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دلیلآمارباالیمبتالیانکرونادرفساامکاناتتشخیصیبیشتراستنهآلودگیبیشتر!

مصاحبهبادکترنقدی،معاونفرهنگیدانشجویی

ــت که  ــاده انگاری اسـ س
آمـار باال را آلودگی بیشـتر حسـاب کنیم!

صاحــبامتیــاز: کانــون کفــا؛ مدیرمســئول: محمد راســخی 
سردبیر:امیرحسین رحیمی؛  صفحهآرا: محمد راسخی 
نویســندگان: الهه اســتوار، امیرحســین حســینی، ســمانه 
ــه  دهقــان، محمــد راســخی، امیرحســین رحیمــی، محدث
زینل نیا، فاطمه سعیدی زاده، فاطمه شریعتی، احمدرضا 
ــی، علیرضــا مــروت و محســنشــریعتیاســتاد علی بابای
دانشــگاهتهــران؛ نویســندگاندیگــر:یــک بنــده خــدا!!! 
باتشکراز:سعید رحیمی، روابط عمومی دانشگاه، علیرضا 
فردوس مــکانودکتــرنقــدیمعــاونفرهنگــیدانشــجویی

تجــارت بــا  برنــد کاری نــو!

متأثر موسیقی  موثر،   موسیقی 
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ازانتخـاباتمجلس۹۸تـــا
انتخاباتریاستجمهوری
|امیرحســـــــــــــــــــــــــــــینرحیمی،هوشبری۹6|

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در روز دوم 
اسفند ماه 98، با مشارکت تقریبا 42/5 درصدی مردم برگزار 
شد. نکته  ی قابل تامل این انتخابات تغییر اکثریت صاحبان 
کرسی های مجلس بود به طوری که تنها 56 نفر از نمایندگان 
فعلی مجلس دوباره به عنوان منتخب مردم معرفی شدند که 
این خود گواهی بر عملکرد ضعیف مجلس اصالح طلبان و 

حامیان دولت از نظر مردم است. 
بدون شک پیروز این انتخابات مردم بودند؛ چه آنهایی که با 
آمدن به پای صندوق ها و انتخاب خود اعتراض شان را به وضع 
فعلی نشان دادند و چه آنهایی که در انتخابات شرکت نکردند. 
پیام افرادی که در انتخابات شرکت نکردند را می توان اعتراض به 
وضعیت اقتصادی فعلی، مسئولین و نمایندگان فعلی مجلس 
قلمداد کرد. برای اثبات این ادعا ابتدا به یک تجربه ی تاریخی 
نگاه می کنیم. در هفتمیندورهیانتخاباتمجلسشورایاسالمی 
کاهش 17 درصدی مشارکت مردمی نسبت به دوره ی قبلی را در 
میابیم که دلیل آن عملکرد ضعیف مجلس اصالح طلب ششم 

و  شرایط آن زمان کشور بود. 
و اما دومین ناظر بر ادعای پایبندی مردم به نظام و گله مندی از 
مسئولین، یک تشییع جنازه ی تاریخی است. مردم با حضور 
پیکر سردار شهید  باشکوه  در تشییع  نظیر  کم  و  گسترده 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک قهرمان ملی و نمادی 
برای انسان تراز جمهوری اسالمی بار دیگر به همگان ثابت 
کردند که با تمام وجود به انقالب اسالمی و آرمان های آن باور 
دارند؛ با این حال از مسئولین فعلی گله مند هستند و این دو با 

هم در تضاد نیست. 
عالوه بر سرخوردگی مردم ناشی از عملکرد ضعیف دولت و مجلس 
اصالح طلبان، کارشناسان شیوع ویروس کرونا و نیز شایعه سازی ها 
و شبهه افکنی های گسترده ی رسانه های ضد انقالب را نیز در کم 

شدن آمار مشارکت مردم در انتخابات موثر می دانند. 
و اما در ادامه ی یادداشت قصد دارم به مسئله ی دیگری بپردازم. 
نکته ی دیگری که در مورد انتخابات مجلس شورای اسالمی 
می توان به آن توجه کرد این است که بعد از چندین بار شکست 
جبهه ی انقالب در انتخابات بدلیل عدم اتحاد و چند صدایی 
در این جبهه، سرانجام تشکیالت واحدی شکل گرفت و لیست 
وحدت را معرفی کرد که منجر به پیروزی قاطع در انتخابات شد. 
تشکیالت تشکیل شد اما نبود پیش قراوالن گفتمانی جبهه ی 
انقالب در محوریت این تشکیالت و معرفی کردن افراد لیست 

ها باز هم به چشم می آمد. 
بیاییــد بــه یـــــک تجربــه ی تاریخــــــــی دیگــر نـــــــــــــگاه کنیــم. در 
اولیــندورهیانتخابــاتمجلــسشــورایاســالمی، حــزب جمهــوری 
اســالمی توانســت پیــروزی فراگیــری را کســب کنــد. ایــن اعتمــاد 
مــردم از کجــا نشــأت گرفتــه بــود؟! مــردم بــا کــدام دلیــل بــا تمــام 
وجود پای کار حزب جمهوری اســالمی آمدند، برای آنها تبلیغ 
کردنــد و بــه آنهــا رای دادنــد؟! جــواب مشــخص اســت. افــرادی 
کــه بــه عنــوان محوریــت حــزب شــناخته مــی شــدند، مقبــول، 
محبــوب و مــورد اعتمــاد مــردم بودنــد. ایــن افــراد در کنــار مــردم و 
در صف نخســت مبارزات علیه رژیم شاهنشــاهی بودند. بعد 
از پیــروزی انقــالب اســالمی نیــز در صــف اول مبارزه ی گفتمانی 
بــا احــزاب راســت و چــپ بودنــد. عــالوه بــر ایــن، آنهــا همیشــه 
در بیــن مــردم بودنــد، مســائل را بــرای مــردم تبییــن می کردنــد و 

هــر جــا کــه مــردم بــه آنهــا نیــاز داشــتند، حضــور پیــدا می کردنــد. 
انتخابات  در  پیروزی  بدنبال  انقالب  جبهه ی  اگر  نیز  امروز 
مهم ریاست جمهوری آینده و انتخابات دیگر است نیاز دارد 
تا تشکیالت سیاسی جبهه ی انقالب را به محوریت علمداران 
بار  و  انقالب اسالمی تشکیل دهد  گفتمان  واقعی پیشبُردِ 
دیگر این تشکیالت به صاحبان واقعی خود برسد تا با عملکرد 
ضعیف و به دور از معیارهای انقالب بعضی از افراد که االن 
در محوریت یا حتی رأس تشکیالت انقالب قرار دارند، اعتماد 

مردم نسبت به جبهه ی انقالب اسالمی از بین نرود. 

کامنت|مثبتکاذب!
|یکبندهیخدا،ورودی۹6هستم|

در انتخابات 2 اسفند 98 در بسیاری از کالن شهرها شاهد 
مشارکت بسیار پایین مردم بودیم. مثال تهران و شیراز که حدود 20 
درصد بود کم و زیاد. حاال پیروزی در چنین حوزه هایی باید پیروزی 
جبهه انقالب عنوان شود؟ ابدا! اگر لیست واحدی تشکیل نمیشد 
وضعیت منتخبان در چنین حوزه هایی تغییر میکرد؟ حتما! اما 
باز هم مطلقا هیچ اصالح طلبی شانسی برای حضور در میان 
منتخبان نداشت. دادن لیست مشترک از سوی اصولگرایان فقط 
و فقط باعث شد بسیاری از رای دهندگان به جای رای به نامزدهای 
موردعالقه/منتخب خود به نامزدهای موردعالقه/منتخب حداد 

عادل و قالیباف و مرتضی آقا تهرانی و سایرین رای دهند.
حقیقت آن است که پیروزی گسترده اصولگرایان محصول 
قهر خیل گسترده ای از مردم با صندوق رای بود! دلیل قهر 
چه بود؟  عملکرد ضعیف مجلس اصالح طلبان؟ برای تردید در 
این گزاره همین بس که سال 94 طیفیازاصولگرایان معتقد 
بود نسبت به لیست  اصالح طلبان موسوم به امید کرسی های 
بیشتری از مجلس را کسب کرده. من کاری به صحت ش ندارم 
اما قبول کنیم که تفاوت بسیار زیادی در تعداد نمایندگان در 

مجلس نبود که بتوان آن را مجلس اصالح طلبان نامید. 
در  را  حکومت  یک  کارآمدی  غالبا  مردم  بود؟  چه  قهر  دلیل 
ثبات اقتصادی و توانایی خرید و همانند آن میجویند. وضع بد 
اقتصادی -گرچه مسبب اصلیش را دولت نزدیک به اصالح طلبان 
بدانیم- عالوه بر کارآمدی جریان اصالحات، کارآمدی نظام را هم 
میان عده قابل توجهی از مردم زیر سوال برد اما این را "خروج" از 

نظام تلقی نکنیم. اما مبادا صدای اعتراض را هم نشنویم.
اکنون  دارد.  هم  دیگر  روی  یک  )انتخابات مجلس(  این سکه 
مجلس در دست جریانی است که خود را بیش از دیگران متعهد 
به نظام و انقالب و رهبری میداند. اگر در این 4سال آتی توانستند 
کار محسوسی برای کشور و مردم )از باب بهبود وضع معیشت( 
بکنند خب میتوان به پیروزی واقعی ) و نه کاذب(  در دور بعدی 
امیدوار بود اما اگر اتفاقی مشابه لیست امید بیفتد باید منتظر 
ناامیدی طیفی از همین رای دهندگان و قهرشان بود و در واقع یک 

پیروزی کاذب تر در دور بعدی!

