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شناسنامه
ــیده و  ــش رس ــان خوی ــه پای ــاری ب نســیم به
تابســتان انــدک انــدک گرمــای خویــش را بــر 

دل هایمــان مــی نشــاند.
ایــزد را شــاکرم کــه اینــک ایــن افتخــار 
ــواده  ــا در حضــور خان ــده گشــت ت نســیب بن
ــوح  ــه ی ل ــم چنــد واژه ای را روان ی گــرم قل

ــازم. س
ــه  ــا بپرســم ک ــم ت ــی دان ــه ای م ــم را بهان قل

ــت...؟! ــور اس ــان چط حالت
ــه  ــن هم ــا ای ــم ب ــه بگوی ــم ک ــه میکن بهان
دغدغــه هــا امیــدوارم حالتــان خــوب باشــد. 
گــر چــه ایــن دغدغــه هــا را مــی شناســم و 
ــه هاســت! ــن دغدغ ــی همی ــم زندگ ــی دان م

خواســتم جرعــه ای از فرهنــگ بگویــم؛ کمــی 
از انســانیت، کــه هنــوز زندگــی زیبایــی هــای 
ــن  ــه م ــم گرچ ــتم بگوی ــود را دارد. خواس خ
فرهنــگ را در قعــر خــودش، در رنســانس 
ــا شــقایق هســت  ــا ت ــم، ام ــی بین ــش م خوی

ــد کــرد! زندگــی بای
سخن کوتاه کرده و می گویم:

ــان  ــم دلهایم ــس بکشــیم و بگذاری ــد نف بیایی
تنــگ یکدیگــر شــود. بــاور کنیــم ســاده ایــم 
ــه ایــن ســادگی ببالیــم و بانــگ برآوریــم: و ب

ما برای وصل کردن آمدیم
نی برای فصل کردن آمدیم

سردبیر ماهنامه فرهنگی سیاسی اجتماعی قلم
هادی دهقان

♦ صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی
♦ مدیر مسئول: عزیز جلیلی هریس

♦ سردبیر: هادی دهقان

♦ دبیران واحد فرهنگی-اجتماعی: فاطمه موید، رعنا خدادادی
♦ دبیر واحد سیاسی: علی محمد توکلی

♦ دبیر واحد تعلیم و تربیت: مهدی چیت ساز
♦ دبیر واحد صنفی-دانشجویی: زهرا یاری

♦ هیــأت تحریریــه: میــاد آقایــی، محمــد احمــدزاده، علی محمــد توکلــی، زهــرا جاملــو، 
ــا  ــاری، رعن ــی حص ــینی، عل ــی حس ــید مجتب ــاز، س ــت س ــدی چی ــی، مه ــز جلیل عزی
ــی،  ــگار رشــیدی، ســولماز ســیفی، فاطمــه شــمع ســوزان، فاطمــه عنایت خــدادادی، ن
عرفــان فعلــه گــری، دنیــز مبارکــی، فرهــاد محمــدی، محدثــه محمــدی، فاطمــه مویــد، 

افشــین نصیبــی، فاطمــه نظرپــور، لیــا هوشــیار، زهــرا یــاری

♦ مدیر اجرایی: سید مجتبی حسینی
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♦ طراح همکار این شماره: عرفان فعله گری
♦ عکاس: پردیس آذررخش

♦ روابط عمومی و فضای مجازی: زهرا خلفی، محدثه محمدی
♦ ویراستار: نگار رشیدی
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روزت مبارک 

ای خیر فراوان خدا

و امروز ! روز دختر؛
روز والدت حضرت معصومه)ع(!

بــه راســتی تــو دختــر جــان، تــا بــه حــال 
بــه عظمــت خــودت هیــچ فکــر کــرده ای؟ 
ــه  ــت، ب ــدرت قلب ــت، ق ــت روح ــه لطاف ب
قشــنگی صبــرت، بــه عــزت دامــن پاکــت 
و بــه قــدرت دســتانت هنگامــی کــه نهــال 
ــا مــی کارد؟ مهــر و محبــت را در دل دنی

ــنگی  ــه گاهــی تمــام ایــن قش ــر چ  اگ
ــری  ــایه خب ــر س ــازد زی ــی ب ــگ م ــا رن ه
ــا داس«! ــا ب ــه ه ــل عاطف ــوان »قت ــا عن ب

 و همیــن خبــر، تــو و اراده ات را بــه 
ضعــف مــی کشــاند و امیــدت را بــه یــاس 
بــرای  بگویــم  بگــذار  امــا  می گرایانــد. 
ــد  ــئولیم. بای ــا مس ــام م ــن دردی تم چنی
خیلــی زودتــر از اینهــا یــک روز تمــام 
مــادران، دخترهایشــان را مــی کشــاندند 
ــه  ــان زمزم ــه و در گوشش ــک گوش ی
یــادت  می کردنــد: »جــان مــادر! 

ــژاد  ــو از ن ــه ت ــد ک باش
ســهم  نــوری، 

از  تــو 

نــه  خندیــدن  و  اســت  بالیــدن  دنیــا 
ــدوه! حواســت باشــد قلبــت را  نالیــدن و ان
ســفت بچســبی کــه مبــادا بــا گناهــی دل 

بلرزانــی!« را  زهــرا)ع(  فاطمــه ی 
و کسی به تمام مردها می گفت:

»دختــر مســئولیت توســت نــه امــوال 
ــت!  ــوس توس ــد او نام ــت باش ــو! حواس ت
ــود و او را از  ــر ش ــد چت ــت بای ــه غیرت ک
ــه  ــه اینک ــد ن ــی برهان ــی و تنهای ــی پناه ب
ســایه ی تــرس و بــی کســی را بــر ســرش 

بگســتراند .«
و اما تو دختر جان!

مبــادا گلــه کنــی یــا جــا بزنــی! ســیاهی ها 
ــزن و ســفیدی هــا را در آغــوش  را پــس ب
بگیــر. هــر کجــا کم آوردی به پشــت ســرت 
بــه تاریــخ نــگاه کــن تــا بدانــی مــی شــود 
همچــون زینــب)ع( بــود؛ قــوی و شــیردل! 
بنویســند: وصفــش  در  چنانکــه 

»کربــا در کربــا 

نبــود!« زینــب  اگــر  میمانــد 
معصومــه)ع(  چــون حضــرت  می شــود 
ــار را  ــق و انتظ ــود و عش ــرادر ب ــای ب همپ
ــید! ــر کش ــه تصوی ــا ب ــدازه ی قرن ه ــه ان ب

ــا  ــود کــه ب ــی ب ــا می شــود شــبیه مادران ی
دلــی قــرص و محکــم پســران رشیدشــان 
ــت  ــد و پش ــگ کردن ــدان جن ــی می را راه
سرشــان آب ریختنــد و ســال ها انتظــار را 

ــد. بــی هیــچ گلــه ای دوام آوردن
ــگاه  ــت خــوب ن ــه اطراف حــاال برگــرد و ب
ارغــوان  هــا،  احمــدی  فهیمــه  کــن. 
رضایــی هــا و معصومــه فیــروز آبــادی هــا 
و هــزاران هــزار زن دیگــر را کــه زیبایــی 
اراده خودشــان را بــاور کرده انــد و بــه 
ــن!  ــوب ببی ــانده اند خ ــان رس ــوش جه گ
ببیــن کــه چگونــه جایــی درســت وســط 
کوثــرم!« »مــن  نوشــته اند:  ذهنشــان 

 و چــه تعبیــری قشــنگ تــر از اینکــه »مــا 
ــم.« ــا کردی ــراوان عط ــر ف ــو خی ــه ت ب

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»انا اعطیناک الکوثر«

همانا ما به تو خیر فراوان عطا کردیم! 
و فاطمــه آمــد کــه »دختــر بــودن« را جــور دیگــری معنــا کنــد، آمــد تــا واژگانــی 
ــاد  ــا پدرهــا ی ــد از ذهــن و قلــب آدم هــا. آمــد ت چــون »ضعیفــه« رخــت ببندن
بگیرنــد دخترانشــان را بــه دل بفشــارند و محبتشــان را بــه دیــده بپروراننــد و آنهــا 
را »ســنا« بخواننــد، نــه مایــه ی ننــگ و ســرافکندگی! آمــد تــا از نســل خــودش 

دخترانــی بــه جــا بگــذارد از جنــس بلــور؛ عفیــف و زیبــا.

چشم جهان روشن!چشم جهان روشن!

زهرا جاملو
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ــگاه اساســی  ــس شــورای اســامی پای مجل
نظــام و مــردم و مایــه حضــور و مشــارکت 
ــا و  ــری ه ــم گی ــردم در تصمی ــی م واقع
مظهــر اراده ملــی اســت. مجلــس در نظــام 
جمهــوری اســامی ایــران، از اهمیــت ویــژه 
و واالیــی برخــوردار بــوده و محــور بســیاری 
از تصمیــم گیــری هــا، قانــون گــذاری هــا 
ــت  ــراغ هدای ــت و چ ــزی هاس ــه ری و برنام
دولــت و ملــت را در دســت دارد. مقــام 
اهمیــت  خصــوص  در  رهبــری  معظــم 
شــورای  »مجلــس  معتقدنــد:  مجلــس 
ــن  ــی و تعیی ــز اساس ــک مرک ــامی، ی اس
ــته  ــت و سررش ــاب اس ــرای انق ــده ب کنن
ــر مــی گــردد.« ــس ب ــه مجل ــور ب همــه ام

ایشــان در دیــداری کــه بــا نماینــدگان 
مجلــس دهــم داشــتند، بــا تاکیــد بــر لــزوم 
ــگاِه در راس  ــت، و جای ــدار، هیب ــظ اقت حف
ــون  ــات قان ــه الزام ــس، ب ــودن مجل ــور ب ام
ــد.  گــذاری خــوب در مجلــس اشــاره کردن
ــه  ــه ای ب ــت اهلل خامن ــدار آی ــن دی در ای
نقــش مهــم مجلــس در مســائل اقتصــادی 
بــه خصــوص کار آفرینــی، انقابــی بــودن، 
ــردن  ــل ک ــی عم ــدن و انقاب ــی مان انقاب

ــد. ــد کردن ــدگان را تاکی نماین
و  حواشــی  تمــام  بــا  دهــم  مجلــس 
انتقــادات، در حالــی بــه پایــان رســید کــه 
ــدگان  ــر از نماین ــس؛ ۲۴۷ نف ــن مجل در ای
مجلــس  بــرای  را  خــود  کاندیداتــوری 
ــک ۹۰  ــا نزدی ــد ام ــام کردن ــم اع یازده
ــدند!!  ــت ش ــراد رد صاحی ــن اف ــر از ای نف
ــزرگ در  ــه ای ب ــر فاجع ــود بیانگ ــن خ ای
ــود کــه دلیــل  مجلــس شــورای اســامی ب
رد صاحیــت آنــان بــه گفتــه شــورای 
ــی و  ــاد مال ــر فس ــه خاط ــرا ب ــان اکث نگهب
ــرد  ــردم از عملک ــوده اســت. م اقتصــادی ب

ــه  ــبت ب ــا نس ــش آنه ــم، واکن ــس ده مجل
وضعیــت اقتصــادی و معیشــتی و عــدم 
توجــه بــه مشــکات عدیــده ملــت، بســیار 
ناراضــی بــوده و در اثــر بــی اعتمــادی کــه 
از عملکــرد بهارســتان نشــین هــا و دولــت 
ــردم  ــود، م ــده ب ــاد ش ــردم ایج ــن م در بی
ــات  ــه شــرکت در انتخاب ــی ب چنــدان تمایل
نداشــتند. بــا ایــن وجــود بــا رهنمــود هــای 
ــاب  ــای انق ــر پ ــار دیگ ــردم ب ــری، م رهب
ــات  ــتاده و در انتخاب ــود ایس ــاب خ و انتخ
مجلــس یازدهــم شــرکت کردنــد؛ امــا ایــن 

ــود! ــاب خ ــت در انتخ ــا دق ــار ب ب
ــر  ــت محمدباق ــه ریاس ــم ب ــس یازده مجل
قالیبــاف شــروع بــه کار کــرد. قالیبــاف 
ــس  ــوان ریی ــه عن ــن نطــق خــود ب در اولی
ــوری  ــت جمه ــن فرص ــم تری ــس، مه مجل
ــری  ــم رهب ــام معظ ــود مق ــامی را وج اس
ــه ایشــان دانســته  و راهبــرد هــای حکیمان
ــای  ــان ه ــام از طوف ــور نظ ــل عب و راه ح
ــن  ــاف همچنی ــرد. قالیب ــوان ک ــخت عن س
بــا تاکیــد بــر ســخنان رهبــری، تبعیــت از 
ــه ایشــان در پیشــبرد  راهبردهــای حکیمان
اهــداف مجلــس را الزامــی دانســته و گفــت: 
مجلــس شــورای اســامی بایــد دوبــاره بــه 

ــردد. ــور بازگ راس ام
ــراد کاردان،  ــا وجــود اف ــم ب ــس یازده مجل
موثــر و انقابــی ســطح توقــع مــردم را بــاال 
ــردم از  ــه انتظــارات م ــرده اســت. از جمل ب
مجلــس و نماینــدگان، بحــث شــفافیت 
ــری  ــردم، پیگی ــی از م ــار طیف ــت. انتظ اس
ــا ســنگ  ــس اســت ت شــفافیت آرا در مجل
ــد.  ــان باش ــر پارلم ــرای ادوار دیگ ــی ب بنای
ــه ای  ــاق شیش ــت و ات ــان صداق ــن هم ای
ــان  ــی نعمت ــا ول ــت ب ــه مل ــدگان خان نماین
خــود اســت کــه امــروزه مــردم بیــش 

از هــر چیــزی بــه راســت گویــی نیــاز 
ــردن  ــر ک ــال ت ــرای فع ــاش ب ــد. ت دارن
دولــت بــرای حــل مشــکات، از دیگــر 
ــد.  ــی باش ــس م ــردم از مجل ــارات م انتظ
ــت  ــتفاده از ظرفی ــان و اس ــه جوان ــه ب توج
آن هــا همــواره مــورد تاکیــد مقــام معظــم 
ــوده کــه  ــه تمامــی دســتگاه ها ب رهبــری ب
ایــن شــامل مجلــس شــورای اســامی 
ــل  ــرای ح ــی ب ــدت و همدل ــود. وح می ش
ــت  ــم اس ــی مه ــور، موضوع ــکات کش مش
کــه همــواره تمامــی فعــاالن سیاســی 
و مســئوالن بــر آن تاکیــد داشــته انــد. 
ــز  ــم، پرهی ــس یازده ــه از مجل ــار هم انتظ
از طــرح موضوعــات اختافــی و تمرکــز بــر 
ــدت  ــتن وح ــی داش ــکات و حت ــل مش ح
بیــن تمامــی طیف هــای فکــری اســت. 
شــعار دولت هــا و مجالــس همــواره بهبــود 
ــوده کــه  وضعیــت اقتصــادی و معیشــتی ب
ــن  ــا در ای ــت آن ه ــزان موفقی ــی می بررس
یازدهــم  مجلــس  و  نمی گنجــد  مجــال 
هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت! 
ــروز در  ــروز و کاندیدا هــای دی ــان ام منتخب
ــن  ــا ای ــی شــعار هایی ب رقابت هــای انتخابات
ــد کــه امــروز انتظــار مــردم  محتــوا داده ان
بــه ویــژه قشــر جــوان عمــل بــه ایــن وعــده 
ــت  ــد وضعی ــار آن بای ــت. در کن ــم اس مه
و کارگــران در  و معلمــان  بازنشســتگان 
ایــن وانســفای اقتصــاد کرونایــی هــم مــورد 

ــرد. ــرار گی ــت ق اهمی
انتظــار مــی رود نمایندگانــی کــه وجاهــت 
ــد،  ــردم کســب کــرده ان خــود را از رای م
در دوران چهــار ســاله پیــش رو، تمــام 
تــاش خــود را بــرای عمــل بــه ایــن 
انتظــارات و وعده هــای خــود قــرار دهنــد.

