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فهرست مطالب

بــــــــــرای دسترســی بــه لینکهــا 
در نســــــخه الکترونیکــی، بــــر روی 
آیکونهــــــــا لمـــــــــــس کنیــد.

یر ن سرد�ب� س�خ
ین�بی ه ز� عاط�ف

ین شده! ر� وی �خ�ف دا�خش�ب
یت ملی در مدارس! الی هو� ای �خ �ب

یت)�قسمت اول) را�ی سا� آموزش طخ
ز ا�خسان یاء �با م�ف ادوی کنترل اش� �ب

یران پراطوری ا� یخ در ام� تار� تکرار � �
ل �ق ش�ف
 مصا��به

از م�لمی کارورزی م�قدمه ای �برای آعخ
یلدا�خه �

یان تنهای عر� �
 �بازی �با کودکان ممنوع !

شو�خت سلب مست�بدا�خه آزادی ز�خان �با �خ
یک �قاب یاه در � ید و س� پ� ل م�لمی؛س� ش�ف

ان �قهوه یک �فن�ب �
ید یز� مه های آ�فتاب گردان را دور �خر� ت�خ �

یا کرو�خا � HIV
نس عشق ین �بار از �ب �خو�بل م�لمی ا�

�خوم�لم سالم
یا �قل�ه دزد ها؟! �قل�ه کرشاهی �

یدگل مراسمات مذه�بی آران و �ب�
هان پوشالی �ب یران از ا�بر �قدرت � یری ا� پ� مچ �

کتا�بدار
است؟ یران ک�ب ا�
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ید � یاه و س�ف تضاد س� سودوکو/�
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با یاد خدا؛ در ابتدا متن و کالم          زینت بدهم به نام آن خالق تام
در کتاب های کودکی دریا ها و آسمان ها را آبی دیده بودیم. جنگل ها را سرسبز، مردمان را مهربان و همدل...

بزرگ تــر کــه شــدیم آســمان هــم همــراه مــا هــرروز تیره تــر شــد. ماشــین ها تعدادشــان بیشــتر شــد. جمعیــت زیادتــر شــد، نــام 
ســیاهی آســمان را گذاشــتند آلودگی و برای آبی شــدن دوباره اش هیچ کاری نکردند؛ اما چند وقتی اســت که آســمان آبی 

است!
فاضالب صنعتی کارخانه ها درون دریاها و دریاچه ها سرازیر شد. دریاهای آبی را گرفتند و مرداب هایی تحویلمان دادند 
و برای آبی شدن هیچ کاری نکردند؛ اما چند وقتی است که دریا ها آبی است. درجایی به نام جنگل، تپه هایی با گیاهان 
کوتاه و کم رمق نشانمان دادند. صدای اره ها و تبرها را شنیدیم؛ دود حاصل از سوختن تنه های درختان را نظاره کردیم؛ 
ولــی بازهــم بــرای سرســبز شــدن دوبــاره اش هیــچ کاری نکردنــد! امــا چنــد وقتــی اســت کــه اره ها و تبرها تنه ی هیــچ درختی را 

لمس نکرده اند.
کاسب ها اجناسشان را دو برابر فروختند و صدای ناله ی اقشار ضعیف و دردکشیده را نشنیدند. کم کم دنیا جایی برای 

نابود کردن طبیعت و دیگران می شود؛ به خاطر زیاده خواهی های موجودی به نام انسان...
ناگهان...

ویروسی در گوشه ای از دنیا خودش را به معرض نمایش می گذارد.
میکُشد، میکُشد و میکُشد...

ترس را در جان مردم می اندازد.
ابرقدرت ها با ثروت و تجهیزات نظامیشان حرفی برای گفتن ندارند؛ جهان در بهتی عمیق فرو می رود! ماشین ها ازحرکت 
می ایســتند. صدای اره برقی دیگر به گوش نمی رســد. کارخانه ها تعطیل می شــود. کاســب ها خانه نشــین می شــوند؛ و اما 

ورق برمی گردد... جهادی ها در صحنه حاضر می شوند.
 پزشــکان و پرســتاران کادر درمان از زندگی و خانواده هایشــان می گذرند تا به انســانیت کمک کنند. هرکســی در حد توان 
خــود در میــدان مبــارزه قــدم بــر مــی دارد. توجــه مــردم بــه خداونــد معطــوف می شــود و بــاز هــم بــرای رد شــدن از ایــن بحــران 

دست به دامان او می شوند. به مرگ فکر می کنند و به معنای زندگی...
 به راه درست زیستن...

 انگار ترس از دست دادن جان، انسان را آدم بهتری می کند!
طبق روال همیشگی قلم، از شما مخاطبان گران قدر نشریه فرهنگی، سیاسی اجتماعی قلم دعوت می نماییم، با نظرات 
و انتقادات و پیشنهادات خودتان، ما را در راستای صدای شما بودن یاری نمایید؛ و همچنین از تمام فرهیختگانی که ما 

را در تهیه و نشر این نسخه از نشریه همراهی کردند؛ کمال قدردانی و تقدیر را به عمل می آوریم.
در پناه حق.

ررسرسسخنسخن
دبیردبی

برای شنیدن نسخه صوتی 
سخن سـردبیر بارکد را 
لـمس یـا اســکن کنید

https://qalamcfu.ir/wp-content/uploads/2021/11/AUD-20211117-WA0068.mp3


صفحه  ۴

عاطفه زینبی
چادر پر غصه ی او بوی مادر می دهد

کیست این بانو که نطقش بوی حیدر می دهد

اُسکتوا گفت و تمام شهر ساکت گشت تا

دخت حیدر تکیه بر باالی منبر می دهد

خطبه های آتشینش ذوالفقار حیدرست

او قیام کربال را شور دیگر می دهد

جان فدای نهضت حق حسینش می کند

زندگی اش پندهایی بر تو چون زر می دهد

در طریق عاشقی الزم شود سر می دهد

خط سرخ کربال راپاسداری می کند

باده نوشان بال را جام و ساغر می دهد

جان خود بخشیده در راه حسینش این گهر

بر طریق عشق و ایمان نور و گوهر می دهد

صبر در حیرت ز صبر اسوه صبر و شرف

سیره و رفتار او بر صبر باور می دهد

اوست ای »درویش« زینب، کوه صبر و معرفت

یه س�یاســـــی �خشـــر�
تماعی تماعی�فرهنگی و ا�ب تماعی�فرهنگی و ا�ج �فرهنگی و ا�ج

ری ع�ف مهدی �ج

برای شنیدن نسخه صوتی عاطفه زینبی 
بارکد را لمس یا اسکن کنید

https://qalamcfu.ir/wp-content/uploads/2021/11/MAZHABI.mp3


ای خالق خودکار بیک... سوگند به کتاب سیف کمیک... و فرمول 
اسیدســولفوریک... که از دانشــگاه بســیار دل تنگم... و در کالس 

درس همیشه منگم... و در انتراکت بسیار گنگم...
دانشــجویی ســحرخیزم... صبــح زود ســاعت یــک ظهــر از خــواب 
برمی خیــزم... شــنبه تــا چهارشــنبه از کالس می گریــزم... هنــگام 
پرســش درس ســریع از خــواب برمی خیــزم... و بــا گفتــن میکروفــون 

ندارم دوباره به سمت خوابی دراز می خیزیم...
ای آفریننــده ی اســتاد یــارو خالــق پــرگار... اگرچــه نزد اســتاد انســانی 

خفیفم... ولی خارج از کالس کسی نیست حریفم...
ای خدای عزیزم... بیزارم از درس سه واحدی سخت و تیزم... ولی 

عاشق قبولی با نیرنگ و تزویرم...
 ای خــدای عزیــزم... میدانــی کــه مــن کیســتم... فــرد شــکمویی 

را�یی ا�قدم �فاطمه �ف�خ دانشجوی نفرین شده!

صفحه  ۵

نیســتم... ولــی عاشــق خــوردن چیپســم... و همیشــه در آرزوی 
بیستم... هرچند دانشجوی درس خوانی نیستم... ولی برای گرفتن 

نمره جلوی اتاق استاد نمی ایستم...
پروردگارا... به چه امیدی می توان سر کالس نشست؟... ازآنجاکه 
اســتاد نمی کنــد گذشــت... و چنــان کاری می کنــد کــه نمــره ام بماند 

هشت...
پروردگارا... خواهان بازگشایی دانشگاهم... خواهان گشت و گذار 

با دوستانم... ولی خواهان مجازی ماندن امتحاناتم...
 خدایا... به خوردن غذاهای دانشگاه راضی... و آرزومند دوستان 
و شب نشینی و بازی... فقط برسان آن روز را که دیگر بسی هستم 

شاکی

اینک رسیدیم به ۱۶ آذر، روز دانشجو؛ روزی که همگی ز معلم و دانش آموز می شویم دانشجو!

برای شنیدن نسخه صوتی دانشجوی 
نفرین شده بارکد را لمس یا اسکن کنید

یه س�یاســـــی �خشـــر�
تماعی �فرهنگی و ا�ب تماعی تماعی�فرهنگی و ا�ج �فرهنگی و ا�ج

https://qalamcfu.ir/wp-content/uploads/2021/11/daneshjooi.mp3


جای خالی هویت ملی در مدارس!

شــاید عنــوان مطلــب بــرای شــما به عنــوان مخاطــب تعجــب برانگیز باشــد و 
بگویید این چه عنوانی اســت؛ مگر ما همواره شــاهد برگزاری مراســم های 
ملی در مدارس نبوده ایم؟ مگر نمادهای ملی در مدارس وجود ندارد؟ مگر 

کتاب های درسی مملو از موضوعات ملی نیستند؟
بــه نظــر می رســد الزم باشــد ابتــدا ســؤالی را مطــرح کنــم و توضیحاتــی ارائــه 

دهم تا تدریجاً به جواب پرسش های فوق برسیم:
آیا داشتن سرمایه های عظیم انسانی به تنهایی می تواند عامل پیشرفت 
یک جامعه گردد؟ قطعاً پاسخ شما منفی است؛ زیرا همان طور که وجود 
ســرمایه های عظیــم مــادی همچــون ذخایــر انــرژی، معــادن غنــی فلــزات، 
سنگ های گران بها و زمین های حاصلخیز تضمینی برای پیشرفت جوامع 
نیستند؛ سرمایه های انسانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند؛ چرا که 
یکی از عوامل مهمی که می تواند باعث حفظ این سرمایه گردد، ایجاد و 
تقویت احساس وابستگی عاطفی و تعلق خاطر افراد به سرزمین مادری 

خویش است که از آن به عنوان »هویت ملی« یاد می شود.
»هویت ملی« باید به نحوی در وجود آحاد جامعه ریشه بدواند که از جان 
و دل برای پیشرفت و سربلندی ملک و مملکت تالش و کوشش نمایند. 
هویت ملی به عنوان یکی از انواع هویت و شاید مهم ترین آن هاست که 
شامل »مجموعه ویژگی ها، وابستگی ها و پیونده ای جغرافیایی، تاریخی، 

فرهنگــی حماســی و قومــی یــک ملــت اســت کــه بــه آن می بالنــد و افتخــار 
می کنند«.

مؤلفه ها و نمادهای هویت ملی در کشورمان ایران بسیار زیاد است که 
برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

.مراسم ها و آداب و رسوم )اعیاد، جشن ها، مراسم عزا و عروسی و ...(
.لباس ها )لباس اقوام، لباس اقلیت ها، لباس قشرهای خاص مانند زنان 

و روحانیون(
.غذاها )انواع کباب ها، خورشت ها، آش ها و...(

.خصوصیت اخالقی )احترام به بزرگ ترها، خونگرمی، مهمان نوازی و...(
.امور مذهبی )نذر، وقف، عاشورا و...(

.هنر ملی )موسیقی سنتی، خوشنویسی، معماری ایرانی-اسالمی، 
صنایع دستی، قلم زنی، خاتم کاری و...(

.مشاهیر و بزرگان ادبی، علمی، سیاسی و نظامی
.مکان های تاریخی )تخت جمشید، میدان نقش جهان، ارگ علیشاه 

و...(
.اساطیر ایرانی )رستم، سهراب، سیمرغ و...(

.ادبیات ملی )شاهنامه، بوستان، گلستان، لغت نامه دهخدا و...(
.تقویم رسمی-سرود ملی- پرچم ملی

هویتی که متأسفانه در بسیاری از مدارس ایران نادیده گرفته می شود...

صفحه  ۶

یه ا�خصار�ین دکتر �خور�

یه س�یاســـــی �خشـــر�
تماعی ـ�یت�فرهنگی و ا�ب تر�ـج تعــل�یم و � �



بــه دنبــال پرســش و پاســخ و توضیحــات فــوق می خواهــم پرنــده ی خیالتــان 
ــر ســر در یــک مدرســه نشــانم؛ اولیــن تصویــری کــه  ــرواز درآورم و ب ــه پ را ب
در قــاب چشــمان شــما خودنمایــی می کنــد چیســت؟ بلــه نــام مدرســه 
ً نــام مــدارس برگفتــه از نــام مشــاهیر و بــزرگان اســت؛  اســت. معمــوال
ابوعلــی ســینا، رازی، خیــام، فردوســی، امــام خمینــی، شــهید بهشــتی، 
اعتصامــی، دهخــدا، شــهید  پرویــن  شــهید مطهــری، شــهید چمــران، 
فهمیــده و ســایر شــهدا. بعــد از ایــن اســامی چشــم ها بــر پرچم هــای روی 
دیــوار و داخــل حیــاط مدرســه می افتــد و کــم کــم وارد فضــای مدرســه 
می شــود. حــال اگــر پرنــده ی خیــال شــما هــم همــراه مــن وارد مدرســه 
شــده چنــد ســؤال مطــرح می کنــم: آیــا تندیــس و یــا تصویــری از صاحــب 
ــا نوشــته ای  ــو ی ــد؟ تابل ــاط، ســالن و کالس هــا می بینی ــام مدرســه در حی ن
از زندگــی نامــه اش چطــور؟ پرچم هــا چــه وضعیتــی دارنــد؟ ســالم، تمیــز، 
اتــو کشــیده اند یــا رنــگ و رو رفتــه و پــاره و چــروک؟ آیــا تصاویــری از هنرهــا 

و اماکن ملی و معرفی آن ها بر دیوارها وجود دارد؟

 آیا واقعاً دانش آموزان همراه معلمان خود هر صبح سرود ملی را خوانده و 
به پرچم ملی ادای احترام می کنند؟ به احتمال زیاد تعداد پاسخ های مثبت 
انگشت شــمار خواهــد بــود. همیــن پرســش ها را در کشــورهای پیشــرفته و 
توسعه یافته هم می توان پرسید و مقایسه کرد. اگر ما مدرسه را به عنوان 
نماینــده ی نهــاد تعلیــم و تربیــت بدانیــم و بر اهمیت وجود برنامه ی درســی 
پنهان و آموزش غیرمستقیم واقف باشیم، قطعاً با توضیحات فوق دیگر از 

عنوان مطلب متعجب نخواهیم شد.
آری، آمــوزش مســتقیم و برنامــه ی درســی آشــکار در مــدارس مــا بــه وفــور 
مؤلفه هــای هویــت ملــی را ارائــه می دهــد امــا تأثیــر آمــوزش غیرمســتقیم، 
در قالب رفتار و اقدامات عملی مســئولین مدرســه )به خصوص معلمان( 
و نمادهــای بصــری )ماننــد پرچــم ملــی، تصاویــر و تندیس هــا( و نیــز معرفــی 
مســابقات  و  بزرگداشــت ها  قالــب  در  مشــاهیر  و  بــزرگان  اختصاصــی 
کتاب خوانــی دانــش آمــوزان غیرقابــل انــکار اســت و تأثیــرش در مقایســه بــا 

تأثیر آموزش مستقیم، بسیار زیاد می باشد.

