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| علیرضــا مــروت،  پزشــکی  97 |  بــه چــه فکــر می کــرد؟! شــاید 
ــز و  درشــت و مــاهِ  ــا آنهمــه ســتاره های ری ــه ســقف قیرگــون ب ب
شــبهای کودکی روی پشــت بام  خانه محقر روســتایی شــان که 
خیــره بــه او نــگاه می کــرد و انــگار بــه ســمتش ُســر می خــورد یــا 
ّــه را می دیــد و خــودش را کــه دســتی بــه زیــر چانــه گذاشــته و  گل
بــه تــک درخــت تنهــای میــان دشــت تکیــه داده و ذهنــش پــر از 
ســوالهای کودکانــه اســت. چوپانــی هنــوز هــم در نظــر او متــرادف 

واژه خدادوســتی بــود و مایــه انــس بــا طبیعــت. 
حـــــاال اشـــــک در چشـــــمانش جمـــــع شـــــده بـــــود و آن هفـــــت 
حلقـــــه فیلـــــم را کـــــه از ورکانـــــه، همـــــدان تهیـــــه شـــــده بـــــود در 
دســـــت داشـــــت. در کل زندگیـــــش هدیـــــه ای بـــــه ایـــــن ارزش 

در یـــــاد نداشـــــت. 
آقای خبرنگار درست رو در رو و خیره با لبخندی عمیق و شوقی 
کودکانه نشسته و منتظر اولین جمله استاد، اما انگار استاد غرق 
در خیالی دور و دراز بود پس پرسید: "پروفسور نمی خواهید 

مختصری از زندگیتان را برای من بازگو کنید؟ "
ایـــن پرســـش، توفیـــق موســـیوند را از میـــان شـــب های کودکـــی 
و خاطـــره عیـــد نـــوروز و پـــدر و مـــادر و خواهـــران بیـــرون کشـــید و 
بـــه حـــال آورد، نشســـته در دفتـــرش در کلینیـــک پزشـــکی اتـــاوا. 
نفســـی عمیـــق کشـــید، از کجـــا شـــروع می کـــرد؟ از چوپانـــی 
ـــا مهندســـی کشـــاورزی دانشـــگاه تهـــران، از بورســـیه  ـــه پـــدر ی گل
دانشـــگاه آلبرتـــای کانـــادا و ظرف شســـتن شـــبانه و یادگیـــری زبان 
یـــا مهاجـــرت بـــه اوهایـــو کالیفرنیـــا، از رهـــا نشـــدن از پرســـش ها و 
رمـــز و راز هـــای عمیـــق دربـــاره انســـان و هســـتی یـــا کشـــیده شـــدن 

بـــه ســـمت تحصیـــل پزشـــکی وقتـــی ســـنش از چهـــل گذشـــته؟! 
ـــگار،  ـــه خبرن ـــود ک ـــن پرســـش ها و خاطره هـــا گمشـــده ب ـــان ای می
غـــرق در تواضـــِع اســـتاد، پرســـید: "چطـــور ایـــده اختـــراع قلـــب 

ـــه ذهـــن شـــما رســـید؟ " مصنوعـــی ب
ایـــن بـــار پاســـخ دادن برایـــش آســـان تر می نمود:"مـــن بســـیار 
ام کـــه در ســـنین مختلـــف جوانـــی،  انســـان هایی را دیـــده 
نوجوانـــی، میـــان ســـالی و پیـــری دچـــار ســـکته قلبـــی می شـــوند و 
می میرنـــد. ایـــن جملـــه بســـیار تلـــخ و ســـختی اســـت هنگامی کـــه 
دکتـــر می گویـــد کـــه قلـــب شـــخص بیمـــار از کار افتـــاده اســـت و 
ـــد و مـــن بســـیار  ـــه صـــورت طبیعـــی و خـــوب کار نمی کن دیگـــر ب
ـــه  ـــا ب ـــی شـــد ت ـــن دلیل ـــر و ناراحـــت می شـــوم و همی بســـیار متاث

ـــزرگ باشـــم." ـــن مشـــکل ب ـــرای ای ـــک راه حـــل ب فکـــر ی
ــرق  ــاره غـ ــبکه کانادایـــی دوبـ ــگار شـ ــد از خداحافظـــی خبرنـ بعـ
در  خاطره هایـــی شـــد کـــه گـــپ کودکانـــه اش در شـــبهای 
نـــاآرام زندگـــی او را شـــاد می کـــرد. دوبـــاره در فکـــر زادگاهـــش 
فرورفـــت. ســـال 13۸1، بعـــد از 37 ســـال بـــرای شـــرکت در 
همایـــش بیـــن المللـــی بـــو علـــی ســـینا بـــه ایـــران رفتـــه بـــود 
آنجـــا از اشـــتیاقش بـــرای بازگشـــت بـــه وطـــن گفـــت؛ "آمـــده 
ــفندها  ــه گوسـ ــم و گلـ ــه بزنـ ــم، ورکانـ ــه زادگاهـ ــری بـ ــا سـ ام تـ
را ببینـــم و بـــه آســـمان صـــاف و پـــر ســـتاره خیـــره بشـــوم و 
بـــار دیگـــر بـــه ســـال های دور کودکـــی ام بازگـــردم و آن نقطـــه 
عزیمتـــی را بیابـــم کـــه هرگـــز فراموشـــش نکـــرده و نمی کنـــم. 
ــا یـــاد کودکـــی آرامـــش پیـــدا می کنـــم. آنجـــا  راســـتش مـــن بـ
هـــم همیشـــه دنبـــال خاطراتـــی بـــوده ام کـــه در دنیـــای مـــدرن 

و پیچیـــده بـــه مـــن آرامـــش بدهـــد کـــه آنهـــا را در چوپانـــی و 
درهمـــان شـــب های مهتابـــی می یافتـــم. چوپانـــی انســـان را 
بـــه اصـــل خـــود و خـــدا و طبیعـــت نزدیـــک می کنـــد. "و از 
ـــه شـــخصی و از  ـــا هزین ـــرای ســـاخت بیمارســـتانی ب ـــش ب میل
رســـالتش بـــرای نجـــات همـــه انســـان ها. باالخـــره وقتـــی بـــه 
ـــه  ـــه ظاهـــر ورکان ـــی دســـتی ب ـــدک مدت روســـتا برگشـــت، در ان
کشـــید، خیابان هـــا را صـــاف کـــرد و پشـــت بام هـــا را چراغانـــی. 
می کـــرد،  نـــگاه  اتاقـــش  دیـــوار  بـــه  مطمئـــن  و  آرام  حـــاال 
ــه پـــاس بیـــش  ــای بـــزرگ و کوچـــک، بـ ــر از قاب هـ ــواری پـ دیـ
از 140 اختـــراع پزشـــکی و مقام هـــای علمـــی  و پژوهشـــی 

مختلـــف.  دانشـــگاه های 

توقفـــــــی بـــــــه مثابـــــــه حرکـــــــت... 
| فاطمــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــعیدی زاده، پزشــــــــــــــــــــــــکی 96 |

َّهُ لِلْكَافِرِيَن َعلَی الْمُؤْمِنِيَن َسبِياًل" )نساء، ۱۴۱(  "وَلَنْ يَجَْعلَ الل

میلیون  ونیم  یک  حاوی  ایرانی  نفتکش  پنج  پیش  چندی 
بشکه سوخت یکی پس از دیگری حرکت خود را به سمت 

آبهای آزاد اقیانوس اطلس و دریای کارائیب آغاز کردند. 
ونزوئال کشوری است که با توجه به تحریم های ایالت متحده 

چندیست با بحران شدید بنزین مواجه شده است. 
بــا راه انــدازی پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس بــا ظرفیــت تولیــد 
میلیون هــا لیتــر بنزیــن در روز، کشــور در شــرایط بــا ثباتــی بــرای 
تولیــد ایــن فــرآورده قــرار گرفتــه وظرفیــت خوبــی بــرای صــادرات 

آن ایجادشــده اســت. مطالعه بیشــتر |  ایســنا
خبرگـــزاری بلومبـــرگ در نیویــــــــــورک گـــــــــــزارش داده شـــــــــرکت 
هواپیمایـــی ماهـــان پـــس از انتقـــال تاسیســـات پاالیشـــگاهی بـــه 
ونزوئـــال، نـــه تـــن طـــال بـــه ارزش پانصـــد میلیـــون دالر را وارد 
مرزهـــای جمهـــوری اســـالمی کرده اســـت. )گرچـــه صـــدق ایـــن 
خبـــر از ســـمت مقامـــات دولتـــی ایـــران تاییـــد نشـــده اســـت امـــا 
ـــادل  ـــران و تب ـــاز شـــدن خـــط صـــادرات ای آنچـــه مســـلم اســـت ب

کاال میـــان دوکشـــور و کمـــک بـــه اقتصـــاد دو کشـــور اســـت(
کشــور مــا در حــال حاضــر در شــرایط نامطلــوب اقتصــادی 
وتحریم هــای بــی ســابقه قــرار دارد و ایــن معاملــه میتوانــد یــک 

موازنــه برد_بــرد بــرای دو کشــور محســوب شــود. 
حـدود ده مـاه پیـش زمانیکـه دولـت بریتانیـا کشـتی "گریـس1" 
بـرای  نفـت  حمـل  اتهـام  بـه  الطـارق  جبـل  تنگـه  در  را  ایـران 
کـرد  توقیـف  بـود  اروپـا  اتحادیـه  کـه تحـت تحریـم  سـوریه ای 
دولـت پانامـا کـه یکـی از معتبرتریـن پرچم هـای کشـتیرانی را 
داراسـت حق اسـتفاده از پرچمش توسـط نفتکش های ایرانی 
را سلب کرد و ایران هم برای ادامه مسیر نام نفتکشش را به 
"آدریـان دریـا" تغییـر داد تـا دوبـاره بتوانـد در آب هـای آزاد تردد 
کند، البته این اقدام دولت بریتانیا با پاسخی مشابه از سمت 

جمهـوری اسـالمی رو بـه رو شـد. مطالعـه بیشـتر | ایرنـا
امروز حضور نفتکش های ایرانی در سواحل ونزوئال مقدمه ترسیم 
و تثبیت یک معادله تاریخیست که اذعان دارد ایالت متحده و 
اتحادیه اروپا اگر خواهان ادامه حضورشان در تنگه هرمز هستند 
باید امنیت ایران در آب های بین المللی را به رسمیت بشناسند. 

اما این پیشران شدن در آب های بین المللی هرچند در ظاهر 
نظامی و  باطنی  اما  میرسد  نظر  به  دیپلماتیک  و  اقتصادی 
امنیتی دارد؛ ما اگر دیروز در پاسخ به اقدام بریتانیا نفتکشش 

را توقیف نمیکردیم، امروز نمیتوانستیم خط ترانزیت صادرات 
خود را به چند صد کیلومتری واشنگتن گسترش دهیم. 