علی محمد توکلیاین گوی و این میدان!



     میــرم تــو گروهــی کــه شــاگردای خانــوم 

پناهــی َادم کــرده بــودن. ایــن گــروه هــدف 

واالیــی داشــت! قــرار بــود تــو یــه کار خیــر 

ســهیم بشــم و چنــد نفــر از بنــدگان خــدا رو 

از تجدیــدی مطلــق نجــات بــدم. 

ــن  ــوم پناهــی، ای ــروِه خــود خان برخــالف گ

ــن  ــده داره. از اولی ــام نخون ــی پی ــروه کل گ

ــا  ــدن. کرون ــه خون ــم ب ــروع میکن ــام ش پی

ــادم  ــره ی بچــه هــا ی ــه چه ــداد ک اجــازه ن

ــل  ــس پروفای ــن از روی عک ــی م ــه ول بمون

هاشــون میشناسمشــون.

تینــا یــه آلبــوم از عکســای بــی نظیــری کــه 

گرفتــه فرســتاده گــروه. ایــن دختــر میتونــه 

ــه!  ــاده بش ــوق الع ــکاس ف ــه ع ــا ی ــد ه بع

ــی  ــگاه م ــا رو ن ــک عکس ــک ت ــذت ت ــا ل ب

ــم و  ــی کن ــالی م ــس رو ریپ ــه عک ــم، ی کن

ــم؟«  ــذارم پروفایل ــو ب ــه این ــم: » میش میگ

ــه و میگــه: »وای  ــو لحظــه ســین مــی کن ت

ــس«.  ــی ســینگ ِال ــک ِان ــت تین ــات؟ دون ن

برمیگــردم بــه عکــس هــا تــا ادامــه ی پیــام 

هــا رو ببینــم. ســبا داشــته بــه مهســا کمــک 

ــه.  ــو کن ــدوزش رو اکتی ــه وین ــرده ک ــی ک م

ــن  ــاره و م ــازی درمی ــگ ب ــی خن مهســا کم

ــه وضــوح  زار زدن ســبا پشــت گوشــی رو ب

ــه  ــام بعــدی ی ــم! پی از لحــن تایپــش میبین

ــرای  ــت  ب ــه اس ــنتور زدن اله ــپ از س کلی

چنــد دقیقــه، مــات مهارتــش تــو ســاز زدن 

ــی  ــم قلب ــی چش ــا ایموج ــد ت ــم. چن میش

ــپ  ــد از کلی ــم. بع ــی کن ــالی م ــراش ریپ ب

الهــه، پیــام جویــن شــدن یــه نفــر تــو گــروه 

ــدن  ــن ش ــد از جوی ــه بع ــم!  ک ــی بین رو م

ــتم  ــروز تونس ــن ام ــا م ــه ه ــته: » بچ نوش

بیشــتر  رو  مــن  هــوای  بخــرم  گوشــی 

داشــته باشــین کــه هیچــی نخونــدم«.

چهــار تــا فــوش بــه روزگار میــدم؛ بــا خــودم 

مــی گــم :» آدم نیســتم اگــه جــوری بهــت 

تقلــب نرســونم کــه معدلــت 20 شــه !« . 

پیــام هــا رو ادامــه میــدم. از دلنوشــته 

هــای عاشــقانه ای کــه محیــا مــی نویســه، 

ــا  ــاک ثمیــن کــه ب از کلیــپ هــای تیــک ت

ــده  ــرم، از ای ــده ریســه می دیدنشــون از خن

هایــی کــه نرگــس بــرای لبــاس هانیــه میده 

ــا روی بشــقاب  و از نقاشــی هایــی کــه دری

ــه  ــم ب ــی رس ــذرم و م ــی گ ــه م ــی کش م

پیامــی کــه نوشــته :» امتحانــات پایــه نهــم 

بــه صــورت حضــوری برگــزار خواهد شــد«!!! 

در جریــان ایــن قضیــه کــه امتحانــای پایــه 

دوازدهــم بــه خاطــر تاثیــر ســوابق تحصیلی 

ــراره حضــوری باشــه هســتم،  ــور ق ــو کنک ت

ولــی نهــم دیگــه چــرا؟ پیــام رو ریپــالی مــی 

ــی  ــاز؟« یک ــم: »وات د ف ــی نویس ــم و م زن

ــره  ــون نم ــده :» چ ــواب می ــا ج ــه ه از بچ

ــر داره :|  ــو انتخــاب رشــته تاثی ــا ت هــای م

ــچ  ــم. هی ــی کن ــر م ــه ای صب ــد ثانی «. چن

ــم.  ــی کن ــدا نم ــن پی ــرای گفت ــه ای ب کلم

ــی تصــور  ــا رو در حال ناخودآگاهــم بچــه ه

ــی  ــعی م ــن! س ــا گرفت ــه کرون ــه ک ــی کن م

کنــم افــکار منفــی رو کنــار بزنــم امــا نمــی 

تونــم! کــی ضامــن ســالمتی بچه هاســت؟؟ 

ــی؟؟  ــتِی چــی؟؟ کشــِک چ ــکِل بهداش پروت

ــه  ــر ک ــت نف ــن بیس ــن بی ــی تون ــه م مگ

امتحــان  دارن  بســته  فضــای  تــو 

میــدن، بهداشــت برقــرار کنــن؟

ــون  ــه هم ــردم ب ــی گ ــر م ب

هــا  پیــام  از  قســمتی 

کــه نخونــده مونــده 

ــه  ــود. در ادام ب

ــا  ــه ه بچ

حــرف 

ــون  ــالش هاش ــن زدن. ت ــا کمپی ــد ت از چن

ــا  ــان ه ــودن امتح ــوری ب ــرای غیرحض رو ب

ــی  ــر م ــن فک ــه ای ــان ب ــم و همزم ــی بین م

کنــم کــه مــا بــرای کشــتِن اســتعداد هــای 

ــراره  ــنگینی ق ــه ی س ــه هزین ــا چ ــه ه بچ

بدیــم؟! حتــم دارم کــه بعــد از این»انتخــاب 

رشــته« نســبتا لعنتــی کــه همــه بخاطــرش 

ــن،  ــی کن ــل م ــزرگ رو تحم ــن ریســک ب ای

ــم  ــنتور داره مزاح ــه س ــی کن ــر م ــه فک اله

دکتــر شــدنش میشــه! دریــا دیگــه روی 

بشــقاب نقاشــی نمــی کنــه چــون احتمــاال 

یــه خانــم وکیــل رو چــه بــه ایــن کار هــا!! و 

دریــا همــه ی ذوق هنریــش رو بیــن مســئله 

ــه... ــی کن ــم م ــه گ ــرال و هندس ــای انتگ ه

ــه  ــم دارم ب ــی بین ــام م ــه می ــودم ک ــه خ ب

پایــان پیــام هــای گــروه مــی رســم . بــدون 

ایــن کــه متوجــه بشــم، یــک ســاعتی درگیــر 

خونــدن پیــام هــا بــودم! پیــام آخــر رو مــی 

خونــم کــه ثمیــن نوشــته:» خانــوم قســمت 

ــم  ــان بدی ــما امتح ــکاری ش ــا هم ــد ب نش

ــی از  ــه. مــن خیل ــردا اولیــن امتحانمون :) ف

ــد.« ــون کنی ــا دعام ــم :/ لطف ــا میترس کرون

وید
ه م

طم
فا

    بــا ســالم و صلــوات واتســاپ رو بــاز مــی کنــم و بــا انبوهــی از پیــام هــای 

ــی  ــوم پناه ــروه خان ــودم، گ ــی خ ــای درس ــروه ه ــن گ ــم :|  از بی ــه میش ــده مواج نخون

رو پیــدا میکنــم. در تمــام ایــن یــک هفتــه ای کــه واتســاپ نیومــده بــودم ســر 

جمــع چهــار تــا پیــام شــیر کــردن تــو گــروه! :/ بعــد اســتادم از مــن انتظــار داره 

بــا همیــن چهــار تــا پیــام گــزارش کارورزی بنویســم! حــاال مــن کــه گــزارش رو از 

ــرن؟؟ ــاد بگی ــزی ی ــه چی ــد ی ــا نبای ــه ه ــن بچ ــا ای ــی آی ــم ول ــی کن ــی م ــی کپ ــه جای ی
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کرونا بهتر است یا مشروطی؟

ــم  ــئولین ه ــی مس ــه حت ــی ک در روز های
ــازی  ــات مج ــه امتحان ــدارن ک ــی ن اطاع
بیــان  و  حضــوری  یــا  میشــه  برگــزار 
می کننــد کــه مرکــز بایــد تصمیــم بگیــره، 
یــه روز کــه از خــواب بیــدار میشــی و 
وارد صفحــه اینســتاگرامی خــودت میشــی 
میبینــی همــون مرکــز، خبــر از بازگشــایی 
ــزاری  ــون و برگ ــاه رمض ــِد م ــگاه بع دانش
ــر  ــوری منتش ــورت حض ــه ص ــات ب امتحان
ــه دوســتات  کــرده، دوســت داری ســریع ب
اطــاع بــدی امــا دوبــاره برمیگــردی ســراغ 
ــا  ــی امــا ب ــا خبــر رو کامــل بخون اینســتا ت
ــه  ــه ای مواج ــرم دیگ ــئول محت ــر مس خب
میشــی کــه گفتــه بازگشــایی دانشــگاه هــا 
توهمــی بیــش نیســت !!! ســردرگم از اینکــه 
ــه؟  ــط چی ــن وس ــجو ای ــِو دانش ــِف ت تکلی
ــته  ــم دو دس ــا ه ــو ه ــه دانجش ــاال دیگ ح
شــدن بخــش عظیمــی از ورودی هــای ۹۵ 
کــه مشــتاقن برگــردن بــه دانشــگاه و ســیل 
عظیمــی از دانشــجویان کــه نگــران محیــط 
ــا  ــم دارن و اص ــق ه ــتن. ح ــگاه هس خواب
ــاق ۱۶  ــوی ات ــی ت ــن،  زندگ ــی راه نمیگ ب
نفــره یعنــی فاجعــه یعنــی احتمــال ابتــا 

ــا بیشــتر و بیشــتر میشــه ! ــه کرون ب

مدرسان عزیز

بــه عنــوان یــک دانشــجومعلم کــه انتظــار 
داشــتم از اســاتید مجــرب خیلــی مــوارد رو 
در ایــن برهــه حســاس یــاد بگیــرم امــا این 
ــی انصافــی نکنیــم نکاتــی  چنیــن نشــد، ب
مثــل: تشــکیل گــروه، منتظــر مانــدن 
ــدن  ــو ش ــرای عض ــاه ب ــک م ــدت ی ــه م ب
ــس  ــتادن ووی ــروه، فرس ــجویان در گ دانش
و کلیــپ هــای ناقــص، اســاتید بســیار 
فعــال هــم قــرار دادن لینــک حضورغیــاب 
و... گــروه  در  مختلــف  هــای  تایــم  در 

ایــن هــارو خیلــی خــوب و دقیــق آموختیم. 
همینجــا از اســتاِد عزیــزی کــه تکلیفش رو 
۳ ماهــه تعییــن کــرده و زمــان داده بــرای 
ــتیم  ــا داش ــم ام ــی کن ــکر م ــش تش انجام
اســاتیدی کــه اواســط خــرداد مــاه تشــریف 
ــیار  ــی بس ــف عمل ــا تکالی ــد و از م آوردن
ســختی خواســتن و مــا مجبــور بودیــم در 
ــب  ــم. جال ــدک انجــام بدی ــان ان ــدت زم م
ــه  ــود ک ــی ب ــتاد محترم ــه، اس ــر از هم ت
تکالیــف عملیــش رو اومــد تــو گــروه اعــام 
ــا  ــا روزه ــت و م ــن شــد و رف ــرد و آفای ک
و ســاعت ها منتظــر موندیــم تــا شــاید 
ــار دیگــر انایــن بشــن و ببینــن  ایشــون ب
کــه تکالیــف رو براشــون ارســال کردیــم،  
ــه نبــود . امــا خبــری نبــود ک

دست غیربومی ها درپوست گردو

ــای  ــه ه ــی از اطاعی ــه یک ــیدیم ب ــا رس ت
ــه : ــی براینک ــوزش مبن آم

ــه مــدت دو هفتــه اســاتید  از ۱۷ خــرداد ب
ــور  ــس حض ــکال در پردی ــع اش ــرای رف ب
ــات اســکان  ــا طبــق دســتور، خدم دارن ام

ــه . ــه نمیش ــذا ارائ و غ
چــرا احســاس مــی کنــم ایــن پیــام نمــود 
یکــی از بی عدالتــی هــاو بی نظمی هــا در 

محیــط دانشــگاه اســت؟! 
ــت  ــی راح ــی خیل ــِز بوم ــجویان عزی دانش
میتونــن تشــریف ببــرن دانشــگاه و اســاتید 
رو ببینــن و سوال هاشــون رو مطــرح کنــن، 
امــا دوســتان غیــر بومــی چــی؟ بــه همیــن 
ــگاه؟ اصــا  ــان دانش ــن بی ــی میتون راحت
ــط  ــاتید در محی ــام اس ــاعات تم ــام س تم

دانشــگاه هســتن؟
ــه  ــو راه باش ــاعت ت ــجویی ۳ س ــه دانش اگ
ــه  ــی ک ــتاد خاص ــگاه و اس ــاد دانش ــه بی ک
مــد نظــرش هســت رو ببینــه امــا اون 
اســتاد در اون تایــم در دانشــگاه نباشــه 
ــراره  ــا ق ــجو کج ــه؟ دانش ــی بش ــراره چ ق

ــه؟ ــتراحت کن اس
نمــی  تصمیــم  سرســری  کاش  ای 
ــم رو  ــک تصمی ــب ی ــم و تمــام جوان گرفتی
می ســنجیدیم و برنامــه ریــزِی دقیقــی 

بــرای اینــکار انجــام میشــد!

زهرا یاری

استاد رحم کنید خسته شدیم
و از زمانــی کــه آمــوزش دومیــن اطاعیــش 

رو منتشــر کــرد بــا ایــن موضــوع :
ــام  ــار تم ــود اختی ــه ب ــه ای ک ــو جلس » ت
ــد. « ــتاد ش ــود اس ــده خ ــه عه ــان ب امتح

ــده  ــاره ش ــجوهای بیچ ــا دانش ــاال کار م ح
ــه امتحــان  ــه اســتاد ک ــا ب خواهــش و تمن
نگیریــد؛ » بــا وجــود کارهــای عملــِی 
بی شــماری کــه انجــام دادیــم پــس 
ــن رو  ــد « ای ــان نگیری ــا امتح لطف

ــه  ــه دل ب ــجاع ک ــجوهای ش ــی از دانش یک
دریــا زده، در گــروه می نویســد و پشــت 

ــوا : ــن محت ــا ای ــی ب ــام های ــرش پی س
خواهــش  اســتاد،  لطفــا  اســتاد،  بلــه 

اســتاد! می کنیــم 
امــااا نتیجــه را خودتــون بهتــر مــی دونیــد، 
ــه  ــخی ب ــچ پاس ــتاد هی ــه اس ــت ک اینجاس
خواهــش هــا نمیــده، یــا بــا جملــه ی نگران 
ــاره،  ــم می ــه رو ه ــه قضی ــر و ت ــید س نباش
یــا بــا ایــن عبــارت کــه وقــت همدیگــر رو 

ــه  ــجورو وادار ب ــم دانش ــن حرفانگیری ــا ای ب
عقــب نشــینی مــی کننــد!