صفحه  ۷
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،،،،آموزش طراحی سایت )قسمت اول(
امــروزه همان طــور کــه می دانیــد ســایت ها نقــش مهمــی را در زندگــی امــروز مــا دارنــد. از خوانــدن اخبــار گرفتــه تــا خریــد اینترنتــی و حتی 
مشاهده فیلم های مختلف و هزاران مورد دیگر، همگی نمونه ای از کاربرد وب سایت ها در زندگی ما هستند؛ اما تا حاال از خودتان پرسیده 
ً تا حاال شنیده اید که برای طراحی سایت، کد نویسی انجام  اید که این وب سایت ها چگونه ساخته می شوند و چگونه کار می کنند؟ احتماال
می شــود؛ اما آیا به این فکر کردید که شــما هم یاد بگیرید و ســایت خودتان را داشــته باشــید؟ خب ما در این شــماره و شــماره های بعدی از 
نشریه قلم به این موضوع می پردازیم. امیدوارم که آموزش ما را دنبال کنید و خودتان بتوانید برای خودتان سایت مورد نظرتان را طراحی 

کنید.
به طور کلی هر محتوایی که در یک مرورگر وب )موزیال، اینترنت اکسپلور، گوگل کروم و ...( نمایش داده می شود، یک صفحه وب است. به 
مجموعه صفحات وب، یک وب ســایت گفته می شــود. وب ســایت ها به طور کلی به دو دســته تقســیم بندی می شــوند. وب ســایت هایی که 
فقط می توانند محتوایی را به کاربران نمایش دهند که به این نوع وب سایت ها، وب سایت ایستا یا استاتیک می گوییم. در واقع در این نوع 
وب سایت ها هیچ تعاملی با کاربر ندارد و کاربر فقط می تواند از محتوایی که نمایش داده شده است، استفاده کند. نوع دوم وب سایت ها، 
وب  سایت هایی هستند که امکان تعامل با کاربر را دارند. در واقع این نوع وب سایت ها می توانند اطالعاتی را از کاربر گرفته و آن را پردازش 
ً وقتی کاربر اطالعات خود برای ثبت نام در وب سایت وارد  کند و به آن پاسخ دهد. به این نوع وب  سایت ها، دینامیک یا پویا می گوییم؛ مثال
می کند، وب  ســایت اطالعات او را پردازش کرده و اطالعات کاربر را در دیتابیس یا پایگاه داده ذخیره می کند. موضوع بعدی این اســت که 
ساختار یک صفحه وب از دو بخش تشکیل شده است. یکی بخش ظاهری صفحه وب است که به اصطالح به آن فرانت اند گفته می شود 
و بخش دیگر آن که در واقع اســتخوان بندی صفحه می باشــد، در اصطالح بک اند گفته می شــود. در واقع فرانت اند چیزی اســت که کاربر 
می تواند آن را مشاهده کند؛ اما بک اند پشت پرده اجرا می شود و برای کاربر قابل رؤیت نیست. ما در این آموزش زبان های برنامه نویسی 

Html و Css را برای طراحی بخش فرانت اند و زبان Php را به عنوان زبان برنامه نویسی بک اند آموزش خواهیم داد.
،،،،با ما همراه باشید.

صفحه  ۸
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جادوی کنترل اشیا با مغز انسان!

صفحه  ۹

ســینمایی  فیلم هــای  و  علمی-تخیلــی  داســتان های  در  مــا  همــه ی 
در مــورد کنتــرل وســایل توســط مغــز انســان مطالبــی را خوانــده و 
مشــاهده کرده ایــم. امــروزه علــم تــا حــدی پیشــرفت کــرده اســت کــه 
دقــت بازخوانــی داده هــا از مغــز افزایــش پیداکــرده و تقریبــاً ایــن عمــل 
ــده ی متفــاوت  ــک آین ــن تصــورات ی ــا ای ــه واقعیــت پیوســته اســت. ب ب
در انتظــار انســان خواهــد بــود و جهــان بــا ایــن تکنولــوژی و پیشــرفت 

چهره ی جدیدی به خود خواهد گرفت.
ایــالن ماســک بــر ایــن بــاور اســت کــه طــی یــک دهــه پیــش رو، بشــر 
خواهد توانســت به کرات دیگر ســفر کند، اتومبیل هایی را ســوار شــود 
کــه بــه راننــده نیــاز ندارنــد و درصــد آالیندگــی آن هــا صفــر اســت و بــرای 

همیشــه دســتگاه های الکترونیکــی )ماننــد گوشــی های هوشــمند( 
را کنار بگذارد و در عوض از رابط های کاربری کاشته شده در 

مغز خود استفاده کند.
دانشــمندان شــرکت نورولینــک امیدوارنــد در آینــده 

پرتوهــای لیــزری را به گونــه ای مورداســتفاده 
قــرار دهنــد کــه بتواند از جمجمه ی انســان 
عبــور کنــد تــا به جــای ایجــاد حفــره روی 

به صــورت  الکترونیکــی  سیســتم  جمجمــه، 
بی سیم بامغز انسان ارتباط برقرار کند.

چه اتفاقی می افتاد اگر لوازم خانگی با ذهن ما 
تعامل داشتند؟ شاید این موضوع شمارا به یاد فیلم های 

علمــی تخیلــی بیانــدازد، امــا شــخصی معتقــد اســت در آینــده 

چنیــن چیــزی را شــاهد خواهیــم بــود؛ دیــن اَســالم، یــک پروفســور در 
رشته برق و مهندسی کامپیوتر، سیستمی را اختراع کرده که به شما 
اجــازه می دهــد بــا اســتفاده از ذهــن خــود دســتگاه های موردعالقه تــان 
را کنتــرل کنیــد. ایــن تکنولــوژی بــه دســتگاه نــوار مغــز شــباهت دارد؛ 
موج هــای  و  قرارگرفتــه  ســر  روی  بــر  مســتقیم  به صــورت  سنســورها 
مغــزی را ثبــت می کننــد و ســپس ایــن اطالعــات را بــه یــک کامپیوتــر که 
سنســورهای مخصــوص خــودش را دارد، ارســال می کنند.پس ازاینکــه 
دســتگاه های  ســایر  بــه  کــرد،  دریافــت  را  اطالعــات  ایــن  کامپیوتــر 
واکنــش  تــا  برنامه ریزی شــده دســتور می دهــد  قبــل  از  الکترونیکــی 
باعــث  می تواننــد  شــما  مغــز  امــواج  ترتیــب  بدیــن  دهنــد.  نشــان 
روشــن شــدن تلویزیــون شــوند. بــرای کنتــرل کــردن مــوارد مختلــف، 
ــدازه ای پیشــرفت کنــد کــه حــرکات  ــد به ان ــوژی بای ــن تکنول ای

جزئی نظیر پلک زدن را نیز تشخیص دهد.
از آن زمــان کــه انســان بــه فکــر اختــراع چــرخ 
پیشــرفته ترین  بــه  کــه  امــروز  تــا  افتــاد 
تکنولوژی هــا ماننــد کنتــرل اشــیا بامغــز خود 
می اندیشــد، مغــز انســان همــواره خــود را 
کــرده اســت.  پیرامــون ســازگار  اتفاقــات  بــا 
دانشــمندان مطمئــن هســتند کــه مغــز انســان بــا 
هــر اتفــاق جدیــد دیگــری هــم ســازگار می شــود و بایــد 
منتظــر مانــد و دیــد ایــن تراشــه های جدیــد چگونــه نحــوه 

تعامل ما با دنیای پیرامون را عوض می کنند.

آ�یدا م�مدی

امروزه اب پیرشفت علم دانمشندان به فکر ایجاد 

پرتوهایی هستند که بتواند از مغز انسان عبور کند 

و اب تجزیه و تحلیل اطالعات اب صادر کردن دستور 

لوازم خانیگ هومشند داخل خانه را ابمغز کنرتل کرد.

یه س�یاســـــی �خشـــر�
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صفحه  10

تکرار تاریخ در امپراطوری ایران

ایــن بــار نــه می خواهــم تحلیلــی بنویســم نــه از اعــداد و ارقــام اســتفاده 
کنــم و یــا موضوعــی را دقیــق موردنقــد قــرار دهــم. ایــن بــار می خواهــم 
بدانم قضیه چه شــد که به اینجا رســیدیم؟ دقیقاً چرا و در کجای این 
کــره خاکــی پــر از حاشــیه و هیاهــو قرارگرفته ایــم؟ مســئول ایــن واقعیــت 
کیســت و آینــده چــه خواهــد شــد؟ درگذشــته چــه بــر ســرمان آمــد و آیــا 

این ها مقصری داشت؟
بــرای جــواب دادن بــه پرســش های بــاال بایــد بــه 41 ســال قبــل برگردیــم، 
صفحه هــای ایــن کتــاب را ورق بزنیــم و به جایــی برســیم کــه فریــادی 
بــا محتــوای آزادی ســر داده شــد. یــک آزادی کــه رنــگ و بــوی دیگــری 
داشــت، از جنــس مخملــی نبــود، فریادهــای کمونیســتی نداشــت، 
اثــری از مارکسیســت را در خــود جــای نمــی داد و بــا مبانــی انقــالب 
صنعتــی بیگانــه بــود همــه دنیــا مخالفــش بودنــد امــا اصــل کاری را 
داشــت. همــان چاشــنی کــه موجــب شــد انفجــاری رخ دهــد، انفجــاری 
کــه از جنــس نــور و بیــداری بــود؛ بــرای یــک آزادی نــاب کــه بــوی هیــچ 
نبــود  خبــری  گرداننــده  کثیــف  دســت های  از  و  نمــی داد  را  اســارتی 
ایــن حرکــت  و می خواســتند جلــوی  بودنــد  انگشــت به دهان  چراکــه 
ناقــص  ایســتاد؟! عقلــی  امــا مگــر می شــود جلــوی خــدا  بگیرنــد  را 
اســارت،  جنــس  از  تکه هایــی  چیــد،  هــم  کنــار  را  پــازل  تکه هــای 
تــا در  بــه دامــن کدخــدا شــدن  تبعیــد، شــکنجه، کشــتار و دســت 
برابــر ایــن انقــالب بایســتد، امــا در این طــرف عقلــی ســلیم و روحــی 
عاشــق پازلــش را چیــد؛ صبــر، جســارت، بردبــاری، اراده، شــهامت 
و خودکفایــی همان هایــی بــود کــه الزمــه ی بیــدار شــدن مــردم بــود 
بــه جــان  بــود  و بغض هایــی کــه گلویشــان را در حــال خفــه کــردن 

کسانی بیافتد که از خیلی وقت پیش خواب بودند.
 شــد آنچــه می گفتنــد امــکان نــدارد بشــود نــه شــوروی، نــه شــرق و نــه 
غــرب. هیــچ حامــی بزرگــی وجــود نداشــت جز خداوند کــه جریانی را که 
هــدف واالتــری را دنبــال می کــرد را هدایــت می کــرد. هدفــی بــه وســعت 
یــک تاریــخ، هدفــی کــه ایــرانِ 2500 ســال پیــش را احیــا می کــرد هدفــی 
کــه کالنتــر منطقــه را بــه صاحــب منطقــه تبدیــل می کــرد، هدفــی کــه 
پادشــاهی بدبخــت را بــه یــک امپراطــوری کــه روی پــای خــودش اســتوار 
باشــد تبدیــل می کــرد و بــه آن هدفــی کــه برخی هــا فقــط حرفــش را 
می زدنــد و نمایشــش را اجــرا می کردنــد جامعــه عمــل پوشــاند، احیــای 
کــره خاکــی حکومــت  ایــن  از 65 درصــد  بیــش  بــر  کــه  امپراطــوری 

می کرد، آری هدف بزرگی در کار بود.
شــاید از ذهــن دور باشــد امــا نقشــه را کــه نــگاه می کنیــم تنهــا جایی که 
گربــه ای بــا دو چشــمش بــه شــما زل زده اســت، همان جایــی اســت کــه 
شــیر بچه هایــش دنیــا را بــه تماشــا وامی دارنــد، دنیــا را بــه حضــور خــدا 
در قلب هایشــان متقاعــد می ســازند حتــی اگــر آن هــا ایــن را نپذیرند اما 
خــوب می داننــد تــا نــام عمــار یاســر در ذهــن و قلــب شــیرمردان باشــد 

سخت می توان سر به سر این گربه ی نشسته گذاشت.
به هدف برگردیم هدفی که آن قدر قوی بود و حساب شــده، هر تفاله 
قدیمــی و حساب شــده را بیــرون می ریخــت و باجرئــت هرچه تمام تــر 
میگویــم بیــرون می ریــزد. بنــازم دســت پرتوانــی را کــه طــوری حریــم ایــن 
مــرز و بــوم را حفــظ کــرده اســت تــا قــدم مبــارک صاحبــش حتــی بــر روی 
زمینــش هــم گذاشــته نشــود چراکــه چشــم های بســیاری، زیــر پــای او 

داوطلبانه و عاشقانه می رود.
تــا آن چنــان بی پــروا ســخن بگویــم کــه از خوانــدن  وقــت آن اســت 
مطلــب لــذت ببریــد؛ همان هایــی کــه روزی داد می زدنــد کــه آمریــکا و 
دخترشــان را بــه زامبی هــای خون خــوار منافقیــن به عنــوان همســر دوم 
اهــدا کردنــد؛ مگــر کــدام عقــل احمقــی می پذیــرد کســی کــه هــم فســاد 
اخالقــی دارد و هــم جنایــت می کنــد و هــم معلــوم نیســت چــه بالهایــی 
ممکــن اســت بــر ســر مــردم بیــاورد دختــرش را به عنــوان همســر دوم 
هدیــه دهــد؛ پســت فطــری یعنــی چــه؟ رذالــت را بــه چه می تــوان معنی 

کرد، کسی که می توانست قهرمان ملی باشد خود را به کمتر از

علی �قنا�تی

تاریخی که با انقالب ۴۳ سال پیش تکرار شد...
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پشــیز فروخــت؛ ایــن فروختــن عــالوه بــر اینکــه ســودی نداشــت بلکــه 
بســیار هــم مضــر بــود، طــوری کــه مــردم خودشــان انتخابشــان را دور 
انداختنــد، تفالــه را هــم بایــد دور ریخــت؛ او از جنــس گذشــته بــود 
همان هایــی کــه در آن زمــان ارتــش را منحــل می کردنــد در دانشــگاه 
آویــزان  جمعــه  نمــاز  در  ســر  از  را  اعدامی هــا  می کشــیدند،  دیــوار 
می کردنــد، کســانی کــه می نوشــتند بعــد از شــاه نوبــت آمریکاســت، 
کســانی کــه پــو نیــز در پیشــانی دختــران می کشــیدند؛ حــاال روشــنفکر 
شــدند! بگوییــد دقیقــاً چــه شــد؟! دقیقــاً چــه اتفاقــی افتــاد کــه یهــو 
آمریــکا از اَخ اَخ شــد به بــه؟! انــگار لقمــه چربــی را بــه شــما نشــان 
دادنــد کــه نــه از طمــع بلکــه از روی بــوی آن خــود را باختــه بــه بــاد 
فنــا دادیــد؛ البتــه هیــچ افراطــی از تفریــط نیســت چراکــه ذات فــرد 
قابــل تغییــر نیســت، امــا مســئله ایــن اســت کــه راه عــوض نمی شــود 
بلکــه شــما عوضی تــر از دیــروز می شــوید! مبــادا ناراحــت شــوید و فکــر 
کنیــد کســانی را میگویــم کــه بــا رذالــت کامــل بــه خاطــر کاسه لیســی 
سگ صفتشــان بــازار ارز و طــال را بــه افتضــاح کشــیدند، آخــر ایــن 
دنیــا را هــم از دســت دادیــد مشــکل ایــن اســت کــه مــرگ هــم بــرای 
شــما نویــد خبــر خوشــی نیســت؛ بلکــه عقوبتــی ســخت را بــرای شــما 
آمــاده کرده انــد طــوری کــه بارهــا آرزو خواهیــد کــرد ای کاش زنــده 

می شدیم و ما را زندانی می کردند.
مگر شما نمی گفتید که شما نمی توانید و بلد 

نیســتید بــا دنیــا حرف بزنیــد، زبــان مذاکره 
ــان  ــول، مــا زب ــد نیســتید اصــالً قب بل

حرف زدن نداریم اما هرچه نباشــد 
چشم و سواد خواندن داریم؛ آن قدر 
برابــر  عــزت و شــرف داریــم کــه در 

شترسواری بی سواد و بدبخت نباشیم 
و در برابــر گاو صــد مــن شــیرده زانــو نزنیــم. 