حرکـت نفتکش هـای ایرانـی بـا وجـود تهدیدهـای ترامپ حاوی 
این پیام مهم و راهبردی است که ایران، پس از ترور و شهادت 
از مرزهـای خاورمیانـه فراتـر رفتـه  "سـردار قاسـم سـلیمانی" 
و آنچـه درحـال رسـیدن بـه ونزوئالسـت پیـش از آنکـه بنزیـن 
باشـد نمـاد غـرور ملـی و ثمـره مقاومـت و حـاوی ایـن پیـام مهـم 
ایـران بعنـوان یـک قـدرت نوظهـور متحـدان  اسـت کـه وقتـی 
مسـیر  انتهـای  تـا  پـس  نمی گـذارد  تنهـا  را  خـود  اسـتراتژیک 

حامی متحـدان ایدئولوژیـک خـود باقـی خواهـد مانـد. 
بایــد در ذهــن  قــدرت،  براســاس موازنــه جدیــد  امــا درآخــر 
دشــمنان حــک شــود کــه حرکــت آزادانــه در آب هــای بین المللــی 
بخشــی از حقــوق مســلم هــر ملتــی در مالکیــت و حاکمیــت بــر 
دارایــی هایــش اســت و اراده ای کــه برآمــده از ایمــان باشــد بــر هر 

قــدرت پوشــالی غالــب اســت... 
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خبر کوتاه ست و غرورآفرین: »نفتکش های ایرانی یک به یک 
در سواحل کاراکاس پهلو میگیرند.«

دارند.  مؤلفه های مشترکی  مقاومت  باب  در  ونزوئال  و  ایران 
و  آمریکا  جانب  از  استثمار  و  استعمار  شاهد  روزی  دو،  هر 
دولت های غربی بوده اند، هر دو، ذلت و له شدِن هویت را 

برنتابیده اند و هر دو تمام قد در برابر استکبار ایستاده اند. 
ریشــه فــروش بنزیــن و مــواد اولیــه پاالیشــگاهی بــه ونزوئــال را 
بایــد در یــک دهــه پیــش و نقطــه ای جســت و جــو کــرد کــه 
آمریــکا بــا خیــال واهــِی بــه صفــر رســاندن بنزیــن در ایــران و در 
پــی آن ایجــاد نارضایتــی و نهایتــا آشــوب و اغتشــاش، تحریــم 
امــا خوشــبختانه آن زمــان هنــوز   ایــران را کلیــد زد  بنزینــی 
منطــق ســازش و مذاکــره بــا کدخــدا در ایــران حاکــم نشــده 
نبــود بلکــه منطــق مقاومــت هوشــمندانه و شــروع بــه تأســیس 
پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس، ایــران را از مصــرف کننــده محض 
بنزیــن بــه تولیــد کننــده و صــادر کننــده بنزیــن تبدیــل کــرد. همــان 
منطقــی کــه رهبــر معظــم انقــالب بارهــا بــر آن تاکیــد داشــته اند 
ــران نخواهــد  ــرای ای ــه تنهــا ســودی ب کــه خــام فروشــی نفــت ن
داشــت؛ بلکــه در دراز مــدت آســیب های جبــران ناپذیــری هــم 
بــه کشــور وارد خواهــد کــرد. از ایــن رو بایســتی نــگاه  ویــژه ای بــه 
صنایــع پاالیشــگاهی و پتروپاالیشــگاهی داشــت. نگاهــی کــه 
متاســفانه همــواره از دیــد برخــی مســئولین صاحــب منصــب 
در مقاطــع مختلــف پنهــان بــوده و نمونــه بــارز آن دوران وزارت 
ــرِ همیشــه نفــت اســت کــه در طــول 14 ســال تکیــه  آقــای وزی
ایشــان بــر کرســی وزارت نفــت هیــچ پاالیشــگاهی بطــور  کامــل 
بــه بهــره بــرداری نرســیده و پروژه هــای پاالیشــگاهی همــواره بــا 
حرکــت الکپشــتی همــراه بــوده اســت. متاســفانه ایــن دیــدگاه 
خــام فروشــی  در دوران تحریم هــای نفتــی هــم ادامــه پیــدا 
کــرده اســت کــه موجــب محــروم کــردن کشــور از ســتاره های 
ــه  ــه گفت ــه ب ــوده ک ــارس ب ــج ف درخشــانی همچــون ســتاره خلی
مدیــران آن میانگیــن ســنی مهندســان ایــن پاالیشــگاه تنهــا 32 

ســال میباشــد. 
ــه  ــود کـ ــدان میشـ ــا دوچنـ ــت آنجـ ــق مقاومـ ــیرین منطـ ــم شـ طعـ
بـــا عبـــور مقتدرانـــه نفتکش هـــای ایرانـــی بـــا پرچـــم جمهـــوری 
اســـالمی ایران )نـــه بـــا کشـــتی ها و پرچم هـــای اجـــاره ای!( از آب هـــای 
تحـــت ســـیطره ارتـــش تروریســـتی آمریـــکا، قایق هـــا و کشـــتی های 
نظامـــِی دزدان دریایـــی کارائیـــب تنهـــا می تواننـــد از ایـــن عبـــور 
مقتدرانـــه ســـان ببیننـــد و جهـــان شـــاهد مخابـــره پیام هایـــی دلنـــواز  
از جانـــب کشـــورهایی باشـــد کـــه نمیخواهنـــد روزگارشـــان را بـــا بیـــم 
از قدرت هـــای پوشـــالی و زانـــو زدن در برابـــر امپریالیســـم ســـر کننـــد 
امـــا هنـــوز هســـتند افـــراد و رســـانه هایی کـــه گـــوش هایشـــان فقـــط 
عـــادت بـــه شـــنیدن تحقیـــر و زبـــان و قلمشـــان عـــادت بـــه همراهـــی 

بـــا تریبون هـــای اســـتکبار دارد. 

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

َّهُمْ ُسبُلَنَا... "]1[ َّذِيَن َجاهَُدوا فِينَا لَنَهْدِيَن "وَال
قدیم هــا فکــر می کــردم کــه پاســخ تمــام ســوال هایم در اســتدالل ها 
پنهــان شــده، فکــر می کــردم کــه درمــان شــبهات، مشــکالت دیــن 
مداری را حل می کند. اما وقتی نســیمی از فلســفه به مغزم وزید، 

فهمیــدم کــه ایــن همــه نــه راه، کــه بیراهــه بوده اســت. 
از علمــای علم-یــا در واقــع شــبه علــم! - موفقیــت و انگیــزش، یــاد 
گرفتــم کــه عادت هــا نــه فقــط کارهایــی هســتند کــه در ناخــودآگاه 
مــا رخنــه کــرده و بــدون فکــر آنهــا را انجــام می دهیــم. کــه همیــن 
کارهــای بــه ظاهــر ســاده، مســیر زندگــی مــا را می ســازند و بــه افکار 
مــا جهــت می دهنــد. شــاید اثرشــان را در ثانیه هــا و روزهامــان 
حــس نکنیــم، امــا مــاه و ســالی کــه بگذرد تازه تاثیرشــان مشــخص 

می شــود. شــاید خوانــدن چنــد صفحــه کتــاب در طــول روز چنــدان 
اثــری روی حجــم دانایــی و آگاهــی مــا نگــذارد امــا وقتــی همیــن 
عــادت مثــل بــال زدن پرنــده کــه مــدام تکــرار می شــود، تــداوم پیــدا 
کنــد، مــا را بــه مقصــد می رســاند کــه "دانایــی تواناییســت. "، از 
نــگاه علــم عصــب شناســی هــم ثابــت شــده کــه حــدود 95 درصــد 
فعالیت هــای مــا ریشــه در ناخــودآگاه دارد، یعنــی کارهایــی کــه در 
طــول زمــان آنقــدر تکــرار شــده کــه دیگــر هربــار  بــه دلیلشــان فکــر 

نمی کنیــم. ]2[
وقتــی نمــاز هایــم اول وقــت نبــود و به جماعت نمی خواندم، همین 
کــه قــرآن را بیخیــال شــدم و بــه کلماتــش فکــر نمی کــردم کــم کــم 
شــبهات و پرســش ها پیدایشــان می شــد و مــن بایــد بــرای رســیدن 

بــه جــواب، عــرق روح می ریختــم و غــذای روح می خــوردم. در 
احادیــث معصومیــن هــم چلــه گرفتــن زیــاد تکــرار شــده و فرمــوده 
انــد کــه کاری را چهــل روز انجــام بدهیــد، یــا انجــام ندهیــد. شــعاری 

شــد؟ ! ! ! ]3[
از علمـــای همـــان علـــم یـــک مطلـــب دیگـــر هـــم یادگرفتـــم. اینکـــه بـــه 
جـــای حـــذف یـــک عـــادت، روی جایگزیـــن کـــردن عادت هـــا حســـاب 
ـــم. اگـــر کســـی عـــادت داشـــته کـــه شـــبانه روز 5 ســـاعت در  ـــاز کن ب
اینســـتاگرام بچرخـــد، مســـلما خیلـــی ســـخت اســـت کـــه بخواهـــد 
بـــه راحتـــی ایـــن عـــادت را کنـــار بگـــذارد و حتـــی اگـــر اپلیکیشـــن را 
حـــذف هـــم بکنـــد چـــه بســـا کـــه در مقابـــل وسوســـه نصـــب دوبـــاره 
ــه  ــا مطالعـ ــادت  بـ ــن عـ ــر همیـ ــا اگـ ــد. امـ ــت کنـ ــد مقاومـ آن نتوانـ
جایگزیـــن شـــود خیلـــی راحت تـــر می شـــود بـــه جنـــگ ایـــن غـــول 

ســـرگرمی رفت! 
یــک نکتــه دیگــر کــه بنظرم می رســد این اســت که هیــچ کس یک 
روزه تغییــر نکــرده. همــان ضــرب المثــل معــروف راه هفتــاد ســاله 
را نمی تــوان یــک شــبه پیمــود. یــک مســیر طــی شــده را می تــوان 

برگشــت امــا در راه نرفتــه نمی تــوان دوربرگــردان زد. 
برگردیــم بــه آیــه اول مطلــب، خــدا در قــرآن گفتــه کــه هرکــس در 
راه او تــالش کنــد، بــه مســیرهایش هدایــت می شــود. از پیامبــر 
خــدا روایــت شــده کــه هرکــس بــه آنچــه می دانــد عمــل کنــد، خــدا 
دانــش آنچــه کــه نمی توانــد بیامــوزد را بــه او ارزانی می کنــد. ]4[ اگر 
همین کارهای ســاده ای را که می دانیم درســت انجام دهیم، رفته 

رفتــه راه بــرای کارهــای بزرگتــر بــاز می شــود. 
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محمـــــــد راضـــــــی، کارمنـــــــد نمونـــــــه دانشـــــــگاه علوم پزشـــــــکی فســـــــا و اســـــــوه ی اخـــــــالق آســـــــمانی شـــــــد

وحــت شــاد جهـــادی! ر

سلام

ــــــی، مســــــئول گــــــروه جهــــــادی  حجت االســــــالم حمیدرضــــــا داراب
ــــــام خــــــدای جهادگــــــران ــــــه ن حرکت المحرومیــــــن ب

محمد راضی در سال 1353 در خانواده ای معتقد به اصول دینی 
و از نظر مالی متوسط دیده به جهان گشود. او تحصیالت ابتدایی 
تا دیپلم را در روستای صحرارود گذراند و بعد از آن به خدمت 
سربازی رفت. وی پس از آن که شغل های متعددی را امتحان کرد 
در نهایت در سنین بیست و اندی سالگی به استخدام حراست 
بیمارستان شریعتی و سپس حراست دانشگاه علوم پزشکی 
شهرستان فسا در آمد و بعد از اینکه در میان همکاران خود به 
امین بودن و راستی و درستی معروف شدْ مسئولین وقت، پست 
تدارکات و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی را به وی سپردند که تا 

آخرين لحظه به بهترین نحو این پست را اداره کرد. 
محمد از همان سنین نوجوانی به ورزش عالقه ی شدیدی داشت 
که با راهنمایی مربیان، کاراته را از همان سنین آغاز نموده بود 
که الحق و االنصاف خیل شاگردان مؤدب و با اخالقی را تحویل 
جامعه ی ورزشی شهرستان و کشور داده بود. بارها با او که صحبت 
می کردم، از بین حرف هایش متوجه می شدم که باشگاه ورزشی 

بیشتر بهانه بود و محمد در اصل به فکر کار تربیتی و فرهنگی 
روی سنین نوجوان و حتی نونهال بود، عالوه بر این بچه هایی 
که خانواده ی ضعیفی داشتند را، چه از نظر مالی و چه از نظر 
فرهنگی، شناسایی می کرد و زیر نظر می گرفت، ساعت ها و روزها 
و ماه ها وقت می گذاشت تا آن نوجوان خدایی نکرده راه زندگی را 
اشتباه نرود، به همین خاطر بود که در زمان شیوع بیماری کرونا 
چنان تشييع جنازه ی با شکوهی برگزار شد که بی سابقه بود؛ پیر 

و جوان و زن و مرد گریه می کردند. 
یکی از اهداف بلندمدتی که گروه جهادی حرکة المحرومین برای 
مجموعه خود تعریف کرده، این است که عالوه بر محرومیت زدایی 
در شهر و استان خود، در جای جای ایران عزیزمان محرومیت زدایی 
می کند، در طول سال در شهرستان و استان محرومیت زدایی 
انجام می دهد و در ایام عید و تابستان به استان های محروم 
سفر می کند و در آنجا این کار را انجام می دهد. اگر خدای نکرده 
اتفاقی برای کشور عزیزمان می افتاد و یا حادثه ای پیش  می آمد، 
که  است  گروه هایی  اولین  از  المحرومین  حرکة  جهادی  گروه 
برای خدمت به هم وطنان و  کمک به آسیب دیدگان به منطقه 
اعزام می شوند. محمد آقا وصف گروه جهادی حرکة المحرومین 
را شنیده بود در نوروز 95_96 که قصد عزیمت به سیستان و 
بلوچستان داشتیم با وجود اینکه لیست افراد تکمیل شده بود 
محمد با اصرار زیاد با ما آمد و با از خود گذشتگی های زیادی که 
از خود نشان داد در سالهای بعد حتی عضو اصلی شورای مرکزی 
گروه جهادی حرکة المحرومین شد و خدمات و یادگاری های مادی 

و معنوی زیادی در جای جای ایران عزیزمان به جای گذاشت که 
اگر بخواهم یک نمونه مثال بزنم زلزله ی کرمانشاه بود که محمد 
آقا مسئولیت اکیپ عمرانی را به عهده گرفت.همان موقع به یاد 
دارم که فرماندهی وقت سپاه پاسداران انقالب اسالمی به کرمانشاه 
آمده بود و وصف روستایی که گروه جهادی حرکة المحرومین در 
آن مشغول بودند را شنیده بود که بچه های گروه گل کاشته بودند. 
ایشان به آنجا آمدند و آن روستا به عنوان روستای نمونه شناخته 
شد. بچه های عمرانی در آن روستا ظرف سه هفته هفتاد حمام 
و سرویس بهداشتی ساختند، یعنی برای تمامی مردم آن روستا و 
تقریبا تمامی مردم روستا را اسکان دادند که این را مرهون تالش های 
اکیپ عمرانی با مدیریت جهادی مرحوم آقای محمد راضی بودیم. 