بزنگاهسرنوشتساز
|فاطمهسعیدیزاده،پزشکی۹6|

َــإِذاجاءَوَعْدُاْلِخرَةِلِيَُسوؤُاوُجُوهَکُمْوَلِيَدْخُلُواالْمَْسِجَد ف
فرا ما انتقام تحقق زمان َّةٍ...:چون مَر ََّل أَو دَخَلُوهُ کَما
رسد،بندگانخودرابسیجمىکنیمتاچهرههاىشما
رااندوهگینکنندوبهمسجداالقصىدرآیند،چنانکه

نخستینباربدانجاواردشدند...اسراء)۷(
تحوالتسریع،پرمخاطرهوپیچیدهدنیایامروز،نمایانگر
پیچیتاریخیاستکهعبورازآننویدبخشحاکمیت

اسالمدرسراسرگیتیخواهدبود.
صهیونیستچندیندههاستآرامشراازمردممسلمان

فلسطینگرفتهوهمچنانبرجنایاتشادامهمیدهد؛
کشتارزنانوکودکان"دیریاسین"...

کشتنمردم"الرمله"وکودکان"دوایمه"آنهمباضرب
چوببرجمجمهآنها...

کشوریکهمیخواستنشان"نجمداوود"رااز"نیلتافرات"
بگستردتجربهشکستهایسنگینیرادرجنگهای۳۳

روزهلبنانو۲۲روزهغزهمتحملشد...
آناندیروزازلبنانعقبنشینیکردندوامروزمجبوربهخروج
ازغزهشدندواینندایوحیالهیاستکهمؤمنینراخطاب

میکند:لَنیِجَعلهللاُلِلکافِرینَعَلَیالمُومِنینََسبیبال...

چنـــد مـــاه پیـــش بـــود کـــه پـــس از کش وقوس هـــای فـــراوان باالخـــره 
طـــرح موســـوم بـــه "معاملـــه قـــرن" رونمایـــی شـــد: بنیانگـــذار 
اصلـــی ایـــن معاملـــه دامـــاد یهـــودی تبـــار ترامـــپ "جـــرارد کوشـــنر" 
اســـت کـــه مدعـــی شـــده طـــرح صلـــح پیشـــنهادی واشـــنگتن 
)معاملـــه قـــرن( دســـت کم یـــک میلیـــون فرصـــت شـــغلی رابـــرای 

فلســـطینی ها فراهـــم می کنـــد. 
هدف از این معامله پایان دادن به مقاومت فلسطینی ها است بر 
مبنای به رسمیت شناختن اورشلیم "قدس" به عنوان پایتخت 
اسراییل و نیز به رسمیت شناختن حاکمیت اسراییل بر بلندی 

های "جوالن در سوریه"
این طرح به دو قسمت اقتصادی و سیاسی تقسیم میشود. 
جزییات بخش اول در کنفرانس اقتصادی" بحرین" ارائه شده. 
اما این کنفرانس یک هدف پوشیده مهم دیگر هم دارد: نزدیک 
عرب نشین  کشورهای  به  صهیونیسم  غاصب  دولت  کردن 
حاشیه خلیج فارس! )چرا که حتی عربستان هم روابط مستقیم 

و علنی زیادی با اسرائیل ندارد( 

اماطبقفرمایشاترهبرانقالب:معاملهقرنقبلازترامپ
خواهدمردواینخوابآشفتههرگزمحققنخواهدشد!

بـهجرئـتمیتـوانگفـتطـیصدسـالگذشـتهواززمان
صـدوربیانیـه"بالفـور"کمتریـنزمانـیوجـودداشـتهکـه
قدسبتوانداینقدربهآزادینزدیکباشـد.ماآرمانهای
بزرگـیداریـموبایـدهمتهایمـاندرطـرازآرمانهایمـان
باشـدکـهیکـیازآنهـاآرمـانآزادسـازیقـدساز"نهـرتـا
بحـر"اسـتکـهبـهفضـلالهـیوبـاایمـانومقاومـتو

جهـادبـهسـرانجامخواهـدرسـید.
مگرمیشودادعایآندینعزتآفرینراداشتوازقصه
ودُوَل امروزهجهاناسالم ننالید؟ پارهتنخود پرغصه

اسالمینیازمندهمانآیهوحیالهیاندکهمیفرماید:
"واعتصموابحبلهللاجمیعاوالتفرقوا..."

وامیدکهاززمینهسازانظهورویاورانبقیههللااالعظم
)ارواحنالهالفدا(درعصرموعودباشیم...

وماهمچناندلخوشیمبهاینوعدهحضرتحقکه...
َّذِينَاْستُْضعِفُوافِياْلَرْضِوَنَجَْعلَهُمْ وَنُرِيدُأَنْنَمُنَّعَلَيال

أَئِمَّهوَنَجَْعلَهُمُالْوارِثِين...

راهنمایکلماتمتنبزنگاهسرنوشتساز:
کشتاردیریاسین: در 9 آوریل 1948 اتفاق افتاد، که طی آن 120 
تروریست به روستای فلسطینی دیر یاسین حمله کردند، طی این 
درگیری و کشتار 107 روستایی کشته شدند. الرمله: شهری که بعنوان 
پایتخت اداری فلسطین ساخته شد دوایمه:کشتار دوایمه توسط 
نیروهای اسراییلی صورت گرفت در این کشتار 455 تن کشته شدند 
که 170 نفر از آنها زن و کودک بودند نجمداوود:با ایجاد جنبش 
صهیونیسم این سمبل نماد این جنبش گردید و در اولین کنگره 
جنبش  سمبل  عنوان  به  میالدی   1897 سال  در  صهیونیسم 
صهیونیسم برگزیده شد نیلتافرات: واژه اسراییل برای اشاره به 
سرزمین موعود ذکر شده وگاهی با عنوان نیل تا فرات از آن یاد میکنند. 
لنیجعلهللا:قاعده نفی سبیل 141 نساء  جراردکوشنر: مشاور 
ارشد رییس جمهور امریکا و داماد وی اورشلیمیابیتالمقدس که 
به دست حضرت داوود بنا شده است و فلسطین و اسراییل هر دو آن 
را از آن خود میدانند جوالن:بلندی های جوالن در سوریه که قسمتی 
از آن توسط اسراییل اشغال شده است بیانیهبالفور: نامه ای تاریخی 
بود که توسط آرتور جیمز بالفور،  وزیر خارجه وقت بریتانیا،  نوشته 
شد و در آن از »موضع مثبت« دولت بریتانیا برای »ایجاد خانه ملی 
برای یهودیان در سرزمین فلسطین« خبر داده شد. نهرتابحر:رود اردن 
تا دریای مدیترانه که به فرموده رهبر معظم انقالب محدوده فلسطین 

است واعتصموا:103آل عمران ونریداننمن:پنج قصص

مطالعــهبیشـــتردرمــوردمعاملــهقــرن:کلیــک یــا لمــس کنیــد
ایســـــــــــــــــنا  مشــــــــــــــــرق  yjc  تســـــــــــــــــنیم  بــــــــــــــــرنا.

دو مسأله از  98
| مجموعه یادداشت | 

|فرهنگنشریه کاری نو، سال چهارم، شماره 19، اردیبهشت ماه 99 هایالیتسبزرنگبهمعنایمحتوایآنالیناست.کلیکیالمسکنید

درشـــمارههایپیشـــیننشـــریه،خالصـــهایازحـــالوهـــوای
موســـیقیایـــراندرســـالهـــایاخیـــررابیـــانکردیـــم،امـــا
تاکنـــونبـــهتأثیـــرموســـیقیبـــرفرهنـــگهـــرملـــتدقـــت
ــم ــمببینیـ ــریهمیخواهیـ ــمارهازنشـ ــنشـ ــد؟درایـ کردهایـ
کـــهآنصـــوِتآهنگیـــنِپـــرازاحســـاسکـــهبـــاهندزفـــری
ـــه ـــیب ـــامصوت ـــکپی ـــد،تنهـــای ـــانمیکنی واردگوشهـــایت

لوبهـــایگیجگاهـــیمغزتـــانمیفرســـتدیـــا...