حداقــل خــوب میدانیــم یــک ســند بین الملــل 
بایــد واو بــه واوش خوانــده شــود؛ البتــه کــه از شــما 

انتظــاری نمــی رود شــما کــه تقصیــری نداریــد همــه 
تقصیرهــا گــردن مجلــس و رهبــری اســت؛ آن هــا 

بودنــد کــه هــرروز داد می زدنــد آمریــکا حــالل 
می گفتنــد  هــرروز  اســت،  مشــکالت 

همه چیــز  بــرود  تحریم هــا  اســت،  تحریم هــا  تقصیــر  همه چیــز  کــه 
خــوب می شــود؛ امــا تــا جایــی کــه یــادم میایــد ســخنان پــدر ملــت 
بــوی خودکفایــی و عــزت مــی داد؛ همــان کســی اســت کــه پیشــرفت را 
دوری از آمریــکا می دیــد نــه در خانــه نشســتن امثــال جنابتــان! البتــه 
بازهــم از شــما توقعــی نیســت چراکــه بزرگ ترتــان هــم همیــن اســت، 
همــان عزیــزی را میگویــم کــه کتــاب تاریــخ را بــرای مــردم ورق مــی زد 
و می گفــت یادتــان هســت چــه وضعــی داشــتیم، دالر را حبابــی نگــه 
داشــتیم و از همــه خــوب بودیــم؛ بلــه آقــای دکتــر کــه البتــه واژه دکتــر 
را کمــی بــا شــک میگویــم، یادمــان هســت کــه بــا دالر چیــکار کردیــد، 
چگونــه حقــوق مــردم را زیــر پــا لــه کردیــد، چگونــه عــزت و شــرف ملتــی 
را بــه بــاد دادیــد، بــا بنزیــن چــه هــا کردیــد و یادمــان هســت نــان را هــم 
در ســر ســفره مــردم زیــاد دیدیــد؛ امــا از شــما هــم انتظــاری نیســت 
ــه یــک  ــن باشــد کــه فرشــی ب ــان نهایــت ای چراکــه شــما کل افتخاراتت

اجنبی بدهید و یا در مراسم تولد پیرزن خرافاتی شرکت کنید.
در درس  شــدم  وارد  درس  بــه کالس  وقتی کــه  یــادگار،  بــه  بمانــد 
تــا  داد  خواهــم  یــاد  آمــوزان  دانــش  بــه  را  معاصــر  تاریــخ  تاریــخ؛ 
همــان ســربازان در گهــواره بازهــم تربیــت شــوند. ولــی ازاین جهــت 
و  قــد  در  زیــاد  هــم  شــیختان  و  نمــی رود  انتظــاری  هیــچ  شــما  از 
قــواره ایــن اهــداف و صحبت هــا نبــود، چــون شــیخ شــما همچــون 
جمعه هــا  حداقــل  حســنی  کــه  تفــاوت  ایــن  بــا  بــود؛  حســنی 
مدرســه می رفــت امــا ایــن عزیــز دل حتــی جمعه هــا هــم خــواب بــود! 

کالً  می کردنــد!  بیــدارش  تــا  می شــد  خبــری  بایــد  کــه  طــوری 
ایــن عزیــز کمــی انــرژی اش کــم بــود کــه صبــح جمعــه می فهمیــد 
قضیــه چیســت )البتــه بهتــان برنخــورد(! تــف ســرباالیی بیــش 
ــه  ــم روشــن اســت در زمــان ســیل ب نبــود امــا هماننــد روز برای
قشــم ســفر کنــی و در زمــان زلزلــه در کیــش باشــی، 
شک نکنید این خنده ها با گـــــریه های عجیبی 
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 حکومت جمهوری اسالیم

 امـــــروزه روی پــای خـــود

 ایستــاده و در منطقه برای

 خـود امرپاطوری تشکـــیل

 داده است. امرپاطوری که

 ات آن رس دنیا پیرشوی کرده

 است به طوری که به جرئـت

 یم توان گفت شعار 40 سال

 پیش )آمریکا هیچ غلطی

منــــی توانـد( تــحقق پیدا

کرده است
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پاســخ داده خواهــد شــد، چــون آن کــس کــه اســب داشــت غبــارش 
فرونشســت، گــرد ســم خــر هــای شــما نیــز بگــذرد؛ هــر کاری هــم کنیــد 
ایــن گنــدم ری در گلویتــان هماننــد اســتخوان تیــز ماهــی آن چنــان گیــر 
ــاال بیاوریــد. هماننــد بزرگتــان هــرروز نقشــه  خواهــد کــرد کــه خــون ب
می کشــید و هــرروز طــرح مــی داد. همــان کســی کــه آبــرو و اعتبــار 
کشــور را خــرج مشــتی اجنبــی بی مقــدار کــرد؛ دریــغ کــه اجــل امانــش 
نداد چراکه روز محاکمه برای همه مشــخص اســت انگار خدادوســت 
داشــت خــودش شــخصاً تسویه حســاب کنــد. شــما هــم دعــا کنیــد کــه 
بــه سرنوشــت برخــی دچــار نشــوید چراکــه بهتــر اســت بخشــی از حــق و 

حسابتان در همین دنیا تسویه شود.
امــا میدانیــد چیســت از شــما هــم انتظــاری 
بودیــد  عاشــقش  کــه  کســی  چراکــه  نبــود! 
هــم  هــرزی  علــف  ارزش  می کردیــد  فکــر  و 
برایتــان می گــذارد و کالً در وادی هــای دیگــری 
کار  ســاقی  بگویــم  راحــت  می کنــد.  ســیر 
اســت.  داده  اســتعفا  ســفید  کاخ  درســت 
از کاخ  آبــرو  و غریــب  اســتعفا عجیــب  ایــن 
چیســت  میدانیــد  امــا  اســت؛  بــرده  ســفید 
حتمــاً  بگذاریــم  کنــار  را  این هــا  همــه  اصــالً 
ســؤالتان ایــن اســت کــه قضیــه امپراطــوری 
ــا اینکــه اصــالً ایــن قضیــه چرنــدی  چــه شــد ی
بیــش نیســت؟ در پاســخ اتفاقــاً ایــن قضیــه 
قوی تــر  بســیار  اســت  گرفتــه  قــدرت  بســیار 
ایــران  از قبــل ادامــه داده می شــود. اکنــون 
دیگــر هماننــد 50 ســال پیــش، نگهبــان منافع 
گاوچران هــای آمریکایــی نیســت؛ بلکــه خــود 
می زنــم  مثــال  اســت  مســلط  منطقــه  بــر 

تــا ببینــی ایــران در آذربایجــان هســت )جنــگ 
ــکا( در یمــن هســت  آذربایجــان و ارمنســتان(، در عــراق )اخــراج آمری
)مســتأصل مانــدن گاو شــیرده صعــودی( در لبنــان، فلســطین، لیبــی، 
مصــر، ســودان و ســوریه هــم هســت؛ امــا این هــا هــدف نیســت؛ 
یادمــان نمــی رود ســردار چــه گفــت: »از چیــزی کــه فکــر می کنیــد 
تنگــه  ایــران در ونزوئــال، دریــای کارائیــب،  بــه شــما نزدیک تریــم« 
جبل الطــارق، کانــال ســوئز، اقیانــوس اطلــس، کوبــا و شــیلی هــم 
هســت. زمانــی مخفــی بــود امــا حــاال آشــکارا بیــخ گوشــتان هســتیم. 
حــال بگوییــد ببینیــم شــما کجــا هســتید؟ مــا همــان هســتیم کــه 

امینــت کشــتی مان تــا 10 هــا هــزار کیلومتــر کــه هیــچ تــا خــود مقصــد 
هــم توســط خودمــان تأمیــن می شــود. حــال کســانی هــم بخواهنــد 
هماننــد مگــس در گــوش ایــن گربــه وزوز کننــد حالشــان بدجــور گرفتــه 
ــد می گفتیــد آمریــکا بمب هایــی دارد کــه اگــر  می شــود. یادتــان میای
بزنــد همــه مــا نابــود می شــویم. قابل توجهتــان تــا اراده کنــد کــه بمبــی 
بــی انــدازد یــا موشــکی شــلیک بکنــد از تمــام رمزهــا نــه بلکــه از تمــام 

دنیا به سمتش حمله ور می شویم.
ایــن را بــه دنیــا و دانش آموزانــم میگویــم: نقشــه حکومــت کــوروش 
کبیــر را بــا نقشــه کنونــی حکومــت جمهــوری اســالمی ایرانــی مقایســه 
عمــل  در  را  ســازی  تمــدن  مبانــی  و  کنیــد 
بــر  کــه سیاســت حکومــت  مشــاهده کنیــد 
زیرزمینــی  منــزوی  شیطان پرســتان  از  دنیــا 
بــه مریــدان و دالوران علــی کــه مردانــه پــای 
تمــامِ  کمــال و خواســته های خــدا می ایســتند 
می رســد و ببینیــد کــه چگونــه دســت خــدا 
بازهــم در کار اســت. هیــچ اراده فراتــر از اراده 
خالــق اراده نیســت، هیــچ دســتی باالتــر از 
خالــق دســت نیســت و ایــن حکومــت کــه کل 
هدفــش ایــن اســت دنیــا را بــرای قــدوم مبــارک 
همانــی آمــاده کنــد کــه مــادر گیتــی بســیار 
تــا کســی  پــدر فلــک پیــر شــد  صبــر کــرد و 
را بــه جهــان بیــاورد کــه هــر دو بــه فدایــش 
شــوند. پــس فکــر ســقوط و ســرنگونی را از 
فکرتــان بیــرون کنیــد چون کــه خــدا تمام قــد 
هیچ یــک  از  کــه  ایســتاده  کســانی  پشــت 
دردانه شــان  درراه  داشته هایشــان  از 
مگــر  هیــچ  کــه  برانــدازی  نمی دارنــد.  دریــغ 
می شــود موتــور روشــن شــیعه را خامــوش کــرد، 
یکه تــازی ذوالجنــاح را گرفــت، خطبه هــای فلــک را نشــنید، ســخنرانی 
خانــم زینــب را نشــنید، ذوالفقــار را کنــار گذاشــت و مگــر می شــود 
ایــن  ایــران ســاکن خراســان راندیــد. بدانیــد و آگاه باشــد  ســلطان 
ــگاه می کنــد. ایــن را هــم بدانیــد زمــان  ــه شــما ن ــا ب ــه حــاال از دنی گرب
تغیــر کــرده اســت حــاال هرجــا برویــد قبــل از شــما آنجــا هســتیم و 
ســربازانتان گریه کنــان بــه ســمت رئیس جمهــور خواب آلــوی مؤدبتــان 
و  داخلــی  نوچه هــای  و  شــما  کــه  یــادگار  بــه  بمانــد  برمی گردنــد. 

خارجی تان هیچ غلطی نمی توانند بکنند.



تمامــی فرهنگیــان حتمــاً تــا بــه  حــال در حکم کارگزینــی خود با بندهای 
متفاوتــی روبــرو شــده اند و ممکــن اســت نحــوه محاســبه و یــا حتــی 
مفهــوم برخــی از آن هــا را نداننــد. بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتیــم 
تــا بــه توضیــح برخــی از بندهایــی کــه همــواره بــا آن هــا ســروکار داریــم، 
بپردازیــم. در ایــن شــماره از نشــریه می خواهیــم بــه توضیــح بنــد حــق 

شغل فرهنگیان و نحوه محاسبه آن بپردازیم.
حــق شــغل فرهنگیــان، مــاده 65 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
اســت و جــزو حقــوق ثابــت فرهنگیــان و اولیــن بنــدی اســت کــه در 
احــکام کارگزینــی فرهنگیــان بــه چشــم می خــورد. بــرای محاســبه مقدار 
امتیــاز و مبلــغ حــق شــغل بایســتی از جــدول حــق شــغل اســتفاده کــرد. 
همان طــور کــه مشــاهده می کنیــد جــدول حــق شــغل فرهنگیــان از دو 
پارامتــر طبقــه و رتبــه تشــکیل شــده اســت کــه بــا اســتفاده از هــر رتبــه 
و طبقــه، امتیــازی بــه معلــم تعلــق می گیــرد. امتیــاز تعلــق یافتــه بــر 
هرکــدام از فرهنگیــان، بــر اســاس افزایــش رتبــه و طبقــه ممکــن اســت 
افزایش هایــی داشــته باشــد. طبقــه و رتبــه ای کــه هرکــدام از فرهنگیــان 
در حال حاضر کســب کرده اند نیز در احکام کارگزینی ایشــان نوشــته 

شده است.
امــا 2 نکتــه حائــز اهمیــت در محاســبه امتیــاز حــق شــغل فرهنگیــان بــر 

اساس جدول ذیل وجود دارد:

کشــوری،  خدمــات  مدیریــت  قانــون   65 مــاده   3 تبصــره  طبــق   -1
امتیــاز طبقــه مشــاغل آموزشــی تمــام وقــت وزارت آمــوزش و پــرورش 
و بهداشــتی و درمانــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در 
جــدول یــا جــداول حــق شــغل بــا ضریــب )1/1( محاســبه می گــردد. )10 

درصد بیشتر از امتیازات مرقوم در جدول(
2- بــر اســاس افزایــش امتیــازات فصــل دهــم قانــون مدیریــت خدمــات 
کشــوری تــا 50 درصــد، امتیــازات حــق شــغل و شــاغل در اســفند مــاه 
1398 بــا 50 درصــد افزایــش نســبت بــه جدول زیر محاســبه می شــوند.

به عنوان مثال حق شغل همکار فرهنگی که حائز رتبه ارشد و 
طبقه 8 می باشد و به صورت تمام وقت به امر آموزش مشغول 

است به صورت زیر محاسبه می شود: عدد به دست آمده از جدول: 
4400

4840=%10+4400
7260=%50+4840

همان گونــه کــه محاســبه گردیــد در حکــم کارگزینــی همــکار فــوق، عــدد 
7260 بایســتی به عنوان امتیاز حاصل از حق شــغل درج شــود. مبلغ 
حق شــغل نیز از ضرب این عدد در ضریب ریالی هر ســال که توســط 

هیئت وزیران در ابتدای هر سال تعیین می شود به دست می آید.

حق شغل

صفحه  صفحه  ۱۳۱۳

م�یرعلی �خ�قی زاده

 نحوه محاسبه حق شغل فرهنگیان در احکام کارگزینی

یه س�یاســـــی �خشـــر�
تماعی �فرهنگی و ا�ب و�یی ی و دا�خش�ج و�ییصن�ف ی و دا�خش�ج صن�ف



صفحه  ۱۴

مصاحبه
سیگار فروشی که قهرمان شد!

اســمش را بعضی هــا شــنیده اند و بعضی هــا نــه! همــان قهرمــان جهــان در 
رشته دومیدانی که همین اواخر در مسابقات جهانی 2021 ناشنوایان جهان 
در لهســتان به مدال طال دســت یافت. مدتی اســت که همه رســانه ها به 
دنبــال مصاحبــه بــا ایــن قهرمــان بودنــد و خبــر بســاط ســیگار ایــن مــدال آور 
بزرگ، تیتر داغ رسانه ها و روزنامه شده بود. ما نیز بر آن شدیم با این مرد 
شریف چند کلمه ای هم صحبت شویم. )الزم به ذکر است که به علت 
ناشــنوا بــودن ایــن قهرمــان، خواهــرزاده وی پــل ارتباطــی مــا و ایشــان بــود(
آقــای پیرآیقرچمــن، لطفــاً پــس از معرفــی خودتــان، توضیــح اجمالــی 

در رابطه با قهرمانی ها و مدال آوری های خود بفرمایید.
بنده سجاد پیرآیقرچمن، متولد سال 1372، 28 سال دارم و هنوز مجرد هستم 
و در خانه پدری خود در منطقه »ساری زمی« زندگی می کنم. از سال 1384 
ورزش را به صورت حرفه ای آغاز کردم. اولین مدال طالی پارا المپیک خودم 
را در ســال 2012 و آخرینــش را هــم دو مــاه پیــش در لهســتان کســب کــردم. 
رشته اصلی ام پرتاب دیسک و پرتاب وزنه است که در کنار آن دومیدانی را 
هم به صورت حرفه ای دنبال می کنم. تا به حال در مجموع، 7 مدال جهانی 

و صدهــا مــدال کشــوری در ایــن دو رشــته بــه دســت آورده ام. هــر قهرمانــی 
و کســب مــدال بــرای خــودش یــک خاطــره شــیرین اســت. از ایــن کــه پرچــم 
کشــورم را در مســابقات جهانــی و آســیایی بــاال می بــرم، خوشــحال می شــوم.
 چرا رشته دومیدانی و پرتاب دیسک را انتخاب کردید؟ آیا مزیتی برای 

شما داشت یا مهارتی در این زمینه ها داشتید؟
 بازوهــای قــوی و قــدرت بدنــی کــه داشــتم، احســاس می کــردم مــرا 
در ایــن راه همراهــی خواهــد کــرد؛ و همیــن بــه مــن قــوت قلــب داد 
بــه  هــم  نهایتــاً  بــه کار حرفــه ای کنــم و  ایــن رشــته ها شــروع  کــه در 
و  وزنــه  و  دیســک  پرتــاب  بــرای  اول  شــدم.  دعــوت  ملــی  تیــم  اردوی 
مدتــی پــس از آن هــم بــرای دومیدانــی بــه تیــم ملــی دعــوت شــدم. 
در ســال 2017 )1396( هــم بــه عنــوان نامــزد بهتریــن ورزشــکاران در 

دسته ناشنوایان برگزیده شدم.
شــما بــه غیــر از حضــور در تیــم ملــی پاراالمپیــک، شــغل دیگــری نیــز 

دارید؟
تــا قبــل از آبــان مــاه 1400، شــغل دیگــری نداشــتم و هزینــه تمرین هایــم نیز 
بــر عهــده پــدرم بــود و مــن هــم پــس از تمرین هایــم، هــر روز بــه کمــک پــدرم 
در بســاط سیگارفروشــی می رفتــم و بــا فروختــن ســیگار، زندگــی خــود را 
می گذرانــدم و بــه همیــن خاطــر هــم نتوانســتم ازدواج کنم! ولی شــکر خدا 
اآلن به لطف مسئولین، در سازمان شهرداری شهر تبریز مشغول به کار 
هســتم و ایــن کار بــه مــن قــوت خواهــد داد کــه بیشــتر و قوی تــر از قبــل، تــا 
روزی کــه تــوان در بــدن داشــته باشــم، بــرای کشــورم افتخــار آفرینی خواهم 

کرد.