روحش شاد و یادش گرامی باد. 
برای حقیر محمد آقا یک الگوی خدمت و اخالق است. از نظر بنده 
او همانند شهدا زندگی کرد و مثل شهدا از دنیا رفت. برای بنده 
محمد آقا شهید است که شهادت به تیر و ترکش خوردن نیست. 

و در آخـــر از خداونـــد متعـــال می خواهـــم بـــا صـــالح و مصلحـــت 
خـــودش هـــر چـــه ســـریع تر مـــرا بـــه رفیـــق شـــهید و عزیـــز خویـــش 
برســـاند و عاجزانـــه و ملتمســـانه از محمـــد آقـــا می خـــوام بـــه حرمـــت 
ـــه حـــق آن تالش هـــا و  ـــار هـــم بودن هـــا در لحظـــات ســـختی و ب کن
بـــی خوابی هـــا و روضه هـــا و اشـــک هایی کـــه بـــا هـــم بـــرای فقـــر و 
گرفتـــاری مـــردم ریختیـــم و بـــه احتـــرام اشـــک آن یتیم هایـــی کـــه 
ـــه  ـــه و ســـرپناه ســـاختیم مـــرا هـــم شـــفاعت کنـــد و ب برایشـــان خان

خیـــل شـــهدا برســـاند. 

الگوی خدمت

آماده ای؟!

| زندگی نامه  |  + یادداشت

| دل نوشته | 

ســـــــــــعید رحیمـــــــــــی، پزشـــــــــــکی 96 
بـــه نـــام خدایـــی کـــه صـــالح بندگانـــش 
رو بهتـــر می دونـــه و بندگانـــش رو بـــه 
وســـیله هـــم امتحـــان می کنـــه. مثـــال 
امتحـــان شـــدن در نبـــود و فـــراق یـــک 

دوســـت یـــک بـــرادر. 

آشنایی  هست  یادم  که  اونجایی  تا 
من و محمّدآقا برمیگرده به یه اردوی 
جهادی که قرار بود با هم بریم و آخرش 
هم توفیق نشد، و ازون موقع بود که 
می دیدیم  رو  همدیگه  وقتی  مدتی  تا 
محمدآقا با حالت شوخِی جدی طوری 

میگفت؛آماده ای، ما حرکتیم. 
آدم وقتی می دیدش دوست داشت یخ 
دلهره هاشو با خنده های گرم صورتش 
و حرارت آرامش بخش صداش بشکنه 
و احتماال همین بود که باعث می شد 
گاهی شنوای درد دالم باشه تو فاصله 

کوتاه مسجد و ساختمون اداری. 
یـــه چندبـــاری هـــم بـــرای مقدمـــات ســـفر 
کربـــال مزاحمـــش شـــدم، و برادرانـــه هـــم 
ــت  ــم گفـ ــم بهـ ــار هـ ــه بـ ــرد، یـ ــم کـ کمکـ
رفتـــی کربـــال بـــه نیابـــت از مـــن دو رکعـــت 

نمـــاز بخـــون. 
محمـــد آقا من که نرفتـــم ولی اگر رفتم 
حتمـــا روی چشـــم، راســـتی از حاال که 
تـــو خونه نشســـتم وقتی بـــه لحظه ای 
فکـــر میکنم که قـــراره بیام دانشـــگاه و 
نبینمت خاطرم آزرده میشـــه. دعامون 

کـــن کاکا... یاعلی مدد. 

محمد حســـین گلســـتانی، علـــوم آزمایشـــگاهی 96
بـه  دیـدم  رو  راضـی  مرحـوم  کـه  بـار  اولیـن  یادمـه 
قـدری لبخنـد روی چهره شـون بـرام آرامش بخـش و 
دوست داشـتنی بـود کـه از اون بـه بعـد بارهـا بـه دالیـل مختلـف بـه دفترشـون میرفتـم کـه حتـی شـده فقـط یـک 
احوال پرسـی سـاده کنم و اون آرامش رو دوباره بگیرم. ایشـون مصداق واقعی آیات ابتدایی سـوره مؤمنون بودند؛ 
خضوع و خشوع، تالش در راه خدا برای کسب رضایت معبود حقیقی، اخالق پسندیده، متانت و یتیم نوازی از 
صفات بارز ایشـون بود که همه ما ایشـون رو تحسـین می کردیم. امیدوارم راه ایشـون توسـط همه ما دنبال بشـه. 
دل من که خیلی برای خنده ها و محبت های بی دریغ ایشون تنگ میشه. ان شاءهللا با اولیاءهللا همنشین باشند. 

آرامش| دل نوشته | 
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فیلمی از حضور مرحوم 
راضی در زمان زلزله 

کرمانشاه

کلیک یا لمس کنید

http://8upload.ir/uploads/f146767097.mp4
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ایده این طرح چگونه در ذهن تون شکل گرفت؟  آیا قبال جایی 
سابقه داشته؟ 

ایده اش از مشاورین جوان استانداری اومد، بعد یکم تحقیق در 
موردشون کردم و به نتیجه رسیدم میشه توی سطح دانشگاه 
هم انجامش داد. توی دانشگاه ها به این صورت نه، بعضی 
جاها سابقه داشت که وظیفشون همپوشانی با شورا های صنفی 
داشت. ساختارش دقیقا یک نمونه کوچکی از هیئت رئیسه 

بود، با همون ترکیب بجز قسمت نمایندگی نهاد رهبری. 
میزان اختیارات چقدر بود؟ 

میزان اختیاراتش بسته به معاونتی داشت که بچه ها باهاشون 
کار میکردن، اینا مشاورین بودن، هدفشون این بود که بهشون 
کنن،  تحقیق  موردش  در  افراد  این  تا  بشه  داده  ماموریت 
این نوع فعالیت بخوبی توی معاونت آموزشی انجام شد، ولی 
بعضی قسمت ها به این باور نرسیدن که دانشجوها میتونن 
پاسخ  به دنبال  مساله  مورد  در  جستجو  و  کردن  سرچ  با 
مناسب بگردن. هدف این بود که ایده هایی رو دانشجوها بدن 
و مسئولین با تجربه ای که دارن و علمی که دارن در مورد ایده ها 

تصمیم بگیرن. 
دلیل شکست این طرح پر سر و صدا که مخصوصا سال 96 

خیلی  روی اون مانور داده شد رو چی میدونین؟ 
این ایده از اول شروع کار با مشکل روبرو شد، مثل فشارهایی 
کـه نهادهـا، کانون هـا، انجمن هـا و... وارد میکـردن روی ایـن کـه 
عضـوی درون اون داشـته باشـن و سـوگیری های سیاسـی تـوی 
اون بشـه، از یـه طـرف دیگـه بعضـی از مسـئولین سـنگ های 
زیادی جلوی پای بچه ها مینداختن و یا این که اونا رو مشارکت  

نمیدادن. 
در مورد این فشارها لطفا بیشتر توضیح بدین

درواقع برخوردهایی که باعث دلسردی بچه ها شد برخوردهایی 
مسئولین.  برخی  هم  و  بود  دانشجوها  از سمت  هم  که  بود 
فشار هایی که از تعداد اندکی از مسئولین بود که بیشترش بخاطر 
عدم اعتماد کامل به تصمیم گیری بدنه دانشجویی بود در زمانی 

که منافع خود دانشجو ها در خطر باشد
آیـا از سـمت دفتـر نهـاد رهبـری ]سـابق[ هـم فشـار و یـا دخالتی 

صـورت گرفت؟ 
برای حضور عضوی از نهاد در هیئت رئیسه پافشاری هایی 
صورت گرفت که با ذکر دلیل مخالفت شد و مسائل دیگه ای 

هم بود که ترجیح میدم در موردش حرف نزنم. *
استعفای دسته جمعی صحت داره؟ 

اومد و یک سری  اون زمان یک سری مشکالتی پیش  توی 
برخوردهایی شد که بچه ها رو دلسرد کرد، توی قسمت معاونت 
آموزشی کارهای بسیار زیادی شد ولی بعد از چند تا برخورد 
نامناسب از طرف تعدادی از زیرمجموعه های برخی معاونت ها 
دیگه فعالیت ها کمتر شد که در انتها به استعفا کشیده شد. 
ولی بعد از استعفا، تعدادی از ما هنوز همکاری هامونو با جناب 
آقای دکتر غالمپور ادامه دادیم که این فعالیت ها با پیشنهاد 
خود ایشون است و بدون این که گین )سود( خاصی واسه 
بچه ها داشته باشه یا حکمی یا هزینه ای به بچه ها داده بشه، 
تنها به دلیل اون احساس مسئولیتی که نسبت به اطراف و 
دانشگاه و ارادت و عالقه ای که به دکتر خالقی و دکتر غالمپور 
داریم. یا در قسمت معاونت پژوهشی با حضور خانم دکتر 
حسین زاده فعالیت های خوبی شکل گرفت که این فعالیت ها 

و همکاری ها هنوز ادامه  دارد. 
اندیشی  آزاد  از یک کرسی  نمادی  اتاق فکر میتونست  این 
باشه، ولی در اندک قسمت هایی بعضی افراد گارد میگرفتن 
در برابر نقد های منصفانه و ناصحانه دانشجویان؛ اما همیشه 
حمایت های ریاست محترم دانشگاه را داشتیم. یا در سطح 
پایین تر حمایت معاونین دانشگاه مثل دکتر غالمپور، دکتر 
فرجام و جناب آقای دکتر نقدی و حتی حمایت هایی از سوی 

معاونت محترم توسعه و رئیس دفتر فعلی ریاست دانشگاه. 
اون زمان که این گروه فعالیت داشت تونست فایده ای به حال 

دانشجویان داشته باشه؟ 

بله این موضوع فایده های زیادی برای دانشجو ها هم داشت. 
دوستان ما سعی میکردن با عدالت خواهی، جسارت، نوآوری، 
اصالح امور و خالقیتی که داشتن فعالیت هایی رو در جهت رفاه، 

آموزش و پژوهش دانشجویان انجام بدن. 
موافــق تشــکیل دوبــاره ایــن "ه یئــت رئیســه جــوان" بــا گــروه 

جدیــدی هســتین؟  
بله حتما موافق تشکیل مجدد این هیئت رئیسه هستم، چرا 
که زمینه ایجاد تحول در دانشگاه را فراهم میکنه. این عالوه بر 
بحث مشورتی که داره باعث تربیت مدیران و خدمتگزاران آتی 
نظام سالمت میشه. جوانان افرادی پر انرژی و با ایده های خوب 
هستن، امروزه باید راه رو برای جوانان آسان کرد، بخاطر این که 
آینده کشور در دست این افراد هس، و چه بهتر که از همین 

االن با کار کردن و مدیریت آشنا بشن
برفـــــرض تشـــــکیل مجـــــدد، پیشـــــنهادتون اینـــــه کـــــه 

چطـــــوری باشـــــه؟ 
با توجه به حمایت هایی که دکتر خالقی میکنن از جوانگرایی، 
مشورت، شادابی و نیک اندیشی دانشجوها به نظرم این اتاق 
باشه کاری بسیار نیک و  ایشون  فکر فقط در زیرمجموعه 
مناسب است. و با هدف ماموریت گرایی باشه، به این صورت 
که یک مسئله را عنوان کنند و بعد اون گروه مشورتی به دنبال 