ـــران، موســـیقی ســـنتی  ـــه ای ـــاپ ب ـــل از ورود موســـیقی پ ـــا قب ت
اکثـــرا ابـــزاری بـــود بـــرای بازخوانـــی اشـــعار فارســـی، کـــه بـــا 
ـــان و... در  ـــی، عرف ـــی، جوانمـــردی، پهلوان بیـــان عشـــق و جدای
ــا  ــادی داشـــت؛ امـ ــر زیـ باالبـــردن ســـطح فرهنـــگ مـــردم تاثیـ
بـــاورودموســـیقیپـــاپبـــهایـــران،فرهنـــگموســـیقیپـــاپنیـــز
ازغـــرببـــهایـــرانواردشـــد، فرهنگـــی کـــه ارزش زیـــادی بـــرای 
ـــه دنبـــال ظاهـــر زیبـــا، شـــهوت،  ـــواده قائـــل نبـــود، ب بنیـــان خان

بی بندوبـــاری، عیـــش  و نـــوش و رقـــص و... بـــود و تفاهـــم 
ــا نداشـــت.  ــا ایرانی هـ ــا فرهنـــگ مـ چندانـــی بـ

هـــر چنـــد فرهنـــگ ایرانـــی تأثیـــر زیـــادی بـــر موســـیقی پـــاپ 
گذاشـــت و آن را منطبـــق بـــا فرهنـــگ ایرانـــی کـــرد امـــا بـــاز 
ـــران آورد  ـــه ای ـــا خـــودش ب ـــاپ ب ـــه موســـیقی پ هـــم فرهنگـــی ک
در بیـــن مـــردم ایـــن ســـرزمین رواج پیـــدا کـــرد بـــه طـــوری کـــه 
بعـــد از انقـــالب اســـالمی و بـــا وجـــود اعمـــال قوانیـــن اســـالمی 
ــری  ــه یکسـ ــم در ســـطح جامعـ ــاز هـ ــیقی بـ ــوزه ی موسـ در حـ

ــت.  ــترش یافـ ــد و گسـ ــا مانـ فرهنگ هـ
ایـــن امـــر بـــرای دیگـــر ســـبک های موســـیقی غربـــی کـــه 
وارد ایـــران شـــده اند نیـــز صـــادق اســـت، بـــه طـــور مثـــال 
موســـیقی رپ کـــه از زمـــان ورودش تاکنـــون غیـــر مجـــاز 
بـــوده و تعـــداد معـــدودی موســـیقی مجـــاز در ایـــن ســـبک 

ــت.  ــده اسـ ــر شـ منتشـ

بـــا ورود موســـیقی رپ بـــه ایـــران، پـــای فحاشـــی، بـــی بنـــد 
و بـــاری، هرزگـــی، اســـتعمال مـــواد مخـــدر و... نیـــز بـــه 
موســـیقی بـــاز شـــد. و پـــس از گذشـــت چندیـــن ســـال 
ـــه جامعـــه و  ـــه فرهنـــگ هـــا ب ـــم شـــاهد ورود اینگون میتوانی

گســـترش روز افـــزون آن هـــا باشـــیم. 
الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه هـــر ســـبک از موســـیقی نـــکات 
ــیوع و گســـترش نـــکات  ــا شـ ــراه آورد امـ ــه همـ ــز بـ مثبتـــی نیـ
منفـــی خصوصـــا در مـــورد موســـیقی رپ آنقـــدر زیـــاد بـــود کـــه 
نمیتـــوان گفـــت مـــا از موســـیقی غربـــی در کشـــورمان بـــه طـــور 
درســـت و منطقـــی بهـــره بـــرده ایـــم بلکـــه بایـــد گفـــت کـــه مـــا در 
واقـــع نـــه تنهـــا ســـبک موســـیقی بلکـــه فرهنـــگ آن موســـیقی 

ــم.  ــه ارث بردیـ ــت بـ ــز بی کم وکاسـ را نیـ
ــد  ــم میخورنـ ــه چشـ ــدگان بـ ــده ای از خواننـ ــان عـ ــن میـ در ایـ
کـــه قصـــد دارنـــد بـــا ارائـــه ی کارهایـــی بـــا کیفیـــت، فرهنـــگ 
ایجـــاد شـــده را اصـــالح کننـــد یـــا ســـبک های وارد شـــده را بـــا 
ـــی  ســـاز هـــا و دســـتگاه هـــای موســـیقی اصیـــل و ســـنتی ایران
تلفیـــق کـــرده و اصطالحـــا آن ســـبک را ایرانیـــزه کننـــد. در ایـــن 
میـــان هنرمندانـــی همچـــون همایـــون شـــجریان، ســـاالر 
ــبک  ــه سـ ــار و... کـ ــروه چارتـ ــی، گـ ــا قربانـ ــی، علیرضـ عقیلـ
پـــاپ را بـــا موســـیقی ســـنتی ایرانـــی تلفیـــق کـــرده انـــد یـــا 
محســـن چاووشـــی کـــه اشـــعار ادبیـــات گذشـــته ی ایرانیـــان 
را در قالـــب موســـیقی پـــاپ آورده و منتشـــر کـــرده اســـت 
بـــه چشـــم میخورنـــد.بـــرایاینکـــهتاثیـــرکارایـــنهنرمنـــدان
بیشـــتردرکشـــود،کافیســـتتاثیـــرهنـــرایـــنافـــراد،درنزدیـــک
کـــردننســـلجـــوانبـــهادبیـــاتفارســـیرا،بـــاتاثیـــرکتـــبدرســـی

ادبیـــاتدورانمدرســـهمقایســـهکنیـــد!
خالصــه ی مطلــب اینکــه، بــار دیگــر کــه هندزفــری را در 
گوش های تــان قــرار میدهیــد، بیشــتر دقــت کنیــد کــه چــه 
فرهنگــی را از میــان لیســت آهنگ های تــان انتخــاب میکنید! 

"...آيا شما را به تجارتـــی راهنمایـــی كنم كه شما را از عذابـــی 
دردناک نجات مى دهد؟" ]1[

قلـب هنـوز می تپـد، نفـس در جریـان اسـت و زندگـی ادامـه 
دارد. اگـر مـی خواسـت، پرونـده زندگـی را همـان لحظـه گنـاه 
اندیشـید کـه چـه  بایـد  می بسـت. حـاال کـه بسـته نشـده 
کار می تـوان کـرد کـه قلـب و نفـس و عمـر و از همـه مهمتـر 
"وجود"مـان هـدر نـرود؟! خیلـیازانسـانهاخودشـانراجـزو
سرمایههاشـانبـهحسـابنمیآورنـد،انـگارفرامـوشکردهانـد
"مـن"یهـموجـودداردکـهارزشـشازمـالوثـروتوقـدرتو...
بیشتراست. "دانشمند کسی است که قدر خود را بشناسد 
و نشانِ انسان نادان همین بس که ارزش خود را نداند." ]2[

پیدا کردن راه درست زندگی، کار سختی نیست و نیاز به دو دو 
تا چهار تای ساده دارد. اما عمیق شدن در آفرینش این دنیا و 
ماورای آن تفکری خیلی عمیق تر از دو دو تا چهار تا می طلبد. 
گرچه باید بدانیم که نیاز نیست هر کسی در آفرینش این دنیا 

عمیق بشود که البته اگر  هم بشود خالی از لطف نیست! 
امـــا بســـیاری از انســـان ها راه درســـت زندگـــی را هـــم پیـــدا 
نکردنـــد، انـــگار ریاضی شـــان ضعیـــف اســـت و دو دو تاشـــان 

ــود!  ــا نمی شـ ــار تـ چهـ
رفاه  انسان  نقش  بشناسیم،  دنیا  در  را  خود  نقش  باید 
نیست، خوردن و خوابیدن و خوش بودن هم نیست. انسان 

برای خوشی به این همه استعداد نیاز ندارد و دنیا هم برای 
خوشی آماده نیست. دنیا  با غم پیچیده شده که ما به 
آن نپیوندیم، زیر پای ما را داغ کرده اند تا  اسیر این دنیا 

نشویم. ما حتی به این دنیای پر از رنج و سختی 
هم پیچیده شده ایم! اگر دنیا پر قو بود چه 

میشد؟!!
نقــش مــا در ایــن هســتی مانــدن و 
غوطــه خــوردن در مــردار نیســت، اگــر 
ایــن دنیــا اندکــی لــذت دارد بــرای ایــن 

اســت کــه نمی دانیــم چــه چیــزی 
را از دســت داده ایــم و چــه چیــزی 
را بــه دســت آورده ایــم. حکایــت 
مــا، حکایــت آن کودکــی اســت کــه 
پولــی می دهــد و آبنباتــی می گیــرد 
و خوشــحال اســت و تازه فرار هم 
می کنــد کــه مبــادا معاملــه فســخ 
شــود! چــرا؟! چــون آبنبــات را مــی 

