان می یابـد کـه مقـارن 
بـا حمـات اسـرائیل بـه نیروهـای هـوادار ایـران در خاک سـوریه 
و همچنین نزدیکی بی سـابقۀ این رژیم به کشـورهای حاشـیۀ 

خلیـج فارس می باشـد.

یــک ســال پیــش مغــز متفکــر و هِــدِ ]فرمانــده[ منطقــه ای-
نظامــی و اکنــون هـِـدِ هســته ای مــا را مــورد هــدف قــرار داده انــد و 
در آینــده معلــوم نیســت کجــا را می زننــد! گرین کارتی های مــان 
 کــه پاســپورت درجیب آمــادۀ فرارنــد ولــی مــردم عــادی چــه؟ 

پــس ایــن همــه موشــک کــه بــا ســرمایۀ مــردم ســاخته شــده بــرای 
چیســت؟ مگــر نــه اینکــه بــرای حفــظ بازدارندگی کشــور اســت؟

دانشمندان ایرانی-اسامی ما سرمایه های اصلی و بی بدیل 
این انقاب و کشورند. انتقام شاید مهم ترین واژۀ ناظر بر انتظار 
مردم از جمهوریت در پی این اقدام وقیحانه است. به طور قطع 
صبر راهبردی ما بیش از حد معقول می تواند خود به عنصری 
ضد امنیت ملی ما بدل شود. انتقام یک عمل است و ما از 
این انتقام های گرفته نشده کم نداریم. انتقام کدام دانشمند 

هسته ای ترورشده مان را گرفته ایم؟ 

شاید اگر در پی ترور شهید سلیمانی، پاسخی عمیق تر به 
عامان و آمران آن اقدام داده شده بود، امروز شاهد جسارت 
دشمن در به شهادت رساندن این سرمایۀ بزرگ ملی آن هم در 

چند کیلومتری پایتخت نبودیم.

انجام این عملیات تروریستی نشان داد که رژیم صهیونیستی 
زیرساخت های امنیتی قابل توجهی در کشور دارد. در درجۀ 
اول باید روزنه های نفوذ را شناسایی کرد؛ زیرا می دانیم این حد 
از اشراف اطالعاتی برای ترور به طور حتم نیازمند یک تیم قوی 
عملیاتی و جاسوسی با امکانات فراوان در عمیق ترین الیه های 
اطالعاتی کشور است و این حفرۀ امنیتی به هیچ وجه قابل 

توجیه نبوده و نیازمند آسیب شناسی کامل است.

و در آخر؛ فخری زاده اگر چه در راه عداوت نظام سلطه با نظام 
اسامی به دست جنایتکاران کوردل از صحنۀ زندگی دنیوی 
رخت بربست اما تردیدی نیست که خون جوشانش چراغ و 
مشعل راه هدایت دیگر دانشمندان، عالمان، دانشجویان و 

هم سنگرانش خواهد شد.

که امام خمینی فرمود: بکشید  ما را! ملت ما بیدارتر می شود... 

| سـالگرد شـهادت حـاج  پزشـکی 98   علیرضـا رضایـی،    |
قاسـم... تسـلیت بـه مسـتضعفین جهـان، از سـوت وکورترین 
کوچه پس کوچه هـای شـهرهای ایـران تـا مردم سـتم دیدۀ عراق 

و سـوریه و یمـن و ... تـا قلـب هنـد و آفریقـا و ... .

بـه قـول بزرگـواری اتفاقـی کـه در فرودگاه بغداد افتـاد، »حادثۀ« 
تروریسـتی نبـود! حادثـه یعنـی اتفاقـی کـه از قبـل پیش بینـی 
نشـده باشـد، مثـل زلزلـه... . اگـر کمـی بـه اتفاقـاِت حـدودِ یک  
دهـۀ اخیـر نگاهـی »کلی« هم داشـته باشـیم، به طـور واضحی 
در معرض خطر بودن حاج قاسـم را می بینیم! اما یک سـؤال 
مهـم مطـرح اسـت؛ چـرا زمانـی مثـل سـال 2008 کـه سـیا و 
موساد، عماد مغنیه را ترور کردند، حاج قاسم را ترور نکردند؟ 
مگـر ایشـان تـا آخریـن لحظه هـا با عمـاد مغنیه نبـوده؟ باز هم 
بـا یـک نـگاه کلـی می شـود متوجـه شـد کـه تـرور حـاج قاسـم 
هزینـۀ زیـادی بـرای تروریسـت ها داشـته! پس زمانـی باید حاج 
قاسـم را تـرور نمـود کـه هزینه هـای چندانـی وجـود نـدارد؛ چطور 
این اطمینان حاصل بشود که این اتفاق، هزینۀ چندانی مثل 

قطـع شـدن مذاکـرات یـا انتقـام کاماً متقابل نـدارد؟ 

چـه زمانـی هزینـه کـم می شـود؟ وقتـی کـه بعـد از خـارج شـدن 
آمریـکا از برجـام، دوبـاره مجـدداً پـای میـز مذاکـره می نشـینیم! 
تعبیـر جالبـی از برجـام شـنیدم کـه می گفـت برجـام، گوسـالۀ 
سـامری پـر از سـیلی و تلفـات بـود؛ گوسـالۀ سـامری کـه پرچـم 
مقاومـت روح هللا را پاییـن آورد و پرچـم وادادگـی را برافراشـته 
کـرد. خیلـی فـرق اسـت بیـن مذاکـره ای کـه در آن، میـز مذاکره 

ابزار مبارزه و گرفتن حق است و مذاکره ای که میز مذاکرۀ آن، 
ابـزار وادادگـی بـه دو تـا امضاسـت... 

چـه زمانـی هزینـه کـم می شـود؟ وقتـی کـه بـرای اروپـا گام هـای 
اقتصـادی  کـه  اروپایـی  می کنیـم؛  تعریـف  برجـام  از  خـروج 

دارد! آمریـکا  بـه  گره خـورده 

با این تفاسـیر، آمریکا اگر حرکتی به جز این یا در سـطح این 
اتفـاق رقـم نمـی زد جـای تعجب داشـت. و قصـه آنجا جالب تر 
می شـود که ترامپ با سـینه ای سـتبر مسـئولیت این کار را به 
عهـده می گیـرد و مـا را تـا برنامه هـای بعـدی مثـل تـرور شـهید 

فخـری زاده بـه خویشـتن داری دعوت میکند! 

وقتـی حتـی بعـد از تـرور حـاج قاسـم بـه همـان سیاسـت قبلـی 
ادامـه دادیـم مثـل روز روشـن بـود کـه این اتفاق آخرین حرکت 

سـیا و موسـاد نیسـت و حرکات بعدی هم در راه اسـت! 

بـه هـر حـال مهم تریـن نکتـۀ ماجـرا، جهت دار شـدن خـون حاج 
قاسـم اسـت؛ جهتی که مسـتقیماً قلب آمریکا و رئیس جمهور 
آن را نشـانه می گیـرد و مکتـب حـاج قاسـم را بـه جهـان معرفـی 
می کنـد؛ مکتبـی کـه مرزهـای پـوچ و بی خود و بی جهت چپ و 
راسـت و اصاح طلـب و اصولگـرا را بـه هـم ریخـت و فقـط یـک 
مـرز باقـی گذاشـت؛ مرزی که بین مقاومت طلب هـا و واداده ها 

کشـیده می شود. 

مـا همچنـان منتظـر آن آسـانی و راحتـِی پس از این سـختی ها 
هسـتیم؛ و ایـن را هـم می دانیـم کـه در ره منـزل لیلـی، خطرها 

باقی ست... 

|  محمد راسخی، پزشکی 96  | این روزها چشم مان به دیدن 
اتفاقات عجیب عادت کرده است. درست است که همیشه 
عادت داشته؛ اما منظورم اتفاقات عجیب بین المللی است. 
بازهم درست است  که چشم  بین المللی مان هم کم اتفاق 
عجیب ندیده؛ اما منظورم آسیا و خاورمیانه و جهان سوم و 
»ما همیشه بدبخت  ها« نیست. منظورم ینگۀ دنیاست؛ ایاالت 
متحدۀ آمریکا؛ همان »مهد دموکراسی« همان »جهان اول«، 

همان »همیشه خوشبخت«!

یــا  معترضیــن  یــا  مــردم  -توســط  آمریــکا  کنگــرۀ  تســخیر 
سیاســی  اتفاقــات  عجیب تریــن  آغــاز  شــاید  آشــوب گران!- 
دهه هــای اخیــر در آمریــکا بــود. اتفاقاتــی چــون ساسپندشــدن 
اکانــت رئیس جمهــور ایــاالت متحــده در شــبکه های اجتماعی، 
اســتیضاح  مجــدد ترامــپ -آن هــم در یکــی دو هفتــه مانده به 
پایــان ریاســت جمهــوری- و اشــغال واشنگتن دی ســی توســط 

نیروهــای نظامــی آمریــکا! 

بعید به نظر می رســد که تصمیم گیران وقایع اخیر-ساســپند، 
اســتیضاح و اشــغال- بــه واکنش هــای منفــی جامعــۀ آمریــکا و 
بین الملــل فکــر نکــرده باشــند. بعیــد اســت کــه مســخره شــدِن 
 آمریــکا و تضعیــف چهــرۀ آن را پیش بینــی نکــرده باشــند. 
کاهــش  نگــران  فیس بــوک  و  توییتــر  مالــکان  اســت  بعیــد 
مخاطبان شــان و نیــز ارزش سهام شــان نبوده انــد! امــا چــرا چنیــن 

گرفتــه می شــود؟ تصمیماتــی 

چهـرۀ  تضعیـف  از  یـا  آمریـکا  مسخره شـدن  از  کـه  چیـزی 
جهانـی آمریـکا مهم تـر اسـت، حفـظ نظـام سیاسـی و امنیـت 
ملی آمریکاسـت. اینجاسـت که خط قرمزهای جدیدی شـکل 

می گیـرد. 

توییتر و فیس بوک هیچ گاه برای تظاهرات یا اغتشاشات در 
سایر کشورها نگران نمی شوند. چه بسا که گاه عمداً در آتش 
با  است  آن کشور مساوی  در  آشوب  بدمند؛ چراکه  آشوب 

افزایش اقتدار آمریکا. 

اما امنیت ملی، همۀ دلیل اوضاع فعلی آمریکا نیست. بخش 
دیگری از وضعیت فعلی به دلیل حفظ قدرت سیاسی احزاب 
است. حزب جمهوری خواه ولو از ترامپ خوش نیاید نمی تواند 
جلوی او بایستد؛ چون برای حفظ قدرت به وی نیاز دارد! این 
ماجرا روی دیگری هم دارد و آن، رکوردهای اعجاب انگیز آمریکا 
احزاب  تمرکز  اگر  است  بدیهی  کروناست.  روزانۀ  تلفات  در 
آمریکا خصوصا حزب جمهوری خواه به جای گرفتن قدرت بر 

کنترل اپیدمی بود، وضعیت چنین بغرنج نمی شد!

دیدنی  آمریکا  روزهای  این  اوضاع  که  می کند  حکم  اخاق 
نباشد؛ اما چه کنیم که می باشد!

|  فاطمه نسیم، بهداشت 98  |  خرم آن لحظه که مشتاق به یاری 
برسد / آرزومند نگاری به نگاری برسد.

سردارا! درست یک سالی از شهادت تان می گذرد؛ همان آرزوی 
دیرینه ای که برایش دعا می کردید... بدون شک لباس شهادت 
تنها جامه ای بود که برازندۀ تاش های بی وقفۀ شما در راه آزادگی 

و امنیت منطقه بود.