حــرف زیــاد اســت و حوصلــه کم ایــن قضایا 
در وادی فرهنگیــان بدجــور ســر دراز دارد.
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      از آنجا که در آستانه فرا رسیدن والدت 
ــرت  ــت حض ــل بی ــه اه ــعادت کریم ــا س ب
ــم،  ــرار داری ــر ق ــه )س( و روز دخت معصوم
بــرآن شــدیم تــا کتابــی مربــوط بــه حقــوق 
زنــان در اســام را خدمــت شــما مخاطبــان 
کنیــم. معرفــی  نشــریه  همراهــان  و 
نــام کتــاب: »نظــام حقــوق زن در اســام«

ایــن کتــاب برای نخســتین بــار به در ســال 
۱۳۵۳ در قالــب کتابــی مســتقل بــا مقدمــه 
و پیشــگفتار اســتاد مطهــری منتشــر شــد.

اســام«  در  زن  »نظــام حقــوق  کتــاب 
منتشــر  مقــاالت  مجموعــه  واقــع  در 
ــری  ــی مطه ــهید مرتض ــتاد ش ــده از اس ش

طــی ســالهای ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ شمســی 
عنــوان  تحــت  روز"  "زِن  مجلــه  در 
می باشــد. اســامی«  حقــوق  در  »زن 

سلســله  بــه  پاســخ  در  مقــاالت  ایــن 
مقاالتــی نــگارش یافــت کــه در آن هــا 
قوانیــن  تغییــر  دربــاره  پیشــنهادهایی 
مدنــی مربــوط بــه حقــوق خانوادگــی 
ــوص  ــد نص ــر ض ــی ب ــده و مطالب ــه ش ارائ
بــود. گردیــده  عرضــه  قــرآن  مســلّم 

ــتدل  ــن و مس ــخ های متق ــا پاس ــتاد ب اس
واقــع  در  پیشــنهادها،  ایــن  بــه  خــود 
نظــام حقــوق زن را در مکتــب متعالــی 
ــوده و مســائلی  ــن نم اســام طــرح و تدوی

همچــون خواســتگاری، نامــزدی، ازدواج 
موقــت، زن و اســتقال اقتصــادی، مهــر 
طــاق،  حــق  ارث،  مســئله  نفقــه،  و 
اســام و تجــدد زندگــی، مقــام زن در 
ــورد  ــری را م ــوع دیگ ــرآن و مســائل متن ق
ــد. ــرار داده ان ــه ق ــق عالمان ــث و تحقی بح

پنجــم  بخــش  در  مثــال؛  بــرای 
از  زن  انســانی  مقــام  کتــاب،  ایــن 
اســت. شــده  تبییــن  قــرآن  نظــر 

ــح نحــوه  ــه توضی ــن بخــش ب اســتاد در ای
خلقــت زن و همســانی سرشــت زن و مــرد، 
ــاء و  ــخ انبی ــه در تاری ــان قدیس ــود زن وج
ــردازد  ــی پ ــدس ازدواج م ــز تق اســام و نی
ــورد  ــت در م ــای نادرس ــی باوره و برخ
زن را مــورد نقــد قــرار مــی دهــد.

موضــوع بخــش هفتــم هــم تفــاوت 
هــای زن و مــرد اســت. اســتاد در ایــن 
بخــش ضمــن اســتناد بــه دیــدگاه 
زن  تفــاوت  شناســان،  روان  برخــی 
و مــرد را بــه معنــای نقــص یکــی 
و کمــال دیگــری نمــی دانــد؛ بلکــه 
ــا  ــت ب ــون خلق ــه قان ــت ک ــد اس معتق
ــرد،  ــاوت در آفرینــش زن و م ایجــاد تف
ــم  ــا را فراه ــل آن ه ــاز متقاب ــه نی زمین
نمــوده اســت و بــه ایــن وســیله پیونــد 
آن هــا را محکــم تــر کــرده اســت.

فایــل  قبــل،  شــماره  همچــون 
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انــگار همیــن ۴ ســال پیــش بــود کــه مــا 
ورودی هــای ۹۵ وارد دانشــگاه شــدیم، 
ورودی هــای قدیــم مــارو میترســوندن کــه 
اینجــا نبایــد بعضــی کارارو بکنیــد کــه بعدا 
فهمیدیــم دروغ میگفتــن... اونجــا بایــد کا 
ــذا رو نمیتونســتیم  ــم... غ هیچــکاری نکنی
ببریــم خوابــگاه چــون اســتدالل سرپرســتا 
ــه...  ــل خواب ــگاه مح ــه خواب ــود ک ــن ب ای
تنهــا دلخوشــیمون همــون دورهمــی هــای 
ــا بچــه  ــه ب ــود ک ــا ســالم دوســتانه ب کام
هــا میشســتیم پانتومیــم بــازی میکردیــم... 
ــم و مزاحــم  ــا شــبا ســر و صــدا میکردی ی
خــواب بچــه هــا میشــدیم و میگفتیــم 
ــع درســته  ــی شــاخیم... اون موق مثــا خیل
ــش آب  ــب عوض ــی خ ــتیم ول آزادی نداش
ــا...  ــه ه ــه خــودش خیلی ــرم داشــتیم ک گ
االن خــدارو شــکر همــون آب گرمــم دیگــه 
ــرا  ــون ب ــا دلم ــدن کرون ــا اوم ــم... ب نداری
همــون هیچیــم تنــگ شــده... درســته آب 
گــرم نبــود ولــی کاش همــون نبــودم بــود 
ــرات  ــی االن نیــس... هعععیییــی نگــم ب ول
خواهــر... اونموقــع خبــری از کاس مجازی 
نبــود...، نــه کــه خــدای نکــرده فــک کنیــن 
ــا  ــه، اون ــن ن ــا تکنولوژی ــا آشــنا ب اســاتید ن
ــرکت  ــی ش ــه کس ــوری رو ک کاس حض

ــاب  ــه زور حضــور غی ــر ب ــرد مگ نمیک
ــتن... ــر میدونس موثرت

ــم  ــاتید ک ــا اس ــدن کرون ــا اوم ب
ــه  ــو عرص ــون ت ــم مهارتاش ک

تکنولــوژی رو بــه نمایــش 
ــتیم  ــورد داش ــتن... م گذاش
اســتاد تــو پیــام رســان 
ســر  بــه  کاکل  کفتــر 
بعــد  کــرده  وا  کانــال 
بزنیــن  حــرف  گفتــه 
ــن  ــط م ــرا فق ــا چ لعنتی
میگــن  میکنــم...  تایــپ 
رســان  پیــام  موســس 

ــن حرکــت خــودش  ــد ای بع

ــرواز کــرده رفتــه االن هــرکاری میکنــن  پ
ــتیم  ــتاد داش ــا اس ــوننش... ی ــن بش نمیتون
ــو  ــای من ــد ۲۴۶ صفحــه امتحان ــه بری گفت
ــر ارزون  ــا بب ــر دوت ــی بخ ــایت یک ــو س ت
حســاب کــن مشــتری شــیم پــاس کنیــن 
تــا نیــم نمــره ارفــاق بــدم... ضمنــا آزمونــم 

اجباریــه.
از بحــث ۹۵یــا جــدا نشــیم... ورودی هــای 
۹۵ یــه چیــزی مثــه دهــه شــصتیای 
خودمونــن... اینــا کاشــتن ورودی هــای 
بعــدی خــوردن... تعــدادی از ورودی هــای 
ــی در  ــوردن ول ــدن میخ ــم میوم ــی ه قبل
ــا  ــر شــد... مــن اوزوم ب ــا بهت ــرا بعدی کل ب
انقــد اونجــا شــخم زدم دســتام تــاول زده... 
بعــد دانشــگاه دلمــون خــوش بــود خدمــت 
ــاری  ــم، آوردن ازدواج اجب ــاری نمیری اجب
ــه  گذاشــتن... ولــی خــب اینــم مثــه همون
ــه  ــون صاف ــف پاش ــه ک ــی ک ــا اونای مث
ــون  ــه باباش ــی ک ــا اونای ــا مث ــن...، ی معاف
داره کســری  ازدواج  اثــر  بــر  جانبــازی 
میخــورن...، اونایــی که باباشــونو مامانشــون 

زده کشــته کا 
ف  معا

از خدمتــن...، یــا مثــا چجــوری پــول 
ــری...  ــو بخ ــی خدمت ــی میتون ــته باش داش
همونجــوری اگــه پــول داشــته باشــی 
ــری،  ــال بخ ــری، یخچ ــه بخ ــی خون میتون
بالــش  بخــری،  تخــت  بخــری،  کولــر 
دیگــه  بعــدم  بخــری  تشــک  بخــری، 
ــت...  ــت راح ــو خون ــی ت ــی دا بخواب هیچ
ــه  ــده... مث ــازه ب ــت اج ــه خانوم ــه اگ البت
ــی  ــته باش ــی داش ــه پارت ــه اگ ــت ک خدم
میفتــی قســمت اداری، اینجــام اگــه پارتــی 
ــری...  ــود اداره رو میگی ــی خ ــته باش داش
شــانس داشــته باشــی میفتــی آشــپزخونه، 
ــت آشــپز  اینجــا شــانس داشــته باشــی زن
خوبــی از آب درمیــاد... خاصــه قانــون 
ــون فــک کنــم طــاق  ــن قان ــا ای خوبیــه ب
ــه...، دالر  ــن بش ــه ک ــی ریش ــه کل ــی ب ین
ــردا  بشــه ۲۰ تومــن)داره میشــه همیــن ف
ــه ارزون بشــه...  صفراشــو ورمیــدارن(، خون
ســوراخ اوزون پارگیــش برطــرف شــه و 
ــم  ــه در قل ــه ک ــای دیگ ــت ه ــی مزی خیل

نمیگنجــد... .
امیــدوارم طنزیــم ایــن ماهــو بــا 
ــد  ــه امی ــد...، ب ــکر بخونی ش
و  بهتــر  روزهــای 
تــر...  روشــن 
خدانگهدارتــون

طزنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمطزنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمطزنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمطزنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمطزنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمطزنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

عزیــز  هــای  همــه طنزیمــی  بــا ســام خدمــت 
امیــدوارم هرجــا کــه هســتین خــوب و خــوش ســامت 
باشــین... طنزیــم ایــن ماهمــون کمــی تــا قســمتی غــم 
ــه...( ــم زمون ــمیه رس ــب رس ــد بود...)عج ــز خواه انگی
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ــت  ــا اصــرار مأمــون و رعای ــه الســام ب ــام محمــد تقــی علی ام
ــا ام الفضــل -کــه از  ــه ازدواج ب مصالــح جامعــه اســامی تــن ب
اصالــت خانوادگــی برخــوردار نبــود- مــی دهــد و بــرای حفــظ 
نســل و اســتمرار امامــت، همســر دیگــری انتخــاب مــی 
نمایــد، چــون تقدیــر الهــی بــر ایــن تعلــق گرفتــه بــود کــه از 
ــد. ســرآخر هــم عــدم  ــه وجــود نیای دامــن ام الفضــل نســلی ب
ــه و  ــی، وجــود همســر رقیــب و توطئ ــت خانوادگــی، نازای اصال
ــر  ــت اث ــون بخ ــن زن نگ ــود ای ــران در وج ــای دیگ ــت ه دخال
گذاشــت و او را بــه قتــل شــوهر نازنیــن خویــش وادار ســاخت.

فاطمه نظرپور
ایــن روز کــه بــه نــام "روز دختــر" نامگــذاری شــده در 
خانــواده  و  دارد  ویــژه ای  جایــگاه  جهــان  شــیعیان  بیــن 
 هایــی کــه دارای فرزنــد دختــر هســتند بــه بهانــه ایــن 
از  بیــش  و  می گیرنــد  هدیــه  خــود  دختــران  بــرای  روز 
مــی  دهنــد. قــرار  خــود  محبــت  مــورد  را  آنهــا  پیــش 

حضــرت معصومــه )س( در روز اول ذی القعده ســال ۱۷۳ هجری 
در شــهر مدینــه چشــم بــه جهــان گشــودند. ایــن بانــوی بزرگوار 
از همــان آغــاز در محیطــی پــرورش یافتنــد کــه پــدر، مــادر و 
فرزنــدان، همــه بــه فضائــل اخاقــی آراســته بودند. روایت اســت 
کــه بــرادر بزرگــوار حضــرت معصومــه )س(، حضــرت امــام رضــا 
)علیــه الســام( ایشــان را معصومــه صــدا می کردنــد و جدشــان 
ــرت  ــان، حض ــد ایش ــل از تول ــام( قب ــه الس ــادق )علی ــام ص ام
ــد. ــب نمودن ــت« ملق ــل بی ــه اه ــه »کریم ــه )س( را ب معصوم

ایــن روز مصــادف اســت بــا ســالروز بمبــاران شــیمیایی 
ــی؛ در  ــیمیایی و میکروب ــاح ش ــا س ــارزه ب ــت و روز مب سردش
ــیمیایی،  ــای ش ــا ســاح  ه ــی ب ــای عراق ــخ هواپیماه ــن تاری ای
ــاران کــرده و  ــر ازدحــام شــهر سردشــت را بمب چهــار نقطــه پ
ــنده  ــیمیایی کش ــای ش ــار گازه ــودک را گرفت ــزاران زن و ک ه
ــت را  ــهر سردش ــه، ش ــن واقع ــس از ای ــز پ ــران نی ــد. ای کردن
نخســتین شــهر قربانــی جنــگ  افزارهــای شــیمیایی در جهــان 
پــس از بمبــاران هســته ای هیروشــیما نامیــد. اگرچــه در 
ــاح   ــا از س ــراق باره ــی، ع ــگ تحمیل ــال جن ــت س ــول هش ط
هــای شــیمیایی اســتفاده کــرد، ولــی فاجعــه سردشــت و 
ــد.  ــه  شــمار می رون ــع بشــری ب ــن فجای ــم  تری حلبچــه، از وخی

ــورای  ــب ش ــس از تصوی ــال ۱۳۸۱ پ ــاه از س ــم تیرم چهارده
ــم  ــم« در تقوی ــوان »روز قل ــه عن ــی، ب ــاب فرهنگ ــی انق عال
ــه  ــه توج ــد. البت ــت ش ــران ثب ــامی ای ــوری اس ــمی جمه رس
بــه قلــم در ســرزمین مــا پیشــینه ای دیرینــه دارد. ســده  
ــن  ــم  تری ــی از مه ــرگان یک ــتان، تی ــران باس ــش در ای ــا پی ه
ــی  ــای مخصوص ــه آیین ه ــوده ک ــتان ب ــران باس ــن های ای جش
اســت.  بــوده  قلــم  پاسداشــت  آن هــا  از  یکــی  و  داشــته 
یکــی از دالیلــی کــه بــرای ایــن جشــن ذکــر شــده، ایــن اســت 
کــه هوشــنگ، پادشــاه پیشــدادی ایــران، نویســندگان و کاتبــان 
را بــه رســمیت شــناخت و آنــان را گرامــی داشــت. مردم جشــن 
گرفتنــد و آن جشــن بــه یــاد ارجمنــدی قلــم بــر جــای مانــد. 
دلیــل دیگــری هــم کــه بــرای این جشــن ثبت شــده، این اســت 
کــه بــه نوشــته  ابوریحــان بیرونــی، ظاهــرا چهاردهم تیرمــاه، روز 
ســتاره  تیــر یــا عطــارد اســت و چــون عطــارد، کاتــب ســتارگان 
ــد.  ــا روز نویســنده نامی ــم ی ــن روز را روز قل ــوان ای اســت، می ت