شناســد امــا پــول را نــه !!! 
را  خودش  ارزش  که  کسی 
فهمید، در می یابد که نقشش 
نه  هم  آن  است،  حرکت 
به  و  باشد  تنزل  که  حرکتی 
نه  و  پایین تر  سوی هدف های 
حرکتی که تنوع باشد و به دنبال 

هدف هایی در سطح خودش؛ بلکه 
هدف، حرکتی است که در آن رشد 
باشد و به سمت هدفی باالتر از خود؛ 
و چه هدفی باالتر از انسان، جز کسی 

که حاکم بر انسان است و حاکم بر قوانین مادی. 
کسیکهارزشخودراشناخت،میفهمدکهکارشدراین
دنیازیادشدناست،زیادشدن"وجود"شنهزیادشدنفکر
واندیشهوثروتوقدرت! نه باید در دنیا ماند و اسیر آن شد و 
نه از آن فرار کرد بلکه باید به آن جهت داد و آن را با خود برد. 
"پس از گذرگاه خويش براى سرمنزل جاودانه توشه برگيريد، و 
پرده هاى خود را در نزد كسى كه بر اسرار شما آگاه 
است پاره نكنيد. و پيش از آنكه بدن هاى شما از 
دنيا خارج گردد، دل هايتان را خارج كنيد. شما 
دنيا  غير  براى  و  آزموده اند،  دنيا  در  را 

آفريده اند." ]3[

پینوشتها:

ُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنِجيكُم  1- ... هَلْ أَدُل
مِّنْ عَذَاٍب أَلِيمٍ. )الصف/10(

2- الَْعالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ، وَ کَفَى 
َّ یَعْرِفَ قَدْرَهُ.  بِالْمَرءِ جَهاْل أاَل
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َّمَا الدُّنْیَا دَارُ مَجَاز، وَ  3- إِن
االِْخرَةُ دَارُ قَرَار، فَخُذُوا مِنْ مَمَرِّکُمْ 

لِمَقَرِّکُمْ، وَ الَ تَهْتِکُوا أَْستَارَکُمْ عِنَْد 
مَنْ یَعْلَمُ أَْسرَارَکُمْ، وَ أَخْرِجُوا مَِن 

الدُّنْیَا قُلُوبَکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا 
أَبْدَانُکُمْ، فَفِیهَا اخْتُبِرْتُمْ، وَ لِغَیْرِهَا 

خُلِقْتُمْ. خطبه 203 نهج البالغه

در جستجو ...
|علیرضامروت،پزشکی۹۷|| اندیشه | 

موسیقے 
مــؤثر، 

موسیقے 
مـتأثر

|احمدرضاعلیبابایی،پرستاری۹6|

| تحلیل | 

اصل تصویر این طرح از جلد کتاب 
در جستجوی نور )روایت شهید 
محمدرضا رسولی( برداشته شده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B3%E2%80%93%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B2)#cite_note-6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.jaaar.com/kiosk/issues/info/Kayhan/2016-03-01
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/957089-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/17/2197049/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7226336/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.mashreghnews.ir/news/1036147/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.isna.ir/news/98110805880/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://8upload.ir/uploads/f8232277.pdf
http://hvasl.ir/news/14251
http://hvasl.ir/news/14251
http://hvasl.ir/news/14251
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نحـــوهیتشـــکیلســـتادمقابلـــهبـــاکرونـــادرفســـاچطـــوربـــودوچـــه
نهـــادهـــاوافـــرادیدرایـــنســـتادعضـــوهســـتند؟!

از اوایل اسفند ماه که بیماری کووید 19 در کشور همه گیر شد، دانشگاه 
علوم پزشکی فسا به عنوان نوک پیکان مبارزه با این بیماری در 
شهرستان پیشنهاد تشکیل این ستاد را داد و با پیگیری هایی که 
دانشگاه علوم پزشکی انجام داد و طبق دستورالعمل های وزارت کشور 
این ستاد تشکیل شد. اعضای ستاد مبارزه با کرونای شهرستان 
عبارتند از: فرماندار )رئیس ستاد(، سرهنگ دستان )دبیر ستاد( 
ریاست دانشگاه و تعدادی دیگر از مسئولین دانشگاه، نیروهای 
مسلح و بسیج، اتاق اصناف، شهرداری، ارگان های نظارتی، نماینده 
اداره صمت و امام جمعه شهرستان. البته افراد دیگری نیز در این 

جلسات شرکت می کردند.
دانشگاهعلومپزشکیفساوستادمقابلهباکروناچهفعالیتهای

عمدهایدرسطحشهرانجامدادهاند؟

گرفت  انجام  نظر ستاد  زیر  که  دانشگاه  موثر  اقدامات  اولین  از 
اساتید  بود.  اوایل اسفند  از همان  جمع آوری کمک های خیرین 
دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشگاه به تهیه محلول هندراب بر 
پایه الکل اقدام کردند که در آن زمان با کمبود این مایع در شهرستان 
مواجه بودیم. مایع تهیه شده بین بیماران مبتال به کووید و افراد 
نیازمند و افراد مستعد مبتال به این بیماری توزیع شد که این جزو 
اولین اقدامات بود و بعد از آن شاید دو یا سه مرحله دیگر از طریق 
هیئت رئیسه، هیئت علمی، کارکنان و انجمن خیریه باران کمک های 

خیرخواهانه جمع آوری شد و به دست نیازمندان رسید. 
جدا از بحث جمع آوری کمک های خیرخواهانه اصلی ترین وظیفه 
ستاد مبارزه با کرونا که بابت آن چندین جلسه هم تشکیل داد، 
سیاست گذاری و بومی کردن اقدامات مبارزه با کرونای کشور در 
شهرستان بود که خب ازهمانابتدادستوراتالزمبرایتعطیلی
دانشگاهها،مدارس،نمازجمعه،مساجدوبهدنبالآنتعطیلی
اصنافومنعرفتوآمدوطرحفاصلهگذاریاجتماعیوهوشمند

دادهشد.
یکی دیگر از اقدامات مهم، گندزدایی شهر بود که به کرّات با 
همکاری معاونت بهداشت، نیروهای خودجوش مردمی و جهاد 
کشاورزی صورت گرفت. در این راستا تعدادی تراکتور و کامیون های 

مختلف تهیه شد و دستگاه های الزم روی آنها نصب شد. 

در  ما  دوستان  که  بود  آموزش  بحث  اقدامات  از  دیگر  یکی 
بهداشت، هم بهداشت  محیط و هم بحث مبارزه با بیماری ها، 
به صورت جدی وارد میدان شدند و امور گندزدایی منازل بیماران 
و گندزدایی تخصصی اماکن پر تجمع را جلو بردند و آموزش 
تهیه مواد گندزدا را در دستور کار قرار دادند. همچنین پرسنل 
محترم معاونت فرهنگی و دانشجویی در اداره فرهنگی و اداره 
مشاوره در بحث های آموزشی ورود کردند. اداره مشاوره کارگاه های 
ریلکسیشنی را نیز در بیمارستان برای پرسنل برگزار کردند که 

فعالیت  چشم گیر و موثری بود.
پمفلت، پوستر، کردن آماده دانشگاه، دیگر فعالیتهای از
فیلمهایآموزشیوازهمهاینهابهتروکارگشاترفایلهایصوتی
دکترخالقیبودکهبهصورتروزانهمنتشرمیشدومردمدر
سطحشهرستانوکشوروحتیگاهیدرخارجازکشوراین
صوتهارامیشنیدند. همچنین هشدارهایی که توسط نیروهای 
بسیج با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی در شهر به صورت اعالن 
عمومی به مردم داده می شد و مردم را به خانه ها هدایت کنند و 

از تجمعات بکاهند. 
از اقدامات دیگر دانشگاه، انجام تست PCR تشخیص کرونا بود. 
دانشگاه علوم پزشکی فسا دومین مرکزی بود در استان که به این 

سیستم مجهز شد و به برکت وجود دستگاه های پیشرفته در 
بخش آموزشی و از آن مهمتر بهبرکتوجودنیروهایمتخصص
ماتوانستیمآزمایشاتتشخیصیرادرخوددانشگاهعلوم
پزشکیفساانجامبدهیم که کمک بسیار بزرگی در 
"کیس فایندینگِ" ما کرد که ما توانستیم با شناسایی 
سریع افراد مبتال و خوشه های افرادی که با آنها در 
ارتباط هستند، آنها را در خانه قرنطینه کنیم و تا از 

سرعت انتشار ویروس در شهرستان کاسته شود. 
از اقدامات دیگر ستاد کل نیروهای شهرستان، راه اندازی 
نقاهتگاه و بیمارستان صحرایی در شهرستان فسا بود که 
با تالش و کوشش و البته سختی های زیاد به حمدهللا انجام شد. 
بود  محالت  کرونای  ستاد  راه اندازی  هم  اقدامات  آخرین  از 
که بنده و حاج آقا یعقوبی  )مسئول  نهاد رهبری دانشگاه( به 
عنوان نمایندگان ریاست محترم دانشگاه مسئولیت راه اندازی 
ستاد محالت را به عهده گرفتیم. اکنون ستاد تمام محالت حتی 
محله های روستاها فعال شده اند و بخش عمده ای از نظارت بر 

بیماران کووید19 را به عهده محالت گذاشتیم. 
از اولین مراکزی بود که تب سنجی،  همچنین شهرستان فسا 
کنترل پالک ماشین های غیربومی و کنترل عبور و مرور را در 
دستور کار قرار داد و همه این اقدامات باعث شد که آمار و تلفات 

در شهرستان نسبت به کل استان واقعاً پایین تر باشد. 
البته اقدامات ریز و درشت بسیاری است که از روز اول انجام شده 

و برای به درازا نکشیدن به ذکر همین مقدار بسنده می کنم.