سخن از امنیت شد. 

امنیتی که سال ها خون آشامان داعش، رژیم صهیونیستی  و 
آن شیطان بزرگ در تاشند که آن را خدشه دار کنند؛ اما سدی 
سترگ چون سرداری از تبار کرمان جلودارشان شد و مرزهای 

سرزمین مقدس مان را از نکبت حضور آن ها ایمن نگه داشت.

و نمی دانم این چه سرّی است که از کربا تا به اآلن،  شهادت برای 

قاسم ها شیرین تر از عسل شد... 

خوشا به سعادتت ای سردار دل ها که نامت تا ابد مانا و یادت، 
خاطرۀ دوران ها خواهد شد.

اما دشمنان اسالم بدانند و هرگز فراموش نکنند که خط خون بی 
هیچ شک و تردیدی نقطۀ پایان این راه نخواهد بود. 

ای دشــمنان اســام! همــه از ایــن بهراســید کــه تــازه اول بســم 
هللا اســت.

بسم هللا القاصم الجبارین...

و آگاه باشید که این علم بر زمین نخواهد ماند ... 

گرگ ها باید خوب بدانند: گر پدر مرد، تفنگ پدری هست 
هنوز... 

والسام.

ساسپند، استیضاح و اشغال! | یادداشت | 
آن چیست که از تحقیر بین المللی مهم تر است؟

تحلیلی پیرامون چرایی عدم ترور حاج 
قاسم در سال های قبل از 98 

طرح از خانۀ طراحان انقالب اسالمی

تصویر از رویترز

تصویر از اسالم تایمز 
 )بزرگداشت سردار سلیمانی و ابومهدی
 المهندس در نیجریه(

ایرنا 
هند

 ABNA24
سیرالئون، غرب آفریقا
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۸۲ شهید(ایرانی) 
در ۹ حـملۀ 

تروریستی در 
طول۳سال

بیشترین شهید در 
حمله به اتوبوس 

سپاه در جادۀ 
خاش-زاهدان

حدود ۱۸۰ زخمی 
در ۹ حملۀ 

تروریستی در 
طول ۳ سال

8227
بیشترین تعداد 

زخمی در حمله به 
رژۀ نیروهای 

مسلح در اهواز
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۱۵ آذر ۹۷
چابهار

خودروی انتحاری

۱۳ بهمن۹۷
نیکشهر

حملۀ مسلحانه

۱۷ خرداد۹۶
تهران

حملۀ مسلحانه

۳۱ شهریور ۹۷
اهواز
حملۀ مسلحانه

۷ آذر ۹۹
آبسرد دماوند

تیربار اتوماتیک

۲۴بهمن۹۷
جادۀ خاش-

زاهدان
بمب گذاری

۱۸ تیر ۹۸
پیرانشهر
حملۀ مسلحانه

۱۳ دی ۹۸
بغداد
حملۀ پهپادی

۴ شهریور ۹۸
پیرانشهر
حملۀ مسلحانه

جمعی از عناصر ضدانقالب
رزمندگان سپاه 

۳ شهید،  ۱  زخمی
حملۀ واحد های موشکی، پهپادی و توپخانۀ نیروی زمینی 

سپاه علیه  مراکز فعال تروریست ها در اقلیم کردستان عراق 

داعش
[مردم] 
۱۷ شهید،  بیش از ۴۰ زخمی
حملۀ موشکی به مقر داعش در 
دیرالزور عراق؛ به پایان رساندن 
«حکومت» داعش در منطقه 

موساد - اسرائیل
دانشمند هسته ای-دفاعی 
۱ شهید و چند زخمی
پیگیری حقوقی؛ تسریع در 
بازگشت به فعالیت های 
هسته ای 

انصارالفرقان (منشعب از جندهللا)
[نیروهای ناجا و مردم] 
۲ شهید و  ۴۸ زخمی
ر. ک مورد شمارۀ ۵

جیش العدل (منشعب از جندهللا)
[افراد حاضر در پایگاه بسیج]
۱ شهید و  ۵ زخمی
ر.ک مورد بعد

جیش العدل (منشعب از جندهللا)
نیروهای مرزبانی سپاه پاسداران 
۲۷ شهید و  ۱۳ زخمی
حمله به خانۀ تیمی و شناسایی و 
دستگیری ۳ نفر از عوامل ؛ حمله به 
یکی از تیم های تروریستی جیش العدل 
به محض  ورود به کشور و هالکت 
سرتیم، الیاس نارویی

جمعی از عناصر ضدانقالب
رزمندۀ سپاه  (خالد شوانی)

۱ شهید
شناسایی و به هالکت رساندن ۲ نفر از 

عوامل و دستگیری  ۱ نفر دیگر

آمریکا
فرماندۀ سپاه قدس ایران  و همراهان

۵ شهید ایرانی و ۵ شهید عراقی
پیگیری حقوقی؛ 

حملۀ موشکی به عین االسد 

داعش،  االحوازیه
[مردم و نیروهای نظامی] 
۲۵ شهید و  بیش از ۶۸ زخمی
هالکت «ابوضحی» امیر 
داعش در استان دیالۀ عراق،  
بازداشت «حبیب اسیود» 
مؤسس االحوازیه، در ترکیه و 
انتقال به ایران

۱

۹

۲۳

۸

۷

۶

۴

۵

انتقام های گذشته؛ 
انتقام های پیش رو

| اینفوگرافی | 

نگاهی بر حمات تروریستِی سال های اخیر 
و پاسخ جمهوری اسامی به آن ها

|  محمد راسخی، پزشکی 96  | سال های اخیر، تروریست ها 
ایران وارد کرده اند. از حملۀ  زخم های متعددی بر پیکرۀ مردم 
داعش به مجلس شورای اسامی و حرم امام خمینی بگیرید تا 
ترور رسمِی )!( سردار سلیمانی و همراهان ایشان توسط دولت 
آمریکا؛ و همین ماه گذشته، ترور مجدد یک دانشمند هسته ای 

پس از حدود یک دهه وقفه!

اما چیزی که پس از این زخم ها مهم است، گرفتن انتقام خون 
از حفظ  شهداست. جمهوری اسامی نشان داده که هیچ گاه 
امنیت و نیز اقتدارش کوتاه نیامده. چه زمانی که یک گروهک  
تروریستی حقیر باشد و چه زمانی که یک دولت رسمی باشد. 
فرقی هم ندارد ترور باشد یا حضور یک پهپاد برای جاسوسی. 

گرچه جمهوری اسامی از پاسخ های سخت نمی هراسد؛ اما جانب 
احتیاط را هم رعایت می کند.

ترور شهید فخری زاده را در نظر بگیرید. درست زمانی که معیشت 
مردم تحت تاثیر اقتصاد فلج نفتی و نیز تحریم های بی سابقه، در 
تنگنا قرار گرفته و در کنار آن آوازۀ جنگ از سوی رئیس جمهور 
اسامی  جمهوری  می رسید،  گوش  به  آمریکا  شکست خوردۀ 
تصمیم گرفت انتقام اصلی خود را به تأخیر بیندازد. گرچه این 
تأخیر هزینه هایی دارد؛ اما در چنین شرایط اقتصادی شاید امری 

ناگزیر به نظر برسد. 

در هر روی، جمهوری اسامی -همانطور که وعده داده- باید انتقام 
بگیرد؛ نه در شعار، که در عمل. نه آرام و تدریجی که ناگهانی! البته 

که هم شعار و هم انتقام تدریجی- همان گونه که رهبری در قالب 
غلبۀ نرم افزاری اشاره نمودند- الزم است.

توضیحاتی در مورد اینفوگرافی: اینفوگرافی ذیل حاصل ساعات 
اخیر  سال های  ترورهای  پیرامون  کنکاش  و  تحقیق  متعددی 
می باشد. حقیر ادعا نمی کند همۀ ترورها را به دقت مورد بررسی 
قرار داده؛ اما می تواند ادعا کند دید کلی نسبت به اکثریت قریب 

به اتفاق  ترورهای سال های اخیر به دست مخاطب داده است.
در این اینفوگرافی از سایت های خبری متعددی استفاده شده که 

به دلیل تعدد از ذکر نام آنها خودداری گشته.
توجه: در این اینفوگرافی در ابتدا زمان، محل و چگونگی ترور 

و سپس مشخصات تروریست، هدف ترور، تلفات و در نهایت 
چگونگی انتقام مشخص شده است.

توجه:  شماره ها به معنای ترتیب وقایع می باشد.
توجه: هر جا عامت کروشه وجود دارد به معنای این است که 
حمله، هدف مشخصی نداشته و به اصطاح »ترور کور« بوده 

است یا متعاقب حمله، افرادی غیر از هدف نیز ضربه خورده اند.
توجه: در مورد انتقام ترور گروهک انصارالفرقان، تنها به خبرهایی 
رسیدم که نشان از انتقام گروهک جیش العدل به عنوان گروهک 
برادرِ! انصارالفرقان داشت. یا حمله به رژۀ اهواز را هم داعش و 
هم االحوازیه به نوعی بر عهده گرفته اند که نام هر دو گروه ذکر 

شده است.
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بهترین لحظات 
کادر درمــــاـن

 مؤثــر بــــودن 
�کی نمی شـــود!

| دلنوشته | 

| یادداشت | 

|  مسأله نگر  | وقتی تنها موعظۀ خدا برای کل بشر قیام است. 
یعنی تا بشر هست مبارزه پایان نخواهد یافت.

پالن اول

مختار: می خواهم فرماندهی سپاه را خودم را برعهده بگیرم.

کیان: این کار را نکن امیر.

مختار: چرا؟

کیان: چون وقتی شما وارد عرصه نبرد می شوید دشمن می فهمد 
که ما برای مقابلهْ با او با تمام قوا به میدان آمده ایم و این روحیۀ 

آنها را باال می برد.

پالن دوم

در جنگ صفین عمار به شهادت رسید. علی )ع( تنها در میان 
لشکریان قدم میزند و اشک می ریزد و ندا می دهد: »این عمار؟ 
این عمار؟« )عمار کجاست تا روشنگری کند و تنهایی علی را در 
بین این همه حیله و نیرنگ معاویه و عمروعاص از بین ببرد...(

پالن سوم

مقام معظم رهبری حملۀ دشمن را اعام می کند؛ شبیه خون  
فرهنگی؛ اما ما فقط نگاه می کنیم! کار به جایی می رسد که ندای 
»این عمار«  سر می دهند و ما همچنان نگاه ... گاهی حتی در 

زمین دشمن بازی می کنیم.

مقر  که  می رسد  حدی  به  نفوذ   ... می گوید  نفوذ  از  رهبری 
فرماندهی آلوده می شود؛ لذا ایشان فرمان آتش به اختیار صادر 

می کند!

مالک اشتر منطقه را فتح کرده و پشت خیمۀ معاویه است. 
دشمن احساس خطر می کند و قرآن بر سر نیزه می کند و وعدۀ  
مذاکره و رفع تحریم می دهد. عده ای فریب می خورند و  حتی 

مذاکره و توافق با گرگ جهانی مطالبۀ عمومی می شود.

برجام  به جای عمار در مورد  و خود  آمده  به میدان  فرمانده 
روشنگری می کند. ما هم که ...

به قول شهید چمران وقتی شیپور جنگ به صدا درآید فرق بین 

مرد و نامرد شناخته می شود. زمان علی )ع( هم مردم حافظۀ 
ضعیفی داشتند. علی )ع( را پای میز مذاکره با پسر هند جگرخوار 

کشاندند و بردش را باخت کردند.