ــه عنــوا ن روز حجــاب و عفــاف نامگــذاری شــده  ۲۱ تیرمــاه ب
ــال  ــه ۸۲ س ــت ک ــدادی اس ــذاری روی ــن نامگ ــت ای ــت. عل اس
ــض  ــاه ۱۳۱۴ بغ ــل، در ۲۱ تیرم ــال قب ــش رخ داد. ۸۲ س پی
ایرانیــان از اختنــاق اســتبداد در شــهر مشــهد ترکیــد و تجمــع 
ــت  ــاع از حیثی ــرم دف ــه ج ــاد ب ــجد گوهرش ــدگان در مس کنن
ــدند.  ــیده ش ــون کش ــاک و خ ــه خ ــی ب ــوان ایران ــت بان و عف

ــی  ــه شــد، ول ــه از ســوی عــراق پذیرفت ــه بافاصل ــن قطعنام ای
دو روز مانــده بــه ســالروز صــدور آن در ۲۷ تیــر ۱۳۶۷ از ســوی 
ــت  ــر وق ــی )رهب ــید روح  اهلل خمین ــد و س ــه ش ــران پذیرفت ای
ــه  ــرش قطعنام ــاره پذی ــی درب ــر ۱۳۶۷ پیام ــران( در ۲۹ تی ای
ــد.  ــروف ش ــر« مع ــام زه ــیدن ج ــه »نوش ــه ب ــرد ک ــر ک منتش
ــش   ــرش آت ــای پذی ــه معن ــد ب ــه هرچن ــن قطعنام ــرش ای پذی
بــس از ســوی ایــران بــود، ولــی عــراق بــه حمــات خــود ادامــه 
ــی از  ــاط مهم ــا نق ــد ت ــران ش ــاک ای ــل خ ــددا داخ داد و مج
ــری  ــع بهت ــا وض ــا ب ــاورد ت ــت بی ــه دس ــهر را ب ــه خرمش جمل
ــه دســت  ــی ب ــا موفقیت در مذاکــرات حضــور داشــته باشــد، ام
ــت. ــان یاف ــرداد ۱۳۶۷ پای ــگ در ۲۹ م ــاً جن ــاورد و نهایت نی

والدت حضرت معصومه)س(؛ روز دختر

روز قلم

مبارزه با سالح های شیمیای و میکروبی
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ــات آمــوزش  ــر ضروری یــک معلــم عــاوه ب
ــناس،  ــک روانش ــد ی ــس، بای ــوه تدری و نح
دان،  جامعــه  زیســت،  محیــط  حافــظ 
ــد.  ــک باش ــک پزش ــتار و ی ــد، پرس هنرمن

ــه  ــوزان را ب ــش آم ــه دارد دان ــم وظیف معل
درس عاقــه منــد کنــد نــه اینکــه فضایــی 
ــبب  ــه س ــه مدرس ــاورد ک ــود بی ــه وج را ب
نفــرت آنــان شــود و هــر وقــت کــه خــرداد 
مــاه تمــام مــی شــود، دانــش آمــوزان نفس 
ــه وجــود  راحــت بکشــند! اگــر شــرایطی ب
ــار  ــه دچ ــا در مدرس ــه ه ــه بچ ــد ک بیای
اســترس و اضطــراب شــوند، مشــکاتی بــه 
وجــود مــی آیــد کــه تاثیــرات لحظــه ای و 

نیــز بلنــد مــدت خواهــد داشــت.

ــدارس در  ــه در م ــی ک ــن اتفاق ــایع تری ش
ــت  ــتیم اف ــاهد آن هس ــنین ش ــه ی س هم
ــن  فشــار خــون و قنــد خــون اســت. در ای
ــم  ــون خواهی ــار خ ــت فش ــه اف ــماره ب ش

ــت. پرداخ

کلیات فشار خون:
ــه  ــود ک ــه می ش ــاری گفت ــدار فش ــه مق ب
توســط خــون در جریــان، بــه دیــواره 
از عائــم  یکــی  و  وارد می آیــد  رگ هــا 

حیاتــی اســت.
اســت؛  عــدد  دو  شــامل  خــون  فشــار 

دیاســتولیک و  سیســتولیک 
فشــار سیســتولیک نشــان دهنــده ی فشــار 
ــون  ــپ خ ــان پم ــا در زم ــریان ه درون ش
ــب اســت. و فشــار دیاســتولیک  توســط قل
ــا  ــریان ه ــار در ش ــده ی فش ــان دهن نش
ــر شــدن قلــب از خــون اســت.  در زمــان پ
ــی  ــر ۸۰ میل ــی ۱۲۰ ب ــون طبیع ــار خ فش
متــر جیــوه اســت. اگــر فــردی فشــار خــون 
ــر  ــی مت ــر از ۹۰ میل ــم ت ــتولیک ک سیس

جیــوه و دیاســتولیک کــم تــر از ۶۰ میلــی 
ــی  ــا عایم ــد و ب ــته باش ــوه داش ــر جی مت
ــد،  ــراه باش ــف هم ــرگیجه و ضع ــل س مث
مــی گوییــم فشــار فــرد افــت کــرده اســت.

عایم کاهش فشار خون:

سردرد یا سرگیجه. ۱
غش. ۲
تاری دید. ۳
حالت تهوع. ۴
خستگی. ۵
عدم تمرکز. ۶
شوکه شدن. ۷

علل فشار خون پایین:

استرس و اضطراب. ۱
بارداری. ۲
مشکات قلبی. ۳
مشکات غدد درون ریز. ۴
کم آبی بدن. ۵
از دست دادن خون. ۶
عفونت شدید. ۷
واکنش آلرژیک شدید. ۸
در . ۹ مغــذی  مــواد  کمبــود 

ــود  ــل کمب ــی مث ــم غذای رژی
 B۱۲ ویتامیــن 

مصرف بعضی از داروها. ۱۰

پیامد های ناشی از کاهش فشار خون:
در مــوارد خفیــف شــاید فقــط عائــم 
ضعــف و بــی حالــی در ایــن افراد مشــاهده 
شــود، امــا اگــر افــت فشــار خیلــی شــدید 
باشــد ممکــن اســت عوارضــی ماننــد 
حتــی  و  کبــدی  کلیــوی،  آســیب های 
آســیب های مغــزی و قلبــی رخ دهــد.

ــون  ــار خ ــورد فش ــری در م ــاح دیگ اصط
وجــود دارد بــه نــام فشــار خــون عصبــی که 
بــه صــورت عــام رواج دارد و یــک اصطــاح 
ــی  ــرد م ــه ف ــی ک ــت. زمان ــکی نیس پزش
گویــد فشــار خــون عصبــی دارد، منظور وی 
فشــار خــون در هنــگام عصبانیت و اســترس 
اســت. اســترس و عصبــی شــدن مــی توانــد 
فشــار خــون را بــاال ببــرد، امــا نکتــه جالــب 
ــد فشــار  اینجاســت کــه اســترس مــی توان
ــن  ــاورد! ای ــم بی ــن ه ــما را پایی ــون ش خ
اتفــاق بیشــتر در کاس هــای درس هنــگام 
پاســخگویی دانــش آمــوزان مــی افتــد. 
وقتــی فــرد اســترس داشــته باشــد و ســر پا 
ایســتاده باشــد، نیــروی جاذبــه خــون را بــه 
ــی کشــاند  ــن م ــای پایی ســوی قســمت ه
ــون در  ــود خ ــران کمب ــرای جب ــدن ب و ب
ــد  ــی کن ــعی م ــی س ــای باالی ــمت ه قس
ــن  ــا مطمئ ــرد ت ــاال بب ــب را ب ــان قل ضرب
شــود مغــز بــه انــداره ی کافــی خــون 
دریافــت مــی کنــد. گاهــی ایــن مکانیســم 
ــا شکســت مواجــه مــی  ــراد ب در بعضــی اف
ــار  ــی فش ــت ناگهان ــار اف ــرد دچ ــود و ف ش

خــون مــی شــود.

درمان:
حالــت  از  وضعیــت  تغییــر  بــا 
ــده  ــا خوابی ــه نشســته ی ایســتاده ب
و بــاال آوردن پاهــا بــه طــوری کــه 
ــر از ســطح بــدن قــرار گیــرد،  باالت
ــوان ســبب بازگشــت خــون  مــی ت
بیشــتر بــه قلــب شــد و افــت فشــار 
خــون را جبــران کــرد. مصــرف 
ــز بــه  ــم نی ــدار ک ــک بــه مق نم
بــردن  بــاال  در  مایعــات  همــراه 

ــت. ــر اس ــون موث ــار خ فش

ــا هــم قــرار  ــادی در تمــاس ب ــه دلیــل اینکــه افــراد زی مــدارس ب
ــد  ــی گذرانن ــم م ــا ه ــادی را ب ــان زی ــدت زم ــد و م ــی گیرن م
تمیــز  و  مناســب  کامــا  محیطــی  بهداشــتی  نظــر  از  بایــد 
ــر  ــا غی ــردار ی ــای واگی ــاری ه ــد بیم ــی توانن ــا م ــه ه ــد. بچ باش
ــت هــم کارکنــان و هــم  واگیــردار داشــته باشــند. در هــر دو حال

ــی  ــد آگاه ــوزان بای ــش آم ــود دان ــم خ ــه و ه ــئوالن مدرس مس
ــورد  ــد در م ــی، بای ــر آگاه ــاوه ب ــند. ع ــته باش ــای الزم را داش ه
ــز  ــود نی ــام ش ــد انج ــکل بای ــروز مش ــورت ب ــه در ص ــی ک اقدامات
ــند. ــته باش ــری داش ــع و موث ــه موق ــرد ب ــد و عملک ــاع یابن اط

دنیز مبارکی
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      در ابتــدای ورودشــان هــر روز زمزمــه       در ابتــدای ورودشــان هــر روز زمزمــه 
ــاف  ــتند و برخ ــان را داش ــدور احکامش ــاف ص ــتند و برخ ــان را داش ــدور احکامش ص
ورودی هــای قبلــی کــه ســکوت را ترجیــح ورودی هــای قبلــی کــه ســکوت را ترجیــح 
ــن  ــم در ای ــی ه ــاب های ــد، انق ــی دادن ــن م ــم در ای ــی ه ــاب های ــد، انق ــی دادن م
زمینــه کردنــد و بــه نتیجــه هم رســیدند. از زمینــه کردنــد و بــه نتیجــه هم رســیدند. از 
همــان بــدو ورود، دغدغــه داشــتند فــراوان! همــان بــدو ورود، دغدغــه داشــتند فــراوان! 
چــرا کــه قبــل از ورودشــان، فرهنگیــان را چــرا کــه قبــل از ورودشــان، فرهنگیــان را 
ــرار  ــد کــه ق ــرار آرمانشــهری تصــور مــی کردن ــد کــه ق آرمانشــهری تصــور مــی کردن
ــان  ــدن آرزوهایش ــرآورده ش ــل ب ــود مح ــان ب ــدن آرزوهایش ــرآورده ش ــل ب ــود مح ب
باشــد؛ امــا بعــد از ورود، مشــاهده نمودنــد باشــد؛ امــا بعــد از ورود، مشــاهده نمودنــد 
ــی  ــری داغ م ــز دیگ ــد چی ــگار دارن ــه ان ــی ک ــری داغ م ــز دیگ ــد چی ــگار دارن ــه ان ک
ــای  ــاب ه ــن کب ــم همی ــاید ه ــد! ش ــای کنن ــاب ه ــن کب ــم همی ــاید ه ــد! ش کنن
ــن  ــا ای ــد)!( ام ــی کردن ــگاه را داغ م ــن دانش ــا ای ــد)!( ام ــی کردن ــگاه را داغ م دانش
را بــه یــاد داشــته باشــید کــه ســمج را بــه یــاد داشــته باشــید کــه ســمج 
تــر و سرســخت تــر از ورودی هــای تــر و سرســخت تــر از ورودی هــای ۹۵۹۵  
پردیــس عامــه امینــی تبریــز وجــود پردیــس عامــه امینــی تبریــز وجــود 
ــد از  ــون بع ــرا؟ چ ــید چ ــی پرس ــدارد؛ م ــد از ن ــون بع ــرا؟ چ ــید چ ــی پرس ــدارد؛ م ن
مشــاهده اوضــاع دانشــگاه، نــه تنهــا عقــب مشــاهده اوضــاع دانشــگاه، نــه تنهــا عقــب 
ننشســتند و مثــل قبلــی هــا دســت ننشســتند و مثــل قبلــی هــا دســت 
روی دســت نگذاشــتند، بلکــه روی دســت نگذاشــتند، بلکــه 

ــه  ــد ب ــه شــروع کردن ــد ب شــروع کردن

آرمانشهرشــان! ســاختن  آرمانشهرشــان!ســاختن؛  ســاختن  ســاختن؛ 
نیمــه هــای ســال نیمــه هــای ســال ۹۵۹۵، کــم کــم مدیریــت ، کــم کــم مدیریــت 
قســمت هــای فرهنگــی دانشــگاه را در قســمت هــای فرهنگــی دانشــگاه را در 
دســت گرفتنــد. ســال دســت گرفتنــد. ســال ۹۶۹۶، کــه ســال ، کــه ســال 
ــا  ــد ب ــان ش ــود، همزم ــان ب ــا دوم تحصیلش ــد ب ــان ش ــود، همزم ــان ب دوم تحصیلش
انتخابــات ریاســت جمهــوری و دوبــاره ایــن انتخابــات ریاســت جمهــوری و دوبــاره ایــن 
ــو  ــدند در ج ــکن ش ــط ش ــا خ ــو ورودی ه ــدند در ج ــکن ش ــط ش ــا خ ورودی ه
ســنگین ســکوت، فضــا را بــاز تــر نمودنــد ســنگین ســکوت، فضــا را بــاز تــر نمودنــد 
ــه  ــه عام ــان را ب ــی آزادی بی ــه عبارت ــه و ب ــه عام ــان را ب ــی آزادی بی ــه عبارت و ب
ــای  ــت ه ــود مقاوم ــا وج ــی ب ــد. حت ــای آوردن ــت ه ــود مقاوم ــا وج ــی ب ــد. حت آوردن
فــراوان، کــم کــم آزادی پــس از بیــان فــراوان، کــم کــم آزادی پــس از بیــان 
ــه  ــر را ک ــه  تئات ــر را ک ــال ۹۶۹۶ تئات ــد! در س ــز آوردن ــال نی ــد! در س ــز آوردن نی
ــه  ــود ب ــگاه ب ــن دانش ــده ای ــش گمش ــه بخ ــود ب ــگاه ب ــن دانش ــده ای ــش گمش بخ
ــز  ــِر طن ــه تئات ــد و در زمین ــان آوردن ــز ارمغ ــِر طن ــه تئات ــد و در زمین ــان آوردن ارمغ
ــی  ــای ب ــط قرمزه ــا را از خ ــادی، پ ــی و انتق ــای ب ــط قرمزه ــا را از خ ــادی، پ و انتق
ــال  ــتند. در س ــر گذاش ــط دانشــگاه فرات ــال رب ــتند. در س ــر گذاش ــط دانشــگاه فرات رب
ــا در  ــوده و ب ــر نم ــزون ت ــول را اف ــا در  تح ــوده و ب ــر نم ــزون ت ــول را اف ۹۷۹۷ تح
دســت گرفتــن قســمتهای مهــم فرهنگــی دســت گرفتــن قســمتهای مهــم فرهنگــی 
ــی را  ــای بزرگ ــگاه، کاره ــی دانش ــی را و سیاس ــای بزرگ ــگاه، کاره ــی دانش و سیاس