�خگار رش�یدی
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بــه نظــر شــما چــه کمبودهایــی در اردوهــای تیــم ملــی و پــارا المپیــک دیده 
می شود؟

 ما ورزشــکارها برای ســربلندی میهنمان هر کاری می کنیم و برایمان هم 
مهــم نیســت کــه ایــن کار بــا چه ســختی هایی انجام بگیــرد؛ ولــی بازهم اگر 
مسئوالن بتوانند بعضی از نقص های موجود یا برخی کم کاری ها را برطرف 

کنند، همه چیز بی نقص می شود.
 برای آینده کاری در حوزه خودتان چه اهداف و برنامه هایی دارید؟

بــه گذشــته بهتــر شــده اســت و   ســطح حریفــان در آســیا نســبت 
جدی تریــن رقبــای مــن از ژاپــن هســتند. مــن هــم تمــام تــالش خــودم را بــه 
ــر در رقابت هــا  ــا آمادگــی هرچــه تمام ت ــه بعــد ب کار می گیــرم کــه از ایــن ب

حضــور پیــدا کنــم و ان شــاءهللا بــا کســب مدال هــای 
بیشــتر، بتوانــم دل ملــت ایــران را شــاد کنــم. امیــدوارم 

پــارا المپیــک پاریــس نیــز اضافــه شــود تــا  رشــته های ناشــنوایان بــه 
بتوانم در آنجا هم برای میهنم افتخار کسب کنم.

صحبــت پایانــی یــا اگــر حرفــی بــا مســئولین یا مخاطبان نشــریه مــا دارید 
بفرمایید.

همیشــه به پدر و مادر خود احترام کنید و آن ها را تنها نگذارید؛ عصای 
دستشان باشید. آن ها به شما احتیاج دارند. پدر من 33 سال است که 
در اینجا سیگارفروشــی می کند و من از وقتی که یادم می آید، هر وقت از 
مدرســه درمی آمــدم؛ قبــل از رفتــن بــه خانــه بــه پــدر ســر مــی زدم و کمکش 

می کردم. من به پدرم و پدرم هم به من افتخار می کند!
 

صفحه  ۱۵
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ســال تحصیلــی جدیــد باکمــال نابــاوری بــه  صــورت مجــازی آغــاز شــد. 
دانشــجو معلمــان بالتکلیــف نگــران دوره کارورزی خویــش هســتند و 
آن گونــه کــه اخبــار و گزارش هــا نشــان می دهــد، در ایــن مــدت نــه 
دانشــجو معلمــی ســر کالس رفتــه اســت و نــه مســئول و مقامــی در 
دانشــگاه فرهنگیــان در مــورد عواقــب و خســارات ناشــی از تعطیلــی 

کالس ها حرفی زده است.
کارورزی یکــی از ارکان مهــم تربیت معلــم اســت کــه نقــش بســزایی 
در تربیت معلمــان متبحــر و متخصــص دارد. از تــرم پنجــم، برنامــه 
کارورزی دانشــجو معلمان دوره کارشناســی شــروع می شــود. کارورزی 
تدریــس  درنهایــت  و  پژوهــی  اقــدام  مراحــل مشــاهده،  از  متشــکل 
اســت. دانشــجو معلمــان در هفتــه ســاعت هایی را به عنــوان کارورزی 
در کنــار تحصیــل، در مــدارس حضــور می یابنــد. کارورزی فصــل ســبز 
مشــارکت دانشــگاه فرهنگیان با آموزش و پرورش اســت که اکنون به 
فصــل خــزان تبدیل شــده! باوجــود تمــام ایــن حرف هــا معتقــدم تعامــل 
دانشــگاه و آمــوزش و پــرورش بایــد در بهتریــن حالــت خــود باشــد و بــه 
تعامــل تهاتــر تبدیــل شــود. پژوهش هــای فراوانــی باهــدف اثربخشــی 
انگیــزش شــغلی و خودکارآمــدی دانشــجو  بــر میــزان  دوره کارورزی 
معلمــان دانشــگاه فرهنگیــان انجام شــده کــه بــا اندکــی مطالعــه در این 
زمینــه متوجــه میــزان اهمیــت ایــن دوره هــا خواهیــد شــد. دوره هایی که 
دانشــگاه فرهنگیــان بــا دو رســالت مهــم تربیت معلــم و بهســازی نیروی 
انســانی آمــوزش و پــرورش را بــر عهــده دارد. هم اکنــون یک میلیــون 
معلــم داریــم کــه بایــد اطالعاتشــان  بــروز و توانمندی شــان افزایــش 
یابــد کــه دانشــگاه فرهنگیــان می توانــد در ایــن زمینــه نقش آفرینــی 
را  معلمــی  می تواننــد  کارورزی  طریــق  از  معلمــان  دانشــجو  کنــد. 
فرابگیرنــد و در کنــار تحصیــل در کالس درس، در کنــار یــک معلــم 

باتجربه مشغول به کار شوند.
و امــا پرســش اصلــی ایــن اســت کــه آیــا برنامــه کارورزی، به عنــوان قلب 
فعالیت هــای دانشــگاه فرهنگیــان فرصت هــا و فعالیت هــای خــوب و 
ویــژه ای را بــرای تربیت معلمانــی فکــور، کارآمــد، توانمنــد و پیشــرو در 

آموزش و پرورش فراهم نموده است؟
بســتر  در  کرونایــی  ســال  دو  ایــن  طــی  دوره هــا  همــه  کارورزی هــای 
نه چنــدان مطلــوب کرونایــی شــاد برگــزار شــد؛ عــدم حضــور در کالس 

ــر و ارتبــاط معلــم و دانش آمــوز و  درس حقیقــی، عــدم مشــاهده تعامــل مؤث
شــیوه مدیریــت، کالس کارورزی را بــه منفعالنه تریــن حالــت ممکــن تبدیــل 
کــرد. تعطیلــی طوالنی مــدت دانشــگاه، دوری دانشــجویان از فضــای تدریــس 
ً دانشــجویان مناطــق خــاص زبانــی باعــث شــده،  و گفتگــو و ارائــه مخصوصــا

عــالوه برنداشــتن بــار علمــی مناســب ایــن حرفــه، در زمینــه قــدرت بیان 
و فــن ســخنوری دچــار مشــکل شــوند و یکــی از مهم تریــن 

فعالیت هایمعلمــی یعنــی اعتمــاد به 
نفس الزم و قدرت نسبی برای 

اداره کـــــــالس بـــــــدون 
اضــــــطراب را بـــــــه
دســـت نیـــــــاورند.

کــه  روزی  نخســتین 
وارد  معلــم  دانشــجو 

بســیار  می شــود  مدرســه 
برخــورد  و  اســت  حســاس 

مدیــر مدرســه و ســایر معلمــان 
می توانــد وی را بــه کار عالقه منــد 

یا بیزار کند؛ بنابراین بایســتی مدیران 
مدارس که دانشــجو معلمان را به عنوان 

کارورز می پذیرند، جلسه توجیهی گذاشته 
و در خصــوص میــزان حساســیت  می شــد 

ایــن موضــوع بــا آن هــا صحبــت می شــد کــه در 
کمــال تأســف بســیاری از مدیــران مــدارس عالــی 

کوچک تریــن  الزم  اقدامــات  و  کارورزی  از  شــهرها، 
اطالعاتــی نداشــتند. عــالوه بــر مدیــران نــاآگاه، معلمانــی 

هــم بودنــد کــه از اســاس کارورزی بی اطــالع بودنــد. کارورزی یــک کــه اســاس 
آن مشــاهده اســت، به جــای تدریــس مؤثــر و آمــوزش نــکات مهــم بــرای 
ایــن نــوکاران، دانشــجو معلمــان را دســتیارانی رایــگان جهــت تصحیــح اوراق 

دانش آموزان می پندارند.
عــدم اختصــاص بهتریــن مــدارس شــهر ازلحــاظ بــار علمــی و معلمــان 
جــوان نمونــه شــهری کــه بــه شــیوه های نویــن تدریــس امــروزی آشــنایی 
کافــی دارنــد، باعــث شــده کارورزی ایــن دانشــجویان در جــوار معلمانی 

کارورزی مقدمه ای برای آغاز معلمی

صفحه  صفحه  ۱۶۱۶

زهرا �تو��ید �فام

دوره کارورزی دانشجو معلمان در سامانه شاد کافی است؟ چالش های برگزاری کارورزی برای معلمان سال آینده. تربیت معلمان 

توانمند با ارائه الگو مناسب در قالب طرح کارورزی.
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صفحه  صفحه  ۱۷۱۷

با شــیوه کاری بســیار ســنتی که هیچ سررشــته ای از فرآیندهای جدید 
آموزشــی ندارنــد، گذرانــده شــود. فضــا ســنگین آموزشــی موجــود، عدم 
امــکان انتقــاد بــه معلــم راهنمــا و تعامــل طرفیــن به عنــوان دو همــکار 
یــک حرفــه مشــترک جلوه هایــی پدیــد آورده کــه گویــی دانشــجو معلــم، 
موجــود اضافــه یــا خوش بینانه تریــن حالــت همــکار بی تجربه و کم ســن 
و ســال تلقی شــده اســت که این عمل چهره مناســبی نداشــته و یکی  

از موانع بر سر راه یک کارورزی مؤثر هست.
و  آمــوزش  در  مســئوالن  رویکــرد  اساســاً  آیــا 
پــرورش و نهــاده ای تصمیم گیرنــده وبرنامه ریــز، 

تربیت معلم فکور است؟
بســیار  طــرح  بــا  پرســش  ایــن  جــواب 
غیرمعقــول تحــت عنــوان حق التدریس 
و  ســوم  ســال  معلمــان  دانشــجو 
چهــارم پاســخ داده می شــود کــه 
باعــث ورود یک بــاره دانشــجو 
درس،  کالس  بــه  معلمــان 
بــدون آمادگی هــای قبلــی 
و عــــــــدم گــــــذرانـــــــدن 
مراحـــل کــــــــــــارورزی 
است. با تعــــــــامل 
عمیق تر متوجه 
مـــــی شوید که 
گاهی انگار آثاری 
از عـــــــــقالنیت در سیستـــم 

نــدارد!  وجــود  مــا  پــرورش  و  آمــوزش 
سیســتمی که حتی به توازن میزان اســتخدامی ها 
بــا  گاه  کــه  اســت  مانــده  عاجــز  معلمــان  بازنشســتگی  و 
اســتخدام قطره چکانی تمام تالش های نســلی را به باد می دهد و گاه 

دست به استخدام گله ای افراد فاقد صالحیت میزند.
بــا کارورزی مجــازی هیچ کــدام از اهــداف کارورزی ازجملــه آشــنایی 
ارتباطــی  و  انســانی  و مشــاهده جنبه هــای  توجــه  کاری،  بــا محیــط 
ــز روابــط انســانی،  آموخته هــای روان شناســی و فرهنــگ ســازمان و نی
مشــاهده تحلیلی و انتقادی اعمال و رفتار هر آنچه در مدرســه اتفاق 

می افتد برای ارائه ی راه های بهبود آن تحقق نیابد.
نهایــت اقدامــات بــدون برنامه ریــزی و نســنجیده، کارورزی را بــه وجــود 
مــی آورد کــه بــرون داد فرآینــد آن در دانشــگاه فرهنگیــان نه تنهــا منجــر 

به پرورش و مهارت های حل مســئله نخواهد شــد و مانند بیشــتر امور 
صرفــاً بــه انجــام یــک بخشــنامه و تکلیــف اداری و تکمیــل کردن پرونده 
پرســنلی بــرای دانشــجو معلمــان منجــر خواهــد شــد، به ویــژه در زمــان 
تعطیلــی مــدارس و دانشــگاه ها کــه آمــوزش مجــازی بیشــتر به یک رفع 

تکلیف مبدل می شود.
نســل آینــده معلمانــی خواهــد داشــت کــه قــادر بــه حــل و تحلیــل 
چالش ها و بحران های نظام آموزشــی خواهد بود و برخالف نســل های 
پیشــین رویکــردی کنــش گرانــه، مطالبــه محــور و شــجاعانه نســبت 
بــه مســائل نخواهــد داشــت و ســقف اندیشــه ورزی و تفکــر در حــد 

»مطالبات معیشتی« و »مسائل صنفی« باقی خواهد ماند.
دانشــجو معلمــان بــا تمــام مشــکالت و بی برنامگی هــای موجــود در 
حــال دســت و پــا زدن نجــات خــود از معضــل )معلــم بی ســواد( اســت. 
حــال خــوب اســت وجــدان کاری باوجــود کمتریــن مزایــای اجتماعــی 
بامطالعــه تالش هــای روزافــزون بــه معلمــی حاذق و ماهر در سیســتمی 
کامالً فرســوده تبدیل شــود! سیســتمی که پس از گذشــت هفتادســال 
از تأســیس آن به صــورت نویــن به جــای پــرورش نبــوغ و اســتعدادهای 

دانش آموزان، در حال چک کردن ناخن، موی سر و... است!

 برون داد فرآیند کارورزی ابعث

 پرورش و مهارت های حل مسئله

 نخواهد شد و مانند بیشرت امور

 رصفًا به انجام یک بخشنامه و تکمیل

 کردن پرونده پرسنیل دانشجویان

 خواهد شد.نسل آینده معلماین

 خواهد داشت که قادر به حل و تحلیل

 چالش ها و بحران های نظام آموزیش

خواهد بود

،،،،

،،،،



عل�یرضا ذل�قی 

صفحه  ۱۸

شب یلدا شب رویایی و سرما          
شب باهم نشستن در کنار آتش و گرما

شب حافظ خوانی و شعر و معما   
    شب هندوانه و آجیل و مسما

شب آواز دل نشین خان بابا        
شب خوش نوای زوزه گرگ ها

شب خانه پدر در دل روستا      
شب شعر در سرسرای بی همتا

شب انتظار برای پیامک پایا               
شب بازی و مشورت با اخذ آرا

شب دیدن مادر جان خوش سیما        
شب جایزه پدربزرگ شکیبا

شب زمزمه نغمه و رویا                       
شب لذت بردن از آن لحظه دنیا

شب ردپای آدم ها روی برف ها             
شب نور چراغ در تاریکی تنها

شب نشستن زیر کرسی و گرما            
شب داستان های گیرا و زیبا

شب داشتن آشو ز بهر التماس دعا       
شب یلدا بر شما مبارک بادا

یه س�یاســـــی �خشـــر�
تماعی تماعی�فرهنگی و ا�ب تماعی�فرهنگی و ا�ج �فرهنگی و ا�ج

برای شنیدن نسخه صوتی یلدانه بارکد را 
لمس یا اسکن کنید

https://qalamcfu.ir/wp-content/uploads/2021/11/yalda.mp3


یه س�یاســـــی �خشـــر�
تماعی �فرهنگی و ا�ب تماعی تماعی�فرهنگی و ا�ج �فرهنگی و ا�ج

صفحه  ۱۹

�س�ین م�مودیتنهای عریان!

 بگو، بگو

 بیاد ایوب تماشا کنه صبر مارو...

از من میری به یه سالن

به مردی که میزنه ویالون

نه این قصه، قصه ی ما نیست ...