پالن چهارم

شــهید بیضایــی: »مــا شــیعه آفریــده شــده ایم کــه موثــر در ظهــور 
مــوال باشــیم«

موثر بودن »تکی« نمی شود؛ یک سرباز اگر تنها بزند به خط، 
ابوعزرائیل هم اگر باشد تلف می شود.

هر وقت کنار امام زمان مان صف کشیدیم به مرحلۀ نقش آفرینی 
برای ظهور ایشان می رسیم.

اخوی! جبهۀ مقاومت از هر سو تحت وسیع ترین تهاجم هاست. 
گرچه با اقتدار جلو می رود اما کار روی زمین مانده هم خیلی داریم. 
االن زمان جنبیدن  ماست وگرنه فرض کن ظهور شده و عده ای  
عزیز دل مهدی فاطمه )عج( شدند ولی ما فقط غصه می خوریم 

که چرا ما کاری نکردیم... .

اتاق عملیا، پرستار  ما   | اتاق عمل 97   آزاد،  |  زهرا فتوحی 
نیستیم! اما چند واحد مهارت بالینی درقالب پرستاری پاس 

می کنیم! 

روز اولی که رفتیم کارآموزی و  از نزدیک با َجوِ بیمارستان آشنا 
اولین بخشی که  شدیم، ترم2 بود! اون روز رو خوب یادمه. 

روتیشن ما باید می رفت، داخلی جراحی بود �� 

 TPR گرفتن  میدادیم  انجام  باید  که  کاری  تنها  اول  روزای 
]اندازه گیری دما، نبض، تنفس[ بود؛ اولین مریضی که من باید 
TPR ش رو می گرفتم، خوب یادمه! یه آقای 60ساله بود که 
بخاطر دیابت بستری شده بود و قرار بود انگشت شست پای 

چپش قطع بشه ��

وارد اتاق که شدم بلند گفتم: »سام پدرجان!«

آقای 60 ساله با لبخند مصنوعی که روی لبش بود و معلوم بود 
حال و حوصله منو نداره گفت: »سام!«

بهش گفتم »اجازه می دین فشارتونو بگیرم؟«

آقاهه گفت: »کدوم دستم راحت تری؟ آخه این دانشجوها هی 
میگن این دستت نبض نداره اون دستتو بده!«. 

دستاشو چک کردم؛ حق داشتن دانشجوها! یه دستش از 
بس تزریقات گرفته بود کبودی داشت و نبضش زیر دستم به 
سختی حس میشد!  پس اون یکی دستشو گرفتم. فشارشو 
گرفتم، تعداد تنفسش رو نوشتم، تعداد ضربان نبضش رو هم 

یادداشت کردم. 

اینجا  »پدرجان چندروزه  گفتم:  بهش  تموم شد،  کارم  وقتی 
بستری هستی؟«

گفت: »هِعی! 30 روز شایدم 40 روز...«

گفتم: »انگشت پاتون از اول...؟« حرفمو قطع کرد...

با لحن عصبانی گفت: »نه! من سالم اومدم شماها این بارو 
سرم آوردین!«

گفتم: »پدر جان، ما مگه دلمون میا د این کارو با شما انجام 
بدیم؟ شما هم مثل پدربزرگ مایی.«

»ببخشید  گفت:  فوری  شد؛  کم  عصبانیتش  از  یکم  انگار 
منظوری نداشتم ولی دیگه خسته شدم! هرروز نوک انگشتمو 
سوراخ می کنن هرروز دارو، دَوا، غذای درست نمی تونم بخورم....

انگاری دلش پر بود!

خیلی ناراحت شدم.�� توقع نداشتم اولین مریضی که می بینم 
اینقدر درمونده باشه! ولی بیمارستان همین بود دیگه....

خوب  زودتر  ایشاال  دوره.  با  ایشاال  »پدرجان  گفتم  بهش 
می شین.« خداحافظی کردم و اومدم بیرون.

اون مریض چند روز بعد، بدون انگشت، با حال فیزیکی نسبتاً 
خوب مرخص شد. روز آخری که داشت می رفت بهش گفتم: 

»پدرجان دیدی باألخره از دست ما راحت شدی!��✌«
خندید! انگاری حالش خوب بود! خنده اش مصنوعی نبود! 
گفت: »اگه تو این مدت اذیتتون کردم منو ببخشید. عاجز شده 

بودم، حالم کنید!«

***
هیچ وقت حس اون جماتی که اون بیمار بهم گفت رو فراموش 
نمی کنم! اینکه چقددررر خوشحال بودم داره مرخص می شه 
تو  هرشخصی  کنم  یادآوری  که  رو گفتم،  اینا  میره خونه!  و 
هر جایگاهی، پزشک، پرستار، هوشبر، تکنولوژیست جراحی، 
بچه  های اورژانس، حتی خدمات، همه و همه، بهترین حس رو 
موقع مرخص شدن مریضا از بیمارستان می گیرن؛ پس لطفا این 

روزا هواشونو داشته باشید! ��

 خوش استعدادهای 
کج سلیقه 
تحلیلی بر اشتباهات 
اصحاب موسیقی

 | تحلیل | 

گفتم دیدی آخر از دستمان خاص شدی؟ 
این بار هم خندید اما...

|   احمدرضا علی بابایی، پرستاری 96  |

- : آدم چجوری گاو میشه؟
+ : به مرور...

این دیالوگ مدتیست که در سرم مرور می شود.

دقیقــا از زمانــی کــه هنرمندانمــان به جای هنــر وارد ورطۀ جلب 
توجــه شــدند و خواســتند بیشــتر شــبیه بــه شــاخ های مجــازی 
باشــند تــا هنرمنــدان فاخــر؛ از هنرمنــدان بزرگــی چــون ســینا 

ســرلک گرفتــه تــا تازه کارهایــی همچــون مهــراد جــم.

امــروز حاشــیه های خــروج مهــراد جــم را می شــنویم و فــردا 
می بینیــم کــه خواننــده و بازیگــر دیــروز و اســطورۀ امــروز پــاپ 
جنــاب آقــای شــادمهر عقیلــی، ســایت شــرط بندی و قمــار را 

تبلیــغ می کنــد.

نمی دانــم خبــر بعــدی چیســت امــا ایــن را خــوب می دانــم کــه 
کامــا بی خــود و بی جهــت عــده ای را ســلبریتی نامیده ایــم و 
را  همه چیــز  کــه  می کنیــم  فکــر  و  کرده ایــم  اسطوره ســازی 

می داننــد و بهتــر از این هــا پیــدا نمی شــود. 

هــر هنرمنــدی، مخاطبــی  کــه  غافلیــم  ایــن مســئله  از   ولــی 

دارد و یــک طــرِف داســتان، مخاطبــی اســت کــه عقــل دارد، حــق 
انتخــاب دارد و حتــی می توانــد بهتــر و بزرگتــر از هنرمنــد محبوبــش 
باشــد. مخاطبــی کــه می توانــد بــه جــای بــت ســاختن از هنرمنــد 
محبوبــش، او را در چنیــن مــواردی طــرد کــرده و بــرای هنرمنــدی 
کــه بــرای مخاطــب ارزشــی قائــل نیســت، ارزشــی قائــل نباشــد؛ ایــن 

هنرمنــد می توانــد مهــراد جــم باشــد یــا محســن یگانــه! 

شــاید بــا شــنیدن نــام محســن یگانــه تعجــب کــرده باشــید امــا 
بــه احتمــال زیــاد آخریــن بــاری کــه کار جدیــدی از او شــنیدیم را 
هیــچ کداممــان بــه خاطــر نیاوریــم؛ ایــن کــم کاری به عنــوان یک 
خواننــده مثــل ایــن اســت کــه پزشــکی در مطــب خــود چندیــن 
مــاه بنشــیند امــا هیــچ بیمــاری را نبیند و مــداوا نکند، این یعنی 

خواننــده بــرای مخاطــب خــود ارزشــی قائــل نیســت.

***

از طرفی مخاطب هم می تواند به مرور تبدیل به یک مخاطب 
بـد شـود. دقیقـا زمانـی کـه کج سـلیقگی جـای خـود را در میـان 
مخاطب وا کند و بدتر آنکه همین کج سلیقگی  ها، یک ویژگی 

خوب تلقی شـود! 

اگــر کمــی دقــت کنیــد، گوشــمان پــر اســت از کلماتــی مثــل 

دلبــری، چــال گونــه، مــوی مشــکی، مــوی لخــت، چشــم آبــی و 
 . ...

تقریبــاً 90 درصــد آثــار جدیــد موســیقی پــر از ایــن کلمات اســت 
و از طرفــی ریتم هــای تکــراری کــه روی این کلمات تکراری ســوار 

اســت بــه بدتــر شــدن اوضــاع دامــن می زنــد.

این ریتم ها و این کلمات برای موسیقی ما الزم است اما اینکه 
تمام موسیقی ما را تشکیل دهد و اکثریت مخاطب را به سمت 
خودش جلب کند نشان می دهد که موسیقی ما مخاطب را 

کج سلیقه و تک بعدی کرده است. 

***

خالصــه اینکــه موســیقی مــا بــه جهتــی رفتــه کــه مخاطــب را 
کج ســلیقه کــرده و ایــن مخاطــب باعــث شــده کــه اســتعدادهای 
ــدازه  ــه ان ــودن ســقف خواســتۀ مخاطــب ب ــن ب ــزرگ بخاطــر پایی ب
استعدادشــان کار نمی کننــد و حتــی بــا ســلیقۀ مخاطــب کامــا 
همــراه می شــوند کــه از طرفــی همیــن کــم کاری هــا و همیـــــــــــن 
ــلیقه تر کــردن مخاطــب دامــن  ــازی ها بــه کج ســـــــ حاشیه ســــــــ
می زند. و در نهایت چیزی از موســیقی ناب و بی عیب و نقص 

ــه مــرور... ــد؛ البتــه ب ــی باقــی نمی مان ایران

از اقدام عجیب ســـرلک �تا کم کاری یگانــــه! | اینفوگرافی | 
تصویر از پوستر فیلم منتشر نشدۀ رستاخیز

هایالیت سبز رنگ به معنای محتوای آنالین است. کلیک یا لمس کنید

محسن یگانه
محسن یگانه از سال 84 تا 94، حدود 8 آلبوم رسمی و غیر رسمی منتشر کرده است. معموال فواصل 

بین آلبوم های رسمی حدود دو سال بوده. وی از سال 94 تاکنون هیچ آلبومی منتشر نکرده. در زمینۀ 
تک آهنگ، او در دو سال گذشته فقط دو تک آهنگ، یکی در فروردین 98 و دیگری در فروردین 99 

منتشر نموده.

او که از خوانندگان قدیمی و قوی جامعۀ موسیقی ایران است  در اقدامی 
عجیب و مایۀ شگفتی با مهراد جم، آهنگی مشترک منتشر کرد!

خواننده ای که عمر فعالیت موسیقی وی به یک سال هم نمی رسد اما طرفداران زیادی  را 
جذب کرده است. وی چند مدت پیش جذب شبکه وسیع قمارآلود خارج از کشور شد و به 

ترکیه مهاجرت نمود.