شــروع کردنــد؛ بــه شــروع کردنــد؛ بــه 

مســئولیت  مســئولیت    ۹۷۹۷ ســال  در  کــه  ســال طــوری  در  کــه  طــوری 
مختلــف  هــای  کانــون  و  هــا  مختلــف تشــکل  هــای  کانــون  و  هــا  تشــکل 
دانشــگاه از جملــه شــورای صنفــی، بســیج، دانشــگاه از جملــه شــورای صنفــی، بســیج، 
انجمــن اســامی و بســیاری از کانــون هــای انجمــن اســامی و بســیاری از کانــون هــای 
ــت  ــد و فعالی ــت گرفتن ــگاه را در دس ــت دانش ــد و فعالی ــت گرفتن ــگاه را در دس دانش
ــرده و  ــروع ک ــازه ای را ش ــع و ت ــای بدی ــرده و ه ــروع ک ــازه ای را ش ــع و ت ــای بدی ه
بــه انجــام رســاندند. شــروع ســال بــه انجــام رســاندند. شــروع ســال ۹۸۹۸ کــم  کــم 
کــم آغــازی بــود بــر پایــان ایــن ورودی هــا کــم آغــازی بــود بــر پایــان ایــن ورودی هــا 
کــه حــاال کــوه تجربــه بودنــد و کــوه درد! کــه حــاال کــوه تجربــه بودنــد و کــوه درد! 
بــه پشــت ســر و بــه کارهایشــان کــه نــگاه بــه پشــت ســر و بــه کارهایشــان کــه نــگاه 
ــه در  ــه در ســاله ای ک ــه عمــر ۴۴ســاله ای ک ــد، ب ــی کردن ــه عمــر م ــد، ب ــی کردن م
ایــن دانشــگاه ســپری کــرده بودنــد غبطــه ایــن دانشــگاه ســپری کــرده بودنــد غبطــه 
مــی خوردنــد. کــم کــم خــود را آمــاده دل مــی خوردنــد. کــم کــم خــود را آمــاده دل 
کنــدن و بــار ســفر بســتن از دانشــگاه مــی کنــدن و بــار ســفر بســتن از دانشــگاه مــی 
کردنــد و منتظــر جشــن فــارغ التحصیلــی کردنــد و منتظــر جشــن فــارغ التحصیلــی 
ــه  ــد ک ــان بودن ــان کارش ــی در پای ــه مفصل ــد ک ــان بودن ــان کارش ــی در پای مفصل
حوادثــی از دی مــاه حوادثــی از دی مــاه ۹۸۹۸ شــروع شــد و  شــروع شــد و 
ــا، همــه برنامــه  ــا پیوســتن ویــروس کرون ــا، همــه برنامــه ب ــا پیوســتن ویــروس کرون ب
هــا بــه هــم ریخــت؛ کمتــر نــود و پنجــی هــا بــه هــم ریخــت؛ کمتــر نــود و پنجــی 
تصــور مــی کــرد کــه ایــن چنیــن بایــد از تصــور مــی کــرد کــه ایــن چنیــن بایــد از 
دانشــگاه دل بکنــد و بــار ســفر ببنــدد امــا دانشــگاه دل بکنــد و بــار ســفر ببنــدد امــا 
ــش  ــده را پی ــد آین ــی توان ــس نم ــچ ک ــش هی ــده را پی ــد آین ــی توان ــس نم ــچ ک هی
ــوز  ــود و پنجــی هــا هن ــا ن ــد! ام ــوز بینــی کن ــود و پنجــی هــا هن ــا ن ــد! ام بینــی کن
هــم ســماجت و سرســختی خــود را دارنــد هــم ســماجت و سرســختی خــود را دارنــد 
و خــود را آمــاده مــی کننــد بــرای ورود بــه و خــود را آمــاده مــی کننــد بــرای ورود بــه 
جامعــه ای کــه بیشــتر از دانشــگاه نیــاز جامعــه ای کــه بیشــتر از دانشــگاه نیــاز 
ــه تعمیــر دارد و نســلی کــه منتظــر  ــه تعمیــر دارد و نســلی کــه منتظــر ب ب
ــا  ــن ورودی ه ــت ای ــه دس ــت ب ــا اس ــن ورودی ه ــت ای ــه دس ــت ب اس
تربیــت شــده و وارد جامعه شــود.تربیــت شــده و وارد جامعه شــود.

و  انــد  مصمــم  هــا  و آن  انــد  مصمــم  هــا  آن 
ســازی! تحــول  ســازی!آمــاده  تحــول  آمــاده 

از  بیشــتر  آینــده  از در  بیشــتر  آینــده  در 
هــا  ورودی  هــا ایــن  ورودی  ایــن 
شــنید... شــنید...خواهیــد  خواهیــد 

میالد آقاییبه پایان آمد این دفتر...

ورودی  و  دهــه  هــر  متولدیــن  طبیعتــا 
ــگاه،  ــف در دانش ــای مختل ــال ه ــای س ه
هــای  تیــپ  و  اخاقــی  خصوصیــات 
شــخصیتی متفاوتــی دارنــد. در ایــن میــان 
ــان  ــر خودش ــاید از نظ ــای ۹۵ ش ورودی ه
ــاص  ــای خ ــز ورودی ه ــه نی ــی بقی و حت

ــی  ــر ویژگ ــه از نظ ــد! چ ــی بودن و متفاوت
هایــی کــه داشــتند و چــه از نظــر اتفاقــات 
و تحوالتــی کــه بــا ورود آنهــا اتفــاق افتــاد. 
دارای  مختلــف  هــای  ورودی  بالطبــع 
ــی  ــا گروه ــی هســتند. مث ســایق مختلف
ــت  ــی فعالی ــی دارند،گروه ــتعداد ورزش اس

سیاســی مــی کنند،گروهــی پژوهشــی، 
و ... . امــا ورودی هــای ۹۵ همــه ایــن 
ــک جــا داشــتند!)آن کــه  ــات را ی خصوصی
ــا داری(  ــک ج ــو ی ــد ت ــه دارن ــان هم خوب
بــا  سیاســتمداراِن ورزشــکاِر پژوهشــگِر 
اخــاِق هنرمنــد! )چشــم بــد بــه دور(
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آمــوزش و پــرورش، نهــادی دولتی اســت 
ــوای  ــوان و محت ــه از ت ــر گرفت ــه ب ک
ایدئولوژیــک یــک کشــور اســت و بــه 

ــت  ــازی و تربی ــده س ــه آین ــت اینک عل
نســل را بــر عهــده دارد بــا آبــروی نظــام 

ســاختاری کشــور گــره خــورده اســت؛ 
همــه ی ایــن دالیــل جمــع مــی شــود تــا 
حساســیت مدیریتــی و مالــی ایــن مســئله 
را در بیــن افــکار عمومــی بســیار بــاال بـَـَرد 
ــه در  ــن اســت ک ــده ای ــاد بن و در کل اعتق
ــر  ــتقیم ب ــر مس ــه تاثی ــی ک ــکار عموم اف
مدیریــت کشــور دارد، عملکــرد رســانه 
ــی  ــکار عموم ــاد اف ــزان اعتم ــر می ــی ب مل
بــه صداقــت سیاســی و رفتــاری و آمــوزش 
ــاد  ــزان اعتم ــت و می ــر اس ــرورش موث و پ
ــرای  ــردم ب ــت م ــزان اهمی ــه می ــردم ب م
ایــن نظــام اســت. پــس تشــکل هــا و افــراد 
ــد توجــه  ــه گــر بای ــد و مطالب دغدغــه من

ویــژه ای بــه ایــن مســائل داشــته باشــند.
چنــدی اســت کــه در اســتان آذربایجان 
شــرقی اخبــاری از فســادهای گســترده 
ــای  در سیســتم آمورشــی در رســانه ه
ــاد  ــود و اعتم ــی ش ــر م ــی منتش جمع
ایــن  بــه  نســبت  را  عمومــی  افــکار 

دســتگاه را خدشــه دار مــی کنــد. افــراد و 
تشــکل هــای دغدغــه منــد، ورود اعتقــادی 
و برگرفتــه از تعصــب ایدئولوژیــک انقابــی 
ــتند  ــئله داش ــن مس ــه ای ب

موضــع  بــا  و 
گیــری هــای 
و  متعــدد 
 ، نیــه بیا
ض  ا عتــر ا
را  خــود 
ــن  ــه ای ب
قضیــه 

نشــان 

دادنــد و دلســوزانه خواســتار شــفافیت 
ســاختار  راس  طــرف  از  شــبهات  ایــن 
شــدند. اســتان  پــرورش  و  آمــوزش 

ایــن در حالــی اســت کــه در ســاختار 
مدیریتــی کشــور و اســتان هیــچ توجهــی بــه 
ایــن قضیــه نشــده و دســتگاه هــای تصمیــم 

ــی  ــا اقدام ــه تنه ــی ن ــر و نظارت گی
ــن  ــا ای ــه ب ــی در مقابل علن

نشــان  فســادها 
ندادنــد بلکــه 

فــرد  از 
طرفــداری  نیــز  خاطــی 
کردنــد! ایــن بــی توجهــی 
ــاد  ــم فس ــئله مه ــه مس ب
پــرورش،  و  آمــوزش  در 
ــیار  ــرات بس ــد اث ــی توان م
جامعــه ی  در  مخربــی 
ــد.  ــته باش ــتان داش ــی اس روان
ایــن قضیــه را  بایــد  مســئوالن 
مثــل  مختلفــی  هــای  ســاختار  بــا 
شــهرداری و شورای شــهر اشــتباه نگیرند.

علی حصاری
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سالم. خودتون را معرفی کنید.

ــام  ــن بهن ــم. م ــن الرحی ــم اهلل الرحم  بس
امیریــان هســتم، فرهنگــی و شــاغل در 

ــران. ــهر ته ــرورش ش ــوزش و پ آم

اهــل کــدوم شــهر هســتین آقای 
امیریان؟

متولــد شهرســتان هشــترود و بــزرگ شــده 
همیــن شــهر هســتم و بعــد کــه وارد مرکــز 
ــز  ــهر تبری ــاکن ش ــدم س ــم ش ــت معل تربی
ــم در  ــال ۹۵ ه ــال ۹۵. از س ــا س ــدم ت ش

تهــران هســتم.

میزان تحصیالت، رشته و دانشگاه 
محل تحصیل؟

از  اســت  ریاضــی  آمــوزش  لیسانســم 
همــان  یــا  معلــم  تربیــت  دانشــگاه 
فرهنگیــان فعلــی، کارشناســی ارشــدم هــم 

اســت. اجرایــی  مدیریــت  زمینــه  در 

برامــون از فعالیت هــای دوران 
بگین. دانشجوییتون 

ــوف  ــن معط ــجویی م ــای دانش ــت ه فعالی
ــه  ــم؛ ب ــجو بودن ــل از دانش ــه قب ــت ب اس
در  هــا.  تشــکل  بــا  آشــنایی  عبارتــی 
ــم.  ــرف نبودی ــجوی ص ــا دانش ــگاه، م دانش
در آن زمــان طیــف گســترده ای از دانشــجو 
معلمــان متعهــد و بــا کفایــت و دغدغــه مند 
جمــع شــدیم و فعالیــت هــای خوبــی رو بنا 
ــتم  ــار داش ــده افتخ ــم و بن ــذاری کردی گ
مســئولیت بســیج دانشــجویی مراکــز تربیت 
معلــم رو عهــده دار باشــم و همیــن فعالیــت 
باعــث شــد کــه مــن مســیر زندگــی خــودم 
ــرورش و  ــان آمــوزش و پ ــدار جری ــر م رو ب

ــم. ــذاری کن ــا گ ــت بن ــم و تربی تعلی

ــودن  ــئول ب ــما ازمس ــه ش تجرب
در بســیج دانشــگاه؟

دانشــگاه  دانشــجویی  بســیج  طبیعتــا 
ــود  ــبی ب ــی مناس ــتر خیل ــان بس فرهنگی

ــام  ــده نظ ــای آین ــت ه ــم مدیری ــه بتونی ک
ــی  ــرورش رو از همینجــا مبتن ــوزش و پ آم
ــرح  ــاب ط ــام و انق ــای ام ــان ه ــر آرم ب
دغدغــه  دانشــجوهای  و  کنیــم  ریــزی 
ــد  ــودن رو کارآم ــت ب ــا کفای ــه ب ــدی ک من
تــر کنیــم. باالخــره نقــص فعالیــت در 
بســیج و ســاختار اعتقــادی و مدیریتــی 
ــا  ــت ام ــنگی هس ــران س ــه گ ــیج تجرب بس
مــن دغدغــه ای کــه داشــتم، چــه در 
بســیج و چــه در جاهــای دیگــر کــه 
ــود کــه  توفیــق حضــور داشــتیم، ایــن ب

بتونیــم کادرســازی کنیــم، تربیــت 
نیــرو کنیــم، تربیــت مدیــر کنیــم 

ــن  ــای ای ــده ه ــده و آین ــرای آین ب
نظــام؛ مســئله خیلــی مهمــی کــه 
نوعــا غافــل بودیــم از ایــن بحــث 
و حــرکات و جهــت گیــری هــای 

خاصــی در ایــن زمینــه اتفــاق 
ــود. ــاده ب نیفت

امــروز رفتیــم ســراغ یکــی از افــراد موفــق در زمینــه شــغلی و 
فرهنگــی و اجتماعــی کــه مطمعنــا معــرف حضور خیلــی هاتون 
هســتن و اسمشــون رو بارهــا شــنیدید. مــا رو همراهــی کنیــن 
ــق: ــرد موف ــن ف ــی از ای ــه بســیار عال ــن مصاحب ــدن ای در خون

تخصص یا تعهد؟
فاطمه شمع سوزان
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از فعالیــت ها و مســئولیت های 
ــون  ــتین برام ــه داش ــری ک دیگ

بگیــن.
مهرمــاه ســال ۹۰ بــه عنــوان »رئیــس 
ــتان« در ۲۱  ــوزی اس ــش آم ــازمان دان س
ــی  ــت خیل ــدم؛ حرک ــوب ش ــالگی منس س
نویــد بخشــی بــود بــرای یــک جــوان 
دغدغــه منــد ســرباز رهبــری. نزدیــک ســه 

ــان  ــودم. همزم ــن ســمت ب ــال در ای س
فعالیــت هــای تشــکیاتی که 

ــازی  ــتای کادرس در راس
بــرای نظــام و انقــاب 

و  آمــوزش  و 
انجــام  پــرورش 
مــی دادیــم، مــورد 
بــزرگان  توجــه 
و  گرفــت  قــرار 

همزمــان  بنــده 
لیت  مســئو
»مشــاور اســتاندار« 

حــوزه  »رئیــس  و 
جــوان  مشــاوران 
ــان  ــتاندار آذربایج اس
عهــده  رو  شــرقی« 
از  بعــد  بــودم.  دار 

ــام دوره  اتم

ــه  ــا ۹۰ ب ــال ۸۹ ت ــم از س ــی ه کارشناس
و  آمــوزش  مدیــرکل  »مشــاور  عنــوان 
ــدم.  ــه کار ش ــتان« مشــغول ب ــرورش اس پ
بعــد از شــروع بــه کار دولــت یازدهــم، بنده 
هــم از مشــاور اســتانداری و هــم از ریاســت 
ــار  ــتان برکن ــوزی اس ــش آم ــازمان دان س
ــه مــن عنایــت داشــتند  شــدم. دوســتان ب
و بــا شــناختی کــه از مــن داشــتند، حــدود 
دو ســال بــه عنــوان »مامــور بــه خدمــت« 
بــه شــهرداری تبریــز رفتــم 
ــت  و عهــده دار »مدیری
اجتماعــی  امــور 
ی  ر ا د شــهر
ــز«  کانشــهر تبری
ــن  ــدم و در ای ش
مــدت کارهــای 
و  فرهنگــی 
اجتماعــی خیلــی 
شــکل  موثــری 
در  گرفــت؛ 
آســیب  حــوزه 
ــی،  ــای اجتماع ه
مبــارزه بــا مــواد 
طــاق،  مخــدر، 
و  مراکــز  توســعه 
خانــه هــای 

ــی  ــز اقامت ــوان، مراک ــیلتر بان ــامت، ش س
مــاده ۱۶ ویــژه معتــادان متجاهــر و ... .