من مغرور گم شدم حیرون

کَلَمو بردم سمت آسمون

که این منم من ...

من با اونم

که هم آسمونه هم چیپس

هم با دزده هم با پلیس ...

که هرچی هست و هرچی نیست 

دیدی آخر سر پیدا شد گُم

تو روز نهم

به عبوری بدون انتظار برخورد

افسرده

خوب ولی بد

ولی فارغ

بی قاعده و دردناک

درنگ.

درنگ لجوج معوج

در سرمای همهمه

صدا می غرید بی نفس

غم می ماند بی اثر

اسارت ...

این نیز

صدا با سکوت آشتی  نمی کند...

و در زیر پای این مرغکان پر بسته

زمین می دوید پا به پای ابر

آسمان می دوید پا به پای انسان

تا نم نم سرمای زمستان ...

گه گاهی تاریک و مبهم

گاه تلخ و افسرده

ولی ممتد و بی پایان

می خواند آن رنجور تلخ ...

بس فسرده پای بر سنگ

این چنین مرموز سکوتی مبهم

هست بی آشیان

شهرِ بی نامِ بی باران ...

آه افسوس!

شکسته هر آشیان

از صدای مه گرفته ی

 اندوه

آسمانی کبود

افسانه ی نم  نم عابران

آخرین سرود ... زمزمه مبهم

صدای زرد رنگ پر خط و خش

خاموش

مسکوت، نه!

پیراهنی خیس

شهری بی سقف و نمور

بوی پیراهن

پیراهنی از یوسف

خیس از دویدن ...

آفتاب بی نور

آسمان کبود، بی کبوتر حتی.

نه ابر و دود ...

خون منجمد کبوترها

 لخت؛ تنهای عریان

صدای همهمه شهر شلوغ ...

شب...

 آوازِ آرزو از فصل خسته

بیدار ...؛دائماً بیدار

هشیار ...

بی رنج و رنجور ...

آفتاب می دوید در پی او

ماه می سرود در پی ایشان

و همه می رفتند

شما وارد یک آهنگ می شوید

 هندزفری لطفاً...

 بگو، بگو

 بیاد ایوب تماشا کنه صبر مارو...

از من میری به یه سالن

به مردی که میزنه ویالون

گه گاهی تاریک و مبهم

گاه تلخ و افسرده

ولی ممتد و بی پایان

می خواند آن رنجور تلخ ...

بس فسرده پای بر سنگ

این چنین مرموز سکوتی مبهم

هست بی آشیان

شهرِ بی نامِ بی باران ...

آه افسوس!

شکسته هر آشیان

از صدای مه گرفته ی اندوه

آسمانی کبود

افسانه ی نم  نم عابران

آخرین سرود ... زمزمه مبهم

صدای زرد رنگ پر خط و خش

خاموش

مسکوت، نه!

پیراهنی خیس

شهری بی سقف و نمور

بوی پیراهن،پیراهنی از یوسف

خیس از دویدن ...

آفتاب بی نور

آسمان کبود، بی کبوتر حتی.

نه ابر و دود ...

خون منجمد کبوترها

 لخت؛ تنهای عریان

صدای همهمه شهر شلوغ ...

شب...

 آوازِ آرزو از فصل خسته

بیدار ...؛دائماً بیدار

هشیار ...

بی رنج و رنجور ...

آفتاب می دوید در پی او

ماه می سرود در پی ایشان

و همه می رفتند

شما وارد یک آهنگ می شوید

 هندزفری لطفاً...

نه این قصه، قصه ی ما نیست ...

من مغرور گم شدم حیرون

کَلَمو بردم سمت آسمون

که این منم من ...

من با اونم

که هم آسمونه هم چیپس

هم با دزده هم با پلیس ...

که هرچی هست و هرچی 

نیست ...

دیدی آخر سر پیدا شد

 گُم،تو روز نهم

به عبوری بدون انتظار برخورد

افسرده

خوب ولی بد

ولی فارغ

بی قاعده و دردناک

درنگ.

درنگ لجوج معوج

در سرمای همهمه

صدا می غرید بی نفس

غم می ماند بی اثر

اسارت ...

این نیز

صدا با سکوت آشتی  نمی کند...

و در زیر پای این مرغکان پر بسته

زمین می دوید پا به پای ابر

آسمان می دوید پا به پای انسان

تا نم نم سرمای زمستان ...

برای شنیدن نسخه صوتی 
تنهـای عریان بارکد را 
لـمس یـا اســکن کنید

https://qalamcfu.ir/wp-content/uploads/2021/11/zemstn.mp3


یه س�یاســـــی �خشـــر�
تماعی ـ�یت�فرهنگی و ا�ب تر�ـج تعــل�یم و � �

در ســال های اخیــر فضــای ارتبــاط افــراد بــا یکدیگــر، از فضــای حقیقــی فراتــر 
رفته و به عبارتی مجازی شده است؛ اما گویا نام آن برخی ها را فریفته و به 
خیال خود آن را دروغین پنداشته اند. عدم وجود زیرساخت های فرهنگی و 
عدم آموزش استفاده درست از این فضا موجب شده است، افراد هرگونه 
هنجار و رفتاری را برای خود صادر کنند و کم توجهی نسبت به این اقدامات 
موجب عادی انگاری برخی از نابهنجاری ها شده است. یکی از مصادیق این 
خرده فرهنگ های غلط شکل گرفته در فضای مجازی، انتشار تصاویر و فیلم 
اشتباهات دانش آموزان است که موجبات تفریح و سرگرمی افراد را فراهم 

آورده است.
نشــر خطاهای دانش آموزان نه فقط به دســت کاربران فضای مجازی بلکه 
به دست خود والدین و معلمان نیز می گردد. به راستی چرا معلمی که امین 
و محرم اسرار دانش آموزانش است، سارق امنیت و آرامش دانش آموزانش 
می شــود؟ چــرا والدینــی کــه از آســیب و عواقــب حضــور فرزنــدان در فضــای 
مجــازی هــراس داشــتند، حــال خــود حریم شــخصی فرزندان را می شــکنند و 
هویــت فــردی و اجتماعــی آن طفــل معصوم هــا را در معــرض دســتیابی عــام 
و خــاص قــرار می دهنــد؟ همــه ایــن تصاویــر و فیلم هــا، گرچــه بــرای لحظاتــی 
خندیــدن دســت بــه دســت  شــده و پخش می شــود امــا اثــرات جبران ناپذیری 
را بــه دنبــال دارد. عــالوه بــر آســیب های روحــی و روانــی، آینــده دانــش آمــوزان 
را در معــرض خطــر قــرار می دهــد. نشــر چنیــن محتویاتــی، موجب آشــفتگی 
شــخصیتی در فــرد می شــود و ثمــره ایــن آشــفتگی، حالــت افســردگی 
اســت. یــادآوری تمســخر و خنــده دیگــران در ذهــن دانش آمــوز، عزت نفــس، 
اعتمادبه نفــس و خودبــاوری را از او می گیــرد و ســاخت رزومــه بــد در کودکــی و 
برچســب زنی بزرگ به یک اشــتباه کوچک دانش آموز، باعث از دســت رفتن 
فرصت های رشد و شکوفایی وی در عرصه های تحصیلی و زندگی می گردد و 
همه کسانی که در انتشار این خطاها مشارکت داشته باشند، شریک جرم 

محسوب می شوند.

امــا قصــه غم انگیزتــر از آن، کودکانــی اســت کــه هنــوز چشــم بــه دنیــا 
نگشوده اند اما صاحبان صفحاتی در فضای مجازی هستند که قرار است 
از اولیــن دقایــق و روزهــای زندگــی، کار خــود را به عنــوان ابــزار و عروســکی در 
دســتان بالگــر هــا آغــاز کننــد. همیشــه دغدغــه کــودکان کار را داشــتیم کــه 
گــره از مشکالتشــان بازکنیــم امــا اکنــون بــا نــوع مجــازی آن روبــرو شــده ایم. 
اگــر بگوییــم کــه خطــرات و آســیب های کــودکان کار مجــازی بیشــتر از فضای 
حقیقی نباشــد کمتر نیســت، گزاف نگفته ایم. اینان کودکانی هســتند که 
خصوصی تریــن رفتــار و کارهــای آن هــا و حتــی اعضــا و جــوارح برهنــه و نیمــه 
برهنــه آن هــا ماننــد ویترینــی درمعــرض تماشــا قرار می گیرنــد. والدیــن با این 
کار خــود، توانمنــدی و اســتعداد را در ظاهــر فرزندانشــان خالصــه می کننــد 
و فرزندانشــان دچــار اعتمــاد بــه نفــس کاذب گشــته و از بــزرگ کــردن و 
شــاخص کــردن ارزشــمندی درون غافــل می گــردد. ایــن دســته از کــودکان، 
در هویت یابــی خــود دچــار مشــکل خواهنــد شــد چراکــه فرصــت رشــد بــه 
لحــاظ خالقیــت و ارتبــاط بــا محیــط و افــراد را از دســت می دهنــد و نخواهنــد 
توانست آینده درخشانی را برای خود به ارمغان بیاورند. کودکانی که حریم 
خصوصــی آن هــا نقــص می شــود، احســاس عــزت، ارزشــمندی و هویــت 
مســتقل نخواهنــد داشــت؛ افــرادی کــه هویــت مســتقل نداشــته باشــند، 
شــهامت اقــدام ندارنــد و بســیاری از کار هــای خــود را بــا تقلیــد و کورکورانــه 
انجــام می دهنــد. مشــاهده می شــود کــه برخــی از این والدیــن، به دلیل آنکه 
پــول، الیــک و کامنــت به دســت آمده از راه تبلیغــات کــودک بــه مذاقشــان 
خــوش آمــده اســت در برابــر ایــن آگاهی بخشــی ها مقاومــت می کننــد؛ امــا 
ســؤال اینجاســت کــه هویــت، جســم، روح و آینــده فرزندانشــان را بــا چــه 

چیزی معاوضه می کنند؟
ماده دوم قانون حمایت از کودکان: هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان 
کــه موجــب شــود بــه آنــان صدمــه جســمی یــا روانــی و اخالقــی وارد شــود و 

سالمت جسم و روان آن ها را به مخاطره بی اندازد ممنوع است.

صفحه  ۲۰

امروزه متأسفانه فضای مجازی آسیب 
جدی به کودکان وارد کرده است. امروزه 
بعضی از والدین برای به دست آوردن 
الیک و کامنت اعضای برهنه کودکان 
باعث  و  می گذارند  اشتراک  به  را  خود 

آسیب روحی کودکان می شوند.

بازی با کودکان ممنوع!
امروزه فضــای مجازی آســیب های جــدی به کــودکان وارد 

کرده است!

ری ا �فاطمه �خ�ج
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صفحه  ۲۱

سلب مستبدانه آزادی زنان با خشونت
ر�ق�یه ا�مدی مسئله جهانی که جنسیت قربانی آن است

نــا عدالتــی و خشــم امــری قابــل پنهــان نیســت و طبــق اســتدالل 
ســاده منطقــی کــه می گویــد: خشــونت نــزد عقــل یــک امــر ناپســند 
اســت؛ دیــن اســالم بــر پایــه تعقــل بناشــده اســت، پــس خشــونت 
در دیــن امــری بســیار ناپســند اســت. بــر اســاس همیــن مســئله 
در جوامــع اســالمی، زنــان از میــزان خشــونت کمتــری برخوردارنــد. 
دراین بــاره حدیثــی هــم گفته شــده اســت: حــق زدن زنــان را نداریــد 

مگــر بــا بــرگ ریحــان. ایــن حدیث 
عــــــمالً حــــــق خشـــــــونــــت 
جســمی را نســبت بــه زنــان 
ســلب می کنــد. نــوع دیگــر 
خشونت به زنان که امروزه 
مشــکل  و  مطــرح  بســیار 
اساســی اســت، خشــونت 
جنســی اســت. کشــورهای 
و  داران  رتبــه  جــزو  غربــی 
نــوع  ایــن  اول  کشــور   10
خشــونت هســتند؛ ســوئد 
ترتیــب  بــه  هــم  آمریــکا  و 
رتبــه دوم و ســوم را دارنــد. 

در ایــن کشــورها هــر 18 دقیقــه 
یک زن قربانی این خشونت می گردد که 26 درصد این خشونت 

مربوط به مراکز آموزشی آن ها همچون دانشگاه ها است.
این مســئله در حالی اســت که آمار زنانی که به دین اســالم به دلیل 
حقــوق شــرعی پــی می برنــد در حــال افزایــش اســت. حضــرت امــام 
خامنــه ای هــم در ایــن مــورد می فرماینــد: دیدگاه و نظر اســالم در مورد 

نقش زن در جوامع و خانواده به مراتب بهتر از ادعای غرب است.
اما همچنان نیز باوجوداین حقوق در برخی مواقع رعایت نمی شوند 
و خشــونتی صــورت می گیــرد بی آنکــه نــدای عدالتــی برخیــز؛ آیــه 34 
ســوره نســاء نیــز دســتاویز شــرعی بــرای تثبیــت ایــن نابرابــری اســت.

به امید جامعه ای بی خشونت و برابر

 هر 18 دقیقه یک زن در 

 جوامـع غریب همچون

 آمریکا قرابین خشونت

 جنســـی یم گردد کــه

 26 درصـــد این آمــــار

 مربــوط به محیط های

آموزیش است



لوم �خاز�یال  م�خ
ا�یی م�مدام�ین ص�ف

صفحه  ۲۲
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شغل معلمی؛ سپید و سیاه در یک قاب
آنچه الزم است از محاسن و معایب شغل معلمی بدانیم...

معلمــی عشــق اســت و اشــتغال، ایــن اولیــن جملــه ای بــود کــه 
ــه  ــه دانشــگاه از اســاتید شــنیدم. اگرچــه ایــن جمل ــدو ورود ب در ب
کامــالً درســت اســت امــا معلمــان آینــده الزم اســت درک درســتی 
از محاســن و معایب شغلشــان داشــته باشــند. در حرفه ی معلمی 
امتیــازات، محدودیت هــا و معایــب باهــم آمیخته شــده اند. شــأن 
انبیایــی معلــم، تأثیرگــذاری بــر نســل های آینــده، روابــط گســترده 
اجتماعی، امنیت شــغلی، حقوق ثابت و فضای ســالم کاری از آن 
دســته ویژگی هــای مثبتــی اســت کــه می توان به آن اشــاره کــرد. اما 
در کنار این محاسن، عیب های غیرقابل انکاری هم وجود دارد که 

به آن ها خواهیم پرداخت.
شــاید اولین مشــکل یک معلم بی توجهی دولت به او اســت. این 
بی توجهــی در ابعــاد مختلفــی ماننــد تبعیــض در دســتمزد نســبت 
بــه دیگــر کارمنــدان، موانــع متعــدد درراه ادامــه تحصیــل یــا حتــی 
نــوع نگــرش مســئولین بــه نقــش اجتماعــی معلــم دیــده می شــود. 
در حقیقــت معلم هــا تنهــا در بعضی اوقــات و زمان هــا کــه همــه بــه 
آن آگاهیــم موردتوجــه قــرار می گیرنــد. همیــن نــوع طــرز نگاه باعث 
شــده اســت معلــم بــرای گذرانــدن زندگــی خــود به جــای تمرکــز بــر 
بهبود کیفت تدریس مجبور باشد به کارهای بعضاً مخالف شأن و 

جایگاه اش از بپردازد.
از دیگــر مشــکالت موجــود در حرفــه معلمــی آســیب ناشــی از بــی 
مســئولین  برنامه هــای  در  ناپایــداری  و  بی سیاســتی  مدیریتــی، 
اســت. تغییــر بی برنامــه و چندبــاره پایه هــای تحصیلــی، کمبــود 
امکانــات آموزشــی و فشــار ســنگین کمبــود معلــم در مــدارس کــه 
حالــت اســتاندارد فضــای آموزشــی را بــه هــم میزنــد؛ مثال هــا عینی 
از بی سیاســتی های مســئولین اســت کــه آســیب آن مســتقیماً بــه 
معلــم وارد می شــود. در پایــان می تــوان گفــت حرفــه معلــم اگرچــه 
محاســن زیــادی دارد؛ امــا محدودیت هــای غیرقابل انکاری نیز دارد 
کــه امیــدوارم بــا نــگاه درســت مســئولین و همــت فزاینــده خودمــان 

برطرف شوند.