سینا سرلک

مهراد جم
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دکتر خالقی با تاکید بر پیگیری برخی از انتقادات دانشجوها:

گزارشی از نشست آذرماه انجمن اسامی دانشجویان مستقل

ت( دورۀ عثمان

همانطور که گفته شد ابوبکر و معاویه منش حضرت محمد را 
در توزیع عادالنۀ ثروت ادامه دادند؛ اما سیاست مالی عثمان، 
قریش و بقیۀ فرصت طلبان را بر دست اندازی به بیت المال 
گستاخ تر کرد. او بر مقرری ها افزود؛ مخصوصا آنان را که عمر 
بر ایشان سخت می گرفت* ]به پاورقی رجوع کنید[، عثمان برای 
نخستین بار مردم شهرها را نزد خود طلبید و به آنان جایزه 
بخشید. چنین کاری تا عصر او سابقه نداشت. این بخشش ها 
تا آنجاست که گفته می شود به شخصی چون زیبر بن  عوام 600 
هزار درهم بخشید. ثروت و غنایم سرریزشده به سرزمین های 
مسلمان بیشتر به سمت حاکمان و نزدیکان شان رفت. عالوه 
بر این که اختالف طبقاتی عمیقاً وسعت یافت؛ سنت جاهلی 
مال اندوزی که در زمان پیامبر و ابوبکر و عمر از بین رفته بود 
دوباره زنده شد. و البته که وقتی قبیله ای مثل قریش تصمیم 
به ثروت اندوزی می گیرد قرار نیست که دیگر قبیله ها صرفا 
تماشاگر این روند باشند. اینجاست که به تدریج بی عدالتی های 

کوچک وسعت می یابد و ناگهان تمام جامعه را در بر می گیرد!
می توان گفت مهمترین عامل در سقوط جامعۀ اسالمی در 
طول پنجاه سال پس از فوت پیغمبر همین تمایل مال اندوزی و 

خو گرفتن به دنیاست.

ث( دورۀ علی و حسن )ع(

آغاز دوران امام علی، شروع دورانی متفاوت بود. علی )ع( تالش 
کرد جلوی سنت های جاهلی پاگرفته بایستد. دشمنی ها آغاز 
شد و برای اولین بار از آغاز اسالم، جنگ هایی شروع شد که هر 

دو طرف مسلمان بودند. 
جنگ جمل، اولین جنگی بود که مسلمانان را روبه روی هم قرار 
داد. برای ما که امروز این حوادث را بررسی می کنیم کاری ساده 
است که بدانیم سرکوبی طغیان گران داخلی نیز مانند جهاد با 
دشمنان خارجی واجب است؛ چرا که که هر دو موجودیت حوزۀ 
اسالمی را به خطر می اندازند؛ اما مردم آن عصر یا بیشتر آنان از 
درک چنین واقعیاتی عاجز بودند. تنها چیزی را که پس از جنگ 
جمل دانستند این بود که این جنگ از نوع جنگ های قبلی 
نیست و این شک در دلشان پدید آمد که »اگر اینها مسلمان 
بودند چرا آنها را کشتیم؟« و شاید برای نخستین بار در ذهن 
آنان گذشت که با مسلمان هم می توان جنگید و او را کشت و 

لذا حرمت مسلمان کشی در دیدۀ ایشان کم شد. 
با این همه در جنگ جمل همین که بصره )مضری( شکست 
خورد، مردم کوفه )یمانی( شاد شدند ]به یادداشت شماره 23 
کاری نو رجوع کنید[ و این پیروزی آنان را آمادۀ شرکت در نبرد 
صفین ساخت؛ اما در جنگ نهروان شرایط عجیب تری رخ داد. 
در این جنگ از یک  سو جداشدگان از امت، همهْ زاهدان و 

قاریان قرآن بودند و به قول مالک اشتر پیشانی آنان داغ سجده 
داشت؛ و ازسوی دیگر وقتی روی درروی ایستادند؛ کوفی، کوفی 
را می کشت و بصری، بصری را. در واقع کوفی و بصری هر کدام 
به دو دستۀ علوی و عثمانی تقسیم شدند و عثمانیان هر دسته 
روبه روی علویان دستۀ دیگر قرار گرفتند. تعصبات قبیله ای به 
شکل دیگر باال گرفت. همین نبردها کافی بود که خاطره های 

روزگار جاهلی را از نو در دل مردمان جاهل زنده سازد. 
اگـر در زمـان پیامبـر مـردم مفتخـر بـه کشـته دادن در جنگ هـا 
بودنـد، در زمـان علـی بـه سـبب پاییـن بـودن بصیرت شـان، امام 
وقت را به کشـتن خودی ها متهم می کردند. اندک اندک شـوق 
جهاد اسـالمی از سرشـان بیرون رفت؛ چون قبال در راه کشـتن 
بیگانه می جنگیدند و اکنون در راه کشـتن هم شهری هایشـان! 
حیـات  اواخـر  در  علـی  کـه  رفـت  پیـش  گونـه ای  بـه  وضعیـت 
پربرکتـش نتوانسـت مـردم را مجـاب کنـد کـه روبـه روی معاویـه 
بایستند؛ چنانکه امام حسن نیز ناچار به صلح با معاویه شد. 
جنگ های این دوران، دیگر رنگ دینی به خود نداشتند و رنگ 

قبیلـه ای بـه خود گرفتـه بودند.
)توضیح خالصه: جنگ های داخلی حرمت مسلمان کشی را 
شکست؛ قبیله گرایی را به شکلی نوین زنده کرد و تمایل به 

شرکت در جهاد اسالمی را از میان برد.(

ح( دورۀ معاویه و یزید:

در دوران بعد از پیامبر چه شیعه چه سنی وراثت را عامل 
زمامداری مسلمین ندانسته اند. شیعه اگر 12 نفر از اهل بیت 
پیامبر را امام می داند نه به دلیل وراثت که به دلیل شایستگی 
ایشان است. چهار خلیفۀ اهل سنت هم هیچگاه به واسطۀ 
وراثت انتخاب نشده بودند. تا دوران حکومت معاویه نظر مردم 
یا به صورت مستقیم یا به واسطۀ نمایندگان شان در حاکمیت 
اثر داشت. حق انتخاب برای مسلمین جایز شمرده می شد؛ 
آنچنان که اگر خلیفه مصالح عمومی مردم را رعایت نمی کرد، 

می توانستند بیعت خود را به هم بزنند.
اما در جنگ صفین نخستین بدعت صورت گرفت. معاویه 
با »وکالت« حیله آمیز عمروعاص به خالفت شام رسید. پس 
از به شهادت رساندن امام علی و در زمان امام حسن هم، با 
پراکنده نمودن اطرافیان امام و »انعقاد قرارداد صلح« توانست 
خالفت تمام سرزمین های حکومت را به دست گیرد. اما ماجرا 
به این جا ختم نشد و او برای حکومت بعد از خود، رسم جاهلی 
دیگری را زنده نمود؛ خالفت موروثی. تالش معاویه نتیجه داد 
و یزید –که برخالف پدرش آشکارا احکام فقهی را نقض می کرد- 

خلیفۀ مسلمین شد.

ج( سخن پایانی 

آنچه در پاراگراف های قبلی ذکر شد را میتوان اینگونه خالصه 

نمود: جامعۀ مسلمانان در سال 61 هجری و پیش از وقوع 
حادثۀ کربال با 50 سال پیش یعنی زمان فوت پیامبر تفاوت های 
به  رغبت  شاید  شد  گفته  که  همانطور  بود؛  کرده  بسیاری 
مال اندوزی و خو گرفتن به دنیا مهمترین »تغییر« و »بازگشت 
به عقب« در این دوران بوده است. خو گرفتن به دنیاست که 
باعث می شود مردمی که خود امام حسین را دعوت کرده اند با 
تهدید و تطمیع از نظر خود برگردند و روبه روی ایشان قرار گیرند! 
عوامل مهم دیگر، عدم ایمانی عمیق و قوی و نیز نداشتن 
بصیرت حداقلی است! در نتیجۀ این عامل، اینان نتوانستند 
برهه های  در  لذا خصوصا  و  کنند  تحلیل  را درست  شرایط 

حساس تصمیمات اشتباهی را گرفتند. 
فریبکار را اضافه  و  حاکمان ستمگر  به عوامل فوق، وجود 
کنید؛ که البته این خود هم معلول عوامل بسیاری است از 
جمله عوامل ذکر شده در باال و هم علت سقوط مضاعف 

جامعۀ اسالمی است.

چ( تذکر

در این نوشتار سعی شده آشنایی کلی با کتاب پس از پنجاه 
سال صورت گیرد و نیز برای کسانی که در حال حاضر وقت 
مطالعه کتاب را ندادند فهم ابتدایی از کتاب حاصل شود تا 
در فرصت مناسب سودمندانه تر به مطالعه کتاب بپردازند. 
مسائل بسیاری است که بسیار جزیی و کلی به آن پرداخته 
شد و مسائل بسیاری نیز اصال فرصت پرداخت نداشت، ضمن 
آن که حتی در مسائلی هم که در این یادداشت به آن پرداخته 
شده ممکن است در اثر فهم و بیان ناقص نگارنده یا سوءتفاهم 
خواننده، حقایق به درستی منتقل نشده باشد. لذا مجددا 
درخواست میکنم خوانندگان حتما به این اثر ارزشمند رجوع 
کنند. اثری که برای هر قشری با هر عقیده ای می تواند بسیار 

مفید واقع شود / پایان

* در زمان عمر با فتح ایران و مصر و روم، درآمد مسلمانان افزایش 
یافت. پیدا شدن این ثروت عظیم،  سبب شد عمر با مشورت صحابه، 
دفتر مقرری ایجاد نماید و نام همۀ مسلمانان را در آن ثبت کند و 
با رعایت سبقت در اسالم یا نزدیکی به پیغمبر مقرری ها را تعیین 
کند. اینجا بود که برخی بزرگان -خصوصاً قریش- با همین درآمد به 
تجارت پرداختند و از این راه ثروتی سرشار اندوختند. عمر می ترسید 
این دسته به مال اندوزی عادت کنند و فاسد شوند و لذا تا آنجا که 
میتوانست نمی گذاشت به خرید خانه و مزرعه بپردازند. قریش در 
دوران پیشااسالم واسطۀ تجارت آسیا و اروپا بود و درآمد بی حدوحصر 
آن دوره را به یاد داشتند. آنها می خواستند دوباره به آن دوران برگردند 
اما عمر سعی می کرد بزرگان این طایفه شغل های کلیدی را برعهده 
نگیرند. همۀ این سیاست های سختگیرانه در زمان عثمان کمرنگ و 

حتی حذف شد.

| یادداشت |

بازگشت به عقب!
برداشتی آزاد از اندیشۀ  شهید مرتضی مطهری و  

مرحوم  سید جعفر شهیدی در مورد علل واقعۀ عاشورا   
قسمت سوم:  ادامۀ »پس از پنجاه سال«

                   خرید از فیدیبو              
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ـــا کلیـــک کنیـــد( ـــو )لمـــس ی قســـمت اول ایـــن نوشـــته در ص 8 ش 22 کاری ن

قسمت دوم این نوشته در صص 4 - 5 ش 23 کاری نو )لمس یا کلیک کنید(

کیفیت آموزش در شرایط مجازی نسبت به شرایط عادی 
کاهش پیدا کرده؛ که علت های عمدۀ آن از بین رفتن تعامالت 
با اساتید و تفهیم نشدن مناسب دروس است. علت کاهش 
تعامل و تفهیم مباحث هم عدم پایبندی اساتید به برنامه 
کالسی است. آیا صرفاً دانشجویان موظفند که طبق برنامه 
عمل کنند، تکالیف را ارائه دهند و در غیر اینصورت نمره از 

آن ها کسر شود؟

دکتر خالقی: شرایط برای همه یکسان است و بقیۀ مناطق 
که  داشت  توجه  باید  البته  است.  همین گونه  نیز  کشور 
دانشجوی پزشکی و پیراپزشکی منهای آزمایشگاه و بالین و... 
کاماً شبیه به دانشجویان غیرفنی علوم است اما این شرایِط 
پیش آمده خواستۀ ما نبوده و جبر است. در شرایطی هستیم 

که بین بد و بدتر، باید بد را انتخاب کنیم. 
]در مورد تفهیم نشدن خوب مطالب:[ دانشجو می تواند از 
تولیدات محتوای دیگر دانشگاه ها نیز استفاده کند؛ مانند 
دانشگاه مجازی کشور. و دیدگاه خودش را نباید به اساتید 

دانشگاه محدود کند. 
]در مورد مسألۀ اساتید:[ اساتید هم مانند دانشجویان، باید 
باشند. البته زیرساخت های  آموزشی داشته  به نظم  تقید 
آموزش مجازی آنچنان که باید در کشور ما هنوز فراهم نشده 
و با چالش هایی همراه است؛ لذا تأکید ما در حوزۀ آموزش این 
بوده که سعی کنید الگوپذیری کنید و سعی کنید از دانشگاه های 
دیگر نقطه قوت ها را بگیرید و نقطه ضعف ها را برطرف کنید و 
از دانشجویان نیز خواستاریم که موارد را به صورت دقیق به 

آموزش اطاع دهند تا پیگیری شود.