ــودن  ــه نظرشــما متخصــص ب ب
ــه؟ ــی مهم در کار معلم

در رابطــه بــا تخصــص در کار، یــک فرمایش 
از رســول اکــرم هســت کــه مــی فرماینــد:» 
اگــر کاری را بــدون علــم و تخصــص و 
تجربــه قبــول کردیــد، قبــل از اینکــه آنجــا 
را آبــاد کنیــد آنجــا را نابــود خواهیــد 
کــرد.« باالخــره توصیــه هــای فراوانــی 
کــه  درســته  هســت.  زمینــه  ایــن  در 
ــه وارد  ــانی ک ــگاه کس ــا و ن ــگاه م ــروز ن ام
ــص  ــگاه تخص ــا ن ــن، نوع ــئولیتی میش مس
نیســت؛ یعنــی کمتــر پیــدا میشــه کســی 
کــه خــودش متوجــه بشــه متخصــص 
ــئولیتی رو  ــنهاد مس ــواد پیش ــت و نخ نیس
ــه و  ــه تخصــص خوب ــه. توجــه ب ــول کن قب
هــم اونهایــی کــه مشــغول بــه کار میشــن 
ــه کاری  ــرادی رو ب ــه اف ــی ک ــم اونهای و ه
ــص  ــه تخص ــد ب ــن بای ــی کن ــتخدام م اس
توجــه داشــته باشــن ولــی در دیــن و 
نظــام مــا، در کنــار تخصــص بــه تعهــد هــم 
ــن  ــه ای ــا ب ــی م ــگاه آرمان اشــاره شــده و ن
ــد  ــص و تعه ــه تخص ــت ک ــن اس ــه ای قضی

ــد. ــاق بیفتن ــان اتف توام
از  ممنــون  خیلــی 
وقتتــون  اینکــه 
ــا  ــار م رو در اختی

  گذاشــتین
خواهــش میکنــم. 
بــا آرزوی موفقیــت 
ــرای  ــزون ب روز اف
همــه  و  شــما 
اهالــی دســت 
قلــم  بــه 
خانــواده 
قلــم«  «
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 »مراکــز ال دی« بــا هــدف ارائه 
خدمات آموزشــی و توانبخشــی 
اختــالل  دارای  کــودکان  بــه 
ــد. ــری تاســیس شــده ان یادگی

بیــش از 5۰۰ مرکــز LD در کشــور 
در حــال فعالیــت اســت کــه 
یــک  و  دولتــی  آن  ســوم  دو 
ســوم آن غیــر دولتــی اســت.

 7۰۰۰ حــدود  کشــور  در 
دانــش آموز ابتدایــی دارای 
ــن  ــری در ای ــالل یادگی اخت
مراکــز آمــوزش مــی بیننــد 

تقریبــا 15 درصــد از دانش 
آمــوزان در ایــران دارای 
اختــالل یادگیــری هســتند

ــرای شناســایی  ــی ب ســن طالی
ــری  ــالالت یادگی ــان اخت و درم
بین ســنین 7 تا 9 ســال اســت 

ــایی  ــرای شناس ــز ال دی ب در مراک
دانــش آمــوز دارای اختــالل، تســت 
ــوش  ــنیداری و ه ــای دیداری-ش ه
ــد. ــی گیرن ــوزان م ــش آم را از دان

کــودکان دارای اختــالل کــودکان دارای اختــالل 
در  عمدتــا  در یادگیــری  عمدتــا  یادگیــری 
ــی  ــی فارس ــی درس ریاض ــی فارس درس ریاض
ــد ــه مشــکل دارن ــددیکت ــه مشــکل دارن دیکت

    کالس درس بســتری بــرای یادگیــری همــه دانــش آمــوزان اســت 

دانــش  بــه  را  نظــر  مــورد  مطالــب  میکنــد  ســعی  اینجــا  معلــم  و 

تعــدادی  کــه  آیــد  مــی  پیــش  گاهــی  امــا  دهــد  انتقــال  آمــوزان 

باشــند. داشــته  مشــکل  درس  یادگیــری  در  آمــوزان  دانــش  از 

و  توجهــی  بــی  خاطــر  بــه  اســت  ممکــن  گاهــی  مشــکل  ایــن 

گاهــی  امــا  باشــد  درســی  بــه مطالــب  آمــوز  دانــش  بــی عالقگــی 

. باشــد  یادگیــری  اختــالل  دارای  آمــوز  دانــش  اســت  ممکــن  هــم 

ویــژه  اقدامــی  اســتثنائی  پــرورش  و  آمــوزش  از ســال 1۳7۳ ســازمان 

بــرای آمــوزش و کمــک بــه ایــن دانــش آمــوزان انجــام داده اســت. 

تاســیس »مراکــز ال دی« گامــی مهــم در جهــت کمــک بــه خانــواده 

هســتند. یادگیــری  اختــالل  دارای  آنهــا  فرزنــدان  کــه  اســت  هایــی 

اینفــــــو معلـــــــم

ژنتیــک، عوامــل محیطــی 
علــل  آموزشــی  نقــص  و 
ــتند  ــری هس ــالل یادگی اخت

ــری  ــالل یادگی ــه دارای اخت ــی ک کودکان
ــم  ــی در تنظی ــص های هســتند دارای نق
ادراک  دیــداری،  ادراک  اطالعــات، 
شــنیداری، حافظه، توجه و دقت هســتند 

پــس از تشــخیص مشــکل 
امــوز مراحــل  هــر دانــش 
درمــان آن توســط روانشــناس 
میشــود آغــاز  معلــم  یــا 
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ــرزمینمان  ــر س ــت بک ــه در دل طبیع ــتاهایی ک ــیارند روس ــه بس چ
ــر  ــاوه ب ــتایی، ع ــگری روس ــا در گردش ــد! م ــده ان ــناخته مان ناش
ــم  ــی مه ــم گام ــی توانی ــی، م ــی محل ــه ی زندگ ــناخت و تجرب ش
در راســتای اشــتغال زایــی و حفــظ محیــط زیســت برداریــم.

شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگـــــــــــــــــــــــــــــــــرد
رعنا خدادای

ــوی  ــد ب ــه بخواه ــس ک هرک
استشــمام  مــرا  خــوش 
گل  پــس   ، کنــد 
ببویــد   را  محمــدی 
پیامبراکــرم)ص(

ایــن روزهــا فضای 
خانــه مــان پــر شــده 
ــای  ــرگ ه از عطــر گلب
پرپــر  رنــِگ  صورتــی 
ــاق،  شــده ای کــه گوشــه ات
خودنمایــی مــی کننــد. همیــن 
حــس آرامــش مــا را بــه وجــد مــی آورد تــا 
از هیاهــوی اطرافمــان بــه دل طبیعــت پناه 
ببریــم و چــه جایــی بهتــر از دیــار گلهــای 
محمــدی! وقــت آن رســیده بــه شهرســتان 
اســکو ســری بزنیــم؛ شهرســتانی کــه یکــی 
گردشــگری  هــای  قطــب  از 
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج اس

شــناخته مــی شــود. 

ــری که  ــد کیلومت چن
ــم،  از اســکو بگذری
کــه  ای  رایحــه 
ــای  ــاغ ه ــه ب کوچ
روســتای گنبــرف را 
مــا  اســت،  فراگرفتــه 
ــی  ــود م ــمت خ ــه س را ب
کشــاند. البتــه ممکــن اســت 
ــان  ــز از زب ــر( را نی ــر )آفتابگی ــون ب ــام گ ن
اهالــی روســتا بشــنوید. اولیــن چیــزی کــه 
ــان  ــد، درخت ــی کن ــب م ــان را جل توجهم
ــه رســم خــوش  ــه ب ــار جــاده اســت ک کن
آمــد گویــی قامــت خــم کــرده انــد. هنــگام 
ورود بــه روســتا، کــم کــم بوتــه هــای گل 
ــن  ــه ای ــازه ای ب ــگ و روح ت ــه رن ســرخ ک

روســتا بخشــیده انــد، نمایــان مــی شــوند و 
پشــت ســر ایــن بوتــه هــا، درختــان گــردو 
بــه چشــم مــی خورنــد. حتــی فکــر کــردن 
بــه اینکــه در کنــار ایــن بــاغ هــا هم مســیر 
ــز  ــر دل انگی ــویم و عط ــی ش ــه م رودخان
گلهــای محمــدی را استشــمام مــی کنیــم 
ــه  ــر، خان ــرف ت ــت! آنط ــش اس ــذت بخ ل
ــه  ــم ک ــی بینی ــتا را م ــی روس ــای پلکان ه
انــگار روی هــم ســوار شــده انــد و از دامنــه 

ی کــوه ســهند باالرفتــه انــد. 
ــه  ــردو و بوت ــان گ از درخت

زارهــای گل محمــدی 
ــه دار  ــم، ب ــه بگذری ک

ــی  ــی م ــی های قال
بــه  کــه  رســیم 
هرچــه  زیبایــی 

هنــر  تــر،  تمــام 
ــان روســتایی  دســت زن

را  بــه رخ مــا مــی کشــند.                                                                 

گل  جشــنواره  رســیدن  بــا 
محمــدی، مــردم روســتا بــا زحمــت تمــام 
ــت  ــن طبیع ــا از دام ــدن گله ــغول چی مش
مــی شــوند. حاصــل دســت رنجشــان هــم 
ــایر  ــه س ــر وگاب و ... ب ــه عط ــرای تهی ب
ــه طــوری  نقــاط جهــان صادرمــی شــود؛ ب

کــه آوازه ی عطــرگل ســرخ، 
ــتی  ــای دور دس ــور ه از کش

در  کــه  فرانســه  چــون 
عطرســازی  صنعــت 

و  عــام  زبانــزد 
ــه  ــاص اســت، ب خ
گــوش مــی رســد. 

بهشتی عطِر

شماره 30 ام تیر ماه 1399
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خانــه ی پــدری در نقد" تحجر" اســت یا "ســنت"؟نقدینهنقدینه
خانــه پــدری یکــی از آثــار برجســته ی ســینمای ایــران و از بهتریــن فیلــم 
ــش آن در  ــن، از نمای ــه ای خش ــل صحن ــه دلی ــه ب ــت ک ــاری اس ــای عی ــای آق ه
ــه،  ــت قص ــکل و روای ــدری در ش ــه پ ــود. خان ــده ب ــری ش ــی جلوگی ــای عموم فض
هماننــد »روزگار قریــب« اســت، همــان روایــت گــذر تاریخــی از فرزنــدی بــه 
ــت و  ــق اس ــی و موف ــز عال ــینمایی نی ــاختار س ــرم و س ــد را دارد، در ف ــد بع فرزن
ــنت" . ــه "س ــت ن ــر" اس ــد "تحج ــل در نق ــم در اص ــن فیل ــه ای ــد ک ــی معتقدن برخ

فیلــم بــا لوکیشــنی از یــک خانــه قدیمــی 
بعــد  لحظاتــی  و  شــود  مــی  شــروع 
ــو  ــو و آن س ــن س ــرب ای ــی مضط دخترک
ــره ی آرام  ــال چه ــان ح ــی دود. در هم م
ــس را  ــن ح ــی ای ــران رجب ــان مه و مهرب
القــا مــی کنــد کــه مســئله جــدی نیســت.

هنگامــی کــه بــرادر در حــال کنــدن 

گــودال در زیــر زمیــن اســت، مهــران 
رجبــی بــا لبخنــدی پنهــان در چهــره اش 
بــه پســرش مــی گویــد یــک وجــب بیشــتر 
بکنــد و بــه نظــر مــی رســد نهایتــا در حال 
تهدیــد دختــرش اســت. امــا ناگهــان همــه 
ــرب  ــب و مضط ــا ملته ــدی و فض ــز ج چی
مــی شــود؛ دختــر مــی گریــزد و پــدر پــای 

او را کشــان کشــان بــه قبــر مــی کشــد و 
بــه طــرز فجیعــی همــراه پســرش او را مــی 
ــه  ــن صحن ــد! ای ــی کنن ــن م کشــند و دف
ــوک آور و  ــره و ش ــر منتظ ــدری غی ــه ق ب
قــوی اســت کــه تــا انتهــای فیلــم در ذهــن 
ــردی! ــال خونس ــی در کم ــد. قتل ــی مان م

بازی هــا نــه آنچنــان عمــق دارد و نــه 
خیلــی ســطحی اســت. لحظاتــی درخشــان 
و لحظاتــی بــدون جــا افتادگــی رو بــه 
افــول اســت. بــازی مهــدی هاشــمی و 
برخــی از زن هــا )ماننــد بــازی دختــر 
مقتــول در ســکانس اول( قابــل تامل اســت 
ــای  ــل نقش ه ــه دلی ــی ب ــران رجب ــا مه ام
مشــابه، نتوانســته بــه شــکل متفاوت تــری 
ایفــای نقــش نمایــد. انتخــاب مهــران 
ــی  ــاب عجیب ــدر، انتخ ــش پ ــی در نق رجب
آرام، چهــره مهربــان و  اســت، صــدای 
ســابقه نقــش هــای طنــز مهــران رجبــی، 
اصــًا بــه فضــای خشــن و شــخصیت پــدر 
متعصــب نمــی خــورد و بــه نظــر انتخــاب 

اشــتباهی اســت. امــا شــاید ایــن انتخــاب 
ــث  ــاد باع ــن تض ــه همی ــوده ک ــدی ب عم
غافلگیــری و شــوک بیشــتر مخاطب شــود.

ــد  ــان، چن ــدن زم ــوض ش ــار ع ــر ب در ه
دقیقــه ای طــول مــی کشــد تــا شــخصیت 
ــا  ــن آنه ــط بی ــوند و رواب ــناخته ش ــا ش ه
هــا  شــخصیت  شــناختن  شــود.  درک 
کــه بــه طــور معمــول در اکثــر فیلــم 
ــامل  ــم را ش ــه ی اول فیل ــد دقیق ــا چن ه
بــار  هفــت  فیلــم  ایــن  در  می شــود، 
ــرای  ــم ب ــوز ه ــا هن ــرد ام ــی گی ــام م انج
مخاطــب گنــگ اســت و غیــر از ســه 
ــی مخاطــب فرصــت نمــی  شــخصیت اصل
یابــد بقیــه شــخصیت هــا را بشناســد!

بازیگــران در برخــی مــوارد با مهــارت گریم 
ــی بعضــا تغییراتشــان  ــر می شــوند ول و پی
تصنعــی اســت و تغییــر چندانــی در طــول 
گــذر زمان ندارنــد؛ مخصوصــاً بازیگران زن.