راهکار بگردن. 
رونـــد هییـــت رییســـه جـــوان اینطوریـــه کـــه یـــه چیـــزی رو بهـــش 
میگـــن مســـیوالن و  میـــره پیگیـــری میکنـــه یـــا یه چیـــزی رو میگه 
ـــا هـــر دو؟  چـــون لفـــظ  ـــا دیگـــران و مســـیوالن پیگیـــری کنـــن ی ت
هیئـــت رییســـه در ظاهـــر شـــأنیت ی رو بـــه افـــراد میـــده کـــه حتـــی 
جاهایـــی بـــازوی اجرایـــی هـــم باشـــن عـــالوه بـــر مشـــورتی. یـــه 
مثـــال میزنـــم: جایـــی کـــه منفعـــت دانشـــجو در تضـــاد بـــا منفعت 
فالن معاونت باشـــه آیا هییت رییســـه جوان میتونه در موضع 
حمایـــت از دانشـــجو در چارچـــوب قانـــون وارد عمـــل بشـــه؟  بـــه 
نظـــرم میـــاد اســـمش غلط انـــدازه و ایـــن تصـــور رو ایجـــاد میکنـــه 
کـــه اعضـــای هییـــت رییســـه جـــوان اختیـــارات وســـیعتری داشـــته 
باشـــن.  و یـــک ســـوال دیگـــه: آیـــا اساســـنامه ای وجـــود داره بـــرای 

ایـــن طـــرح؟  
هردوتا مورد میتونه باشه. ولی بیشتر نقش یک اتاق فکر رو 
داره. هدف این بود که قانون رعایت بشه، به این معنی که هرجا 
هر مشکلی باشه هیئت رئیسه جوان قوانین رو مطالعه کنه و 
موارد الزم رو به مسئول باال دستی یادآوری کنه. قرار نیست 
کسی خالف قانون انجام بده که اینجوری بخوان گارد بگیرن، 
هر مسئولی باشه سعی میکنه تا جای ممکن تمام فعالیت ها بر 

اساس قانون باشه که کسی نتونه جایگاه ش  رو زیر سوال ببره
اسمش توی اساسنامه بخوبی معنی شده، اساسنامه اش هم 
باید دفتر ریاست باشه، بعد از این که نوشتمش و چندین بار 

تدوین شـد دادمش به دفتر ریاسـت. 

* در این قسمت گفتگو بحث هایی صورت گرفت که حالت "مناظره" داشت و در این 
"مصاحبه" جای اون نیست. برای حضور و عدم حضور نهاد، آقای نعمتی و حقیر دالیلی 
داشتیم که انشالله در فضای دیگه مورد بحث قرار بگیره. ضمنا در مورد دخالت های 
نهاد، سمت دیگه ماجرا )مسئول سابق و مدیر اجرایی فعلی( تکذیب کردند. سر مساله 
حضور در هیئت رئیسه هم گفتند پافشاری ای به اون صورت نبوده. آقای عابدی 
همچنین گفتن "حرف هایی هست در مورد هیئت رئیسه جوان که بماند! " )لذا هیچ 

کدوم از طرفین عالقه ای به صراحت در این زمینه ندارن!

نقد فیلم |  
استفاده از بازیگران نسبتا گمنام و کمتر شناخته شده تیغ 
دو لبه ای است که هر کارگردانی آن را نمیپذیرد اما لطیفی با 
بهره گیری مناسب از این کار نه تنها موفق به معرفی چندین 
ستاره به آینده سینمای ایران شده بلکه اثری خوش ساخت را 

نیز با همین مجموعه بازیگران ساخته است. 
روز سوم فیلمی بر اساس یک " روایت واقعی " است که دوگانه 
عشق و خشونت را به بهترین نحو به تصویر میکشد. دوگانه ای 
که به ما یادآوری میکند عشق گرچه زیباست اما خشونت 

جنگ میتواند این عشق را به نفرت تبدیل کند. 
فـــؤاد و ســـمیره معلمـــان ســـابق مدرســـه عراقی هـــای خرمشـــهر 
کـــه زمانـــی هـــردو از دو ملیـــت مختلـــف همـــکار و عاشـــق هـــم 
بودنـــد امـــا حـــاال خشـــونت جنـــگ آن دو را در مقابـــل هـــم قـــرار 

داده اســـت.
و فـــؤاد کـــه عشـــق و جنـــگ را بـــا هـــم میخواهـــد در نهایـــت در 
رســـیدن بـــه هـــر دو نـــاکام میشـــود. اوج ایـــن تضـــاد آن جاســـت 

کـــه فـــواد در ســـکانس پایانـــی بـــه ســـمیره و امیـــر میرســـد کـــه 
میخواهنـــد از راه دریاچـــه فـــرار کننـــد و تـــالش میکنـــد تـــا ســـمیره 
را از چنـــگ " امیـــر" درآورد امـــا شـــلیک ســـمیره بـــه فـــؤاد، پایـــان 

عشـــق و زندگـــی فـــؤاد را رقـــم میزنـــد.
 و شـــاهکار موســـیقی فیلـــم آنجـــا خـــود را نشـــان میدهـــد کـــه فؤاد 
آرام آرام بـــه زیـــر آب فـــرو میـــرود، در حالـــی کـــه نظاره گـــر دورشـــدن 

ســـمیره و نزدیک شـــدن مـــرگ خـــود اســـت. 
از دیگـــر ویژگی هـــای مثبـــت فیلـــم پرداختـــن بـــه ویرانی هـــا و 
خرابی هایـــی اســـت کـــه جنـــگ میتوانـــد از خـــود بـــر جـــا بگـــذارد 
و فیلـــم بـــا بهره بـــردن از فلش بک هایـــی بـــه قبـــل از آغـــاز جنـــگ 
تحمیلـــی در لحظاتـــی از فیلـــم ایـــن حقیقـــت را بـــه مـــا گوشـــزد 
میکنـــد. ســـکانس بـــازار بـــزرگ خرمشـــهر کـــه مـــردم بـــا شـــور و 
اشـــتیاق در حـــال خریـــد و فـــروش هســـتند امـــا ناگهـــان بـــا انفجـــار 
بمبـــی ایـــن شـــور و اشـــتیاق بـــه مـــرگ و یـــأس تبدیـــل می شـــود و 

چهـــره بی رحـــم جنـــگ را بـــه مـــا نشـــان میدهـــد. 
نمایـــش رشـــادت ها و دالوری هـــای مردمـــان در دفـــاع از 

سرزمین شـــان شـــاخصه تمـــام فیلم هـــای ژانـــر جنـــگ اســـت کـــه 
روز ســـوم نیـــز بـــه خوبـــی و بـــا کمتریـــن اغـــراق آن را بـــه تصویـــر 

کشـــیده اســـت. 
تـــراژدی انتهـــای فیلـــم آنجاســـت کـــه کارگـــردان تمامـــی  رزمندگانی 
کـــه بـــرای نجـــات جـــان ســـمیره بـــه کمـــک رضـــا آمده انـــد را بـــه 
شـــهادت می رســـاند و پایانـــی تلـــخ و غمنـــاک از مـــرگ قهرمانـــان 
فیلـــم را بـــرای بیننـــده بـــه تصویـــر میکشـــد امـــا بـــا همیـــن کار 

توانســـته اســـت اثـــر خـــود را ماندگارتـــر کنـــد. 
اســـتفاده گاه و بیـــگاه از زبـــان طنـــز و حرف هـــای نیشـــدار از نـــکات 
منفـــی فیلـــم اســـت کـــه لطیفـــی می توانســـت بـــا کمترکـــردن آن 

اثـــر خـــود را جذاب تـــر کنـــد. 
در مجموع " روز ســـوم " اثری خوش ســـاخت و دلنشـــین اســـت 
کـــه میتوانـــد مخاطـــب بـــه حـــال و هـــوای روز هـــای آزادســـازی 
خرمشـــهر بـــرده و رشـــادت ها و دالوری هـــای رزمنـــدگان را نشـــان 
دهـــد. دیـــدن ایـــن فیلـــم بـــه تمامـــی  دوســـت داران ســـینمای ایـــران 

و بـــه خصـــوص ژانـــر دفـــاع مقـــدس توصیـــه میشـــود. 

چنـد مـاه پیـش در یادداشـتی بـا عنوان "خوانـدن این متن جرم 
اسـت" اینجانـب -یکـی از بندگان خدا- عملکـرد نهاد رهبری، 
کانـون فیلـم و عکـس و در نهایـت نشـریه زروان و اندکـی هـم 
جوانـه را مـورد انتقـاد قـرار دادم. پـس از آن، کانـون فیلـم و 
عکس، نشـریه زروان و جوانه با اتهاماتی از قبیل افترا، هتک 
حیثیـت و فتنـه انگیـزی به کمیته ناظر شـکایت کردند. بحث 

داوری و حکـم بمانـد...
اولین شکایت؛ کانون فیلم و عکس که گفته بود حقیر اتهام زده ام 
که پول حاصل از اکران به جیب اعضا و مصرف شخصی میرود.  
-بر اساس آنچه در جوابیه کانون فیلم و عکس آمده-یادداشت 
را اینگونه تصحیح میکنم که پول حاصل از اکران به جیب 
کانون میرود. کاش پول حاصله که 340 هزارتومان ذکر شده )و 
ما به اشتباه 400 گفته بودیم( صرف پرداخت حقوق فیلم های 
اسالمی اصالح طلب  انجمن  )بعدتر  بشود.  رایگان اکران شده 
هم مشابه کانون فیلم و عکس بدون پرداخت حق و حقوِق 
به  اقدام  دوست داشتنی"  "آشغال های  عوامل  و  تهیه کننده 
از برخی  البته ممکن است بعد  اثر کرد.  رایگان آن  پخش 
اعتراض ها  در همان زمان، روند اصالح  شده و حقوق فیلم های 
ایرانی پخش شده پرداخت شده  باشد که امیدواریم همینگونه 

باشد. اما یک سوال؛ برای تصحیح اشتباهات یادداشت راهی 
جز شکایت نبود؟

شـکایت دوم برمیگـردد بـه آنجـا کـه حقیـر ادعـا کـرده بـودم 
شـماره قدیمی نشـریه جوانه دوباره چاپ شـده اسـت همزمان 
با زروان. علت این ادعا دو سه گفتگو بین من و مدیرمسئول 
جوانـه بـود کـه ایـن چنیـن برداشـت کـرده بـودم. واضـح اسـت 
کـه قصـد حقیـر زدن افتـرا و تهمت نبـوده و راه های دیگری نیز 
غیـر از شـکایت حقوقـی بـرای اصـالح ایـن اشـتباه بـود. اما چرا 
شـکایت و کشـاندن ماجرا به سـمت توقیف و امثال آن؟ و آن 

هـم بـا اتهـام "هتـک حیثیت و شـرف"؟
شـــکایت ســـوم از ســـوی مدیرمســـئول نشـــریه زروان بـــود. 
پایـــه ایـــن مســـاله هـــم بـــاز برمیگـــردد بـــه گفتگـــوی حضـــوری 
بنـــده خدایـــی کـــه در شـــکایت دوم  میـــان مـــن و همـــان 
ــتباهی  ــده برداشـــت اشـ ــرا بنـ ــم ظاهـ ــا هـ ذکـــرش رفـــت. اینجـ
]= اطـــالع نداشـــتن از قوانیـــن انتخابـــات[ کـــرده بـــودم یـــا آن 
بنده خـــدا بـــد گفتـــه بـــود یـــا... علی أی حـــال، در یادداشـــت 
ــات  ــن انتخابـ ــد از قوانیـ ــا گفته انـ ــه »زروانی هـ ــودم کـ ــته بـ نوشـ
خانـــه نشـــریات اطـــالع نداشـــته ایم. اگـــر راســـت باشـــد کـــه 
ـــدا شـــدن تان دغـــل کاری اســـت  ـــر دروغ باشـــد کاندی ـــچ و اگ هی