آزمون  کردن شرایط  تقلب، غیرمنطقی  کاهش  راهکار  آیا 
است؟ آزمون هایی که هم اکنون در حال برگزاری است، بدون 
این  از  قابلیت برگشت به سؤال قبل است. دانشجویانی 
دانشگاه، آزمونی 100 سؤالی را پاسخ دادند که برای هر سؤال 

کمتر از 35 ثانیه زمان داشتند!!

دکتر خالقی: برگشت سؤاالت، فرصت تقلب را باال می برد؛ 
ضمن اینکه شرایط برای همه یکسان است. البته خب برای 
فردی که بعداً جواب سؤال را به خاطر آورده و بایستی برگردد و 
جواب بدهد یک اجحاف اتفاق افتاده؛ چون قابلیت برگشت به 

سؤاالت وجود ندارد. 

دکتر گودرزی: زمان امتحان ها برای هر سؤال در کل ایران 35 تا 
70 ثانیه است و ما هم خارج از دستورالعمل نبوده ایم. 

اساتید نسبت به آزمون هیچ گونه پاسخگویی ندارند. نه راجع 
به رفع اشکاالت و ابهامات آزمون و نه راجع به کلید آزمون! 

علت این مساله چیست؟

دکتر خالقی: نقدتان وارد است، باید نقطه ضعف ها را دانست 
و برای رفع آنها کوشید. دانستن حق شماست. گذاشتن کلید 

سؤاالت و تحلیل آنها قدمی رو به جلو است.

اعالم حجم های غیرطبیعی برای امتحانات، باعث می شود 
داشجویان صرفاً به حفظ کردن مباحث و حتی تقلب روی 

بیاورند. 

دکتر خالقی: این حجمِ تعریف شده، حداقل حجمی است 
که برای یک پزشک و کارشناس الزم می باشد. شما از کم 
دانستن بهره ای نخواهید برد؛ بلکه با بیشتر دانستن دست باال 
را خواهید داشت. به حجم بیشتر دروس به عنوان فرصت نگاه 
کنید نه تهدید. قرار است وارد بازار کار بشوید و هرچه بیشتر 
بدانید خواهان بیشتری خواهید داشت. و اگر هم بخواهید 
درمقاطع عالی تحصیل کنید مانند دکتری، ارشد، تخصص و 

... این اتفاق با بیشتر دانستن شما رقم خواهد خورد.

در ترم گذشته، به چه علتی ادارۀ آموزش درحالی که ترم جدید 
شروع شده، نمرات ترم گذشته را ثبت نهایی نکرده بود؟

دکتر گودرزی: پیگیری خواهد شد و پاسخ خواهیم داد.

با جمع بندی مسائلی که صحبت شد؛ آیا قرار است همه چیز 
همین گونه پیش برود که هست؟ یا واقعا تصمیم برای بهبودِ 

عملکرد آموزشی وجود دارد؟

دکتر گودرزی: در پی ارتقا و بهبود شرایط هستیم و تمامی 
پیشنهادها و انتقادها بررسی می شود. همچنین درحال ساخت 
سالن مجازی با حمایت های ریاست دانشگاه و دیگر اعضای 
هیئت علمی  و ... هستیم که تقریباً 150 نفر گنجایش دارد. 

البته تا حصول نتیجه زمان خواهد برد اما به جد پیگیریم.

رفت و آمد دانشجویان از محل سکونت به فسا و بالعکس 
چگونه است؟ شنیده ایم مشکالتی برای برخی دانشجویان 

ایجاد شده.

وجود  دانشجوها  و  بالین  اساتید  بین  تفاوتی  نقدی:  دکتر 
تردد  سهولت  برای  کارت ترددهایی  کردیم  سعی  و  ندارد 
صادر کنیم.البته گاه اتفاق افتاد که بعضی ها جریمه شدند 
و دراین باره شرمنده ایم و دنبال راه کارهای جبرانی هستیم و 

امیدواریم برگه ها هرچه زودتر به دست شان برسد.

پروژۀ مقبرۀ شهدای گمنام چه زمانی به افتتاح می رسد؟ تا 
آنجا که می دانیم قرار بود خیلی زودتر تکمیل شود.

دکتر نقدی: منابع مالی مشخصی برای ساخت این مقبره وجود 
نداشت. علی رغم اینکه  ما امیدوار بودیم از سازمان های مرتبط 
کمک هایی دریافت کنیم اما اتفاق نیفتاد؛ لذا با درآمدهای خود 
دانشگاه پروژۀ ساخت آغاز شد. اوایل سرعت خوبی هم داشت 
که به شرایط کرونا برخورد کردیم. بخش نهایی آن درحال انجام 

است و تمایل داریم هرچه سریعتر به اتمام برسد.

دانشجوهای پزشکی 95 چندین ماه از طریق مسئولین برای 
تأمین اقالم حفاظتی مثل ماسک N95، شیلد و غیره  پیگیری 
کرده اند اما این تجهیزات به آن ها تعلق نگرفته؛ علت این 

موضوع چیست؟

دکتر گودرزی:  ممکن است 10 ماه پیش که اوایل کار بود و همۀ 
افراد دچار مقداری سردرگمی بودند چنین مشکاتی بوده؛ اما 
االن همه چیز بصورت تعریف شده است و دانشجوها براساس 
تعداد شیفت و زمان، اقام حفاظتی شخصی دریافت میکنند. 
بعید می دانم اکنون، آن مشکات سابق وجود داشته باشد و 
تا آنجایی که من اطاع دارم ممکن است استثنائاً یک مورد 
خاصی بوده. مطمئن باشید برای ما حفظ جان دانشجویان 
عزیز -چه پزشکی چه غیر پزشکی- در اولویت باالتری است 
نسبت به پرسنل و اساتید. تا همین اواخر، دانشجویان پزشکی 
در بسیاری از بخش های پرخطر حضور نداشتند. دانشجویان 
غیرپزشکی هم به همین صورت تا آنجا که ممکن بوده تعویق 

انداخته ایم و در بخش ها حضور ندارند.

دسترسی به کلید سؤالات 
حـــق دانشــــجوست!

| گزارش | 

 | حسن علی جرغه اینالو، زهرا رضایی؛  اتاق عمل 97 |  سه شنبه، 18 آذرماه 99، پس از یک روز تأخیر، باألخره نشست پرسش و پاسخ با مسئولین دانشگاه به همت انجمن اسالمی دانشجویان 
مستقل  برگزار شد. به دلیل شرایط کرونا، برخالف سال قبل، این نشست با حضور حداقلی جمعیت و به صورت الیو در صفحۀ اینستاگرامی انجمن پخش گردید. در قسمت ذیل، مطالبات و 

پاسخ های مسئولین به آن ها را به صورت خالصه می خوانیم. قابل ذکر است برخی از جمالت خالصه شده و برخی نیز مفهوم کلی آن بیان شده است.

 | محمد راسخی، پزشکی 96 |  در قسمت اول یادداشت با بررسی بخش کوتاهی از کتاب حماسۀ حسینی، به طور خالصه دیدگاه شهید مطهری را پیرامون علل قیام امام حسین )ع( توضیح دادیم. 
در قسمت دوم، با استفاده از کتاب پس از پنجاه سال، اثر مرحوم سید جعفر شهیدی، به علل سقوط جامعۀ اسالمی از منظری جامعه شناسانه پرداختیم؛ این که چه چیزی باعث شد پنجاه سال 
پس از فوت پیامبر)ص(، عده ای مسلمان و به ظاهر پیرو پیغمبر، نوۀ ایشان را اینچنین وحشیانه شهید نمایند.  این قسمت )قسمت سوم( ادامۀ قسمت دوم و نیز بخش پایانی این یادداشت می باشد. 

طرح از حسن رو ح االمین

تصاویر از  روابط عمومی دانشگاه

هایالیت سبز رنگ به معنای محتوای آنالین است. کلیک یا لمس کنید

https://fidibo.com/book/65908-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B3-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9
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پی نوشت ها:

مقایسۀ وضعیت دانشگاه پیش و پس از انقالب

دانشگاه نقش بی بدیلی در فرهنگ سازی ملت ها دارد. مسئلۀ فرهنگ سازی، با تکیه به بیگانگان محقق نمی شود. این امر در 
نگاه مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته است. ایشان دانشگاه مطلوب عصر پهلوی در دوران پیش از انقاب را اینگونه 
معرفی می کند: »]دانشگاه مطلوب[ دانشگاهی بود كه نه تنها در علم، بلكه در فكر و فرهنگ و نيز در آرزوها و پسندها، وابسته و 

دستآموز و پيرو غرب باشد. تاثيرپذيرى و تبعيت بىچون وچرا از فرضيهها 
و نظريههاى رایج در غرب، آنهم نه فقط در علم و فناورى، بلكه حتی در 
اخاق و سياست و هنر و رفتار و آداب زندگی، شاخصۀ اصلی دانشگاهی 
بود كه نظام وابسته و فاسد پهلوى میپسنديد و آن را برنامهريزى و اجرا 
میكرد«1 در نتیجۀ این امر، دانشگاه که باید پیش برندۀ فرهنگ ایران به 
سوی اعتا و سربلندی ملت ایران می شد، »جلودار حرکت ایران به سمت 
سلب هویت اسامی و ملی خویش می شد.«2 در نقطۀ مقابل این تفکر، 
دانشگاه مطلوب در نظام اسالمی، دانشگاهی است که در »در صف مقدم 

تمدن سازی اسالمی و رشد علوم و تولید فناوری و فرهنگ قرار گیرد.« 3

الزامات اسالمی شدن دانشگاه 

اهمیت علوم دانشگاهی و نقش آن در فرهنگ سازی

در اندیشۀ بنیان گذار انقاب، اساساً اسام نه تنها جلوی رشد علمی و فکری بشر را نمی گیرد بلکه خود زمینه های این حرکت را 
آماده تر کرده و به این حرکت جهت انسانی و الهی می دهد. امام ؟هر؟ به عنوان شاهد بر این مسئله، تعجب مورخین از تکامل علمی 
و فرهنگی بشر بعد از ظهور اسام را مطرح می کند.4 در نگاه امام ؟هر؟ استفاده از علوم و گرفتن تکنولوژی از دیگران مانعی ندارد، اما 
ایشان تأکید می کند که با توجه به تجربۀ گذشته، انتقال تخصص غرب به ایران به قصد منحرف کردن ما بوده است. از این  رو باید 