ــن  ــز در زیرزمی ــم نی ــوادث مه ــی ح تمام
مانــور  امــکان  پــس  می افتــد.  اتفــاق 
ــری  ــش و فاصله گی ــرای چرخ ــن ب دوربی
ــردار  ــا فیلمب ــد. ام ــراد کاهــش می یاب از اف
و کارگــردان تــا حــد ممکــن از پــس 
احتمالــی  خســتگی  از  و  برآمــده  کار 
محــدودی  لوکیشــن   چنیــن  تماشــای 
در  افــراد  تحــرک  البتــه  می کاهنــد. 
رفــت و آمدهــای متعــدد، بــه خوبــی 
اســت. غالــب  یکنواختــی محیــط  بــر 

نویســنده، کارگــردان و تهیه کننده :
کیانــوش عیاری)مشــخصه  بــارز 
ــع  ــبک واق ــاری، س ــای عی فیلم ه
گرایانــه ی منحصــر بــه فــرد و 
پرداختــن بــه موضوعــات بکــر، 
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اصغــر فرهــادی: فیلــم »خانــه پــدری« 
خیلــی خــوب بــود و مــن آن را خیلــی 

دوســت داشــتم.

ســعید ســهیلی: ســاختار مناســب و جــذاب 
همــراه بــا قصــه ای خــوب باعــث مــی شــود 

ایــن فیلــم درخشــان دیــده شــود.

مســعود فراســتی: ایــن فیلــم تنهــا فیلمــی 
اســت کــه موافــق توقیــف آن هســتم. ایــن 
ــت؛  ــی اس ــد ایران ــی و ض ــد مل ــم ض فیل
ــا  ــد م ــد می گوی ــن را ببین ــی ای ــی یک یعن

ــم؟  ــن وحــوش طرفی ــا ای ب

عزیــزاهلل حمیــد نــژاد: »خانــه پــدری« فیلم 
ــک  ــت قصــه و تکنی ــی از جه ــیار موفق بس
ــاری در  ــوش عی ــت و کیان ــی اس کارگردان

ایــن فیلــم ســنگ تمــام گذاشــته اســت.

جمــال شــورجه: »خانــه پــدری« بــا توجــه 
ــع  ــش تضیی ــتقیماً در نمای ــه مس ــه اینک ب
جامعــه ایرانــی بــا عقبــه دینــی و اعتقــادی 
دروغیــن  منادیــان  مستمســک  اســت، 
حقــوق بشــر برعلیــه ایــران قــرار می گیــرد.

آینــده  امیــدوارم  محمــودی:  جمشــید 
ــاری  ــوش عی ــد کیان ــن مانن ــازی م فیلمس
باشــد. کســی کــه بعــد از ایــن همــه ســال 
ــه  ــد »خان ــی مانن ــم محکم ــان فیل همچن

ــازد. ــی س ــدری« م پ

»خانــه  فیلــم  از  جــدا  آبیــار:  نرگــس 
ــاری،  ــتند عی ــال و مس ــگاه رئ ــدری«، ن پ
ــرای ســینما دارد کــه  آموزه هــای زیــادی ب
بســیاری از ســینماگران از کارهــای او الهــام 

می گیرنــد.

فیلــم  ایــن  فــر:  شــهیدی  محمدرضــا 
خیانــت بــه تاریــخ و مــردم ایــن ســرزمین 
اســت. وقتــی مــردم را ایــن چنیــن تعریــف 
ــر  ــچ ام ــه نظــرم دیگــر در آن هی ــد ب کردن
ــرف زدن  ــدارد. ح ــود ن ــی وج ــل اثبات قاب
ــی  ــه نیت ــد ب ــم بای ــک دروغ ه ــاره ی درب
باشــد و صرفــا بــرای تأثیرگــذاری کــه 
ــز  ــود! ج ــی ش ــده نم ــم دی ــم در فیل آن ه
ــم  ــان در دوره ای فیل ــم ایش ــه بگویی این ک
را ســاختند کــه عصبانــی و ناراحــت بودنــد 
و البتــه ایــن در فیلــم نیــز دیــده می شــد.

نقش اصلی
درایــن فیلــم "مــکان" یعنــی خانــه پــدری، 
لوکیشــن و شــخصیت اصلــی فیلــم اســت، 
همیــن  شناســاندن  در  کارگــردان  امــا 
ــد!  ــی مان ــن م ــز الک ــی نی ــخصیت اصل ش
هیــچ نمــای النــگ و بــه اصطــاح معــرف 
از خانــه پــدری دیــده نمی شــود و همیشــه 
نماهــای بســته از زیرزمیــن و نهایتــا حیــاط 
ــول  ــود و در ط ــی ش ــان داده م ــه نش خان
ــر،  ــر از دو بخــش آخ ــز غی ــان نی ــذر زم گ
هیــچ تغییــری در فضــای خانــه دیــده نمــی 
شــود و انــگار زمانــی بــر خانــه نمــی گــذرد 
ــاره  ــه یکب ــر ب ــکانس آخ ــه در س ــا اینک ت

ــود.  ــروک می ش ــوده و مت فرس

حرف اصلی نویسنده و کارگردان
حــرف اصلــی کیانــوش عیــاری بــا بــه 
ــه  ــن صحن ــا ای ــم ب ــیدن فیل ــر کش تصوی
ــرای  ــا ب خشــن در بطنــش چیســت؟! صرف
ــه  ــا اینک ــه؟ ی ــادر جامع ــات ن ــام اتفاق اع
ــران  ــه ای ــاد جامع ــدری را نم ــه پ وی خان
مــی دانــد و مــی خواهــد بگویــد کــه ایــن 
جامعــه ی ســاده همــراه بــا خشــونت، 
مردســاالری و ضایــع کــردن حقــوق زنــان، 
روزی  چــون »خانــه ی فرســوده ی پــدری« 
ویــران خواهــد شــد و خطاهایمــان نمایــان 

ــردد؟!! ــی گ م



هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر الگوی 
ساختارگرایی  الگوی  با  مستقیم  آموزش 
بود.  تکنولوژی  تلفیق  دانِش  برافزایش 
پداگوژیک  تکنولوژیک  دانش  چارچوب 
محتوا )TPACK ( به عنوان الگوی کاربردی 
برای تعریف، اجرا و ارزیابی تلفیق تکنولوژی 
پژوهش  اجرای  به منظور  بهکار گرفته شد. 
آزمایش  گروه  دو  با  آزمایشی  از روش شبه 
و نیز طرح پیشآزمون و پسآزمون استفاده 
شد. به این منظور، دو کاس با تعداد نمونه 
تکنولوژی  گروه  دانشجویان  از  نفر   ۴۴

آموزشی)درس پروژه( با روش نمونه برداری 
خوشهای، تصادفی انتخاب شدند. در ابتدای 
دانش  ارزیابی  برای   TPACK آزمون  دوره، 
دو  هر  دانشجویان  به  تکنولوژی  تلفیق 
گروه  شد.  داده  پیشآزمون  عنوان  به  گروه 
های  کاربندی  ترم،  یک  برای  نمونه  های 
به  جلسه(.  کردند)۱۵  دریافت  را  آزمایشی 
گروه آزمایش اول با الگوی آموزش مستقیم 
الگوی  از  استفاده  با  دوم  آزمایش  گروه  و 
محتوای  شد.  داده  آموزش  ساختارگرایی 
دو  در  آموزش  برای  ابتدایی  علوم  درس 

تلفیق  برای  الزم  محتوای  عنوان  به  گروه 
تکنولوژی در تدریس انتخاب شد. در پایان 
ترم، دادههای حاصل از پیش آزمون و پس 
»کوواریانس«  آزمون  از  استفاده  با  آزمون، 
بین  داد  نشان  حاصل  نتایج  شد.  تحلیل 
الگوی  و  مستقیم  آموزش  الگوی  دو  تاثیر 
تکنولوژیک  دانش  افزایش  بر  ساختارگرایی 
پداگوژیک محتوا )TPACK( و مؤلفههای آن، 

.)P>۰/۰۵(ندارد وجود  معناداری  برتری 

ن ا له د نمقا ا له د مقا

مهدی چیت ساز

با عرض سام و خسته نباشید دوباره خدمت شما بزرگواران.
خــب مــا همــواره ایــن موضــوع را می شــنیدیم و صــد البتــه بــر آن 
ــش الزم را در  ــد دان ــروزه بای ــت، ام ــم جماع ــه معل ــم ک ــف بودی واق
ــا  ــش صرف ــن دان ــا ای ــی آی ــوژی داشــته باشــد. ول ــا تکنول ــاط ب ارتب
ــرد؟ ــت صــورت می گی ــق اینترن ــم و از طری ــا تحقیقــات خــوِد معل ب

ایــن مقالــه بر آن اســت تــا روش تدریس ســاختارگرایی را کــه همه با 
آن آشــنا هســتید، بــا دانش تکنولوژی دانشــجو معلمــان تلفیق کند تا 
بتوانــد آنــان را در محیــط واقعی و بر اســاس خاقیت خــود پیاده کند.

مقایسه تأثیر الگوهای آموزش مستقیم و ساختارگرایي بر افزایش دانش تلفیق تكنولوژی دانشجو معلمان
زهرا حسینی، استاد یار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
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خبرت هست که دلتنگ غذایت شده ام؟
خبرت هست دلم داخل سلفت مانده؟

دلتنگــی بــد دردیــه. میدونــم شــماها عمــرا 
دلتــون واســه عامــه تنــگ نشــده، میدونــم 
تــو خونــه بهتــون بیشــتر خــوش میگــذره! 
ولــی مــن دلممممــم لــک زده واســه 
اســتانبولی بــا چاشــنی ماســه! کبــاب 
ــه  ــم دل ــکار کن ــوپ کاه!!! چی ــویایی! س س

ــه!  دیگ
دیگه یواش یواش داره واسم رویا میشه؛

ــم  ــذا وایس ــف غ ــو ص ــاعت ت ــم س ــه نی ک
ــی میرســم ســر صــف، دســتگاه  ــی وقت ول
ــاز  ــده و ب ــخیص ب ــتمو تش ــه اثرانگش نتون

ــف! ــه ص ــردم ت برگ
ــم و  ــر کن ــویی گی ــف دستش ــو ص ــه ت ک
ــره! ــم بهت ــم ... نگ ــم و آخرش ــدری بزن بن
آخ کــه حال و هوای عجیبــی دارم این روزا!

از وقتــی دانشــگاه تمــوم شــده دیگــه 
نمیتونــم بــرم حمــوم! بــه آب گــرم آلــرژی 
پیــدا کــردم. المصــب آبــش اگــه ســرد هــم 
ــرا خــودش! ــود ب ــی ب ــی آب درمان ــود ول ب

دلــم بــازم اون نگهبانــی رو مــی خــواد کــه 
وقتــی هــر شــب ســاعت یــازده مــی رفتــم 
ــتان  ــم بیمارس ــم عم ــی گفت ــگاه م دانش
ــرا  ــود ب ــا ب ــود و تنه ب
همیــن دیــر کــردم. 
میگفــت  اونــم 
از  نــداره  عــب 
فــردا اگــه عمــت 

تنهاســت بیــا باهــم بریــم پیشــش! آخ کــه 
ایــن نگهبانــه منــو چقــد دوس داشــتتتت و 
بــه فکــر خــودم و عمم بــود. مگــه آخه چقد 
ــرو؟! ــه نف ــت ی ــت داش ــه دوس ــا میش اص

مــن عاشــقم. عاشــق! عاشــق اون روزایی ک 
هفــت روز هفتــه رو زنــگ بزنــم به مســئول 
تربیــت بدنــی و هــر تایمــی رو بخــوام بگــن 
تایــم اســتاد هاســت! واقعا غبطه مــی خورم. 
ــه  ــدر میتون ــئول چق ــه مس ــه ی ــه مگ آخ
ســامتی دانشــجو هــا واســش مهــم باشــه!

ــی مــی خــواد کــه  ــازم ماکاران ــم ب مــن دل
ــم  ــی رفت ــه خاطــر خیارشــورش م فقــط ب
مــی گرفتــم ولــی اونــم میومــدم مــی 
دیــدم نــه خیــاره نــه شــوووور! نمــی دونــم 

ــه :/  ــردن ک ــی ک ــکار م ــاش چی باه
مــن حتــی دلــم واســه زیــرآب زنــای 
ــم  ــی دون ــا نم ــک زده! المصب ــگاه ل دانش
کــه آخــه چطــور آمــوزش دیــدن! بــا یقــه 
آخونــدی میــان میفتــن دنبــال آدم. خــب 
داداِش گلــم خــر کــه نیســتیم مــی فهمیــم 
ــار  ــه ب ــه ی ــه :/  یادم ــی دیگ ــو از اوناش ت
المصــب تــا خــود دستشــویی باهــام اومــد 
منــم رفتــم تــو داد زدم گفتم:»بابــا ولمــون 
ــا  ــت. اینج ــو فیلماس ــش ت ــا هم ــن اون ک
ایراننننننننــه.« بیچــاره دیگــه تــا یــه مــاه 
ــق  ــو اف ــد ت ــی دی ــو م ــری من ــد مت از ص

ــی شــد! محــو م
چــرا  آدم  بگیــن  شــما  آخــه 

بایــد دلــش تنــگ نشــه؟ 
چشــممه  جلــو  هنــوز 
ــیمو  ــه گوش اون روزی ک
جــا  سرپرســتی  تــو 
گذاشــته بــودم و وقتــی 

ــدم  ــش دی ــم بگیرم رفت
۲۱ تــا پیــام اومــده. بــازش 

ــدم  ــردم دی ــه ک ک
کمــک  از  یکــی 
سرپرستاســت کــه 

ــته : داداش  نوش
گوشــیت جــا 

ه  نــد مو
بیــا ببــر :(

مومس امتام ترم!

فصل تابســتان شــد و گرمــا رســید از گَرد راه

بــاز هــم آبدوغ خیــار و هندوانه شــد بــه راه

بــاز هــم دعــوای هــر روز مــن و بابــاِی جــان

بــر ســر »بــاد کولر« تــا »قیمــت ناِن گــران«!

پختن از گرما، به ســرخی لبو گشــتن که هیچ

بایــد از جــان بگذرم بابا دهد شــاید ســویچ!

روز و شــب دعوا ســر »این را بخر، آن را نخر«

بــا بــرادر یــا کــه خواهر یــا که مــادر یــا پدر!

ــاز از فــردا َرَوم فرهنگیــان کاش مــی شــد ب

تــا نمانم مثــل مرغــی جــن زده در خانه مان!

حســرت یک خواب شــیرین زیر ســرمای کولر

کاش نفرســتد مــرا مــادر دگــر ســوی ســوپر

خســته گشتم از شــرارت های خورشید شرور!

از غــذا پختــن برای گشــنگان، با ضــرب و زور

موســم اتمــام تــرم اســت و شــدم بیــکار بــاز

ــاز! ــوی کالس ورزش و آواز و س ــی روم س م

وای نــه! بــا ایــن حقــوق کلــه گنجشــکّی مــا

می توان چیپســی گرفت و یک بلیط ســینما!

بنــده اکنون مــی روم فکری کنم بــر این ناهار

تــا صــدای خانــواده در نیامــد، الفــرار!!!