خصوصـــا اینکـــه بســـیار بـــر قانون محـــوری در وقایـــع ۸۸ تاکیـــد 
میکنیـــد )مضمـــون(«. بـــا اســـتناد بـــه ایـــن بخـــش از یادداشـــت، 
مدیرمســـئول زروان عـــالوه بـــر کـــذب خوانـــدن آن نقـــل قـــول )کـــه 
بـــا وجـــود تردیـــد قبـــول میکنـــم( شـــکایت کـــرده کـــه  بـــا  ایـــن 
لغـــت توهین آمیـــزِ دغـــل کاری هتـــک شـــرف و حیثیـــت شـــده. 
)خطـــاب بـــه مدیرمســـئول زروان:( بـــرادر عزیـــز! زبـــان نقـــد، گاه 
تنـــد اســـت و خـــودت هـــم اتفاقـــا تجربـــه ایـــن تندی هـــا را داری! 
ـــه شـــکایت وادار کنـــد؟ مگـــر غیـــر  ـــو را ب چـــرا بایـــد یـــک عبـــارت ت
ایـــن اســـت کـــه خـــودت بـــا عبـــارات بســـیار تندتـــری در جوابیـــه بـــه 
حقیـــر تاختـــی؟ و مگـــر غیـــر ایـــن اســـت کـــه خیلـــی هـــم اهـــل شـــعار 

فضـــای بـــاز و آزادی بیـــان و ... هســـتی؟ چـــرا شـــکایت؟
مـا بـا انتشـار جوابیـه زروان در نشـریه و انتشـار جوابیـه کانـون 
فیلم و عکس در پیج اینستاگرام -با وجود آنکه ملزم نبودیم- 
صدق نیت خود را نشـان دادیم. اما این دوسـتان چه کردند؟ 
شـکایت! چـرا؟ ماجـرا را فراتـر از یـک مسـاله حقوقـی یـا اعـاده 
حیثیـت میدانـم: گاه -بـر فـرض- بـه ناحـق محـدود شـده اند و 
آنجـا کـه دست شـان برسـد تصمیم میگیرنـد دیگـران را -مثال 
انتقام جویانه- محدود کنند! اما اینجا چیزی که ذبح میشـود 
نـه سـرِ مـا کـه " آزادی بیـان" اسـت! )چنـد جملـه اخیـر تحلیـل 

بـود نـه گزاره خبـری!( 
به امید آنکه نقد -هرچند تند- رفاقت را بر هم نزند. 

امضا: یک رفیق! 

سرنوشــــت تلخ مشاورین 
جوان هیأت رئیســــــه! 

| سینما | | مصاحبه  |  + یادداشت

| یادداشت | 

نقـــــــــــد و بررســـــــــــی فیلـــــــــــم؛ چـــــــــــرا "روز ســـــــــــوم" مهـــــــــــم اســـــــــــت و بایـــــــــــد آن را تماشـــــــــــا کـــــــــــرد؟گفتگو با علی نعمتی دبیر سابق هیئت رئیسه جوان و شورای صنفی

ــــــه طــــــرح "هیــــــأت رئیســــــه جــــــوان" شکســــــت خــــــورد؟  چــــــرا و چگون

| محمد راسـخی، پزشـکی 96 | همان اوایل بود که آمده بودیم فسـا. طبیعی اسـت که عالقمند 
باشـیم دانشـگاه مان خصوصیـات منحصـر بـه فـرد و تفاخرآمیـزی داشـته باشـد. وقتـی یکـی از 

مسـئولین دانشـگاه در تـاالر بعثـت از هیئـت رئیسـه جـوان حـرف زد و گفـت مـا اولین دانشـگاهی 
در کشـور هسـتیم کـه همچـو طرحـی درانداخته ایـم خب این اگـر ذوق مرگ مان نکـرد خوش حال مان 

کرد! طرح چه بود؟ مشابه هیئت رئیسه دانشگاه که متشکل است از معاونین و ریاست و نهاد رهبری، 
هیئت رئیسـه ای از دانشـجویان )البته منهای نهاد رهبری!( تشـکیل شـود. )مثال فرض کنید من میشـدم معاون 

فرهنگی دانشجویی هیئت رئیسه جوان و ارتباط مداومی میداشتم با دکتر نقدی. پیشنهاد و انتقادات را منتقل میکردم و 
یـا مثـال در مقابـل رئیـس فـالن خوابـگاه حسـاب ویـژه ای روی حرف هایم باز میشـد.( 

چنــد ســال از آن روزهــا میگــذرد. تنهــا خبــری کــه از ایــن هیئــت رئیســه رســانه ای شــده انتصــاب علــی نعمتی به عنــوان دبیر این 
گــروه بــوده در همــان 96. طــرح هیئــت رئیســه جــوان همــان ابتــدا جوان مرگ شــد. ســعی کــرده ام در گفتگو با علی نعمتی دبیر 

و پیشنهاددهنده این طرح کالبدشکافی خوبی داشته باشم! 

خاتمه: چند ماه قبل از گفتگو با آقای نعمتی که در اسفندماه 9۸ انجام شد، سری  به دفتر ریاست زدم و از هیئت رئیسه 
جوان پرسیدم. گفتند "مدت هاست که ]به شکل رسمی[ از سمت دانشجوها فعالیتی انجام نمیشود و کار کامال تعطیل 
شده. مخصوصا با اختیاراتی که دکتر خالقی به این دوستان داده بود میتوانست طرح بسیار خوب و موثری باشد. مسائلی 
که در هیئت رئیسهِ ]اصلی[ بررسی میشد میتوانست در این هیئت رئیسه دانشجویی هم مورد بحث قرار گیرد و نگاه 
دانشجویی و شور و نشاط و  خالقیت جوان به کمک دانشگاه بیاید" نکته مهمی که این عضو دفتر ریاست گفت این بود 
که "دانشجویان باید احساس میکردند واقعا هیئت رئیسه اند". این یعنی چیزی بیشتر از مشاور. این "بیشتر از مشاور" 
باید واقعی باشد؛ یعنی از دید معاونت ها و بخش ها و زیربخش ها هیئت رئیسه جوان شأنیت ویژه ای داشته باشد که 
طبق صحبت های آقای نعمتی نداشته. به نظر میرسد تشکیل مجدد این هیئت رئیسه در وهله اول عزم جدی ریاست و 
معاونین دانشگاه را در آسیب شناسی شکست این طرح و زمینه سازی حضور "موثر" دانشجویان می طلبد. در وهله بعدی 

دغدغه مندی بی مزد و منت هیئت رئیسه جواِن آینده و تعامل و همکاری سایر دانشجویان با آنها. 

دو گانه  ی عشــــق و خشــــــونت
| مرتضی جوانمردی، پرستاری 95 | ماه های تقویم را که ورق میزنم به ماه خرداد میرسم. در اولین روز های این ماه حماسه ای 

چشم نوازی میکند؛ سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر.
هرچه از این حماسه نوشته شود یا فیلم ساخته شود کم است، اما هستند فیلم هایی که میتوانند بخش هایی از این رخداد 

عظیم را به ما نشان دهند. یکی از این فیلم های خوش ساخت "روز سوم" ساخته محمد حسین لطیفی است. 
مشخصات فیلم | نام فیلم روز سوم سال تولید 13۸5 ژانر درام - دفاع مقدس کارگردان محمد حسین لطیفی تهیه کننده 
علیرضا جاللی - حمید آخوندی به سفارش گروه تلویزیونی شاهد نویسنده مهدی سجاده چی موسیقی علیرضا کهن دیری 
بازیگران پوریا پورسرخ - باران کوثری - حامد بهداد - برزو ارجمند - شهرام قائدی - مرتضی زارع جوایز سیمرغ بلورین بهترین 

فیلم 25 مین جشنواره فیلم  فجر - سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی 25 مین جشنواره فیلم فجر
خالصه فیلم | در بحبوبه جنگ تحمیلی و اشغال خرمشهر، سمیره و رضا خواهر و برادری که همانند دیگر مردم در حال دفاع از 
شهر هستند مورد هجوم بعثی ها در خانه خود قرار میگیرند. سمیره که به دلیل بمبگذاری در بازار خرمشهر پایش آسیب دیده 
است نمیتواند همراه رضا از خانه فرار کند. به همین خاطر رضا تصمیم میگیرد سمیره را در گودالی در حیاط خانه خاک کند تا 
شبانه برگردد و او را نجات دهد... فؤاد، خواستگار قبلی سمیره که اکنون سرگرد ارتش بعث عراق شده نیز به همراه سربازانش 

به شهر آمده است. در همین حال... 

خواندن این متن هم جرم است؟ 

 )توجه: متن زیر داستان فیلم را لو میدهد.( 

برای مشاهده آنالین و دانلود فیلم اینجا را لمس یا کلیک کنید

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

http://8upload.ir/uploads/f15446349.pdf
https://www.instagram.com/p/B5vjcUFg7Xo/?utm_source=ig_web_copy_link
http://8upload.ir/uploads/f23644421.pdf
http://www.mefda.ir/news/42098/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.aparat.com/v/8ev46/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B3%D9%88%D9%85
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تنهـا جنبـش عقربه هـای سـاعت، تنهایـی 
را می شکسـت؛ سـکوت 

در آن حجم محصور 36 متر مکعبی. 

پلک هـای سـنگینش کنـار رفـت و حلقـه ی 
مردمـک چشـمانش را بـه صفحـه مـدور 
سـاعت دیواری، دوخت؛ درسـت مثل یک 

تونـل مسـتقیم، بـا دو انتهـای روشـن. 

باز شب شده بود؛

ــد؛  ــدار می مان ــه ناچــار بی شــب هایی کــه ب
یعنــی بیــدار نگهــش می داشــتند، افــکاری 
کــه هیاهــوی حضورشــان، مجالــی بــرای 
نمی گذاشــت،  باقــی  صداهــا  جــوالن 
تیک تــاک ســاعت کــه ســهل اســت! گاهــی 
حتــی صدای نفس کشــیدن ها هــم در میان 

آن هیاهــو هیــچ می شــد. 

چنـد سـالی می شـد کـه هـر روز حـدود ۸ 
صبـح شـاید 10 دقیقـه زودتـر شـایدم دیرتـر 
در دفتـر کارش حاضـر میشـد و تـا 2 عصـر 
درگیر کاغذ و پرینتر و امضا و استمپ بود؛

روزمرگـــی اســـت دیگـــر، خودتـــان بهتـــر 
می دانیـــد. 

مثل همیشه روز کاری تمام شد. 

بعـد از صـرف ناهار پشـت میز ناهـار خوری 
وسـط آشـپزخانه از آنجـا لحظـه ای بـه قـاب 
عکـس پـدر و مـادر آویختـه شـده بـه دیـوار 

پذیرایـی خانـه خیره شـد. 

ایسـتاد. دلـش تنـگ شـد. به اتاقـش رفت. 
خسـته بود؛ خوابـش برد. 

همچنـان کـه عقربه هـا دقیقـا ۸ و 5 دقیقـه 
ثانیـه  شـب را نشـان می دادنـد، گـذر هـر 
لحظـه ای را بـه خاطـره ای پیونـد مـی داد. 

گویـی  اسـت،  ابـر  پُـر  امشـب  آسـمان 
زمیـن  بـه  پشـت  پنبـه ای  پرده  هـای  ایـن 
ایسـتاده اند و بـه تنهایی به تماشـای اجـرامِ 

نشسـته اند.  آسـمان ها  اعمـاقِ 

نگاهــــــــــش را به ســـــــوی کتابخانــــــــه اش 
می چرخانـد، کتاب هـای قدیمـی  و جدیـد، 
قطـور و نـازک، ادبـی و تاریخـی، فلسـفی و 
روانشناسـی، علمـی و داسـتانی؛ همـه بهـم 
تکیـه داده انـد و آخریـن کتاب هر ردیف به 

حاشـیه چوبـی کتابخانـه تکیـه کـرده. 

یکی را بر می دارد و کاغذِ نشانگر را از البالی 

آخرین صفحاتش بیرون می کشد؛ با جان 
و دل محـو واژه هـای سـازنده نظریـاِت فـالن 
امـا  می شـود،  نظریه پـرداز  بهمـان  قانـونِ 
هـر پاراگـراف کـه جلوتـر مـی رود بـاز همـان 

صدا هـا سـر و کلـه شـان پیـدا می شـود. 

می رسـد،  لبـش  بـه  واژه هـا  ایـن  از  جـان 
فشـرده تر  خـط  هـر  خوانـدن  بـا  گلویـش 
می شـود، و ذهنـش، میـدان نبـرد می شـود، 
گـره پشـت گـره، هـر جمله کتـاب مثل یک 
تابلـو راهنمـا در جـاده اوهـام، او را به سـمت 
بیراهـه نزدیک تـر می کنـد، چالـش پشـت 
چالش، بار اول نبود، شـب قبل هم همین 
حـاالت بـه او دسـت داده بـود، تنهـا همیـن 
کتـاب نبـود، شـب قبـل هـم رمـانِ معـروف 
شـب  می خوانـد،  نامـی  را  نویسـنده  یـک 
قبل هم تنها نبود، شب هایی مثل هم، به 
درازای عمـر جوانـی اش، کتاب هایـی رنگین 
بـه اندیشـه های رنگارنـِگ رنـگ و رو رفته... 