مراقب بود که اگر غرب علم و تخصص خود را در اختیار ما می گذارد به قصد و هدف انحراف ما نباشد.5

امام ؟هر؟ معتقد است اسام در میان ادیان بیشترین تأکید و تمجید را از علم و تخصص کرده است. حتی سفارش اسام به 
فراگیری علم، از هر جایی و هر کسی است. اما باید این دانش که در اختیار گرفته می شود، در خدمت اسام و کشور باشد نه 
علیه کشور خودمان.6 رهبرکبیر انقاب ضمن عدم مخالفت با گرفتن علم از غرب، تأکید می کند علوم خوب و مفید از غرب گرفته 

نقـــــــش دانشــــــــگاه در  
امر فرهنـــگ و فرهنگ ساـزی

 | حجت االسالم والمسلمین مهدی یعقوبی، مسئول نهاد رهبری  دانشگاه علوم پزشکی فسا | | اندیشه |
اساتید دانشگاه به نقاط پیشرفتۀ جهان باعث تفکر حقارت 
و سرزنش آمیز نسبت به جوانان کشور نشود. ایشان تأکید 
می کند مواجهه با پیشرفت صنعتی غرب نباید باعث شود 
اساتید به ایجاد روحیۀ تقلید و گداصفتی در جوانان بپردازند. 
ایشان راه مقابله با این تفکر را، توجه به هویت انسانی خود و 

زنده نگاه داشتن روح توانایی و راه و رسم استقال می داند. 20

تأکید امام ؟هر؟ این است که اساتید و دانشمندان دانشگاه ها 
تاش خود را در مسائل مختلفی که کشور بدان احتیاج داشته 
صرف کنند و سعی در جهت ایجاد استقال علمی و فرهنگی 
نمایند. نتیجۀ این استقال علمی در نظر امام رفع احتیاجات 
علمی و بی نیاز شدن از رفتن دانشجویان به خارج از کشور 

است.21

توجه امام خمینی ؟هر؟ به تفکر مستقل در مقابل اندیشۀ 
استعماری بسیار مهم است. ایشان معتقد است باید تمام 
کوشش اساتید دانشگاه این باشد که فکر و مغز دانشجویان 
مستقل باشد. حتی فرهنگ و اقتصاد ما در نظر ایشان باید 

مستقل  باشد.22

نقش استاد در تربیت فرهنگی

واسطۀ انتقال آموزش و بسیاری از مفاهیم به دانشجو، استاد 
است. نقش این قشر بسیار حساس است. جوان دانشجو 
چون لوح نانوشته، از گفته ها و رفتار استاد تأثیر می گیرد و 
در دوره تحصیل نزد او تربیت می شود. مقام معظم رهبری 
میتواند  »استاد، هم  نکته، تصریح می کند  این  به  اشاره  با 
دانشجو را یک انسان دلبسته و مباهاتكنندهى به كشور بار 
بياورد؛ هم میتواند یک انسان الابالی، بىعالقه، نادلبستۀ به 

ميهن و به گذشته و آيندۀ كشور بار بياورد.«23

را  دانشجو  كه میتواند  وسيلهاى  مؤثّرترين  ایشان  نگاه  در 
دينی و عاقهمند به مبانی دينی بار بياورد، همين نكتهها و 
اشارهها و كلمههايى است كه یک استاد میتواند در كاس 
با شاگرداِن خود در ميان بگذارد. اشارهاى از یک استاد، گاهی 
اوقات تأثيرات عميقی در دل میگذارد.24 در باور ایشان نقش 
استاد در ایمان بخشی و تقویت دین دانشجو بسیار اهمیت 
دارد. ایمان در همۀ جوانب؛ ایمان به خدا و دین و مقدساِت 

مفید برای دنیا و آخرت و نیز ایمان به هویت ملی و تاریخی.25

توجه به این نکته بسیار مهم است که تربیت، تنها با گفتار 
و بیان حاصل نمی شود. بلکه رفتار استاد هم اثر عمیقی در 
رشد فکری و فرهنگی دانشجو و نسل تأثیرگذار کشور خواهد 
داشت. طبیعتاً ارزش های اسامی و انقابی از مفاهیم بنیادین 

قســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت دوم و پایانی

1- )12/ 03/ 1378( پيام به 
گردهمائی ويژه ى دانشگاهيان و 

دانشجويان در تجليل از حضرت 
امام خمينی 

2- )12/ 03/ 1378( پيام به 
گردهمائی ويژه ى دانشگاهيان و 

دانشجويان در تجليل از حضرت 
امام خمينی 

3- )16/ 11/ 1381( پاسخ به نامه 
جمعی از دانش آموختگان و 

پژوهشگران حوزه علميه 

4- صحیفه نور، ج5، ص408.

5- همان، ج18، ص219.

6- همان، ج14، ص360.

7- همان، ج11، ص228.

8- همان، ج19، ص189.

9- همان، ج12، ص28.

10- همان، ج15، ص415-414.

11- همان، ج12، ص341.

12- همان، ج15، ص430-429.

13- همان، ج18، ص166.

14- همان، ج20، ص93.

15- همان، ج16، ص509.

16- همان، ج12، ص469.

17- همان، ج7، ص468.

18- همان، ج19، ص353.

19- همان، ج21، ص96.

20- همان، ج21، ص96.

21- همان، ج18، ص339-338.

22- همان، ج11، ص222.

23- )22/ 02/ 1382( بيانات در 
ديدار با اساتيد دانشگاه شهيد 

بهشتی

24- )22/ 02/ 1382( بيانات در ديدار 
با اساتيد دانشگاه شهيد بهشتی

25- )22/ 02/ 1382( بيانات در ديدار 
با اساتيد دانشگاه شهيد بهشتی

26- )13/ 06/ 1370( سخنرانی در 
ديدار با فرزندان ممتاز شاهد و مديران 

و معلمان نمونه ى مدارس شاهد به 
همراه مسئوالن بنياد شهيد انقاب 

اسامی، گروهی از خانواده هاى معظم 
شهدا و جانبازان استانهاى تهران و 

مازندران، مردم و مسئوالن شهرهاى 
نور و محمودآباد، و اساتيد

27- )22/ 02/ 1382( بيانات در ديدار 
با اساتيد دانشگاه شهيد بهشتی

28- )22/ 02/ 1382( بيانات در ديدار 
با اساتيد دانشگاه شهيد بهشتی

29- )14/ 02/ 1387( بيانات رهبر 
معظم انقاب اسامی در ديدار 

اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى 
شيراز

30- )14/ 02/ 1387( بيانات رهبر 
معظم انقاب اسامی در ديدار 

اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى 
شيراز

شود؛ درحالی که غربی ها در انتقال علوم، اقدام به انتقال علوم 
بی فایده و غیرمفید به ما داشته اند. در نظر امام ؟هر؟ روحیۀ 
استعمارگرانه و استکباری غربیان باعث شده که در انتقال 
علوم به ما نیز استعمارگرانه عمل کنند و جلوی پیشرفت ما 
را بگیرند. این رهبر بزرگ گوشزد می کند این انتقال علوم نیز 
باعث عدم ترقی ما نشود و باید تاش اصلی ما بر پیشرفت و 

استقال خودمان باشد.7

رسالت مسئوالن دانشگاه و فرهنگ

در نظر امام ؟هر؟ آموزش به تنهایی نه تنها فایده ای ندارد؛ بلکه 
گاهی ممکن است سبب ضرر و زیان هم بشود. ایشان تصریح 
می کند صدمه ای که ایران از متفکرین و متجددین فرنگ رفته، 
خورده است، از هیچکس نخورده؛ چرا که آنها در کنار آموزش، 
به تهذیب و پرورش نپرداخته اند. یکی از راهکارهای ایشان 
برای توجه به امر پرورش در کنار آموزش، جلوگیری از ورود 
افراد و اساتید فاسد در دانشگاه و مدارس است.8 خطر عدم 
توجه به تربیت در دانشگاه به نظر امام مساوی با خیانت 
است. ایشان معتقد است دانشمندی که اینگونه تربیت شود، 

خطرش بیشتر از سایر مردم است.9 

در نگاه امام ؟هر؟ در عصر پهلوی، سیاست کلی، نشر هر 
مطلب فاسد در مغز و فکر جوان ها بود و اختناق فکری و 
عملی جریان داشت اما پس از انقاب این شرایط از بین رفته 
است. ایشان تصریح می کند در این شرایط جدید باید در 
کنار علوم مادی، علوم معنوی نیز تدریس شود. امور انسانی و 
تربیتی باید به دست کسانی باشد که بدانند اسام و تربیت 

اسامی چیست.

ایشان معتقد است در همۀ عرصه های مربوط به امور انسانی 
لذا  است.  دیگر  مکاتب  از  عمیق تر  اسام  نگاه  تربیت،  و 
نمی توان امروز هم بدون اینکه کاری کنیم بنشینیم و کسانی 

که تربیت غربی دارند جوانان ما را تربیت غربی کنند.10

در  دانشگاه  رسالت  ؟هر؟  خمینی  امام  اندیشۀ  اساس  بر 
فرهنگ سازی را  می توان در موارد زیر برشمرد:

آموزش باید موافق با نیاز مملکت باشد.11 	

دانشگاه باید توسط افراد متعهد اداره شود.12 	

توجه امام در عدم وابستگی دانشگاه به غرب و شرق پس  	
از انقاب جالب توجه است. ایشان برای اینکار َصرِف وقت 

و نظارت کامل را الزم می داند.13

دانشگاه را نسبت به شئونات و ابعاد قرآن بیدار کنید.14 	

اهمیت و جایگاه اساتید

اساتید اگر دانشگاه را بسازند کشور را تا آخر بیمه کرده اند.15 
نگاه امام ؟هر؟ به اخاق و تزکیۀ اخاقی در دانشگاه مهم و 
جالب توجه است. ایشان تصریح می کند معلمینی که در 
دانشگاه برای تعلیم و تربیت دانشجو فعالیت می کنند در 
کنارشان عالمی باشد که جوانها را تزکیه کند.16 نقش و تأثیر 
انحراف دانشگاهیان در نگاه امام تأثیرگذارتر از دیگر اقشار 
جامعه است. مهمترین قشر در دانشگاه، اساتید دانشگاه 
هستند که انحراف آن ها، منجر به انحراف یک گروه شده تا 
جایی که این امر در نظر امام می تواند منجر به انحراف یک 

کشور  شود.17

امام در سفارش های خود به اساتید و دانشگاهیان توصیه 
می کند مراقب این باشند شرایط کشور به اوضاع سابق در 
عصر پهلوی باز نگردد و سعی کنند که دانشگاه را متحول 
نگاه  زنده  را  علمی  استقال  رسم  و  راه  اساتید،  کنند.18 
دارند.19 رهبر کبیر انقاب تأکید می کند مسافرت و تعامل 

نظام اسامی ایران است. اساتید دانشگاه در عمق بخشی و پرورش فکری و فرهنگی دانشجو در این مسیر وظیفه ای سنگین دارند. 
اما استادی که می خواهد فضای انقابی و اسامی دانشگاه را تغییر دهد، و با رفتار خود، دانشجویان مذهبی و انقابی را مورد 
بدرفتاری قرار می دهد، در نگاه رهبری، مجاز به حضور در دانشگاه نیست. در نگاه ایشان اصاح دانشگاه منوط به تربیت نیروی 
انسانی کارآمد است؛ نیرویی مؤمن، با وجدان، معتقد به کار و دلسوز. و نقش استاد در پرورش چنین نسِل مهمی بی بدیل است. 26