درمـــوردنقاهتـــگاهوبیمارســـتانصحرایـــیلطفـــابیشـــتر
ــد. ــحبدهیـ توضیـ

نقاهتگاه در ابتدای جاده ی زاهدشهر و ظرفیت آن 60 تخت خواب 
است. بیمارستان صحرایی هم در یکی از ورزشگاه های شهر دایر 
شده که ظرفیت 150 تخت خواب را دارد. تاکنون از بیمارستان 
صحرایی استفاده ای نشده و امیدواریم کار به جایی نکشد که 

بخواهیم از آن استفاده کنیم.
طیاینروزهاکهشماوهمکارانتوندرحالمبارزهبااینبیماری

هستید،باچهتجاربمنحصربهفردوخاصیروبروشدهاید؟

از تجربیات خاصی که در واقع من می توانم خدمت شما بگویم 
این بود که اوال اینکه هر شهر یا منطقه ای که در آن دانشگاه علوم 
پزشکی وجود داشت، چون ابزارهای تشخیصی و درمانی شان 
کامل تر بود، لذا تعداد آماری را که پیدا می کردند باالتر بود و در 
به صورت خیلی ساده انگارانه گاهی وقت ها فکر  و  اول  لحظه 
می کردند که وضعیت بهداشتی در این شهرها خیلی خراب است. 

|گزارش

|امیرحســینرحیمــی،هوشــبری۹6|بــاتوجــهبــهشــرایطکنونــیواپیدمــیشــدنبیمــاریکرونــادرکشــور،تصمیــمگرفتیــمبادکتر
نقــدی،معــاونفرهنگــیودانشــجوییدانشــگاهوقائــممقــامریاســتدانشــگاهدرســتادمقابلــهبــاکرونــایشهرســتانمصاحبــهای
انجــامدهیــمکــهازایــنســتاد،اقدامــاتدانشــگاهعلــومپزشــکیفســادرراهمبــارزهبــاکرونــاوتجربههــایبدســتآمــدهدرایــن
راهو...بیشــتربدانیــم.ایــنگفتوگــوبــهصــورتآنالیــنبــاایشــانانجــامشــد.دکتــرنقــدیدرایــنمصاحبــهازدلیــلآمــاربــاالی
مبتالیــانبــهایــنبیمــاریدرفســانســبتبــهشهرســتانهایهمجــوار،راهانــدازیســتادکرونــایمحــالت،درصحنــهبــودنگروههــای

جهــادیومردمــیدرراهمبــارزهبــاایــنبیمــاریو...ســخنگفتنــد.

 ساده انگاری اسـت که آمار بالا 
را  آلودگی بیشتر حساب کنیم!

| مصاحبه | 

دلیلآمارباالیمبتالیانکرونادرفساامکاناتتشخیصیبیشتراستنهآلودگیبیشتر!

گفتگوبادکترنقدی،قائممقامریاستدانشگاهدرستادمقابلهباکرونا
مثالً فرض بفرمایید فسا اعالم می کرد پنجاه تا کیس دارم شهر 
کناری می گفت من دوتا کیس دارم و مردم فکر میکردند که آنجا 
شهر پاک تر و امن تری است. در حالی که در شهرستان های اطراف 
که دانشگاهی وجود نداشت  )و امکانات تشخیصی کمتر بود( از 
وجود کیس ها خبر نداشتند. در واقع میخواهم بگویم که تعداد 
کیس باال در شهرها می تواند نقطه منفی هم نباشد و اتفاقاً نقطه 

قوت آن دانشگاه باشد که "کیس فایدینگِ" خوبی کرده. 
نکته بعدیعلیرغماینکهبهصورتنرمالاینبیماریمعموالً
درفردیکهمبتالشدهبعدازدوهفتهبایددرواقعآرامشودو
فروکشکند،امابیمارانیراداشتیمکهحدود۴۵روزاینهامنفی
نمیشدند! به نظر می رسید عدم رعایت در خانواده های این ها و 
ادامه ی تماس با افراد و یا حتی شاید ذات ویروس -که می دانید 
ناشناخته است- باعث می شد که بعضی از افراد مبتال علی رغم 
گرفتن دارو حتی تا چهل، پنجاه روز هم تست شان منفی نمی شد. 
و  اینکه جدیدست  دلیل  به  ویروس  این  اینکه  دیگر  تجربه  و 
شناسنامه درستی ندارد واقعا رفتار های عجیب و غریبی نشان 
می دهد. به طور کلی ویروس بسیار متوحشی است و متاسفانه 
همین اخیراً هم که اطالع پیدا کردیم که یکی از پزشکان عزیز 
متخصص طب اورژانس ما را در اصفهان مبتال کرد و این ابتال 
ایشانیک بوده است. صرفاً  دیگر  ابتالهای  با  متفاوت  کامالً 
مقداریملتحمهچشمشقرمزرنگشدهبود،سردردداشتو
بعدهمکهفوتشدمشخصشدکهاینویروسبهمقدارزیادی
اولین درمایعمغزینخاعیاشوجودداشتکهدرواقعجزء
CNSکیسهاییبودکهگزارشمیشدویروسکووید19بهدستگاه
همحملهمیکند؛ چون ما قبل از آن در واقع دنبال عالیم تنفسی 
و گوارشی و کلیوی بودیم و خب این هم یک تجربه جدیدی بود 
که این ویروس نشان می داد و میخواهم به شما بگویم که رفتارهای 
مراقبت های  واقعا  و  است  ناشناخته ای  رفتارهای  ویروس  این 

همه جانبه ای را در این خصوص میطلبد. 

چندنفرازدانشجویاندرسامانهیهمیارثبتنامکردهوبرای
خدمترسانیبهبیمارانکروناییاعالمآمادگیکردهاند؟!

در ارتباط با ثبت نام داشجویان در سامانه همیار اگر اشتباه نکنم از 
دانشگاه ما حدود شصت نفر دانشجو اسم نوشته بودند که خب 
این ها در واقع آمادگی خودشان رو اعالم کرده بودند. غیر از بحث 
دانشجوها ما یک سامانه دیگری را در روابط عمومی راه اندازی 
کردیم که حدود دویست نفر هم از افراد غیر دانشجو، افرادی که 

تمایل به کمک داشتند، در آن سامانه نام نویسی کردند. 

دانشجویاناینترندراینایامدربیمارستانبودند؟

دانشجویان اینترن و دانشجویان اکسترن در کنار هم جمع شدند 
و همه ی اینترن ها و اکسترن ها در واقع کشیک اینترنی می دادند و 
بر اساس نظر معاون آموزشی محترم بیمارستان حضرت ولیعصر 
)عج(، این بچه ها سازماندهی می شدند و در بخش های مختلف 
عزیزان هم  این  ایاب و ذهاب  اینکه  دلیل  به  کشیک می دادند. 
دانشجویان ما چند  به شهرستان های شان کمتر شود معموالً 
کشیک را متقبل می شدند و بعد جای خودشان را به نفرات بعدی 
می دادند و به این ترتیب ما هم تیم درمانی دانشجویی مان خسته 

نمی شد و هم اینکه بخش های مان در واقع کاور می شدند. 

چندنفرازپرسنلوکادردرمانآلودهبهاینویروسشدهاند؟

آمار کلی پرسنل و کادر درمان در علوم پزشکی فسا که به بیماری 
کوبید 19 مبتال شده اند حدود 15 نفر بوده است.*

روحیهیکادردرماندراینایامچگونهاست؟!