حرفه ی معلمی در کنار جایگاه واال 
انبیایی، روابط گسترده اجتماعی و 

محیط کاری سالم؛ معایب متعددی 
مانند دستمزد ناکافی، مشکل ادامه 
تحصیل و فرسایش شغلی را نیز در 

خود دارد.
بخش بزرگی از مشکالتی که درراه 

معلمان وجود دارد ناشی از در اولویت 
نبودن آموزش و پرورش برای دولت 

،،،،است.

،،،،
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صفحه  ۲۳

�یهه گوزلییک فنجان قهوه و�ج

 آشنایی با سه نوع از معروف ترین نوشیدنی های کافئینی

۱
قهوه ترک:

بســیار نرم آســیاب و تبدیل به آرد قهوه می شــود که دقیقاً به علت همین ویژگی احتیاج به 
مراقبت خاص دارد تا عطر و بوی خود را از دست ندهد. قهوه ترک به وسیله قهوه جوش های 
معمولی روی شعله گاز آماده می شود و دارای کف روی فنجان و مقداری لرد* در ته فنجان 
اســت، قهوه ترک در فنجان های کوچک ســرو شــده و میزان شــکر آن با توجه به ذائقه افراد 

متفاوت است.

بی شــک یکــی از لذت بخش تریــن لحظــات روزهــای ســرد ســال نوشــیدن یــک فنجــان قهــوه داغ در فضــای گــرم یــک کافه و تماشــای دانه های برفی 
اســت که بیرون از پنجره در حال باریدن اســت؛ اما برای خیلی از ما که رایج ترین نوشــیدنی کشــورمان چای اســت، شــاید تفاوت انواع قهوه ها 
در هاله ای از ابهام به سر برود. زمانی که منو کافه را باز می کنیم، لیست بلندی از اسم هایی را می بینیم که تفاوتشان برای ما ملموس نیست 
و اکثــر اوقــات انتخــاب مــا، بــرای کســب تجربــه و یــا به صــورت تصادفــی صــورت می گیــرد کــه حتــی ممکــن اســت فنجــان قهــوه ای که مقابلمــان قرار 

می گیرد موردعالقه مان نبوده و با مزاجمان سازگار نباشد.
یک فنجان قهوه تقریباً دارای 100 میلی گرم کافئین اســت اما تفاوت اصلی در قهوه ها در نوع دم کردن آن ها اســت؛ و در میان انواعشــان ســه 

نوعش شهرت بسیاری دارد: قهوه ترک، قهوه فرانسه و قهوه اسپرسو

۲
قهوه فرانسه:

نســبت بــه قهــوه تــرک زبرتــر آســیاب و بــا دســتگاه قهــوه ســاز دم می شــود بــه صورتــی کــه قهوه 
در داخــل فیلتــر کاغــذی مانــده و فقــط عصــاره قهــوه به وســیله آب گــرم خارج شــده و در مخــزن 
دســتگاه جمــع می شــود. ایــن قهــوه ماننــد چــای فاقــد کــف و لــرد ته فنجان اســت و معمــوالً در 

لیوان های معمولی سرو می شود

۳
قهوه اسپرسو:

نرم تر از قهوه فرانسه و زبرتر از قهوه ترک آسیاب می شود و با دستگاه مخصوص اسپرسو دم 
می شود به صورتی که آب با فشار زیاد از قهوه عبور داده شده و عصاره قهوه خارج می شود. 

اسپرسو در فنجانی کوچک تر از فنجان قهوه ترک سرو شده و دارای کف نازک روشنی روی 
آن و فاقد لرد است.

----------------------------------
لرد:تهمانده،تهنشین

،،،،



تخمه های آفتاب گــردان را دور 
نریزید!

اخیــراً، نیــروگاه هســته ای »فوکوشــما« ی ژاپــن، بعــد از وقــوع زلزلــه ویرانگــر ایــن کشــور در مــاه مــارس، آســیب دیــد و تشعشــعات 
رادیواکتیــو بــه بیــرون از ایــن نیــروگاه نفــوذ کــرد و بــه عقیــده دانشــمندان، اثــرات خطرنــاک مــواد رادیواکتیو تا صدهــا کیلومترها اطراف 

ایــن نیــروگاه مــواد غذایــی را آلــوده کــرده اســت. ایــن کار باعــث شــده اســت کــه مــردم ایــن کشــور، از تــرس خطرنــاک بــودن مــواد غذایــی، 
نتواننــد از آن هــا اســتفاده کننــد؛ امــا محققــان ژاپنــی راه حــل کم هزینــه و خالقانــه ای بــرای ایــن مشــکل در نظــر گرفته انــد. بــه گفتــه ایــن 
محققــان، اگــر گل هــای آفتاب گــردان کــه در ایــن مــزارع بــه رادیواکتیــو آلوده شــده اند، در کوره ســوزانده شــوند، دود رادیواکتیوی می آورند 
و در صورتــی کــه گــرد آن ناشــی از ســوزاندن آن هــا، وارد اتمســفر شــده و در ترکیــب بــا گازهــای موجــود در هــوا روی مــواد غذایــی آلــوده 
رادیواکتیو بنشــیند، اثر شــیمیایی مواد رادیواکتیو نوعی ترکیب شــیمیایی دیگر به وجود می آورد و خطرناک بودن مصرف مواد غذایی، 
دیگــر از بیــن خواهــد رفــت. بــه همیــن منظــور، تیــم »یاماشــیتا« در ایــن مــورد تحقیــق کــرده و ایــن فرضیــه را هــم مطــرح کرده انــد؛ در 
صورتــی کــه خــاک اطــراف فوکوشــیما بــدون پتاســیم باشــد، احتمــال محکمــی وجــود دارد کــه کاشــت آفتاب گــردان بتوانــد بــه جذب ســزیم 

)که یکی از خطرناک ترین فلزها است و از مواد رادیواکتیوی به دست می آید( کمک کند. 
ایــن تیــم تحقیــق، در نظــر دارد بــا کاشــتن گل هــای آفتاب گــردان در اطــراف ســایر مواد غذایی آلوده به رادیواکتیو، آفتاب گردان ها، ســزیم 
موجــود در خــاک اطــراف را بــه خــود جــذب کننــد و پــس از آن، خودشــان بــه دســت محققــان نابــود شــوند. »یاماشــیتا« در ایــن خصــوص 
توضیــح داده اســت: »مــا هنــوز در فــاز جمــع آوری دانه هــای آفتاب گــردان هســتیم و فکــر می کنیــم کــه تــا پایــان پاییــز بتوانیــم بــه میــزان 
کافــی دانــه جمــع کنیــم.« ایــن محقــق همچنیــن از مــردم خواســت کــه در جمــع آوری دانه هــای آفتاب گــردان کمک کنند. بــا امید به اینکه 
ایــن گیاهــان بتواننــد خــاک را دوبــاره پــاک کننــد و بــه نمــادی بــرای ژاپــن جدیــد پــس از فاجعــه تبدیــل شــوند. الزم به ذکر اســت که در حال 

حاضر، آژانس فضایی ژاپن، 300 کیلوگرم دانه آفتاب گردان جمع کرده اند!
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ا�فش�ین �خص�ی�جی

گل های آفتاب گردان در مبارزه با مواد رادیواکتیو

ژاپنی هــا بــرای مقابلــه بــا اثــرات رادیواکتیــو نیــروگاه هســته ای 
ایــن منطقــه گل هــای آفتاب گــردان  فوکوشــیما، در اطــراف 
را پــرورش می دهنــد تــا از میــزان عنصــر ســزیم و پرتو هــای 

خطرناک آن کاسته شود.

یه س�یاســـــی �خشـــر�
تماعی علــــــــمـــی�فرهنگی و ا�ب



یه س�یاســـــی �خشـــر�
تماعی �فرهنگی و ا�ب علــــــــمـــی

صفحه  ۲۵

ــا،  ــا اطمینــان کامــل می توانیــم بگوییــم کــه ایــن روزهــا واژه کرون ب
شــنیده  مــردم  بیــن  گفتگوهــای  و  رســانه ها  در  بارهــا  و  بارهــا 
می شــود؛ امــا ببینیــم کــه کرونــا حقیقتــاً چیســت؟ و چــه عالئمــی 

دارد؟
از  ویریــده  خانــواده  بــه  متعلــق   ،)covid  19( کرونــا  ویــروس 
ویروس هــا اســت کــه باعــث ایجــاد عفونــت در ریه هــا می شــود. 
عالئــم اولیــه کرونــا هماننــد ویــروس آنفوالنــزا، خســتگی، تــب، 
گلــودرد و ســرفه اســت کــه در نهایــت بــه مشــکالت تنفســی منتهی 
می شــود. دانشــمندان، میانگیــن زمــان الزم بــرای بــروز عالئــم ایــن 

بیماری را ۵ الی ۱۴ روز تخمین می زنند.
اخیــراً در تحقیق هــای صــورت گرفــت، محققــان بــه ایــن نتیجــه 
رســیده اند کــه ویــروس کرونــا شــباهت زیــادی به ویــروس HIV دارد 
ــروز بیمــاری می شــود(؛ بــه  ــام ویروســی اســت کــه ســبب ب )HIV ن
طــوری کــه عالئــم اولیــه HIV کــه عبــارت از تــب، ســردرد، خســتگی 
و گلــودرد اســت، دقیقــاً مشــابه بــا عالئــم اولیــه کروناســت و در 
حقیقــت، ســاز و کار ویــروس کرونــا و HIV یکــی اســت و هــر دوی 
آن ها ایجاد عفونت در بدن منجر به کاهش سیســتم ایمنی بدن 

می شود.
آیا کرونا هم به سرنوشت HIV دچار خواهد شد؟

۳ دهه پیش، یکی از خطرناک ترین ویروس هایی که بشر را با 
نگرانی زیادی روبه رو کرده بود ویروس HIV بود؛ اما 

پیشرفت علم و تکنولوژی، نشان داد که ویروس 
HIV آن قـــــدری هم که فکر می کردیم 

خطرناک نیست و مبتالیان به این 
بیماری، می توانند با داروهای مؤثر 

و انجام پروتکل های بهداشتی 
عمر طبیعی داشته 

باشند؛ اما حاال 
که ویروس 

جدیدی 

ظهور پیدا کرده است کـــــــــه به سرعت جهان را درنوردیده و هر روز 
به مبتالیان آن افـــــــــــزوده می شود. 

تشخیص عالئم آن با ایدز، برای پزشکان کمی سخت شده 
است. ویروس کرونا بسیار باهوش است و تاکنون ۳۰ بار جهش 
انجام داده و هر روز به عالئم بالینی آن افزوده می شود. همین 

بــرای  را  ویــروس کرونــا و جهش هــای متوالــی کار  باهوشــی 
یافتــن داروی مؤثــر ســخت کــرده اســت؛ امــا بــه همــت 

متخصصان امروزه واکسن این ویروس ساخته شده 
است. این نظریـــه هم که »آیا کـــــــرونا هم 

به سرنوشت HIV دچار خواهد شد و 
انسان قادر به ساخت داروی مؤثر 

برای این بیمــــــــــاری نخواهد 
شد؟« رد شد.

علی سمندری یا کرونا؟ HIV
شباهت اولیه عالئم بیماری HIV با کرونا و آنفوالنزا



نوبل معلمی این بار از جنس عشق
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ثریا مطهرنیا نام آشنایی که این روزها در رابطه با افتخار آفرینی هایش حکایت های بسیاری نقل می شود. زنی که فداکاری هایش به وسعت نامش 
هستند. او که دانش آموخته تربیت معلم کردستان بود به خوبی رسالت معلمی را از همان سال های اول حضورش در مرکز تربیت معلم درک کرده 
بود. او در تمامی این سال ها با وجود موقعیت و شرایط تحصیلی و شغلی عالی حضور در روستاهای دورافتاده را ترجیح داد و در تمامی ۲۶ سال 
طول تدریسش برای تک تک دانش آموزانش فراتر از یک معلم بود. او در مصاحبه هایش بیان می کند که در ابتدا معلم و مدیری سخت گیر بودم 
و می خواستم با این روش فرایند تدریسم را پیش ببرم اما به زودی درک کردم که دانش آموزان نه به یک معلم سخت گیر بلکه به مادری دلسوز 
نیازمندند. از دیدگاه او شرط اصلی معلمی این است که در برابر همه دانش آموزانت پا را از کالس درس فراتر بگذاری و از همان روز اول دیدگاه کلی 

نسبت به هرکدام از آن ها و وضعیت خانوادگی و اقتصادی آن ها پیدا کنی تا همواره بتوانی آن ها را درک نمایی و در کنارشان باشی.
از دیدگاه خانم مطهرنیا معلم می تواند بهترین نتایج آموزشــی را در ارتباط با دانش آموزان خود کســب کند. او باید هویت فردی هر دانش آموز را 
بشناسد و در کمک به حل چالش های سه گانه او در خانه، محیط خارج از خانه و مدرسه، اشراف نسبی پیدا کند. مهم ترین نکته برای یک آموزگار 
این است که خود و دانش آموزانش را در یک چهارچوب آموزشگاهی بسته نبیند و آموزش را پروسه ای اجتماعی در نظر بگیرد که در آن در نهایت باید 

دانش آموز به مثابه یک فرد آموزش دیده بتواند در اجتماع به ایفای نقش های مختلف و توان اداره زندگی خود و دیگری بپردازد.
او به واسطه افتخار آفرینی هایش آوازه ای به بلندای بام ایران، خطه پرآوازه کردستان در میان جهانیان پیدا کرده است و کاندید دریافت نوبل معلمی 

در میان معلمان برتر جهان گشته است و چه زیبا الگویی است برای تمامی کسانی که با عشق پا در مسیر پر پیچ و خم معلمی می گذارند.

لوم �خاز�یال م�خ

حساسیت، عشق، تحمل و فداکاری، زندگی زن را تشکیل می دهد. )انوره دو بالزاک(

،،،،

،،،،

فردریش نیچه می گوید: کسی که 
ذاتاً آموزگار باشد؛ به تمامی امور 
دانش آموزانش، حتی به آنچه که به 
خودش مربوط است به طور جدی 

می پردازد.



نو معلم سالم!
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،،،،،،،،
می دانیم که این روزها خیلی از ورودی های 97 و 98 مشــغول تدریس شــدند. در واقع نو معلم بودن می تواند برای همه دلهره آور باشــد؛ از روش 
تدریــس گرفتــه تــا نــکات اداره ی کالس. بــرای کمــک بــه شــما و البتــه همــه ی دانشــجوهایی کــه مشــتاق یــاد گرفتــن هســتند، تصمیم گرفتیم ســراغ 
معلم های باســابقه و موفق بریم و از آن ها بپرســیم چه تجربه ای را در این ســال ها به دســت آوردید که روزهای اول تدریس، از آن بی خبر بودید؟

                   کالس فقط تدریس نیست! )خانم لیال جلیل وند، دبیر زیست(
کالس، فقــط تدریــس نیســت و بچه هــا در کالس فقــط درس یــاد 
نمی گیرند؛ بلکه حس امنیت، ارزشمندی با وجود تفاوت ها و ... را هم 
باید در مدرسه داشته باشند. کالس را نباید خشک و جدی پیش برد، 
این طــوری کار و کالس هــم بــرای معلــم و هــم بــرای دانش آمــوز ســخت 
می شــود. قبل از درس دادن باید به دانش آموز نحوه ی درس خواندن 
یــاد داده شــود. پــس بایــد در مــورد نحــوه ی خوانــدن هــر درس، زمــان 
مناسب برای مطالعه و از این دست موارد، اطالعات کافی به دست آورد    

      و قبل از تدریس به دانش آموز یاد داد.

منتظر احساس خوشبختی باش! )آقای بردیا علمی، دبیر گرافیک(
بزرگ ترین تجربه این است که وقتی شروع می کنی، هرگز نمی دانی 
بعد از ســال ها وقتی یکی از هنرجوها از تو بابت این تشــکر می کند 
کــه توانســته اســت بــا آموزش هــای تــو، نــان آور خانــواده شــود، چه قدر 
می توانــد دنیــای تــو را عــوض کنــد و کیــف می کنــی از اینکــه یــک روز 
تصمیم گرفته ای معلم شوی و همین برایت تا آخر عمر کافی است. 
من ده ها بار احساس خوشبختی را تجربه کردم به همین دلیل این را 

می گویم.