اعمـاق  در  دقـت  اوج  بـا  می کـرد.  تمرکـز 
دریـای  می رفـت،  فـرو  منطقـش  اقیانـوس 
فکـرش مثـل آسـمان امشـب کدر بـود، این 

پنبه هـا بایـد حالجـی شـوند... 

هــر کتــاب جدیــد، ریشــه یــک نهــال در 
ضمیــر او می  شــد، رشــد می کــرد و پــر بــرگ 
می شــد، درختانــی کــه میــوه نمی دادنــد یــا 

آفــت پوکشــان کــرده بــود... 

صفحاتـی کـه ماننـد یـک دریاچـه نمـک، 
را در وسـعت دشـت تشـنه  خشـکی اش 

می گسـتراند...  اندیشـه 

قـرار  هـم  کنـار  هرگـز  کـه  پازلـی  تکه هـای 
نمی گرفتنـد... 

برای بار چندم بود که مانند کودکی گم شده 
راه  سرگشته،  و  حیران  شلوغ،  بازاری  در 
می رفت و نگاه می کرد، اما نه اطراف را، فقط 
محو همان ردیف های چوبی پُر شده از کتاب 
شده بود، موجوداتی که در آن لحظه همگی 
زبان درآورده بودند و واژه های ریز و درشت 

خود را به سیبِل حافظه شلیک می کردند. 

گهگاهی تکه ای از این لباس نرم آسمان کنده 
می شد و از پس آن، تک ستاره ای چشمک 
می زد. از پنجره رو برگرداند و به چند تا از آن 
موجودات زبان درازِ روی میز چشم دوخت. 

ترکیـب چرا هـا و چگونه هـا و چنـد و چـون 
هـا؛ بـا شـاید ها و احتمال هـا و امـا و اگرهـا؛ 

یـک باتـالق در وجـود او سـاخته بـود. میـل 
در حُکـمِ  دانسـتن  بـه  او  و حـق طبیعـی 
دسـت و پـا زدن در ایـن باتـالق بـود، کاوش 
ها، مطالعه ها و جلدهای کتاب؛ طناب های 
نجاتـی بودنـد که هیچکـدام، حتی طوالنی 
و  قدیمی تریـن  و  تریـن  کوتـاه  و  تریـن 
جدیدترینشـان، نمیتوانسـتند او را از ایـن 

گرفتـاری بـزرگ رهایـی بخشـند. 

دیگــر کالفــه شــده بــود، امــا ناامیــد نــه، 
رمقــی نداشــت امــا دســت از جســت و جــو 
بــر نمیداشــت، کنجــکاوی کشــف راز هــا 
بــه  را  کارد  و  نمی آمــد  کوتــاه  حقایــق،  و 

بــود.  رســانده  اســتخوان 

مگر می شود جوینده باشی و نیابی؟ 

در اتـاق را بـاز کـرد، چنـد ثانیـه بعـد در حال 
تماشـای عکـس مـادر، خاطـره ای ناگهـان، 
مانند یک صاعقه در شبی تاریک، دنیای 
وجـودش را روشـن سـاخت. یـک یـادگاری! 

بــه ســرعت بــه سمتشــان برگشــت و بــه 
زحمــت دســتش را بــه ســمت باالتریــن 
آن  لمــس  کــرد،  پیدایــش  بــرد،  طبقــه 
ــادِ آن روزهــای حضــورِ مــادر در  ــادگاری، ی ی

خانــه را برایــش زنــده کــرد. 

حـس عجیبـی داشـت، بغـض گلویـش را 
می فشـرد، حسـی بـه شـیرینی یافتـن یـک 
گمشـده، مثـل لذتـی کـه فقـط یـک در راه 
مانـده درکـش می کنـد، از پیـدا کـردن راه 

اصلـی از میـان راه هـای نامعلـوم، 

کـه  کتابـی  کـرد،  بـاز  را  آن  اول  صفحـه 
محدود به هیچ انتشـاراتی نیسـت، کتابی 
کـه بهایـش در گـروی سـال چـاپ و تعـداد 
صفحات و جنس کاغذ و نوع جلد نیست، 
کتابـی کـه منحصـر بـه یـک جغرافیـا و نژاد 
و گـروه خـاص نیسـت، کتابـی در آن هیـچ 
شکی نیست و آیه آیه آن قلب انسان را از 
یقیـن و آرامـش سرشـار می کنـد، کتابی که 
هدایتگر است، هدایتی به وسعت همه ی 

بشـر دیـروز و امـروز و فـردا. 

آبـی گـوارا کـه سـالها در کنـارش بـود و در 
جسـت و جـوی آگاهـی، لـب هر خشـکیده 

چشـمه ای رفتـه بـود. 

آسـمان آنقدر شـفاف شـده بود که حتی از 
پـسِ آن چشـمان اشـک آلـود میتوانسـت 

درخشـش مـاه را ببینـد. . 
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| شعر سپید |

ــری ــ ــ ــم می گی ــ ــ ــره، تصمی ــ ــارِ  پنجــ ــ ــ ــی کن ــ ــ هِی با خودت، هی با جهان کشـــتی نمی گیریوقت
از قصـــه هـــاِی ایـــن و آن، درســـی نمی گیـــریدر ذهـــن تلـــخ خـــود، دو فنجـــان چای می نوشـــی

ــازدگاهـــی دِلـــت می گیـــرد اَز تنهایـــی گنجشـــک ــاک می سـ ــیانَش، خـ ــاد از آشـ ــه بـ وقتـــی کـ
ــت ــدن را در او میکشـ ــس، روح پریـ ــی قفـ می تـــازدوقتـ بی بـــاک  خـــود،  قلـــب  آســـماِن  دَر 

از در، هـــم  اَز دیـــوار رنـــِگ  مـــرگ می ریـــزدهر کوچه بن بست وُ، هواِی شهرمان اَبریست
هـــر بـــار در پـــاِی تـــو، مشـــتی ســـنگ می ریـــزدهــــی میــــروی امّــــا، تمــــام کوچه هــــای شــــهر

دنیـــا دگـــر جایـــی بـــراِی قاصدک هـــا نیســـتاز بـــوِی خـــون، بـــوی تعفّـــن حالمـــان بـــد شـــد
در زندگـــی دیگـــر بـــراِی مـــا دو تـــا جـــا نیســـت! چشـــماِن خـــود را، روِی ایـــن دنیـــا کـــه میبنـــدی

تـــو می پـــری پاییـــن، ولـــی تصمیـــمِ آخـــر نیســـتوارونه هـــاِی قلـــِب خـــود را، دوســـت میـــداری
با درد خود، خو کردِه ای، تســـلیم آخر نیســـت! افـــــــکارِ تلـــــــخ روح تـــــــو پایـــــــان نمی گیـــــــرد

وارونـهـــــــ 

| شعر |
 | محدثه زینل نیا، بهداشت 96  |

 | سعید رحیمی، پزشکی 96  |

به قلم خـــدا

کروناو کاری نو!!

| داستانک | 

| کارشناسـنامه | 

|  شعر | 

 | امیرحسین حسینی،  پزشکی  96 |

| حکایــــــــــــــت | 
بخشش حاکم

از  سعدی  گلستان   از   1۸ حکایت  اول  باب  در 
شاهزاده ی توانگری سخن می گوید که با سخاوتمندی 
از خزانه ی خود ثروت و مال فراوان بین مردم تقسیم 
میکند و همین موضوع خشم یکی از وزرای نااهل را 
در پی دارد که پادشاه را هشدار می دهد که دست از 
ثروتمند کردن مردم و پخش مال خود بردار که اگر 
جنگی در پیش باشد و دشمنان در کمین از مقابله 

با آنان باز می مانی.

پادشاه سخن  زبان  از  که سعدی  اینجاست  در  و 
بسیار لطیف و قابل تامل و قابل استفاده برای تمامی 
 دوران ها را به زبان می آورد که من پادشاه این ملک 
شدم تا به مردمم ببخشم و آن ها بتوانند در آسایش 
و رفاه زندگی بگذرانند و اگر جنگی پیش آید خود 

مردم به یاری خواهند شتافت.

متن حکایت:

ملک زاده ای گنج فراوان از پدر میراث یافت. دست 
کرم برگشاد و داد سخاوت بداد و نعمت بی دریغ بر 

سپاه و رعیت بریخت. 

نیاســـــــــــــــاید مشـــــــــــــــام از طبلـــــــــــــــه ی عـــــــــــــــود
بـــــــــــــــر آتـــــــــــــــش نـــــــــــــــه کـــــــــــــــه چـــــــــــــــون عنبـــــــــــــــر ببویـــــــــــــــد
بزرگـــــــــــــــی بایـــــــــــــــدت بخشـــــــــــــــندگی کـــــــــــــــن
کـــــــــــــــه دانـــــــــــــــه تـــــــــــــــا نیفشـــــــــــــــانی نرویـــــــــــــــد

یکی از جلسای بی تدبیر نصیحتش آغاز کرد که 
ملوک پیشین مر این نعمت را به سعی اندوخته اند 
و برای مصلحتی نهاده دست از این حرکت کوتاه کن 
که واقعه ها در پیش است و دشمنان از پس نباید که 

وقت حاجت فرومانی. 

ــــــش ــ ــ ــ ــ ــان پخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر عامیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی کنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــر گنجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اگـ
برنجـــــــــــــــی را  کدخدایـــــــــــــــی  هـــــــــــــــر  رســـــــــــــــد 
ــــــیم؟  ــ ــ ــ ــــــوی ســـ ــ ــ ــ ــــــــک جـــ ــ ــ ــــــر یـــ ــ ــ ــ ــــــتانی از هـــ ــ ــ ــ ــــــرا نســـ ــ ــ ــ چـــ
ــی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت گنجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــورا هروقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرد آیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه گـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ کـ

ملک روی ازین سخن بهم آورد و مر او را زجر فرمود و 
گفت:مرا خداوند تعالی مالک این مملکت گردانیده 

است تا بخورم و ببخشم نه پاسبان که نگاه دارم. 

قـــــــارون هـــــــالک شـــــــد کـــــــه چهـــــــل خانـــــــه گنـــــــج داشـــــــت
گذاشـــــــت نکـــــــو  نـــــــام  کـــــــه  نمـــــــرد  روان  وشـــــــین 

 chemistry درمورد ارتباط واژه انگلیسی
یا همان »شیمی« خودمان و واژه فارسی 
»کیمیا« )آنان که خاک را به نظر کیمیا 
کنند( احتماال شنیده اید؛ گمان می کنم 
پشت یکی از کتب شیمی دبیرستان زمان 
ما نیز مطلبی در این باره نوشته شده بود. 
زبان های  بین  ارتباط ها  دست  این  از 
گوناگون دنیا که نشان از پویایی زبان دارد 
را می توان مثال زد؛  نمونه های بسیاری 
در این مطلب، با کسب اجازه از محضر 
استاد رائفی پور شما را با ارتباطی بین دو 
واژه جدید و پر کاربرد در ماه های اخیر 

آشنا خواهیم کرد. 
اخیرا  فارسی  زبان  کارشناسان  برخی 
مدعی کشف ارتباط هایی بین نام ویروس 
کم خطر »کرونا«* و نشریه پرخطر »کاری 
نو« شدند؛ این کارشناسان معتقدند وجه 
یافت  واژه  دو  این  بین  زیادی  شبه های 
نمی توان دقیقا گفت کدام  اما  می شود 

یک ریشه دیگری بوده است. 
مذکور  کارشناسان  که  تشابهاتی  برخی 
به  ادامه  در  اختصار  به  اند  کرده  ذکر 
استحضار خوانندگان عزیز خواهد رسید:

»کرونـا«  واژه هـای  بـه  اول  نـگاه  در 
ارتبـاط لفظـی  بـه  نـو« می تـوان  و »کاری 
واضحـی بیـن ایـن دو پـی بـرد و نیـازی بـه 
توضیـح بیشـتر بـرای اثبـات ایـن موضـوع 

نمی باشـد.  بدیهـی 
بیشـتر  دقـت  بـا  و  دوم  نـگاه  در 
می تـوان بـه وجـه شـبه دیگـری پـی بـرد 
کـه آن، کوچـک بـودن عاملشـان اسـت؛ 
ویـروس خطرنـاک کوویـد19 و فردی به نام 
محمـد راسـخی )عامـل نشـریه خطرنـاک 
و  کوچـک  خودشـان  نـوع  در  نـو(  کاری 