روحیه کادر درمان روحیه خوبی است الحمدلله. در دانشگاه علوم 
پزشکی فسا انصافاً پرسنل و کادر درمان با روحیه بسیار باال و با 
تالش و دلسوزی بسیار زیاد به مریض ها پرداخته اند و سند حرف 
ما این است کهدرصدمیزانمرگومیرناشیازبیماریکوبید۱۹
درشهرستانفسانسبتبهسایرشهرستانهایاستانونقاط
دیگرکشورمیانگینبسیارپایینتریدارد.در کل کشور میانگین 
مرگ ومیر این طور که فکر می کنم برای هر 100 نفر مبتال به بیماری 
تقریبا 10 تا 12 است، این در حالی است که این آمار برای فسا از 

250 بیمار کرونایی تنها 2 نفر فوتی داشته ایم.*

شهر، گندزدایی در مردمی داوطلب نیروهای اندازه چه تا
پیشگیریودرماناینبیماریباشماهمکاریداشتهاند؟!

مــا رفتارهــای ســه گانه ای را در بحــث کوویــد در جامعــه دیدیــم؛ 
برخی مراقب ســالمتی خود بودند و اینها به اصطالح به نفع و 
ضــرر دیگــری کار نکردنــد و همیــن مراقبــت از خــود خیلــی خــوب 

بــود و بــه قانــون عمــل کردنــد. 
عـــده ای هنجارشـــکن بودنـــد و رعایـــت جـــان و نفـــس دیگـــران را 
نکردنـــد و باعـــث شـــدند دیگـــران بـــه دردســـر بیفتنـــد  و ایـــن واقعـــا 

جـــای تاســـف دارد. 
اما بسیجی ها و گروه های جهادی و مردمی گروه سوم هستند 
که عالوه بر اینکه مراقب خود بودند و رعایت کردند، در این 
شرایط سخت به کمک دیگران هم شتافتند؛ حاال چه با کمک 
تولید  در  همیاری  و  مشارکت  و  فیزیکی  کمک  با  چه  مالی 
ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی کننده که به منزله ورود به 

فعالیت های انسان دوستانه بود. 

در ماجرای کووید از نظر من که از روز اول در این ماجرا و میدان 
عمل بودم لمس کردم که رفتار افراد چقدر میتواند متفاوت 
باشد. ما افراد شیادی را داشتیم که از همان اول شروع به احتکار 
ماسک، دستکش و...کردند و با جان مردم بازی کردند اما کسانی 
را هم داشتیم که مخلص و مجاهد فی سبیل هللا بودند و از جان 

و مال و خانواده خود در این اوضاع مایه گذاشتند. 
و این جا، جا دارد ما یکبار دیگر به خودمان بیاییم و یادمان باشد 
کروناهمتفاوتیباهشتسالدفاعمقدسنداشتوحتی
سختترهمبود؛چوندردفاعمقدسدشمندرروبهروبودو
میدانستیباکیطرفهستیامادرکرونادشمنرانمیدیدیم

وکارسختتربود. 
این  در  قانون  مراعات  و  انسان دوستی  هوشمندی،  تدبیر، 
زمان هایی که گذشت و در زمان آینده بسیار مهم و کارآمد خواهد 
بود. کرونا خواهد گذشت و امیدواریم آنچه به  یاد بماند خاطرات 
خوب باشد که بعدها در پیشگاه خداوند و وجدان مان بخاطر 

کارهایی که انجام داده ایم راضی باشیم. 
زمانیکهازبیمارتستگرفتهمیشودتاوقتیکهجوابتست
اومشخصمیشودچندروزطولمیکشد؟اگرجوابتست
بیماریمثبتبودبراساسچهشاخصهاییدربیمارستانیا

منزلقرنطینهمیشوند؟

در ارتباط با زمان نتیجه تست ها خب الحمدلله االن این زمان 
کوتاه شده است. یکنفرکهصبحتستراازاوبگیرند،عصر
نتیجهراخدمتاوخواهندداد. نکته دیگر راجع به اینکه بیماران 
چگونه تریاژ می شوند به این صورت است که بر اساس معاینه 
پزشک و میزان پیشرفت بیماری بر اساس جواب تستی که 
گرفته شده است. در واقع علیرغم مثبت بودن، میزان وخامت 
بیماری با "پالسِ" گزارش شده در نتیجه تست ها مشخص می 
شود؛ برای مثال: یک نفر مثبت 1 پالس است است و یک نفر 
دیگر مثبت 3 پالس. معموالً پزشکان بر اساس فرهنگ افراد 
و وضع معیشتی آنها، بیماری های زمینه ای و میزان عالماتی 
که بیمار دارد در بیمارستان یا منزل و یا در نقاهتگاه هایی که 

دانشگاه ترتیب آنها را داده افراد را قرنطینه می کنند.

ممنونازوقتیکهگذاشتید.درپایاناگرصحبتیداریدبفرمایید.

من از بچه های نشریه کاری نو چه گذشته و چه حال تشکر میکنم. 
این نشریه همیشه کیفیت خوب و مطالب مهمی را مدنظر داشته 
و امیدوارم نشریه کاری نو و همچنین سایر نشریات با قوت و 

کیفیت خوب به مسیر خود ادامه دهند.

*این مصاحبه یک هفته قبل انجام شده است

درراهمبارزهباکرونا،کسانیراهم
داشتیمکهمخلصومجاهدفیسبیل
هللابودندوازجانومالوخانوادهخود

درایناوضاعمایهگذاشتند.

راهاندازینقاهتگاهوبیمارستان
صحراییدرشهرستانفساباتالش
وکوششوالبتهسختیهایزیادبه
همتستادشهرستانانجامشد

ازجملهاقداماتدانشگاهعلوم
PCRپزشکیفساانجامتست
تشخیصکرونابود.دانشگاهعلوم
پزشکیفسادومینمرکزیبوددر
استانکهبهاینسیستممجهزشد.

تعدادکیسباالدرشهرهامیتواند
نقطهمنفیهمنباشدواتفاقاًنقطه
قوتآندانشگاهباشدکهکیس
فایدینگِخوبیکرده.

تصاویر:نقاهتگاه،ابتدایجادهزاهدشهروآزمایشهایتشخیصیکرونا،ساختمانالحاقی|عکاس:علیرضافردوسمکان
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کارپشتکار؛
وقتیآخرین،شـــاخهیهرزِاولین،درختِباغرابرید،آفتاب

تازهتیغکشید.

پاراگرافپشتپاراگراف؛
وقتیکهخورشیدخاموشبود؛نورسفیدِچراغمطالعهکه
گاهیاستمرارِتابشِآن،سفیدیچشمراسرخمیکرد،قوانین
وفرمولهایدربندکلماتراازدلکاغذمیکَنْدوبهچشمان

اومنعکسمیکردتادرگوشهایازمغزشرهایشانکند.

بـــهزحمـــتکیســـهســـنگینِدانههـــایســـبکِارزنرارویشـــانه
راســـتشانداخـــتتـــابـــاآنظـــرفغـــذایمخصـــوصطیـــورِ
مزرعـــهراپـــرکنـــد.تعـــدادتخممرغهـــاراشـــمرد؛درســـتمثـــل

هـــرروزبیـــننـــودتـــاصدتـــابـــود.

ُــررارویصندلــیِخالــیِکنــارِدســتشگذاشــت، کولهپشــتیِپ
کولهایکهمحتویچهارجلدکتاببرایچهارجلســهِامروزِ
دانشــگاهبــودویــکعالمــهخــرتوپــرتدیگــرکــهجــاوکاربرد
دقیــقهــرکــدامرامیدانســت،بــاشــانهِکوچــکِجیبــیخــود،
کمیموهایجلویســرشرامرتبکرد.ســاعتدقیقاهفت

بــودومترورســید.

نفسشراجمعکردتافریادشرامثلیکقطعهفنرِچاالک،
ازرویدرهمتنیدگیاصواتِطبیعتبپراندوبهگوشمیرآب
برساند،هفتهاییکبارآنطرفهاپیدایشمیشدتاازکیسهی
"خلیفهِزمین"،جیرهِآبکشاورزانراببخشد.صدایهرکس

قویتربود،زودترکارشراهمیافتاد.

نفــسعمیقــیکشــید؛دوبــار،خیلــیآهســته،درِاتــاقِاســتاد
مشــاورشراکوبیــد،تنهــااســتادْتمامِدانشــگاهبــود،کمــی
بیحوصلــهبــود،حــقهــمداشــت.آخــرســیســالســروکلــه

زدنبــا...،بگذریــم.

بــااحتــرام،موضــوعِپــروژهِجدیــدرابــااســتادمطــرحکــردوبــا
طمأنینــهودقــتوالبتــهمختصــرومفیــدشــرحشداد.کار

اونیــزراهافتــاد.

بهدنبالسایهایمیگشت،وقتناهاربود،پیدایشکرد؛
درستزیرِشاخههایچناریکهاگرزیرآنبایستیوازپایین
بهباالنگاهشکنی،تکههایآسمانرامثلتکههایشیشه
تازهشکسته،جدایازهممیبینی؛بقچهاشرابازکرد،نان

محلی،مقدارکَتهوماست،بسمهللا

شد، او نوبت و رسید سر به هم سلف تهصفِ بالخره
باچاشنیشوخیهای دوستان، میزِ امروز،سرِ چلوکباِب

همیشگیوالبتههمیشهجذاب،همراهبود.