۵              از خودت شروع کن! )آقای بهروز آیرملوی، آموزگار بازنشسته(
وقتی سال ۱۳۷۰ وارد آموزش و پرورش شدم، مدت زیادی طول نکشید که متوجه شدم سیستم آموزشی ما دانش آموزان 

را برای تفکر خالق، اندیشیدن، نقد کردن و ... آماده نمی کند. در ابتدا کارهای زیادی انجام دادم، از نامه نگاری و طومار نوشتن 
تا امضا جمع کردن؛ همه و همه برای تغییر کتاب های درسی. وقتی این کارها بی نتیجه ماند، از خودم شروع کردم. هزینه های 
زیــادی بــرای دوره هــای بین المللــی پرداخــت کــردم، کتاب هــای درســی دیگــر کشــورها را مطالعــه کــردم، بــه عضویــت انجمن هــای 
جهانــی در آمــدم و تغییــر را از همــان کالس ۳۵ نفــره ی خــود آغــاز کــردم. مــن نتیجــه ی تالش هایــم را در تــک  بــه تــک دانش آموزانــم 
می دیــدم. حــاال هــم  تجربــه ی ۳۲ ســال تدریــس را در قالــب کتاب هــا و دوره هــای مختلــف در ســایت کارافکر به اشــتراک می گــذارم.

�فاطمه مؤ�ید

۲ ۱

صبور باش! )خانم نسرین حنیفی، دبیر زبان(
مهم ترین تجربه ای که در این مدت ۲۶ سال به دست آوردم این 
بوده که باید خیلی صبور و آرام باشی و نباید در مورد بچه ها زود 

قضاوت کنی.

اول نوبت ویژگی های خوب است!  )خانم فرشته رمضانی، 
آموزگار پایه پنجم(

اوایــل تدریســم بــه شــکل صفــر و صــد با بچه ها رفتار می کــردم. یکــی از 
چیزهایی که هنوز گاهی با آن درگیر می شوم، نحوه ی برخورد با والدین 
است. اوایل حس مادرانه نداشتم و نمی دانستم همه ی پدر و مادرها 
دوست دارند در ابتدا ویژگی های خوب فرزندشان را بشنوند. من قصد 
کمــک داشــتم امــا بعــد احساســی قضیــه را در نظــر نمی گرفتم. بعدها 
فهمیدم که در مواجهه با والدین اول باید از فرزندشان تعریف کنم و بعد با 

            احتیاط در مورد مواردی که باید اصالح شود حرف بزنم.

۴ ۳
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حساسیت، عشق، تحمل و فداکاری، زندگی زن را تشکیل می دهد. )انوره دو بالزاک(



قلعه کرشاهی یا قلعه دزدها؟!
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ثا�خی زهرا م�جادر�

 این بار هم سفر ما باشید تا شما را به قلعه ی
 پر ماجــرا در دل کویر ببریم. ســفری به قلعه
 تاریخــی کــه شــالوده آن مربــوط به پیــش از
 اســالم اســت و انســان های متفاوتی از شاه
 و ارباب تــا دزد و راهــزن به خود دیده اســت.
 بــرای رفتــن بــه ایــن قلعــه پــر ماجــرا بــه کویر
 ابوزیدآباد در شهرستان آران و بیدگل استان

اصفهان حرکت می کنیم.
 قلعه کرشــاهی از دو کلمه »کــر« که حدس
 زده می شــود بــه معنــی کاریــز و »شــاهی«
 منســوب به شاه اســت؛ گرفته شــده و گفته
 می شود این قلعه مربوط به دوران ساسانی
 اســت. مســاحت قلعــه ۸۰۰۰ مترمربــع و
بــه طــول حــدود ۲۱۰ متــر تــا ۲۱۵ متر اســت.
 دور تــا دور قلعــه اصطبل ها قــرار دارنــد. این
 قلعه مربعی شــکل دو دیــوار دارد که بین دو
 دیــوار خندقی بــه دهانــه ی ۵ متر حفر شــده
 اســت. قلعه دارای ۵ برج اصلــی و ده ها برج
 فرعی دیگر اســت. در دیوار خارجی اثراتی از
 برخورد توپ های جنگی دیده می شود؛ گویا
 قلعه کرشــاهی زخم های زیادی از انســان ها
 و بــرای حفاظــت از آن ها خــورده اســت؛ ولی
 هم اکنــون کــه عمــر درازی را گذرانده اســت
 نیازمند کمک انســان ها برای پابرجایی خود

 و تاریخی که با خــود حمل می کند اســت. از
 دروازه ورودی در جنوب قلعه وارد می شویم،
 البته قلعه یک گریزگاه در قسمت شمالی نیز
 دارد. قلعه دارای اتاق هــا و غرفه های تو در تو
 و پیچیده اســت. در قلعه ۴ اتاق زمســتانی و
 ۱۰ اتاق تابســتانی می بینیم و ۳ اتاق دیگر در
 کنار حیاط کوچکی که گودال دایره ای شکل
 دارد دیده می شود؛ که گویا این سه اتاق برای
 اســکان غالمان بوده اســت. به حیاط بزرگ
 قلعه می رویــم کــه حــوض بزرگــی در آن قرار
 دارد. وجود داشتن حوض بزرگ در قلعه ای در
 وسط کویر شاید خنده دار باشد! در روزگاران
 خیلی دور وقتی مغوالن مردم قلعه کرشاهی
 را محاصره کرده بودند، گمان می کردند مردم
 قلعه به خاطر تشنگی یا گرسنگی در نهایت
 تسلیم خواهند شد؛ ولی این قلعه با معماری
 و موقعیــت خاص خــود مــردم قلعــه را که در
 آغوش خــود گرفتــه بود نجــات می دهــد. به
 خاطر ضخامت کم پوسته زمین مردم قلعه،
 فقط با حفر کردن ۵ متر به آب های زیرزمینی
 رســیدند و با حفــر کــردن قنــات و غافلگیری
 مغوالن طعم خوش پیروزی را چشیدند. این

 قلعه مهربان بعد از مدت ها جوالنگاه دزدان
 و غارتگران شــده بود؛ به خاطــر همین مردم
 این قلعه را قلعــه دزدها می خواندنــد. نایب
 حسین کاشی برای آخرین بار این قلعه را در
 دوران قاجار مرمت کرد و در آن زمان ها بر کل
 منطقه کاشان از نطنز تا ساوه تسلط داشت
 و یاغی گری می کرد. قلعه کرشاهی این بار نیز
 مهمان های قلعه خود را هر چند که یاغی گر
 بودنــد در برابر حمالت رضاشــاه نجــات داد.
 نایــب حســین کاشــی بعــد از فــرار از قلعــه
 توسط رضاشاه دســتگیر و اعدام شد. قلعه
 کرشــاهی، بزرگ تریــن بنــای خشــتی ایــران
 پس از زلزله بم، در ۲۵ خــرداد ۱۳۸۱ جزو آثار

ملی ایران به ثبت رسید.
 پیشنهاد می شود برای بازدید از قلعه وسایل 
 برای اقامت در شب همراه داشته باشید تا از
 آسمان زیبای کویر و ســتارگانش در تاریکی

شب لذت ببرید.

یه س�یاســـــی �خشـــر�
تماعی گردشگــــریگردشگــــری�فرهنگی و ا�ب
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 آران و بیــدگل شــهری کویــری واقع در اســتان
 اصفهان اســت، این شهر پیشــینه ای قدیمی
 دارد و مزین به انــواع لهجه ها و آداب و رســوم
 اســت. ســابقه تشــیع و ریشــه های عمیــق
 اعتقادی مردم و ارتبــاط قوی و اســتوار آنان با
 علما و رهبــران دینی موجب شــده مــردم این
 شهر به مراسمات مذهبی ارزش خاصی قائل
 باشــند. در زیارتگاه هــا و امامزاده هــا، زیــارت
 اهل قبــور و برپایی مجالس و محافــل دینی از

رسوم پسندیده مردم این منطقه است.
 نیمه اول ماه محرم 
 بنا به معمول سنواتی از دوران بسیار قدیم در
 آران و بیدگل و شــهرها و آبادی های اطراف در
 روزهــای نیمه اول ماه محرم هر ســال مراســم
 بزرگداشــت و عــزاداری حضــرت اباعبــدهللا
 الحسین و شــهدای کربال با آئین های خاص و
 ویژه ای برگــزار می شــود. در روزهای تاســوعا و
 عاشورا هیئات و دستجات مختلف با سبک و

سیاق خاصی به عزاداری می پردازند.
 هم چنین در این دو روز با استفاده از دیگ های
 مســی بســیار بزرگ به نام دیگ شاه حسینی
 انواع آش حلیم - شیربرنج - حلوا و با استفاده
 از آرد - روغن - شــکر - شیر - شیره انگور نوعی
 نان با عنوان نان عباســعلی طبــخ و بین مردم
 توزیــع می شــود. در روز عاشــورا در ابوزیــد
 آبــاد و در روز یازدهــم محــرم در محلــه وشــاد

 در شــهر آران و بیــدگل و در روزهــای دهــم و
 یازدهم و دوازدهم محرم در نوش آباد مراســم
 تعزیه خوانی به صورتی بســیار وسیع و جامع
 انجام می شود. اجرای این مراسم تعزیه خوانی
 با اســتفاده از تعدادی شــتر و اســب و اجــرا در
ً  میادین وســیع با مســاحت های زیــاد و بعضا
 در ریگزارهــای اطراف شــهر صــورت می گیرد؛
 ســاالنه هزاران نفــر از اهالی شــهرهای مجاور
 و اطــراف بــرای دیــدن و یــا شــرکت در ایــن

مراسم بدین نقاط عزیمت می نمایند.
ماه مبارک رمضان 
 بنا بر یک رســم و ســنت تاریخی که سابقه ای
 چنــد صدســاله دارد در روز ۲۱ مــاه مبــارک
 رمضان که مصادف با سالروز شهادت حضرت
 علی ابن ابوطالب )ع( می باشــد. اهالی شــهر
 کاشــان و ســایر شــهرها و آبادی هــای اطــراف
 و عمومــاً در قالــب دســتجات و هیئت هــای
 عزاداری از ســاعات اولیــه روز )و تقریبــاً از بعد
 از نمــاز صبح( بــه شــهر آران و بیــدگل می آیند
 و در صحــن و ســرای وســیع بقعــه مبارکــه
 امامــزاده محمــد هــالل و امامــزاده هاشــم
 )فرزنــدان حضــرت علــی )ع(( بــه عــزاداری

می پردازند.
مراسم هور بابائی 
 بنــا بــر یــک رســم قدیمــی در شــامگاه روز
 چهاردهم ماه مبارک رمضان، به عنوان شــب

 نیمــه نوجوانــان ۱۰ تــا ۱۵، ۱۶ ســاله در قالــب
 گروه های چند نفری به درب منازل مردم رفته
 و بــا خوانــدن اشــعاری کــه مضمــون آن طلب
 کمک و اعانه است، بدین صورت که یک نفر
 که سمت سرگروهی دارد اشــعار را می خواند
 و دیگــران بــه دفعــات جــواب می دهنــد: هــور
 بابــا - هور بابــا مبادرت بــه جمــع آوری کمک و
 اعانه نموده و در پایان، آن ها را بین مستمندان

توزیع و تقسیم می نمایند.
 مراسم عید غدیر 
 در روز عید غدیر خم همــه مردم )اعــم از زن و
 مرد( به دیدار ســادات می روند و معموالً افراد
 ســید )زن و مرد، جداگانه( در منزل می مانند
 و با میوه و شیرینی از بازدیدکنندگان پذیرایی
 می نمایند. عموم افراد سید به بازدیدکننده ها
 عالوه بــر پذیرایــی بــا اســکناس نو عیــدی نیز

می دهند.
 مراسم عید فطر 
 در روز عید ســعید فطر و پس از انجام مراسم 
 اقامه نماز عید، همه مردم به فاتحه اهل قبور
 بــه گورســتان ها و ســر خــاک عزیــزان و اقــوام
 و آشــنایان خــود می رونــد. بر ســر خــاک و قبر
 افــرادی کــه اولین عیــد فطر بعــد از وفاتشــان
 باشــد، مراســم ویژه ای برگزار و با انــواع میوه و
 شــیرینی )و حتــی بعضی ها بــا ناهــار( از مردم

پذیرایی می نمایند.
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هفتــه پیــش؛ خبــر درگیــری دریایــی میــان جمهــوری اســالمی ایــران و 
ایاالت متحــده آمریــکا کــه قصــد دزدی دریایــی نفــت ایــران را در آب هــای 
آزاد داشــتند؛ مثــل یــک بمــب در سراســر جهــان ســر و صــدا بــه پــا 
ــران  ــی ســپاه جمهــوری اســالمی ای ــروی دریای ــن درگیــری، نی کــرد. در ای
بــا قــدرت تمــام توانســت نفت کــش حامــل نفــت ایــران را کــه توســط 
آمریکایی هــا و شــرکای منطقــه ای آن هــا ربــوده شــده بــود را برگردانــده 
و در آب هــای ســرزمینی خــود را توقیــف کنــد؛ امــا ایــن توقیــف و ایــن 
عملیــات دریایــی ایــران علیــه دشــمن دیرینــه خــود امریــکا، ازلحــاظ 
نــکات و  و  بــود  یــک عملیــات نظامــی  از  فراتــر  و نظامــی،  سیاســی 

پیامدهای زیادی را در بر داشت.
نکتــه اول در ایــن اقــدام خبیثانــه امریــکا و متحــدان منطقــه ای اش ایــن 
اســت کــه نظامیــان آمریکایــی حداکثــر تــالش خــود بــرای متوقــف کــردن 
پاســداران دریایــی ایرانــی جهــت بــه غــارت بــردن نفــت ایــران، انجــام 
دادنــد ولــی نــاکام و شکســت خــورده میــدان را تــرک کردنــد؛ و نکتــه 
دوم تودهنــی بــه ســعودی ها بــود کــه گمــان می کــرد می تواننــد در پنــاه 
نیــروی دریایــی آمریــکا، موفقیتــی بــه دســت آورد و بــر شکســت های 
پی درپــی ایــن روزهایشــان از دالوران یمنــی ســرپوش بگذارنــد و بــه ایــران 
هشــدار دهنــد تــا کمتــر در منطقــه علیــه آن هــا چالــش ایجــاد کنــد و 
بــه آن هــا ضربــه بزنــد؛ امــا حــاال بــا ایــن شکســت، درســت برعکــس آن 
اتفــاق افتــاد! چراکــه عــالوه بــر اینکــه ایــران بــار دیگــر بــه مفت خورهــای 
ســعودی اثبــات کــرد کــه قــدرت برتــر و مطلــق منطقــه کشــور ایــران 

است؛ باعث افزایش انگیزه یمنی ها در مبارزه با سعودی ها شد.
ســوم اینکــه ایــن واقعــه در آســتانه اجــالس و نشســت ویــن، رخ داد و 
می تــوان این گونــه نتیجــه گرفــت کــه بــه احتمــال زیــاد بــه دلیــل نزدیکــی 
با مذاکرات وین و همچنین تغییر در بدنه دولت ایران و روی کار آمدن 
دولت انقالبی و ســازنده که برخالف عقاید و خواســته های آمریکایی ها 
بــود؛ آن هــا بــا آگاهــی از ایــن موضــوع کــه عقایــد و اهــداف ایــن دولــت بــا 

آن هــا هم خوانــی نخواهــد داشــت و احتمــال اینکــه مذاکــرات بــا دولــت 
جدیــد ایــران، جهــت متقاعــد کــردن و ضعیــف کــردن ایــران بــا اســتفاده 
از اهــرم فشــار مذاکــرات بــه بن بســت برخــورد کنــد؛ درصــدد آن بودنــد 
تــا بــا ایــن اقــدام خصمانــه و غیرقابــل توجیــه و دزدیــدن و بــه غــارت بــردن 
نفــت ایــران از دســت ایرانی هــا در آســتانه شــروع مذاکــرات، زهرچشــمی 
از دولــت جدیــد ایــران، بگیرنــد تــا بتواننــد ایــران را هــم ســو بــا اهــداف و 
خواســته های خــود بــه میــز مذاکــره بنشــانند و بــا ایــن اقدامــات، ایــران را 
وادار بــه قبــول کــردن خواســته های نابجــای خــود در مذاکــرات کننــد؛ امــا 
بــا هوشــیاری دالوران ایرانــی، نه تنهــا ایــن اقــدام خنثی شــد؛ بلکه نقشــه 
و حیلــه شــوم آمریکایی هــا را بــه کلــی نابــود کــرد؛ و مهم تــر اینکــه ایــن 
شکســت در ادامــه روزهــا و تحــوالت پیــش رو بــه ویــژه برجام، روحیه تیم 
آمریــکا را ضعیف تــر می کنــد؛ چــرا کــه باید در مقابــل »قدرت تهاجمی« 
و »قــدرت منطقــه ای« ایــران، صدایــش را پاییــن بیــاورد و بــا احتــرام 
ــی  ــه خوب ــران ب ــه چهــارم اینکــه ای ــد. نکت ــری عمــل کن ــاط بیش ت و احتی
نشــان داد و بــه کل جهــان اثبــات کــرد کــه رزمایش هــای نظامــی ایــن 
کشــور در جهــت پیــش بــرد اهــداف سیاســی و نظامــی خــود و پیشــرفت 
و ارتقــاء تــوان دفاعــی و بازدارندگــی خویــش تنهــا شــوی نمایشــی نــدارد 

و تمام رزمایش های خود را با برنامه و با هدف انجام می دهد.
ــا توجــه بــه  نکتــه پایانــی نیــز کــه می تــوان اشــاره کــرد ایــن اســت کــه ب
اقدامــات جدیــد ایــران در زمینــه تقویــت و گســترش اقتصــاد خــود، بــه 
خصــوص در امــر صــادرات و توجــه بــه اینکــه بخــش عمــده ای از صادرات 
و انتقــال کاالهــای ایــران از طریــق دریــا و راه هــای دریایی صورت می گیرد 
اقــدام مقتدرانــه ســپاه در ایــن ماجــرا، ضریــب امنیــت دریایــی صــادرات 
ایــران را افزایــش داده و بــه »نقطــه اطمینــان« رســاند و پاســخ کامــالً 
روشــنی بــه کســانی کــه قصــد ســنگ اندازی و مزاحمــت در دریاهــا بــرای 

ایران دارند را صادر کرد.