در اندیشۀ مقام معظم رهبری اثربخشی استاد در تربیت دینی و فرهنگِی دانشجو عمیق تر از عوامل دیگر است. یکی از جنبه های 
تأثیر استاد در شاگردان خود، تقویت تعصب ملی است. نگاه رهبری این است که نه تنها تعصب در این مورد ناپسند نیست، بلکه 
الزم است. پایبندی عمیق به باورها و ارزش ها بسیار اهمیت داشته و تضمین کنندۀ سعادت و صاح و رستگاری است.27 تربیت 
دانشجو بر اساس فرهنگی دینی و توجه دادن او به مقدسات و ایمان به غیب از راهکارهای مهم رهبری در پرورش فرهنگِی نسل 
جوان است. نقش استاد در تحقق این امر پررنگ است. بی توجهی به معنویات و ماوراء و نیز ایمان به غیب، در عمل نتیجه ای که 
امروز شاهد آن هستیم را به دنبال خواهد داشت. اینکه امروز علم با همۀ شرافت و ارزش خود در دست جهان خواران افتاده که 

هیچ حقی برای انسان ها، ملت ها و ارزش ها قائل نیستند. 28

اهمیت خودسازی دانشجو و دانشگاهی

در کنار پرداختن به مسائل علمی، با »توجه به خدا« و »معنویت« در کنار »توسل«، می توان به خیلی از کارهای دشوار دست زد. 
به باور رهبری، به ویژه قشر جوان که دلی پاک، نورانی و بی آالیش دارد و به امور دنیایی آلوده نشده، در این مسئله آمادگی فراوانی 
دارد.توصیۀ ایشان توجه به نماز، نافله، تاوت قرآن، دعا خصوصاً صحیفۀ سجادیه است. ایشان معتقد است با این کار، بنیۀ دینی 
و انقابِی جواِن دانشجو محکم می شود. با این کار، تاش مغرضان که هدفشان دور کردن جوان ها از معنویت است به سرانجام 

نمی رسد.29

در اندیشۀ رهبری -در کنار توجه به معنویت- حفظ همبستگی و اتحاد میان اقشار گوناگون ملت، به ویژه قشر دانشجو، جایگاه 
مهمی دارد: »نگذاريد اختاف سليقهها شما را در مقابل هم، سينه به سينه قرار بدهد. یک وقتی بعضیها منافعشان ايجاب 

میكرد كه دانشگاهها را عرصۀ بازىهاى سياسی و درگيرىها و دست به گريبان شدن  هاى سياسی قرار بدهند.« 30

قســـــمت اول ایـــــن نوشـــــته در صفحـــــات 8 و 9 شـــــمارۀ 23 کاری نـــــو منتشـــــر شـــــده اســـــت )بـــــرای دانلـــــود، لمـــــس یـــــا کلیـــــک کنیـــــد(

تصویر از خامنه ای دات آی آر 
)دیدار رهبر انقالب با دانشجویان 
استان فارس، 87/2/14(

بازدید رضاشاه از دانشگاه تهران

هایالیت سبز رنگ به معنای محتوای آنالین است. کلیک یا لمس کنیدهایالیت سبز رنگ به معنای محتوای آنالین است. کلیک یا لمس کنید

https://s17.picofile.com/file/8421263768/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%8823.pdf.html
https://s17.picofile.com/file/8421263768/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%8823.pdf.html
https://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=2055
https://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=2055
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/OpeningCeremony-TehranUMedicine.jpg/300px-OpeningCeremony-TehranUMedicine.jpg
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نباشــــــــد َغــــــــم  قّصــــــــه  پایــــــــاِن  در  کاش   اِی 
نباشــــــــد ماتَــــــــم  هیچکــــــــس،  نــــــــگاه  پشــــــــت 

ــــــت ــــی نیســ ــ ــ ــــز آوارگ ــ ــــه جــ ــ ــ ــــزی ب ــ ــ ــا چی ــ ــ ــــای مــ ــ ــ  دنی
نباشــــــــد بَــــــــم  ارگ  زِ  ویران تــــــــر  کاش  ای 

ــد ــ ــ ــ ــاعر بفهم ــ ــ ــا شــ ــ ــ ــ ــت ت ــ ــ ــو کافیســ ــ ــ ــ ــمان ت ــ ــ  چشــ
شــــــــعر و غــــــــزل هــــــــم، مرهــــــــمِ قَلبَــــــــم نباشــــــــد

ــــــــی ــــــــا دیگران ــــــــک نظــــــــر ب ــــــــا مــــــــا، ی ــــــــک لحظــــــــه ب  ی
ــــد ــ ــم نباشــ ــ ــ ــ ــزل، مبهَ ــ ــ ــن غــ ــ ــ ــ ــــن در ای ــ ــ ــومِ م ــ ــ مفهمــ

 بعــــــــد از تــــــــو گــــــــم کــــــــردم مســــــــیرِ خانــــــــه ام را
نباشــــــــد آدَم  دیدنــــــــت،  از  بعــــــــد  کــــــــه  آدم 

بــــــــودن احســــــــاس  ایــــــــن  دارد  عجیبــــــــی   درد 
ـــَـــــم نباشــــــــد... ــــــــه  بغــــــــض هــــــــر شــــــــبت هــــــــم، ک ــــــــی ک وقت

آخ! هنــوز هــم جایــش درد می کنــد! یــک روز عصــر، 
اهــل خانــه از ســر و صــدای مــن و بــرادرم عاصــی 
شــدند و بــا پرتــاِب دمپایــی ابــری و نهیــِب نــاز و 
نــوازِش نفرین هــاِی غیرواقعــی، بــه ناچــار به زیرزمین 

تبعیدمــان کردنــد.

فضایــی نمــور و تاریــک کــه گاهــی کشــیده شــدن 
دنــدان موش هــا روی گونی هــای کتانــی، ســکوت آن 

را می شکســت. تنهایــی جــای ترســناکی بــود. 

فرصــت  می شــود،  تبعیــد  کــه  آدمــی  طبیعتــاً 
برداشــتن وســایل اضافــی و غیرضــرور را نــدارد؛ آن 
روز جانــم شــد تنهــا وســیلۀ ضــروری و از تــرس فــرود 
دمپایــی چرخــان در آســمان بــر ســرم، بــدون فــوت 

وقــت، جانــم را برداشــتم و پابرهنــه گریختــم.

همانطــور کــه البــای آن خرت و پرت هــا بــاال و پاییــن 
کــه  ماننــد شــکاری  آخ!   ... می پریدیــم 

اســیر تلــه شــود، کــف پــای مــِن 
قطعــه  یــک  طعمــۀ  بی نــوا 

میــخ فــوالدی شــد. آی درد 
چشــم هایم  از  می کــرد! 
اشــک و از شــکاف زخــم 
می کــرد.  چکــه  خــون 
ــرا بغــل  داداشــم ســریع م
کــرد و بــه بــاال بــرد. بگذریــم 

کــه چــه گذشــت؛ امــا خــوب 
پرســتار  وقتــی  اســت  یــادم 

یــاد درِس  کــرد  تمــام  را  پانســمان 
کتــاب فارســی در صبــح همــان روز افتــادم، 

در  آهنیــن  میــخ  »نــرود  از ضرب المثــل  حکایتــی 
بــود. ســنگ« 

آرزو کــردم کاش پــای مــن از ســنگ بــود و هرگــز زخــم 
نمی شــد. هرچند راه رفتن با پاهای ســنگی ســخت 
به نظــر می آیــد؛ امــا حداقلــش ایــن اســت کــه نگــران 
آســیب دیــدن شــان نیســتی! کم کــم غــرق رؤیاهایــم 
می شــدم و خوبی هــای ایــن جفــت پــای جدیــد را 

یکی یکــی می شــمردم. 

ســنگی  نیــز  دســتانم  اگــر  می شــد  خــوب  چــه 
خیــال  بــا  میخ هــا  بی خیــال  آن وقــت  می شــدند؛ 
راحــت بــه زیرزمیــن می رفتــم و بــدون نیــاز به وســایل 
اضافــه و بعضــاً خطرنــاک گردو هــا را می شکســتم 

ــای ســنگِی  ــی از عــزا درمــی آوردم. کمــاکان دنی و دل
کوچــِک مــن بزرگ تــر می شــد. هــوس داشــتن قلــب 
و مغــز ســنگی در ســر داشــتم؛ دلــی کــه ذره ای 
نامهربانــی بــه آن وارد نشــود و مغــزی کــه بــه افــکار 
منفــی نفوذناپذیــر باشــد و چشــم و گوشــی کــه بــدی 

نبینــد و نشــنود.

و  اســت  از ســنگ  فانــی  قلــب  مــادرم می گویــد 
بویــی از مهــر و محبــت نبــرده. معلمــم، روزی کــه 
درس نخوانــده بــودم گفــت: »پســرجان، کلــۀ تــو کــه 
ــا دقــت بخوانــی، قطعــاً یــاد  پــر از ســنگ نیســت! ب

می گیــری.«

آن هــا راســت  می گوینــد. اعضــای بــدن مــا آدم هــا 
تراوایــی انتخابــی نــدارد. در دســت و پــای ســنگی 
لمــِس  از  امــا  نمــی رود؛  فــرو  میخــی 
محروم انــد.  گلبرگ هــا  لطافــِت 
و  بــدی  کــه  اســت  درســت 
و  چشــم  وارد  نادرســتی 
مغــز  و  قلــب  و  گــوش 
امــا  نمی شــود  ســنگی 
چــه  می تــوان کــرد کــه 
ماهیــت ســنگ همیــن 
 اســت، بســته و محصــور 

سمت وســو. هــر   از 

خوبی هــا و زیبایی هــا هــم جایــی 
در ایــن انــدام خیالــی ندارنــد. خــون در 

ســنگ جریــان نــدارد. 

ســرما و گرمــا در آن مانــدگار نیســت و عشــقی را در 
خــود نــگاه نمــی دارد.

روزهــای زیــادی از آن زمــان می گــذرد امــا مــن بــه 
مــرور آموختــم کــه همین بدن گِلی خودم را دوســت 
بــدارم. از خیــر گــردو شکســتن بــا دســِت خالــی و راه 
رفتــن روی فــرش میخ هــا گذشــتم؛ امــا در عــوض 
چیزهــای بســیار مهم تــری را به دســت آوردم؛ یــاد 
گرفتــم همه چیــز را بــا هــم ببینــم و بشــنوم و تجربــه 

ــم و بهترین شــان را در وجــودم نگــه دارم. کن

زندگی در سنگ جریان ندارد.