ســـبز، چنـــارِ پرتوبارانشـــدهِ ســـایهِ همـــان زیـــرِ همانجـــا
بســـت. را چشـــمانش

پایشراکمیجمعترکردتابتواندتمامِقدشرارویکاناپه
مخملیِپاویونجادهد،چشمانشرابست.

هردوخستهبودند،خوابشانبرد.

هنـــگامچیـــدنمحصـــولشـــد،دســـتمالیبـــرکمربســـت،
دســـتکشکاررابـــهدســـتکـــرد،هرچندپوســـتِدســـتش
بـــهمـــرورزمانخشـــنشـــدهبـــوداماتیغهـــایتنـــهِدرخت،
زمختتـــربودند.تالشمیکرد.ســـبدهاراجـــابهجامیکرد
ومیوههارادرونشـــانمیچید.کوشـــشمیکرد.ازســـروکله
درختهـــاباالمیرفتودســـتشرادرازمیکـــردتادورترین
میوهآخرینشـــاخهرابکند؛میدانی،آخرارزششراداشت.
ُـــرْدتاچهرهاشرا گاهـــیدســـتدرآِبروانِجویِمزرعهمیب

ازجریانِعرقپیشـــانیاشبشـــوید.

فقـــطپنـــجدقیقـــهبـــهامتحـــانجامـــعمانـــده،مـــدادشرا
میتراشـــدودســـتهصندلـــیرابـــرایتســـلطبهتـــربـــربرگـــه
میکنـــد. جمـــع را حواســـش میکنـــد. تنظیـــم ســـواالت
ســـوالهارایکییکـــیجـــوابمیدهـــد.بـــهذهنـــشفشـــار
ـــد.اســـترس ـــدونپاســـخرهـــاکن ـــاداســـوالیراب ـــامب مـــیآوردت

دارد.بطـــریرابـــازمیکنـــد.مقـــداریآبمینوشـــد.

شمارشاسکناسهاتماممیشود.چشمانشبرقمیزند.
حاصلدسترنجیکسالمراقبتوآبیاریازباغاست.

نتایجامتحانرارویسامانهبارگذاریکردهاند.ازشدتهیجان
فریادِشادیمیکشد.قبولشدنبانمرهممتاز،نتیجهیکسال

مطالعهبیوقفه.

راستیکهچهلذتیدارد،گرفتنمزدزحماتبرایانسان،در
رفتنهمهخستگیهادریکلحظهزیبا.

شبکهفرامیرسدهردووقتِشام،یکیسرسفرهودیگری
دورمیز،اماهردودرکنارخانواده،ازنیمهگمشدهایمیگویند
که-یکیدرهمسایگیخانهشانودیگریدردانشکده-پیدا
شده،درهمینحالچشمبهزمیندوختهاند،مادرهالبخند

میزنند...

اینهمهآسمانوریسمانبافتمتابگویم:آهایآدمها،شمایل
کارتانمهمنیست،مهمباتمامتوانتالشکردناست.

زندگیهمهانسانهاحسابوکتابدارد؛همهازساعتو
عدداستفادهمیکنند،اماظاهرآنقدریتفاوتدارد.تعامل
باانسانهاجزوجدانشدنیروزمرگیماست،اماادبیاتو

اسلوِبآنفردبهفردفرقدارد.
همهآدمهاگرسنهمیشوند،خستهمیشوندبهخوابفرو
میروند،رویامیبینند،همهازدیدنِثمرهکارشانخوشحال

میشوند،همهیآدمهاعاشقمیشوند...
شایددرنگاهاول،زیستنهاتفاوتزیادیباهمداشتهباشند
امااینهااهمیتیندارد،مهم،احساساتمشترکیاستکه
درهرکسیپیدامیشود،ازحسِعالقهبهتالشوفعالیت
گرفتهتالذتبردنوخوشحالشدنوخستگیدرکردنو
بوییدنیکشاخهرزخوشبوودیدنرنگهاوشنیدنصدای
مادروخندیدنونفسکشیدنوحسکردنگرمایدلپذیر

روزهایبهارودوستداشتن.
خوشبختینهدرآسماناستونهدرزمینونهدردریا،
بلکهخوشبختی،درستجاییاستدرعمقوجودانسانها،
خوشبختیازآنِکسیاستکهبتواندعمیقترازدیگران،حسکند.

راستیمرغهیچهمسایهایغازنیست...
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آنتی بیوتیک ها از جمله فرآورده های دارویی ست که غالبا 
در همه جا دسترسی به آن آسان است و در اصطالح عموم 
به آن چرک خشک کن گفته می شود. آنتی بیوتیک ها از 
نابجا می  دارای مصرف  که  داروهایی است  شایع ترین 
باشد و از طرفی پس از استفاده، این داروها در محیط 
زیست پایدار می باشد و از بین نمی رود. اینداروهاکه
فقط30درصدازآنهاتوسطبدنانسانجذبمیشود،
پسازدفعازبدنوورودبهشبکهفاضالب،باتأثیرمنفی
بررویمیکروارگانسیمهایتصفیهکننده)باکتریها(موجب
فاضالب و شده فاضالب تصفیه سیستم در اختالل
تصفیهنشدهواردمحیطآبوخاکمیشود. محیطی 
که انسان و سایر موجودات زنده به صورت مستقیم و یا 
غیر مستقیم با آن در ارتباط است. در نهایت، این چرخه 

سالمت انسان را تهدید میکند. 
نکته جالب توجه این است که انسان در ابتدا و انتهای این 
چرخه هم به عنوان تولیدکننده و هم مصرف کننده حضور 

دارد و خواسته و یا ناخواسته به خودش آسیب می زند. 
البته موارد مصرف غیراصولی آنتی بیوتیک ها فقط به 
انسان ختم نمی شود. در دامداری ها استفاده بیش از حد 
از آنتی بیوتیک ها موجب افزایش غلظت آن در کود دامی 
شده که پس از استفاده از کودهای دامی در زمین های 
کشاورزی و متعاقبا شسته شدن زمین )ناشی از بارندگی 
یا آبیاری(، حجم زیادی از آنتی بیوتیک ها وارد سیستم 

آبی شده و چرخه ی مذکور دوباره تکرار می شود. 
بـاتکـرارشـدنایـنچرخـهوافزایـشآنتیبیوتیکهـادر
خـاک،آْبوَهـواموجـبمیشـودانسـانهابـهطـورغیـر
مسـتقیموناخواسـتهحتـیازطریـقجـذبپوسـتیدر
معـرضآنتیبیوتیکهایـیقـرارگیرنـدکهوجـودآننهتنها
بـرایانسـانضـرورینیسـتبلکـهمیتوانـدآسـیبهای

جدیتـریرابـرجـایبگـذارد.
بنابراین رها شدن آنتی بیوتیک ها در محیط زیست به 
خصوص محیط آبی نهایتا موجب مقاومت بیشتر عوامل 

بیماری زا و تهدید سالمت موجودات زنده خواهد شد. 
الزم به ذکر است هر توسعه ای که توسط انسان جهت رفاه 
و آسایش خویش صورت گرفته، همواره تخریب محیط 
زیست را به همراه داشته است؛ اما  قطعا تخریب محیط 

زیست به نابودی و انقراض انسان منجر خواهد شد. 
پس شرط الزم برای داشتن یک توسعه ی پایدار، دوستی 
را  آنتی بیوتیک ها  است. مصرف  طبیعت  با  آشتی  و 

جدی بگیریم! 

محیطزیست)انسان(قربانیمصرفغیر
اصولیآنتیبیوتیکها

ANTIBIOTIC OR
ANTIHUMENIC ?

| تحلیل | 
روزها و آدم ها | داستانک | 

|امیرحسینحسینی،پزشکی۹6|

|محسنشریعتی،پژوهشگرومدرسدانشگاهتهران|

هفتهجهانیآگاهیازآنتیبيوتيک،دانشگاهعلومپزشکیتهران
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هوا که خوب باشه، 
آدم دلش میخواد بزنه بیرون...

لباس قشنگشو بپوشه، 
لبخنداشو برداره، 

بره به تک تک آدما لبخنداشو تعارف کنه. 
دلش میخواد بگه حال خوبم نصف نصف...

اما هوا که بد باشه، 
یا مثال غروبا...

آدم دلش میخواد بره یه گوشه بشینه، 
به لبخندای بقیه خیره بشه...

بگه آقا، خانوم، 
ببخشید حال خوبتون چند؟ 

یا، 
یا اصال بپرسه این مدل لبخندو از کجا گرفتین؟ 

هوا که خوب نباشه، 
آدم دلش میخواد، آسمون بغض کنه

اون گریه... 
میدونی، 

خدا نکنه غروبی ابری باشه...
وگرنه شب که شد، 

دونه دونه قطره های بارون
چیکه چیکه میوفتن رو بالشتش...
خدا کنه همیشه صبح باشه... 