می رونـد.  شـمار  بـه  میکروسـکوپی 
از دیگر وجوه تشابه میان این دو، 
استفاده از مشتقات واژه »انتشار« در مورد 
آنهاست؛ هم ویروس کرونا و هم نشریه 

کاری نو قابل »انتشار« هستند. 
کـــه  دیگـــــری  تشــــــابه  وجـــــه 
کارشناسان مذکور در مقاله هایشان ذکر 
کرده اند »خطرناک« بودن این دو پدیده 
و »میزان خطر« آنهاست؛ به گونه ای که 
انتشار هر دو می تواند برخی مسئولین را 
به جلسه ای چندساعته بکشاند تا برای 
جلوگیری از انتشار آن ها میان دانشجویان 
چـــــــاره ای اندیشیـــــــــده شود؛** پیرامون 
تشابه »میزان خطر« نسبتا برابرشان هم 
می توان به عدم نیاز به تعطیلی دانشگاه 
در صورت انتشار هر دو اشاره کرد؛ نه در 
بحران »کرونا« و نه در بحران »کاری نو«، 
لزومی بر تعطیلی دانشگاه علوم پزشکی 
فسا دیده نشد. )تا اینکه توفیق اجباری از 

سوی وزارت بهداشت حاصل شد!( 
برای  نیز  را  دیگری  دالیل  کارشناسان 
اثبات ادعای خود مطرح کرده اند که به 
نظر حقیر »اگر در خانه کس است یک 

حرف بس است.« 

 محمد محمدی رابع؛ 
پژوهشگر و کارشناس کل مسائل

*این متن در اوایل دوران کرونایی نوشته شد، 
دورانی که کرونا تنها 2 درصد مرگ و میر داشت؛ 

کرونا هم کروناهای قدیم! هعییی
**شوخی است؛ مسئوالن جدی نگیرند ؛(

 | سین. میم |

دنیاــــیـــــــــ

قلم در دست و

حرفی از دلم، باال نمی آید

چه کاغذها

که باید پر شود از من

از این احساس بی پایان 

از این شیدای بی هجران

از این چشمی  که یک 
منظومه را در خویش، می بلعد.

دو قوِس گِرد، اندر حفره ی 
چشمم

که از دنیا برای من، بسی 
پیغام های پر ثمر دارد... 

چه جوهر ها که می خشکد

برای حرف ناگفته... 

قلم در دست و اما

مانده در دل، حرف هایش

که گوید حال این انساِن 
بی اُسوه

نه دلداری

نه استادی

نه حتی جمله ی نابی

دلم یک شعر می خواهد

که گوید حال این دوراِن 
ناطق را... 

کند نوش دلم را با نوایش گرم

و احواالِت حالم را به سازش، 

همچو یک درزی میان پیله ی 
یک تازه پروانه 

و یا همچو امّیدی که می تابد 
مدام از اوج، بر ایوان یک 

خانه 

کند گرم و 

شوم مست و 

شود حک بر همه تاریخ، نامِ 
من به صاحب سبِک دیوانه

شوم آخر خودم مِن جمله ِی 
عالم

که درس عبرتی باشم

برای هر کسی که

نریزد جوهرِ دل را به دست 
خویش، در پیمانه

قلم در دست و جوهر 
خشک و

حرف دل شده غمباد و 
ویرانه

منم، 

آری منم، صاحبْ سبِک 
دیوانه

ــدیده! تشابهات دو پـــ

کرونا 
 VS

کاری نو

کرونا 
 VS

کاری نو

صاحب سبِک دیوانه
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نشریه کاری نو، سال چهارم، شماره 20، خردادماه 1099 فرهنگ |

بىشـــک باالتریـــن و واالتریـــن عنصـــرى کـــه در موجودیـــت 
هـــر جامعـــه دخالـــت اساســـی دارد فرهنـــگ آن جامعـــه 
ــاً فرهنـــگ هـــر جامعـــه هویـــت و موجودیـــت  اســـت. اساسـ
ـــا انحـــراف فرهنـــگ، هـــر  آن جامعـــه را تشـــکیل میدهـــد و ب
ــی  ــی، صنعتـ ــادى، سیاسـ ــاى اقتصـ ــه در بُعدهـ ــد جامعـ چنـ
پـــوک و  و  پـــوچ  ولـــی  قـــوى باشـــد  و نظامـــی قدرتمنـــد و 
میان تهـــی اســـت. اگـــر فرهنـــگ جامعـــهاى وابســـته و مرتـــزق 
از فرهنـــگ مخالـــف باشـــد، ناچـــار دیگـــر ابعـــاد آن جامعـــه 
ـــد و باالخـــره در آن  ـــدا میکن ـــف گرایـــش پی ـــب مخال ـــه جان ب
ــاد  ــام ابعـ ــود را در تمـ ــود و موجودیـــت خـ ــتهلک میشـ مسـ
از دســـت میدهـــد. اســـتقالل و موجودیـــت هـــر جامعـــه از 
میگیـــرد، و سادهاندیشـــی  نشـــأت  آن  فرهنـــگ  اســـتقالل 
اســـت کـــه گمـــان شـــود بـــا وابســـتگی فرهنگـــی، اســـتقالل در 

ــر اســـت. 1 ــا امکان پذیـ ــی از آنهـ ــا یکـ ــر یـ ــاد دیگـ ابعـ

تعریف فرهنگ
ـــاز در متـــون کهـــن  تعریـــف لغـــوی: واژه فرهنـــگ2  از دیرب
فارســـی وجـــود داشـــته اســـت. واژٔه »فرهنـــگ« مرکـــب از دو 
واژٔه »فـــر« و »هنـــگ« بـــه معنـــای ادب، تربیـــت، دانـــش، علـــم، 
معرفـــت و آداب و رســـوم تعریـــف شـــده اســـت.3 همچنیـــن 
ایـــن واژه ترکیبـــی بـــه معنـــای »بیـــرون کشـــیدن و یـــا بـــاال 
ــاد  ــه در نهـ ــای ذاتـــی نهفتـ ــتعدادها و لیاقت هـ کشـــیدن اسـ

فـــرد و جامعـــه« اســـت. 4
فرهنـگ بـا همـه گوناگونـی و اختـالف در تعریـف، در لغـت 
بـه معنـی: »دانـش، حرفـه، عمـل، فنـون، هنـر، آموختـن، بـه 
کاربسـتن ادب، بزرگـی، سـنجیدگی، کتـاب لغـت، آمـوزش و 
پرورش، تربیت، آیین و رسـوم و عقل« به کار رفته اسـت. 5

اصطــالح  لغــوی،  معنــای  هماننــد  اصطــالح:  تعریــف 
فرهنــگ نیــز بــه صورت هــای گوناگونــی تعریــف شــده اســت:
اندیشـــه ها  از  پیوســـته ای  هـــم  بـــه  مجموعـــه  فرهنـــگ 
بـــه  کـــه  بیـــش صریحـــی  و  کـــم  اعمـــال  و  احساســـات  و 
ـــراد یـــک گـــروه پذیرفتـــه شـــده و منتشـــر  وســـیله اکثریـــت اف

 6 می شـــود.

مجموعـــه دســـتاوردهای مـــادی و معنـــوی انســـان کـــه در 
ســـایه تـــالش مشـــترک فکـــری و عملـــی در طـــول تاریـــخ 
حاصـــل شـــده و همچـــون میراثـــی بـــرای نســـل های بعـــد 
باقـــی مانـــده و هـــر نســـل آن را کامل تـــر نمـــوده و بـــه نســـل 

ــت. 7 ــده اسـ ــپرده شـ ــدی سـ بعـ

آگاهی هـــا،  دانش هـــا،  از  پیوســـته  هـــم  بـــه  مجموعـــه ای 
و  ایســـتارها  هنجارهـــا،  ارزش هـــا،  باورهـــا،  تجربه هـــا، 
مهارت هـــای الزم و ضـــروری بـــرای زندگـــی اعضـــای جامعـــه 
جامعـــه  زیســـت  ادامـــه  امـــکان  فرهنـــگ  بـــدون  اســـت. 
ـــه  ـــا نگاهـــی ســـاختارمند ب بشـــری وجـــود نخواهـــد داشـــت. ب
جوامـــع بشـــری و بـــا توجـــه بـــه تفاوت هـــا میتـــوان تعریـــف 
دیگـــری از فرهنـــگ بـــه دســـت آورد: فرهنـــگ مجموعـــه 
کامـــل ممیزهـــای روحـــی، مـــادی، فکـــری و عاطفـــی اســـت کـــه 
یـــک جامعـــه یـــا گـــرو ه اجتماعـــی را مشـــخص می کنـــد و نـــه 
تنهـــا شـــامل هنرهـــا بلکـــه شـــامل اشـــکال زندگـــی، حقـــوق 
اساســـی انســـانی، نظام هـــای ارزش، ســـنت ها و اعتقاد هـــا 

نیـــز می شـــوند. ۸

پدیــده ی کلــی پیچیــده ای از آداب، رســوم، اندیشــه، هنــر، و 
شــیوه ی زندگــی کــه در طــی تجربــه ی تاریخــی اقــوام شــکل 
می گیــرد و قابــل انتقــال بــه نســل های بعــدی؛ قامــوس و 
لغت نامــه؛ )در گفتگــو( بــه معنــی ادب، شــعور یــا تربیــت 
اجتماعــی؛ )در قدیــم( بــه معنــای علــم و معرفــت، عقــل و 

خــرد، تدبیــر و چــاره. 9

بنابرایـــن فرهنـــگ مبنـــای بســـیاری از اندیشـــه های معنـــوی 
تطـــور  و  فکـــری  تحـــول  ســـیر  هرگونـــه  و  اســـت  بشـــری 
نـــزد جوامـــع مختلـــف، در بســـتر  سیاســـی اجتماعـــی را 

 10 اســـت.  امکان پذیـــر  فرهنـــگ 

اهمیت و جایگاه فرهنگ 

ـــگاه  ـــگاه امـــام خمینـــی )ره( : فرهنـــگ در ن الـــف( در ن
بنیانگـــذار کبیرانقـــالب اســـالمی حضرت امـــام خمینـــی )ره(
ـــه اهمیـــت  جایـــگاه مهمـــی  دارد. ایشـــان در مـــوارد متعـــدد ب
و نقـــش زیربنایـــى فرهنـــگ تأکیـــد می کردنـــد. فرهنـــْگ مبـــدأ 
همـــه خوشـــبختی ها و بدبختی هـــاى ملـــت اســـت. فرهنـــگ 

ناصالـــح بـــا تأثیـــری کـــه در تربیـــت جوانهـــا می گـــذارد، باعـــث 
تربیـــت جوانهایـــی بـــا فرهنـــگ ناصالـــح شـــده و در نتیجـــه بـــه 
ــح،  ــل، فرهنـــگ صحیـ ــد. در مقابـ ــه می انجامـ ــاد جامعـ فسـ
تربیـــت جوانـــان صحیـــح را بـــه دنبـــال داشـــته و فرهنـــگ 
جامعـــه را غنـــا می بخشـــد. فرهنـــگ حـــق و حـــق مـــدار و 
نیـــز فرهنـــگ الهـــی، فرهنگـــی اســـت کـــه بـــرای مســـلمانان 
ـــرای جامعـــه تربیـــت  منفعـــت بخـــش اســـت و افـــراد مفیـــد ب

می کنـــد. 11

ــــوا را  ــــد همــــه ق ــا بدان جاســــت کــــه بای ــ ــــگ ت اهمیــــت فرهن
صــــرف کنیــــم تــــا فرهنــــگ کــــه در رأس امــــور اســــت آســــیب 
ــم  ــ ــود ک ــه شــ ــ ــه گفت ــگ هرچــ ــ ــاره فرهن ــ ــز درب ــ ــد. 12 نی ــ نبین
ــــگ، رابطــــه ای  ــــن ارکان جامعــــه و انحــــراف فرهن اســــت. بی
زنجیــــروار و تنگاتنــــگ وجــــود دارد تــــا جایــــی کــــه ایــــن 
ــیده  ــات حکومــــت کشــ ــ ــا و مقام ــ ــه ارگانه ــه همــ ــ ــراف ب انحــ
می شــــود و دیــــری نخواهــــد گذشــــت کــــه انحــــراف فرهنگــــی 
بــــر همــــه غلبــــه کنــــد و همــــه را خواهــــی نخواهــــی بــــه 
انحــــراف کشــــاند و نســــل بعــــد آن جامعــــه را تحــــت تأثیــــر 