دو امیرزاده در مصر بودند. یکی علم آموخت و دیگر مال 
اندوخت. عاقبة االَمر آن یکی عّامۀ عصر گشت و این 

یکی عزیز مصر شد.
پس این توانگر به چشم حقارت در فقیه نظر کردی 
در  همچنان  این  و  رسیدم  سلطنت  به  من  گفتی:  و 

مسکنت ]فقیری[ بمانده است.
]شکر  اسمه،  عزّ  باری،  نعمت  شکر  برادر!  ای  گفت: 
نعمت خداوند که نام او گرامی باد[ همچنان افزون تر 
است بر من که میراث پیغمبران یافتم یعنی علم و تو را 
میراث فرعون و هامان رسید یعنی ملک مصر. ]در حدیث 

نبوی )ص( آمده : العلماء وراث االنبیاء[

ــد ــ ــ ــ ــ ــم بمالن ــ ــ ــ ـَـ ــه در پای ــ ــ ــ ــ ــورم ک ــ ــ ــ ــ ــن آن م ــ ــ ــ ــ م
نــــــــــه زنبــــــــــورم کــــــــــه از دســــــــــتم بنالنــــــــــد

ــــــــــن نعمــــــــــت گــــــــــزارم کجــــــــــا خــــــــــود شــــــــــکر ای
کــــــــــــــــــــه زور مــــــــــــــــــــردم آزاری نــــــــــــــــــــدارم؟

]من همانند آن مورچۀ بی آزاری هستم که همه کس پای بر من 
نهد؛ نه زنبوری که همگان از درد نیشم در عذاب افتند / چگونه 
می توانم شکر این نعمت را به درگاه خداوند بجای آورم، که مرا 

توانایی ظلم کردن، روا نداشته است.[

نقد این حکایت توسط شهید مطهری )با کمی تلخیص(: 

متن  از  که  دارد  نصایح سودمندی  اینکه سعدی  رغم  علی 
اسام گرفته شده است ولی گاه تعابیر ناصحیح هم دارد؛ مثا 
در شعری می گوید »من آن مورم که در پایم بمالند نه زنبورم 
که از نیشم بنالند: من افتخار می کنم که یک مورچه ام که زیر 
دست و پاها پامال می شوم؛ زنبور نیستم که مردم از نیش من 
ناله کنند!« این درست نیست. زبان حال یک مسلمان این 
باید باشد: نه آن مورم که در پایم بمالند؛ نه زنبورم که از نیشم 
بنالند. مگر امر دائر است که انسان یا مور باشد و یا زنبور؟! نه 

مور باش و نه زنبور. 

بعد می گوید:»چگونه شکر این نعمت گزارم که زور مردم آزاری 
ندارم: من خدا را شکر می کنم که زور ندارم کسی را بیازارم!« 
خب زور نداری بیازاری که هنری نیست! هنر این است که زور 
داشته باشی و نیازاری. زبان حال یک مسلمان این باید باشد: 

چگونه شکر این نعمت گزارم که دارم زور و آزاری ندارم. 

منابع: کتاب گلستان سعدی انتشارات ارمغان طوبی با تحقیق 
و ویرایش علی حاجی تقی )بر اساس نسخۀ محمدعلی فروغی( 
وبالگ درخت دانش  مرکز اطالع رسانی غدیر  وبالگ مهارت های نوشتاری

غالبانیم! ماسک سیخی چند؟!
کرونا را کشیده ایم به بند

بر درختان جادۀ دربند
... با همین ادعای عالی هم 
کرونا را شکست خواهم داد

گاه با مهر و گاه با کینه
گاه با سستی و طمأنینه

گاه با ظاهر قرنطینه
)با قرنطینۀ خیالی هم

کرونا را شکست خواهم داد(

گاه با دستکاری آمار
گاه با حذف بخشی از اخبار
گاه با وعده یا چماق و شعار

با هر اقدام احتمالی هم!
کرونا را شکست خواهم داد

گاه با جوش آب شور پنیر
گاه با روغن بنفشه و سیر
گاه با تیر و گاه با شمشیر

شده با حبس و گوشمالی هم
کرونا را شکست خواهم داد

گاه با زار و بیشتر با زور
گاه شلیک موشکی از دور

جان دکتر فقط به یک دستور!
شده با حمله ای مثالی هم

کرونا را شکست خواهم داد

گاه با رعب و وحشت و تهدید
گاه با فاز همدلی و امید

گاه با قفل و گاه شاه کلید
وسط سیل و خشکسالی هم
کرونا را شکست خواهم داد

گاه هم با رعایت بهداشت
)البته ... البته اگر جا داشت(
فرط تحریم ها اگر که گذاشت
با همین دست های خالی هم
کرونا را شکست خواهم داد

با دالر چهل هزار تومان
مانده یک دست کاپشن و تمبان

سر سطل زباله سرگردان
... با همین مشکات مالی هم

کرونا را شکست خواهم داد

در صف تاید و دستمال و بال
در ترافیک جاده های شمال

جملهْ کوتاه!: با همین منوال!
با همین قدر بی خیالی هم

کرونا را شکست خواهم داد

| شعر |

چشم هایش
 | محدثه زینل نیا، بهداشت96  |

| مثل آباد |

نرود میخ آهنین در سنگ!
 | امیرحسین حسینی، پزشکی 96  | 

 نقط�ۀ �عادل؛ 
بنفش منهای آبتی!

به نام خالق هیپوتاالموس

مثل همیشه محمد محمدی رابع هستم، پژوهشگر و 
کارشناس کل مسائل و با یک کارشناس نامۀ دیگر در 

خدمت شما.

اگر در دروس فیزیولوژی، شیمی و بیوشیمی و... به خوبی 
تدبر و تأمل کرده باشید، مفهوم »به تعادل رساندن« و 
اهمیت آن را به خوبی می دانید؛ خون اگر مقداری اسیدی 
شود، بدن عملکرد خود را به سمت دفع بیشتر پروتون 
)دارای خاصیت اسیدی( یا بازجذب بیشتر بی کربنات 
)دارای خاصیت قلیایی( پیش می برد؛ اگر هوا گرم شود، 

لباس کمتری می پوشیم و بالعکس.

خود  برای  تعادلی  نقطۀ  سیستم،  یک  آنکه  خاصه 
مشخص می کند و مجموعه را به سمت رسیدن به آن 

نقطه سوق می دهد.

مدیران توانمند و درس خواندۀ یک کشور درحال توسعه، 
به  از آنجا که با این مفهوم به خوبی آشنایند و اتفاقاً 
اعتدال و تعادل ارادت خاصی دارند، در مدیریت بحران 
کرونا، به این مفهوم جامۀ عمل پوشانده اند؛ ایشان به 
افتخار تیم دوم آسیا و رنگ سوم پرچم ما، نقطۀ تعادل را 
قرمز تعیین فرموده و سیستم را برای رسیدن به این نقطه 

تعادل تنظیم می کنند؛ )واقعاً به به(

بـه  قرمـز  وضعیـت  بـه  رسـیدن  هنـگام  چنان کـه 
دانشـجویان و دیگـر مـردم اسـتراحت داده و بـه محـض 
تغییر نقطۀ تعادل به نارنجی یا زرد، ناگهان و سراسیمه 
تمـام آنچـه را کـه بـه ما در رسـیدن به نقطـۀ اعتدال یاری 
می رسـانند، بـه کار می گیرنـد تـا چـرخ ایـن چرخـه در آن 
نقطـۀ خوش رنـگ و افتخارآفریـن و از همـه مهم تـر در 

نقطـۀ »اعتـدال« بچرخـد.

البته دوستان از اتاق فرمان اشاره می کنند که اگر این 
وسط مسط ها، جریمه ای چیزی در قبال تغییر رنگ به 
زرد و این چیزها به کمک اقتصاد بشتابد، حاال می شود 
یک کارش کرد؛ از رنگ افتخارآمیز قرمز و اعتدال می توان 
یک جورهایی گذشت و محدودیت ها را لغو نکرد؛ سپاهان 

هم تیم خوبی ست خاصه.

راستی نام آن کشور ایر ... آااخ نههه، ایرلند است؛ ما اجر 
مدیران توانمند مدافع سامت را ضایع نمی کنیم.

  | محمد محمدی رابع 
پژوهشگر و کارشناس کل مسائل | 

55| کارشناســـنامه | 

طنز

طنز

کرونا را شکست خواهم داد! 

علم بهتر 
است یا 

پادشاهی؟!

| حکایت | + نقد

 | کاظم حکمت، پزشکی 94  || شعر |

 | فاطمه سعیدی زاده، پزشکی 96  |

هایالیت سبز رنگ به معنای محتوای آنالین است. کلیک یا لمس کنید

 تسنیم
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کامنت گردی

مجید و فلورانس و 5 نفر دیگر پسندیدند
کاری نو    در راستای پیشنهاد مؤثر وزارت بهداشت ...

وزارت بهداشت: در راستای قدردانی 
از پرستاران و مدافعان سالمت این 
مرز و بوم، به مناسبت روز پرستار در 

اقدامی نمادین راس ساعت 20 سوت 
قطارها و کشتی ها و زنگ کارخانجاتن 

و صنایع به صدا در می آید

قرنطینه

اینستاگرام استریپ کمیک استریپ

این داستان:

من سیامک انصاری هستم
معرفی نشریۀ کاری نو

سمانه دهقان، محمد راسخیسمانه دهقان

nurseat*ums   این صدای بوق از صدای اس ام اس 
واریزی هم برام لذت بخش تره! :)

medicalstuat*ums چرا روز پزشکی برای ما بوق 
نزدید؟ تا کی پرستارساالری؟

فلورانس نایتینگل حاال خداروشکر کنید برای شما 
بوق میزنن! زمان ما که از این قرطی بازیا نبود... دیگه 

چی میخواین از این دنیا؟

 @medicalstuat*ums  مجید حسینی
اختالف طبقاتی یعنی این! پزشک ها همۀ 

بوق ها رو برا خودشون میخوان!

 عدالت جوی هیجان زده  @مجید حسینی 
تا بوقو پس نگیریم آروم نمیگیگیریم!

nurseat*ums  nurse_*ums@ دقیقًا! 
حاال لباس چی بپوشیم؟ 

سالم، من 
سیامک انصاری 

هستم، حاال اینجا چیکار 
میکنم؟ کسی میدونه 

من اینجا چیکار 
میکنم؟

اومدی تبلیغات کنی!!!

آقا داری اشتباه میگی، 
سایتو تبلیغ کن.

آقا اسم سایت رو 
بگووووو!!!!

برو 
بیرووون

!!!!!

آهان بله، می خوام 
نشریه کاری نو رو بهتون 
معرفی کنم، مخصوصا 
به ورودی های گل ٩٩.

باشه، فقط یه زحمت بکشید 
برای شرکت توی شماره های 

بعدی نشریه به صفحۀ 
 @kafa_fums  اینستاگرام

یا شماره ۰۹۳۷۹۲۳۵۶۱۶ 
پیام بدین

آهان بله، این 
نشریه یه روزی 

میشه همه ی 
زندگیتون.

نشریه کاری نو 
تشکیل شده از بخش
 های فرهنگی، ادبی، 

سیاسی،  طنز، سوژه ها 
و.... خالصه اینکه 

بی نظیره.

کجا باید برم... 
که تو هر ثانیه ام... 

تو رو اونجا نبییینم

رحیمی؛   امیرحسین  سردبیر:  راسخی؛  محمد  مدیرمســئول:  کفا؛  کانون  امتیاز:  صاحب 
صفحه آرا: محمد راسخی؛ نویسندگان: حسن علی جرغه  اینالو، امیرحسین حسینی، کاظم 
سعیدی زاده،  فاطمه  زینل نیا،   محدثه  رضایی،  زهرا  راسخی،  محمد  دهقان،  سمانه  حکمت، 
و  نسیم  فاطمه  علی بابایی،  احمدرضا  رابع،  محمدی  محمد  فتوحی آزاد،  زهرا  شادی،  راضیه 
حجت االسالم مهدی یعقوبی مسئول نهاد رهبری دانشگاه علوم  پزشکی فسا؛  نویسندگان 
با تشــــــــکر از: الهه استوار و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی فسا مسأله نگر؛  دیگر: 

توجه: کاری نو محلی برای 
انتشار نظرات گوناگون 

است و یادداشت های 
منتشرشده در آن لزومًا  

مطابق نظر کانون 
دانشجویی کفا نمی باشد.