اونم آفتابی آفتابی
آخه میدونی، 

جدیدا دال زود ابری میشن. 
رعد و برقم نمیخوان...

با یه تقه، میبینی کل جاده های دلشون 
سیالبی شد...

 او ن  موقع نه کسی میتونه بیاد تو دلشون، نه 
کسی بره...

خدا کنه اون تقه ها، 
هیچوقت به دلتون نخوره...

حتی توی صبح یه روز آفتابی... 

دِل بارونے، 
به دور....
|فاطمهشریعتی،بهداشت۹۵|

| نثر ادبی |

تـــــــاثریـــــــامیبـــــــرمآنرا،چـــــــهانـــــــدک،یـــــــاچـــــــهبیـــــــشمیکشـــــــمبـــــــاریگـــــــران،بـــــــردوشِبـــــــیمقـــــــدارِخویـــــــش
ُـــــــرزِدرد بـــــــامـــــــنِحیـــــــرانببیـــــــن،ایـــــــنبـــــــارِبیبـــــــاری،چـــــــهکـــــــرد...کولـــــــهامخالـــــــیوپشـــــــتم،گشـــــــتهامـــــــاپ
زندگـــــــیســـــــختاســـــــتومـــــــنقـــــــادربـــــــهدرکـــــــشنیســـــــتمازاَزلچانـــــــهزنـــــــیکـــــــردم،کـــــــهاهلـــــــشنیســـــــتم
ــن ــ ــ ــهرویِدوشِمـ ــ ــ ــدبـ ــ ــ ــچآمـ ــ ــ ــرزِپیـ ــ ــ ُـ ــریپ ــ ــ ــارِدَهـ ــ ــ ـــــــوشمـــــــنبـ ـــــــم،گشـــــــتیکجـــــــان ـــــــوددرعال هـــــــرچـــــــهغـــــــمب
ــــت ــ ــان،ازآنِتوسـ ــ ــ ــــتدرجهـ ــ ــیوآدمیـ ــ ــ ــــتآدمـ ــ لیـــــــکروز،گارشآدمیـــــــترا،زِمـــــــنیکبـــــــارهشســـــــتگفـ
غـــــــرقشـــــــد،هـــــــرچـــــــهانداختـــــــمخوبـــــــیدرآنگفـــــــتخوبـــــــیکـــــــن،دجلـــــــهراپـــــــرکـــــــنزِآن...
ـــــــوعخـــــــودتراخـــــــوبنیســـــــت ـــــــبهـــــــمن کاشمیگفـــــــتبـــــــهآنهـــــــاهـــــــم،قلـــــــبمـــــــنازچـــــــوبنیســـــــتگفـــــــتنشـــــــکنقل
ــــدهیاو ــ ــــومبنـ ــ ــــهشـ ــ ــــد،کـ ــ ــــنشـ ــــرچنیـــ ــ ــــدهیاودســـــــتتقدیـ ــ ــــرخنـ ــ ــــههـ ــ ــــئول،بـ ــ ــــنومسـ ــ ــــوممؤمـ ــ ــــهشـ ــ کـ
ــوم ــ ــ ــهیشـ ــ ــ ــنقرعـ ــ ــ ــنایـ ــ ــ ــاممـ ــ ــ ــهنـ ــ ــ ــر،بـ ــ ــ ــوردآخـ ــ ــ مـــــــومخـ همچـــــــون روزگار، دســـــــت بـــــــه بیفتـــــــادم و
او مخلـــــــوق اشـــــــرفِ باشـــــــم کـــــــه دنیـــــــا یـــــــاکـــــــهالگـــــــودرجهـــــــانبـــــــرســـــــایرمعبـــــــوداوآمـــــــدم
ازقضــــــــــــا،زادهایازقــــــــــــومِســــــــــــلیمانبشــــــــــــومقســـــــمتمبـــــــوددرایـــــــنبیـــــــن،مســـــــلمانبشـــــــوم
ــر ــ ــ ــومبشـ ــ ــ ــنقـ ــ ــ ــومخوبتریـ ــ ــ ــادهشـ ــ ــ ــرهومـ ــ ــ ــاتبصـ ــ ــ تـــــــابلکـــــــهزلطفـــــــشنشـــــــومراهـــــــیازخیـــــــر،بـــــــهشـــــــربـ
نشـــــــود پشـــــــیمان کاش، ای آمـــــــدم کـــــــه نشـــــــودحـــــــال گریبـــــــان از دورتـــــــر تـــــــا باشـــــــم، خـــــــوب
خـــــــودش مـــــــال بشـــــــوم بایـــــــد و دارم ــودشدوســـــــتش ــ ــ ــالِخـ ــ ــ ــهیسـ ــ ــ ــدِنمونـ ــ ــ ــوم،عبـ ــ ــ ــهشـ ــ ــ ــیکـ ــ ــ یعنـ
زمیـــــــن، روی مـــــــرا آورد اگـــــــر کـــــــه اجـــــــروقربـــــــیدادمـــــــراومقامـــــــمکـــــــرد،ثمیـــــــنشـــــــکرش
میکنـــــمکاریکـــــهگویـــــدنـــــازشـــــصتشکـــــهشـــــدهخالـــــقمـــــنحـــــــاالکـــــــهشـــــــدهفرصـــــــتیـــــــکخـــــــودینشـــــــاندادنمـــــــن

|فاطمهشریعتی،بهداشت۹۵|اهلش، نیسـتم ... | شعر |

یـــکنفـــرمـــاهراتعـــارفکـــردوســـــــِطتیرگـــــــیشـــــــبهایم
شـــد بـــاران ســـتاره اوکـــهقلـــبِمـــراتصـــرّفکـــردآســـمانم

ناگهـــاندِل،جرقـــهبـــارانشـــدازنگاهـــشکـــهنـــورمیباریـــد
اِختـــراعبـــزرگانســـانشـــدبـــرقرنگیـــنکمـــانچشـــمانَش

مـــوجموهـــایِمـــن،تاَلطـــمکـــردازنســــیمنگاهــــتاِیدریــــا
رویِدســـتکَســـی،تیمـــمکـــرددشـــِتگلهایروســـریحتّی

پرچـــمُصلـــحرانشـــانمـــیدادجنبشخندههایِ،شیرینت
ـــیشـــد ـــانچـــهانقالب اوکهدلرازِجا،تکانمیداددرخیاب

رویدســـتزنی،تلمباراســـتچــِـهغزلهـــاکـــهبعـــدرفتـــنتـــو
یکنفررابهمن،بِدهکاراستدســـتتقدیـــررانمیبخشـــم

مقصـــدِقلـــببـــیقـــرارمبـــاشمنبهیادتقصیده،میپوشم
اولیـــنوَآخریـــن،پناهَـــمبـــاششـــاهبیـــت،ترانـــهاَم،هســـتی

ناگھاِن »دل« | شعر | |محدثهزینلنیا،بهداشت۹6|



 شوخی قشنگی است، بیس خندیدیم
 بر عمر تباِه خود، ولی خندیدیم

ه، بیابان نشود دانشگاه
ّ

 َو الل
تا ساِل هزار قمری، خندیدیم

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند؛  آیا بود که 
دانشکده ای را بنا کنند؟ 

 کاری نو شعبه دیگری ندارد! 

تجارت با برند کاری نو؛ کاری نو برندی پر طرفدار

امیرحسین رحیمی

الهه استوار

سمانه دهقان

محدثه زینل نیا

تصویرمتن حرکت

بازدید از سـتاد محله محور منطقه عشایری 
بـا محوریـت مسـجد حمـزه.  باحضـور دکتـر 
نقـدی،  حجت االســـام یعقوبـی و سـرهنگ 
حـاج سـیروس دسـتان دبیـر  ســـتاد کرونـا

کــرونا و دیـــن؛ مقابلـــه با کــرونا با محوریـــت مســــاــجد| همراه با نهاد |

بازدیـــد دکتـــر نقـــدی معـــاون فرهنگـــی 
 دانشـــجویی و حجـــت االســـام یعقوبـــی 
تولیـــد  کارگاه  از  رهبـــری  نهـــاد  مســـئول 
البیـــت)ع(  اهـــل  مســـجد  در  دســـتکش  

کارگاه  و  محله محـــور  ســـتاد  از  بازدیـــد 
بـــا  بیـــت هللا  مســـجد  دســـتکش  تولیـــد 
حضـــور دکتـــر خالقـــی رئیـــس دانشـــگاه، 
نقـــدی دکتـــر  و  یعقوبـــی  حجت االســـام 

😅

😒

کامنت گردی

چند قدمی مسجد دانشگاه

اینستاگرام استریپ

به راننده ش
میخواد!