قــــرار می دهــــد. 13

بزرگتریـــن تحولـــی کـــه بایـــد بشـــود در فرهنـــگ بایـــد بشـــود، 
بـــرای اینکـــه بزرگتریـــن مؤسســـه ای اســـت کـــه ملـــت را یـــا بـــه 
ــد.  ــه اوج عظمـــت و قـــدرت می کشـ ــا بـ ــد، یـ تباهـــی می کشـ
برنامه هـــای فرهنگـــی تحـــول الزم دارد. فرهنـــگ، غیـــر از 

ســـایر ادارات اســـت... 14

ــازد فرهنـــگ صحیـــح  ــا را میسـ ــه ملت هـ ــزى کـ ــز آن چیـ نیـ
اســـت. 15 راه اصـــالح یـــک مملکتـــی، فرهنـــگ آن مملکـــت 
اســـت؛ اصـــالح بایـــد از فرهنـــگ شـــروع بشـــود. 16 فرهنـــْگ 
مبـــدأ همـــه خوشـــبختی ها و بدبختی هـــاى ملـــت اســـت. 
17 فرهنـــگ اســـاس ملـــت اســـت، اســـاس ملیـــت یـــک ملـــت 

اســـت، اســـاس اســـتقالل یـــک ملـــت اســـت. 1۸ 

َّــه فرهنــگ ســایهاى اســت از نبــوت. 19 در رأس همــه  کان
چیزهــا، فرهنــگ اســت. 20 امــا قضیــه تربیــت یــک ملــت بــه 
ایــن اســت کــه فرهنــگ آن ملــت فرهنــگ صحیــح باشــد. 21

ادامه این مقاله را در شماره بعدی 
کاری نو بخوانید

1- صحیفه امام، ج15، ص243-
60/6/31 ،244

2- معادل انگلیسی این کلمه 
culture است که به معنی زیر 

آمده است:
 The beliefs, way of life, art,

 and customs that are shared
 and accepted by people in a

 particular society. )Longman
 Dictionary( ; the act of

 developing the intellectual
 and moral faculties

 especially by education
 )Merriam-Webster's

 )Collegiate® Dictionary
و نیز معادل عربی کلمه فرهنگ، 

»الثقافة« است.
3- ر.ک: فرهنگ معین، ذیل واژه 

فرهنگ
4- ر. ک: علی سامی، نقش ایران 

در فرهنگ اسالمی، ص13. 
5- ر.ک: علی اکبر دهخدا، لغت 

نامه، ج39، ص227؛ علی اکبر 
نفیسی، فرهنگ نفیسی، ج4، 

ص2557؛ چنگیز پهلوان، فرهنگ 
شناسی، ص15-12. 

6- ر. ک: محمود روح االمینی، 
مبانی انسان شناسی، ص135-

136؛ چنگیز پهلوان، فرهنگ 
شناسی، ص1۸. 

7- فاطمه جان احمدی، تاریخ 
فرهنگ و تمدن اسالمی، ص37. 

۸- واژه نامه آزاد. 
9- فرهنگ نام ها. 

10- فاطمه جان احمدی، تاریخ 
فرهنگ و تمدن اسالمی، ص37. 

11-  ر.ک. صحیفه امام؛ ج 3، 
ص 306. 

12- همان، ج12، ص50، 5۸/10/15
13- ر. ک: همان، ج17، ص323-

 .61/11/22 ،322
14- همان، ج7، ص473، 

 .5۸/3/3
15- همان؛ ج 17، ص 153. 

16- صحيفه امام، ج 1، ص: 390
17- همان، ج3، ص306. 
1۸- همان، ج7، ص75. 

19- همان، ص430. 
20- همان، ج۸، ص77. 

21- همان، ص۸۸. 

جایگاه و اهمیت مســـــــــــــــــــأله فرهنگ 
در اندیشـــــــــــــــــــــــــــه امام و رهبــری

 | حجت االسالم مهدی یعقوبی، مسئول نهاد رهبری  دانشگاه علوم پزشکی فسا | | اندیشه |

دربـــاره فرهنـــگ هرچـــه گفتـــه شـــود کـــم اســـت. بیـــن ارکان 
جامعه و انحراف فرهنگ، رابطه ای زنجیروار و تنگاتنگ 
وجـــود دارد تـــا جایـــی کـــه ایـــن انحـــراف بـــه همـــه ارگانهـــا و 
ـــری نخواهـــد  مقامـــات حکومـــت کشـــیده می شـــود و دی
گذشـــت کـــه انحـــراف فرهنگـــی بـــر همـــه غلبه کنـــد و همه 
را خواهـــی نخواهـــی بـــه انحـــراف کشـــاند و نســـل بعـــد آن 
جامعـــه را تحـــت تأثیـــر قـــرار می دهـــد. امام خمینـــی، 1361

مقدمه

قســـمت اول؛ مقدمـــه، تعریـــف و اهمیـــت فرهنـــگ

پی نوشت ها:

| اینفوگرافـــئ |

 گفتمان
معرفت

علت اصرار بر مخاطب قرار دادن جوانان

چند توصیه 
به جوانان

۱( آینـده متعلـق بـه جوانـان: بـا توجه به فرمایشـات اخیر ایشـان، همه 
جوانـان اعـم از جـوان دانشـجو، جـوان طلبـه، جـوان فارغ التحصيـل و 
جوان شـاغل مخاطب این بحث هسـتند. »این که ما اصرار داریم که 
با جوان ها حرف بزنیم و بحث کنیم و از آنها بشـنویم و چیزی به آنها 
عرض بکنیم، متأثر از یک پیش فرض قطعی اسـت و آن پیش فرض 
این است که آینده در اختیار جوان ها و متعلق به این جوان ها است. 
شکی نیست که در آینده ی میان مدت، بعضاً در آینده ی کوتاه مدت، 
مسئولیت بسیاری از همین موضوعاتی را که امروز شما دارید مطرح 
می کنیـد، متوجـه بـه شـما جوان ها و مجموعـه ی جوان هایی کـه امروز 
مخاطب این حرفها هسـتند خواهد شـد و مدیریت ها در اختیار آنها 
قـرار خواهـد گرفـت و اداره ی کشـور بـه دسـت آنها خواهد افتـاد؛ در این 
تردیدی نیست و بحث با آنها برای ما بسیار مهم است هر کسی به 
آینده ی کشور عالقه مند است، ناگزیر بایستی به جوان ها کمک کند 
برای اینکه بتوانند این آینده را به بهترین وجهی ان شـاء هللا بسـازند«

قسمت هایی از بیانات رهبری 
در دیدار رمضانی رهبر انقالب 
تشـــــــــکل های  نمایندگان  با 
دانشـــــجویی ۲۸ / ۲ / ۱۳۹۹

| فاطمه نسیم، بهداشت 98 |

طبيعـت  در  قیمـت  ذی  عناصـر  وجـود   )۲
بـا  جوانـی: »بخـش دیگـر از منطـق گفتگـو 
جوان هـا هـم عبارت اسـت از نگاه به طبيعت 
جوانـی. خـب بنـده همیشـه ایـن قضـاوت را 
بـا  جـوان،  دارم، طبيعـت  مـورد جوان هـا  در 
امیـد، بـا ابتـکار، بـا صراحـت، بـا خطرپذیـری، 
با خسـتگی ناپذیری همراه اسـت و اینها برای 
ادارهی جامعـه عناصـر ذی قیمتـی هسـتند؛ 
بخشـی از مشـکالت مـا ناشـی از خطرپذیـر 
نبودن یا خسته شدن، یا عدم وجود ابتکار، یا 
عدم صراحت، یا ناامید بودن است؛ اینها در 
جوان ها نیست، لذاست که ما مایلیم با این 
مجموعه ی جوان که طبعاً دارای این طبیعت 
هستند، بیشتر گفتگو بشود و بحث بشود«

۱( خودسازی فردی و اجتماعی: توصیه اول ایشان به همه جوانان مسئله خودسازی است چه 
در زمینه فردی و چه جمعی، ایشان ماه مبارک رمضان را فرصت مناسبی برای این امر دانستند. 

3( اهمیت ادامه ی آرمان خواهی و مطالبه گری: »جوانان! پرچم آرمان خواهی و مطالبه گری را زمین نگذارید. اگر آرمان خواهی وجود 
نداشته باشد راه را گم می کنیم. آرمان اصلی و واقعی و نهایی، ایجاد تمدن اسالمی  است؛ اینها را از دست ندهید و اینها را مطالبه کنید 
و بخواهید روی آن فکر کنید. مطالبه طبعاً با نوعی اعتراض همراه است. خب، بله مطالبه به معنای این است که یک نقصی وجود 
دارد و ما می خواهیم رفع آن نقص را مطالبه کنیم. اما نگذارید این مطالبه ی شما و اعتراض شما، اعتراض به نظام اسالمی  تلقی 
بشود؛ این مهم است. نکته ی دوم اینکه پرچم مطالبه گری را اگر شما در دست داشته باشید، خوب است؛ اما اگر شما این پرچم را 
زمین گذاشتید، کسانی ممکن است این پرچم را بردارند که هدفشان رفع مشکالت مردم نیست؛ بلکه هدفشان معارضه و مبارزه ی 

با اسالم و با جمهوری اسالمی  و با نظام اسالمی  است. این را نگذارید.«

۲( تقویـت مبانـی معرفتـی و پرهیـز از انفعـال و انحـراف: »بحمـدهللا در جوانان خوشـفکر مبانی معرفتی به خوبی 
تقویت شده است و در زمینه های مختلف فکر و کار می کنند. منتها محیط های جوان از جمله دانشگاه از قدیم 
آماج آسیب هایی بوده؛ از جمله دو آسیب بزرگ متوجه محیط های جوان بوده که این دو آسیب یکی انفعال است، 
یکی انحراف است. انفعال یعنی احساس دست  بسته  بودن، بی فایده بودن، ناامیدی در مقابل حوادث سخت که 
با تقویت معنویت بر طرف میشود. انحراف - انحراف فکری، انحراف در مبانی معرفتی - نیز با این توصیه برطرف 
۴( انتقـــاد در کنـــار پیشـــنهاد میشود.«  توصیه دیگر ایشان به جوانان آشنا شدن با دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به مکارم االخالق است. 

و پرهیـــز از پرخاشـــــــــــــــــگری: 
انتقـــاد  فقـــط  »مطالبه گـــری 
فقـــط  مطالبه گـــری  نیســـت، 
اعتـــراض نیســـت، اگـــر چـــه در 
آن، اعتـــراض هـــم وجـــود دارد. 
انتقـــاد در کنـــار پیشـــنهاد؛ امـــروز 
شـــد،  پیشـــنهادهایی  البتـــه 
خـــوب هـــم هســـت، بعضـــی از 
این پیشـــنهادها، پیشـــنهادهای 
قابـــل قبولـــی اســـت؛ بعضـــی 
هـــم قابـــل بررســـی اســـت؛ لكـــن 
مجموعـــه ی جوانـــی کـــه ایـــن 
ــن  ــنوند و در ایـ ــخن را می شـ سـ
عرصه هـــا فعـــال هســـتند توجـــه 
ــاً انتقـــاد  کننـــد اینکـــه مـــا صرفـ
ــم،  ــراض کنیـ ــاً اعتـ ــم، صرفـ کنیـ
نمی بـــرد،  پیـــش  را  کار  ایـــن 
فوایـــد  یـــک  اســـت  ممکـــن 
کوچکـــی اوّل کار داشـــته باشـــد 
امـــا مطلقـــاً فایـــده ی جـــدی و 
مانـــدگاری نـــدارد؛ آنچـــه فایـــده 
دارد عبـــارت اســـت از پیشـــنهاد. 
ضمنـــاً خواهـــش مـــن ایـــن اســـت 
کـــه مطالبه گـــری را بـــا پرخـــاش 
ــد«  ــراه نکنیـــــــــ و بدگویـــی همــــ

khamenei.ir :عکس

بـــه  رهبـــری  از  نقل قول هـــا 

ــق ــه دقیـ ــده، نـ ــون آمـ مضمـ
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 خبر رسید که ای فامزیان مژده دهید
روش های نوین پاکسازی ز راه رسید

سمانه دهقان

 مرا چشمی است خون افشان ز دست آن کمان ابرو
جهان بس فتنه خواهد دید از آن آمار صد پهلو
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