نگار رشیدی

افشین نصیبیدلتنگیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...
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جنوبــی  آمریــکای  بــه  کردیــم  ســفر 
ــاط  ــال ارتب ــه دنب ــادی، ب ــر اقتص ــا فک ب
مســتحکم تــر. ایــران و ونزوئــا دســت 
آمریــکا را کوتــاه کردنــد بــا کمــی ســرمایه 
در ســرزمین های ضعیــف. جاپــای ایــن 
ارتبــاط، بــا ثبــات تــر شــد آن  هــم زمانــی 
کــه در بحبوحــه هســته ای ایــران زمیــن و 
حمایــت هــای چریــک حــزب اهلل و حجمــه 
ــه  ــا ب ــاوز پ ــی، چ ــن جهان ــای منتقدی ه
ــِز کوچــک،  ــد ونی ــدی بع ــاد. چن ــران نه ای
حــاِل  و  اشــغالی  قــدس  حامــی  شــد 
مــراودات بهتــر از قبــل شــد. حــال، ونزوئــا 
ــد  ــده بودن ــز، ش ــا و هرم ــا پانام ــران ب و ای
قســمت ترســناک اذهــان بــزرگ تــر هــای 

ــت  ــام درس ــه ام ــتی ک ــه راس ــاد! ب اقتص
می گفــت: »آمریــکا هیــچ غلطــی 

نــد  ا نمی تو

بکنــد!« جنــگ نشــد؛ وقتــی کــه نفتکــش 
ــد،  ــف ش ــز توقی ــه هرم ــی در تنگ انگلیس
ــد  ــدل ش ــن االســد مب ــه عی ــی ک ــا زمان ی
ــگ  ــرد جن ــکا م ــد! آمری ــن الجس ــه عی ب
نبــود حتــی هنگامــی کــه ایــران نفتکــش 
هایــش را وارد آب هــای ونزوئــا کــرد. 
اکنــون رســیده ایــم 
بــه روزهــای 
افــول وی و 
ســکان دار 
رخ  اقتــدار 
نــد!  یا می نما
ــا و  ــگ ه رن

ــال  ــال در ح ــده ای، ح ــاد ع ــای ش رویاه
ــک  ــد ی ــیاه شــدن اســت! ق ســوختن و س
فکــر چقــدر بایــد کوتــاه باشــد کــه نتوانــد 
تفــاوت هــا را ببینــد و بپذیــرد و آن را 

ــد؟! ــص ندان نق
امــا منــت خــدای را عــّز و جــّل کــه ایــن 
انــدک ویــروس را وســیله قــرار داد تــا ایــن 
ــر پرچــم  ــار در جمعــه مقــدس وطنــی ت ب
ــه  ــود و هم ــیده ش ــش کش ــه آت ــکا ب آمری
در ایــن اندیشــه باشــیم کــه پایــگاه بســیج 
ــام  ــال از تم ــم! ح ــا کنی ــفید را برپ کاخ س
ابرقــدرت تنهــا یــک ببرکاغــذی مانــده 
اســت و شــاید تقدیــر ایــن باشــد؛ ویرانــی 
آمریــکا بدســت کســانی اتفــاق بیافتــد کــه 
ــاختن  ــرای س ــل ب ــالها قب ــان س اجدادش

ــه شــدند! ــه بردگــی گرفت ــکا ب آمری

ــم از  ــاد ه ــان اقتص ــد! مدعی ــت می خواه ــودن ظرفی ــدرت ب ابرق
ســرکابوس هــای شــبانه تنهــا بلدنــد کــه تحریــم کننــد! امــا ما در 
همیــن تحریــم هــا رشــد کردیم و قــد کشــیدیم. همیــن تحریم ها 
بودنــد کــه باعث شــدند هــدف را جدی بگیریــم و راهــش را بیابیم!

محدثه محمدی
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شهیدنامه
عزیز جلیلی ــل ــه عم ری ب ــو ــلاز تئ ــه عم ری ب ــو از تئ

بخشــی از وصیتنامــه شــهیدبخشــی از وصیتنامــه شــهید

شــهید رضــا عبــادی در ســال ۱۳۳۶ هدیــه 
خداونــد بــه خانــواده مذهبیــش بــود. رضــا 
ــه  پــس از گــذران دوران تحصیلــی خــود ب
یکــی از فعــاالن عرصــه مبــارزه علیــه ظلــم 
ــود.  ــی ش ــل م ــاهی تبدی ــتم ش ــام س نظ
ــه  ــه ب ــنگر مدرس ــن دوران در س وی در ای
ــه  ــردن ریش ــن ب ــه از بی ــم ب ــوان معل عن
ــوده و از  ــغول ب ــاد مش ــل و فس ــای جه ه
تحصــن دانشــجویان در دانشــگاه تبریــز 
گرفتــه تــا نظاهــرات و مجالــس ضدشــاهی 
شــرکت گســترده داشــت تــا آن کــه روزی، 
و  یافتــه  تحقــق  مبــارزان  ایــن  آرزوی 
ــی رســد.  ــروزی م ــه پی انقــاب اســامی ب

رضــا از ایــن پــس جبهــه فعالیــت و جهــاد 
خــود را تغییــر داده و ســه مــاه تعطیــات 
ــای داغ  ــنگر ه ــوی س ــه س ــتانی را ب تابس
جبهــه هــای جنــوب مــی شــتابد و در اهواز 
ــه  ــق علی ــه ح ــگان جبه ــع رزمن ــه جم ب

ــدد. ــی پیون باطــل م
ــور  ــا تبل ــت ت ــا خواس ــه رض ــود ک ــا ب اینج
عینــی جهــاد از تئــوری بــه عمــل باشــد و 
ــت از زندگــی خــود  ــن ماموری ــان ای ــا پای ب
ســرانجام در روز ۲۲ شــهرویور مــاه ۱۳۶۰، 
ــوش  ــز آغ ــام نی ــید اس ــوان رش ــن ج ای
خــود را بــه نــور شــهادت بــاز نمــوده و بــا 

ــد. ــوار گردی ــی ان همســفران عاشــق، راه

اکنــون کــه توفیــق یافتــه ام در جبهــه 
ــودم  ــردم، درک نم ــزام گ ــگ اع ــاي جن ه
ــر  ــه خاط ــه و ب ــراي چ ــه ب ــدم ک و فهمی
کــي مــي روم، فهمیــدم کــه نــه بــه 
خاطــر منافــع کســاني و نــه بــراي رضایــت 
کســاني مــي روم ولــي ان شــاءاهلل امیــد دارم 
ــه  ــران در جبه ــرادران و خواه ــما ب ــه ش ک
داخــل، دائــم وحــدت خــود را حفــظ کــرده 
و در پیــاده شــدن برنامــه هــاي اســام در 
ــد و  ــارزه نمایی ــش و مب ــاد کوش ــام ابع تم
بــا کســاني چــه در صــورت دشــمن آشــکار 
ــت  ــورت دوس ــه در ص ــاب و چ ــن انق ای

مــي خواهنــد کــه بــه ایــن انقــاب ضربــه 
بزننــد و شــاید هــم مســئولیت هــا و شــغل 
هایــي را در نظــام جمهــوري اســامي دارند 
ولــي مــي خواهنــد اســام در جهــت منافــع 
ایشــان و انقــاب اســامي در ســوي نیــات 
پلیــد آنــان پیــش رود، بــا ایــن گونــه 
افــراد هرچــه در تــوان داریــد مبــارزه 
کنیــد و بدانیــد کــه اصلــي تریــن دشــمن 
افرادنــد. صنــف  همیــن  انقــاب  ایــن 

ــا  ــت اقدامن ــرا و ثب ــا صب ــرغ علین ــا اف ربن
ــن.   ــوم الکافری ــي الق ــا عل وانصرن

۱۳۶۰/۰۴/۰۴ رضا عبادي



فرهاد محمدیتوئیتـــــــــــــــــــیمستوئیتـــــــــــــــــــیمس

ــه همــش  ــی ک ــد وقت ــن چن ای
ــردم  ــودم ســعی ک ــه ب ــو خون ت
ــه  ــور اضاف ــون خ ــم ن ــه چش ب
ــن  ــرای همی ــگاه نشــه ب بهــم ن

ــورم :/ ــی خ ــج م ــتر برن بیش
#یخ_در_بهشتی

عقــب  بــه  خیلــی  دیگــه 
ــی  ــا همونجای ــتیم؛ دقیق برگش
ــده  ــونو زن ــراب دختراش ــه اع ک

ــردن! ــی ک ــور م ــه گ ب
#ریحانه

  #رومینا
#مهدی_چخوف 

چــه مراعات نظیر ناهمگونیســت 
غیــرت،  دختــر،  تبــر،  داس، 

و... جهــل 

#اخوان_خامس 

کاش مــی شــد یــه عکــس 
مراقبیــن  اون  بــرا  بفرســتیم 
سرســختی کــه منتظــر یــه 
حرکــت اضافــی بــودن و بگیــم 
ــو  ــو جــزوه و کتاب ــو امتحان " من
گــروه درســی و یــک بســته 
پفــک همیــن االن یهوووووویي"

#دالتونیسم

ــزار  ــه ه ــی اگ ــن حت ــی م ول
ســال قبــل امتحانــم شــروع 
ــد  ــاز چن ــدن ب ــم درس خون کن
ــم  ــان میبین ــه امتح ــاعت ب س

ــده! ــزوه مون ــف ج نص
#فولسوف

ارزیابــی هــا میــان و میــرن 
میمونــه  باقــی  کــه  چیــزی 

هســتن... اســتادا 
#قلب_یخی

ــای  ــجو ه ــط دانش ــي فق برزخ
ــر!  ــرم آخ ت

ــن از  ــحال میش ــه خوش همینک
ــان  ــو پای ــی، یه ــارغ التحصیل ف
ــد  ــا لبخن ــرات ب ــام خاط نافرج
مــی شــینه جلوشــون و میگــه: 
»میبینــم کــه خوشــی بــا ایــن 
خوشــحالیتو  بیــا   ): قضیــه 

ــم!« ــت کن کوفت
#دالتونیسم

بابــام امــروز گفــت چهــار ماهــه 
خونــه ای 

میــدی  کــه  درصــدی   %۴۵
حســابم بریــز  دانشــگاه 

بــا رویــِش ناگزیــِر اللهیارهــا 
چــه کنیــم؟ :|

#شاعر_تمام_شده

بــه  احترامــی  بــی  بدتریــن 
از  کــه  اونجاییــه  دانشــجو 
اســتاد مــی پرســی تایــم و 
نحــوه امتحــان بــه چــه صورتــه

مــی فرماینــد کــه نمــی تونیــد 
تقلــب کنیــد!

زیبا نیست؟
#لبخند_همون_سانسوره

شــده  محــدود  چــی  همــه 
واســم 

ــه  ــزی ک ــا چی ــه اش تنه نمون
االن خوشــحالم میکنــه

تائیدیــه از اســتادا واســه کار 
(: عملیامــه 
#دبیرآذری 

یــه قانــون نانوشــته میگــه هــر 
ــا وقتــی ارزشــیابی داره  درس ت
ــورت  ــن ص ــر ای ــواره در غی دش
راحــت و دلنشــین و جــذاب 

میشــه
#معلم_بی_اعصاب

کاش مهربونی ام ویروس بود! 
همینقدر جهانی 

همینقدر محکم و مقاوم ... 
#دالتونیسم  

هســت  المثــل  ضــرب  یــه 
المثــل  ضــرب  بــا  متــرادف 
کلــه  کــه  چیــه  "مورچــه 

ــه  ــه؟" ک ــی باش ــه اش چ پاچ
و  دانشــگاهیا مرســومه  بیــن 
میگــه "آمــوزش مجــازی چیــه 
ــی  ــش چ ــان گرفتن ــه امتح ک

باشــه؟"
#خانم_علوم

اون آمــاری کــه آی کیــو مــردم 
ایــران رو از ۱۰۸ بــه ۶۸ تنــزل 

داده 
ــبه اش  ــای محاس ــاال مبن احتم
ــه  ــری ک ــای خب رو روی گزارش
ــرروز  ــر و ۲۰:۳۰ ه ــبکه خب ش
بــه مــردم میــدن تنظیم کــرده!

#مهدی_چخوف #خانم_علوم

اســتاد فرمــودن کاس پرســش 
و پاســخ دربــاره ی امتحــان 
ــنگ  ــم قش ــدن یک ــم، وم داری
و  پاشــیدن  زخــم  رو  نمــک 
تشــریحی  امتحــان  فرمــودن 
ــدون اینکــه چیــزی  هســت و ب
رو حــذف کنــن خدانگهــدار 

ــن  گفت
خوشگل نیست؟ :(
#حدیث_باهنرشون

ــه  ــده ک ــنامه اوم ــن بخش میگ
اســتادا ایــن تــرم دانشــجویی رو 
ننــدازن. خــو چــه کاریــه اصــا 

ــه دادن بهمــون :/ چــرا برنام
#حدیث_باهنرشون 

اومــدم ارزشــیابی اســاتید رو 
ــه نحــوه  ــدم رســیدم ب انجــام ب
پوشــش ، شــمردم دیــدم ۴ تــا 
ــدم!! ــاال ندی ــا ح ــتادامو ت از اس

#اخوان_خامس 

ــردم  ــتم برگ ــر میتونس ــن اگ م
ــار  ــی الهی ــو بچگ ــم ت ــی رفت م
تربیتــش  چنــان  و  ترکمــن 
از  درصــد   ۴۵ کــه  میکــردم 
رو  بــزاره  خودشــم  حقــوق 

؛( دانشــجوها  حقــوق 
#best

استاد عزیز
مقدمــه  کــردن  حــذف  بــه 
کتــاب بــرای امتحان"حذفیــات" 

ــن نمیگ
خواهشــا انقــدر منــت نــذار 

/: حذفیــات  بابــت 
#خانم_علوم

ــیدیم  ــروه پرس ــو گ ــتاد ت از اس
نحــوه امتحــان چجوریــه؟ پیــام 

ــد داده خــوب بخونی
ایــن بزرگتریــن راهنمایــی بشــر 
انتخــاب  راهنمایــی  از  بعــد 

ــت! ــته اس رش
المصــب تســمه تایــم پــاره 

/: کــردم 
#مشاور_معلم 

مــن اصــوال ده دقیقــه درس 
مــی خونــم ۵۰ دیقــه صفحــات 
باقــی مونــده کتــاب رو مــی 

ــمرم :( ش
#حسانه_باهنرشون

ارزشــیابی اســاتید فقــط اون 
قســمت پوشــش و آراســتگیش 
ــا  ــه اســتادی کــه ب ــد ب کــه بای
زیرپیرهــن آبــی کــم رنــگ 
چهارزانــو  کــردی،  شــلوار   و 
ــره  ــور نم ــت مانیت ــته پش نشس

ــدی!!! ب
#مهدی_چخوف 
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حــاال قصــه  براتــان  مــن  بگویــم 

کــه کل دلخوشــیمان را شــده ســّد!

ــد! ــان کن ــم بالم ــر و ه ــم پ ــا، ه کرون

بدیدیــم مــا چــه هــا در صبــح جمعــه!!

شــده مکتــب برامــان خالــه بــازی!

را اســتاد هــا  ایــن  نــاز  کشــیدیم 

کــه اینجــا هــم #کرونا دســتمان بســت!

ــی ــع، راض ــن وض ــرا از ای ــیم عم نباش

اگــر دقــت کنــی مشــتی اراجیــف!

شــود آن را فقــط 1۰ نمــره شــامل!

رهــان از دســت اینــان، جانمــان را!

ج، انقدر وســواس! َنــَدن آن هــا بــه خــر

ی ز ز_درس_مجا اضی_ا #نباشــیم_ر

تعالــی بــاری  خالــق  نــام  بــه 

ز بــی خوابــّی و آنالینــّی بــی حــد

اســفند اواخرهــای  از  همینطــور 

ــه ــح جمع ــا در صب ــه پ ــم  ب و خیزیدی

مجــازی و  آنالیــن  گشــته  کالســا 

ــدارا ــم م ــد، کردی ــوب و ب ــه، خ خالص

ــت ــان اس ــح امتح ــت ملی ــون وق کن

شدســت ایــن امتحــان ها هــم مجازی

ــم شــد صــرف تکالیــف ــاه و نی ســه م

کــه بــا انجــام آن بــی نقــص و کامــل،

را اینجانبــان  کــن  رحــم  خدایــا 

کمــک کــن امتحــان هــا را شــویم پاس 

و مــا هشــتک زنیــم در End بــازی

زی #نباشیم_راضی_از_درس_مجا
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