علی عز�تیمچ گیری ایران از ابرقدرت پوشالی جهان
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می دانیم که این روزها خیلی از ورودی های 97 و 98 مشــغول تدریس شــدند. در واقع نو معلم بودن می تواند برای همه دلهره آور باشــد؛ از روش 
تفکر قوه جداناپذیر ساختار وجودی انسان است؛ ما در هرلحظه در حال تفکر هستیم. همین االن به تفکر نکردن بپردازید! این کار غیرممکن 

است، همین که به تفکر نکردن پرداختید تفکر کردید!
هدف و آرزو هم همانند تفکر است انسان با آرزو زنده است همین االن چندین هدف برای آینده دارید...

راز رابط بین تفکر و هدف است. 
شما زاده افکارتان هستید، شما زاده افکارتان هستید، شما زاده افکارتان هستید؛ این است خالصه راز! رازی که اگر به آن پی ببرید زندگی تان 
متحول می شود. راز یک قانون است، قانون جذب! قانون جذب می گوید افکار شما آهنربایی است که مدام در حال جذب فرکانس های همسو 
با افکارتان است. طبق گفته افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشته اند، هر چیز دارای نور است، حتی درخت دارای نور است که ما آن را با چشم 
غیرمسلح و باوجود مادی نمی بینیم. فیزیک کوانتم نیز می گوید هر چیزی که فکرش را انرژی دارد و دارای فرکانس است هرچند که ما آن را با 

چشم عادی نمی بینیم.
وقتی ذهن شما چه فرکانس خوب چه فرکانس بد را ارتعاش دهد، کل کائنات انرژی شبیه به آن را به خودتان برمی گرداند، احساسات مثبت 
ارتعاش کنید تا ارتعاشات مثبت به شما برگردد، مثبت بیندیشید تا زندگی تان به بهترین نحو مطابق با افکار مثبتتان رقم بخورد. طبق کتاب » 

مرگ فروشنده » )اثر: آرتور میلر( رؤیا مخدر واقعیت است.
درباره راز یا همان قانون جذب کتاب های مختلفی نوشته شــده و مســتند آن نیز ساخته شــده اســت. اگر تمامی نوشــته های کتاب های مربوط به 
راز را در یک جمله بیان کنیم می توانیم بگوییم: هر آنچه ما هستیم نتیجه افکاری است که ما داشته ایم. )بودا( ممکن است سؤال پیش بیاید که 
گاهی مثبت اندیشیدن باعث اتفاق های مثبت نمی شود! چرا؟ در جواب می توان گفت: شما یا برای رسیدن به خواسته تان تالش نمی کنید یا 
به کاری که انجام می دهید باور قلبی ندارید. نکته بسیار جالب این که طبق قانون جذب نباید ازجمله »خسته نباشید« استفاده کرد این جمله 
در ظاهر، جمله مثبتی است ولی در اصل دارای فرکانس منفی است به جای آن می توان ازجمله« خدا قوت« و نظیر آن که دارای فرکانس مثبت 

است استفاده کرد، طبق این قانون خسته نباشید در حکم خسته باشید است چون دارای فرکانس منفی است.
کتاب راز اثر خانم راندابرن یکی از موفق ترین کتاب هایی است که درباره راز یا همان قانون جذب نوشته شده است.

برشــی از ایــن کتــاب: جهــان هســتی دربرگیرنــده اســت نــه محدودکننــده. چیــزی نیســت کــه 
مشــمول قانــون جــذب نشــود، زندگــی شــما آینــه ء افــکار غالبــی اســت کــه در ذهــن می پرورانیــد
معلم های باسابقه و موفق بریم و از آن ها بپرسیم چه تجربه ای را در این سال ها به دست آوردید 

که روزهای اول تدریس، از آن بی خبر بودید؟

�فاطمه ا�یما�خی

راز موفقیت شما در این کتاب نهفته است

برای شنیدن نسخه صوتی 
کتــابـــــدار بارکد را 
لـمس یـا اســکن کنید

بــرای ورود به صفحـــه 
خریدکتاب قدرت جذبه 
روی بارکد باال لــمس یا 

اسکن کنید

برای دیدن مستندراز)قانون 
جذب( کتــابدار بارکد را 

لـمس یـا اســکن کنید

یه س�یاســـــی �خشـــر�
تماعی �فرهنگی و ا�ب ـ�یت تر�ـج تعــل�یم و � �

https://qalamcfu.ir/wp-content/uploads/2021/11/zendegi.mp3
https://www.digikala.com/product/dkp-145846
https://www.aparat.com/v/yB50C/
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یه س�یاســـــی �خشـــر�
تماعی س�یاســـــــــــیس�یاســـــــــــی�فرهنگی و ا�ب

گر بخواهیم تحرکات نظامی و دیپلماتیک ایران را در این دو سه ماه اخیر 
بررسی کنیم به ترتیب از طالبان شروع می کنیم که ایران هیچ واکنشی 
به تسخیر کابل توسط طالبان نداشت و از این طرف واکنش کاربران در 
فضــای مجــازی و مــردم در فضــای حقیقــی جالــب و شــنیدنی بــود کــه بــا در 
یک ردیف قرار دادن سوریه، عراق و افغانستان در یک خط از نگاه نژادی و 
نفعی ایران حرف می زدند ولی جالب ماجرا اینجاست که از این حقیقت 
غافــل بودنــد کــه مــردم و مســئوالن بلنــد پایــه عــراق و ســوریه از ایــران بــرای 
مقابلــه بــا داعــش درخواســت کمــک کردنــد؛ بــه عکــس افغانســتان کــه از 
آمریکا برای مقابله با طالبان درخواست کمک کرد؛ نکته دوم مقبولیت 
مطرح اســت؛ دولت های عراق و ســوریه در بین مردم مقبولیت داشــتند 
و در صدد نابودی داعش، اما مســئله افغانســتانی که دولتش مقبولیت 
پایین ده درصدی داشت؛ فرق میکند. طالبان برخواسته از کوچه و بازار 

افغانستان بود که برای هدفی واحد با هم بودند. 
نکتــه ســوم، بحــث لشــکر فاطمیــون افغانســتان اســت کــه چــرا بــه مقابلــه 
بــا طالبــان حاضــر نشــد. در ایــن مــورد ایــران را هــم شــامل مــی شــود؛ کــه بــا 
رویارویــی ایــن دو بحــث شــیعه و ســنی مطــرح مــی شــود کــه بــرای تضعیــف 

جهان اسالم از آفت های دیرینه است.
مورد دوم که در این دو ســه ماه اخیر حواشــی و تحرکات نظامی و گفتگو 
های دیپلماتیک را در برداشت تحرکات همسایه شمال غربی ایران یعنی 
آذربایجان است؛ که در چند سال اخیر به دولت دست نشانده اسرائیل 
تبدیــل شــده و منشــأ اصلــی ترورهــا و جاسوســی هــای علیــه ایــران از آنجــا 

نشأت می گیرد
بعد از جنگ ارمنستان و آذربایجان مناطق اشغالی قره باغ که در اشغال 
ارمنســتان بودنــد آزاد شــدند. جمهــوری آذربایجــان ابتــدا دو راننده کامیون 
ایرانی را به بهانه عدم پرداخت عوارضی بازداشــت کرد و بیان داشــت که 
ایــران ممنوعیــت ورود کامیــون هــا بــه قــره بــاغ و بازرســی و ...کامیــون هــا را 

رعایت نکردند و از اینجا تنش ها شروع شد 
از طرفی ایران ســعی داشــت که این موضوع را با راه دیپلماتیک حل کند 

امــا گســتاخی مقامــات آذربایجــان، ایــران را بــه ایــن وا داشــت کــه عملیــات 
فاتحان خیبر را در مرزهای آذربایجان شروع کند؛ که هشداری باشد برای 
کسانی که خیاالت شومی در سر دارند. رزمایش فاتحان خیبر چند نکات 
اساســی در داخــل و خــارج از کشــور داشــت. ایــن رزمایــش در داخــل، بــرای 
تجزیه طلبان به خصوص پانترک ها که با مشاهده عظمت این رزمایش 

و قدرت نظامی ایران، آب و تابشان کمرنگ تر شد. 
در خــارج و بیــرون از مرزهــا، هشــداری بــود بــرای آذربایجــان و اســرائیل، کــه 
سعی بر اخالل در امنیت ملی داشتند؛ هرچند آنها از رویارویی نظامی با 
ایران هراس دارند. از نظر بنده این نوع قلدری آذربایجان شبیه شاخ¬های 

مجازی خودمان است؛ که توی فضای مجازی الت هستن!!
مــورد ســوم، دزدی دریایــی آمریــکا از ایــران کــه از چنــد بعــد قابــل بررســی 

است. 
بعــد از شــروع بــه کار دولــت مردمــی ابراهیــم رئیســی، آمریــکا کــه بانــی و 
پرچمــدار تحریــم علیــه ایــران بــود و هســت، مدعــی بــود کــه صــادرات نفت 
ایــران را بــه صفــر خواهــد رســاند ولــی جریــان انقالبــی بــا صــادرات مثبــت 
نفت، معادالت آمریکا را بر هم زدند و یحتمل چاره را در آن دیدند که با 
مختــل کــردن حتــی چنــد روزه و یــا چنــد ماهــه صــادرات نفت بــه دولت نوپا 
ضربــه بزننــد ولــی بــا ورود نظامــی ایــران بــه ایــن موضــوع کــه کار از پیگیــری 
دیپلماتیــک گذشــته بــود نیروهــای ســپاه پاســداران انقــالب هم نفتکش و 
هم نفت را برگرداندند. به نظر می رســد با خروج کم کم نیروهای آمریکا 
از خاورمیانه، آمریکا دیگر نتواند امنیت اسرائیل را تامین کند و اسرائیل 
چــاره را در آن دیــده کــه پایــگاه هایــی در مــرز هــای ایــران داشــته باشــد 

)آذربایجان(.
اما از نظر نظامی و نفوذ ایران در منطقه اسرائیل دیگر باید هراس از ایران 
را به دل داشته باشد؛ زیرا کم کم آن مهلت ۲۵ساله نزدیک و نزدیک تر 
می شــود و دیگر دســت اســتکبار جهانی از ســرزمین های اســالمی کوتاه 

خواهد شد. 
والسالم علیکم و رحمه هللا و برکاته

میایران کجاست؟  مهدی کاطخ
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یردار �خژاد زهرا م�

امام_زمان)عجّل هللا فرجه الشریف( فرمودند:
ُّجُــوَم اَمــانٌ الَِهْــلِ  ّــی الََمــانٌ الَِهْــلِ االَْرْضِ کَمــا اَنَّ الن اِن

ماءِ السَّ

مــن، مایــه امــان اهــل زمینــم؛ چنانــکہ  ســتاره گان، مایــه 
امان اهل آسمان اند.

ِّــــکَ_الفَـــــرَج ِّــل_لِوَلی  #اَللّهُــــمَّ_عَجـ

یان واد �جهرام�  �ج

کاش بــه جــای حفــظ کــردن #ســند_تحول ، بیشــتر نحــوه 
عملیاتــی کردنــش رو بــا کمــک بســیج دانشــجویی تمریــن 

میکردیم...
حاال که وارد مدرســه شــدم میدونم که چه شــکاف بزرگی 
بین وضعیت مدرســه و معلمین و آرمانهای ســند تحولی 

وجود داره...

ین ینا مع� م�

خیلی بده آمریکا باشی، اینهمه ناو و ناوشکن داشته 
باشی ولی نفتکشت رو با قایق تندرو بگیرن :(((

 #سپاه_مقتدر

Aidin

امیرالمؤمنین  #امام_علی علیه السالم: 
َُّك كَلَفا، وال بُغُضَك تَلَفا؛ أحبِب حَبيبََك هَونا  ال يَكُن حُب

ما، وأبغِض بَغيَضَك هَونا ما 
] دوســتى ات، ]در حــدّ[ شــيدايى و دشــمنى ات ]مايــه 
هالكــت نباشــد. دوســتت را بــه انــدازه دوســت بــدار و 

دشمنت را به اندازه دشمن بدار. 

۲.حاال فهمیدی چرا برژینسکی مغز متفکر سیاست خارجه 
آمریــکا می گویــد: از فکرکــردن بــه حملــه پیش دســتانه علیه 
تأسیسات هسته ای ایران دوری کنید و گفتگوها با تهران را 
حفظ کنید. باالتر از همه بازی طوالنی مدتی را انجام دهید؛ 
چون زمان، آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران، به نفع 

نظام کنونی نیست

یعی یثم م�� م�

 ۱. دشمن هست یا نیست؟ هستمنتظر فرصت هست یا 
نیست؟ هستجمعیت، یکی از مؤلفه های قدرت هست یا 
نیســت؟ هســت.در جمعیت ســالمند، قدرت دفاع هســت 
یا نیســت؟ نیســت.جعمیت ســالمند برای دشــمن، فرصت 
مناسبی هست یا نیست؟ هست سالمند شدن ایران نزدیک 

هست یا نیست؟هست
اگر سالمند شدیم فرصت جبران هست یا نیست؟ نیست

۴. شاید هنوز دشمنیِ دشمن را باور نکرده ایم و شاید هم 
بروز دشمنی او را در اندازه یک سیلی و شاید توسری فرض 
کرده ایــم. تردیــد نبایــد کــرد کــه اگــر فکــری بــرای فرزنــدآوری و 
جوانی جمعیت نکنیم، دشمن بر این جامعه مسلط خواهد 

شدحرف من در ۱۳ آبان ومبارزه با استکبار این بود
 #فرزندآوری   #جوانی_جمعیت

۳. وقتی دشمن دندان تیز کرده برای همه ما )تأکید 
می کنم همه ما(، تو بگو آیا فرصتی برای بهانه  آوردن و 

تقصیر را گردن این و آن انداختن و از زیر بار مسئولیت 

شانه خالی کردن هست یا نیست؟ نیست.

صفحه  ۳۳

#رشتو

#رشتو#رشتو

�خاز�خ�ین م�مدی 
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صفحه  ۳۴

ا�ئزه ا�یما�خیسودوکو �ف

این روزها که سخن از هنر و هنرمند می شود یکی از هنرهایی که 
طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب می کند هنر سیاه قلم 

است؛ اما سیاه قلم چیست؟
این هنر، سبکی از طراحی است که در آن تنها از طیف رنگی 

سیاه و سفید استفاده می شود و رنگ آمیزی دیگری ندارد. این 
هنر درواقع از زمان نقاش بزرگ، استاد کمال الملک رواج یافت. 
کمال الملک شاگردانش را ترغیب به استفاده از زغال به عنوان 
یک نوع قلم کرد و بدین ترتیب، سبک طراحی سیاه قلم خلق 

شد.
شاید از زبان طراحان سیاه قلم اصطالحاتی همچون رئال، هایپر 
رئال و فتورئال شنیده باشید. سبک های طراحی سیاه قلم عمدتاً 
به سه نوع رئالیسم، هایپر رئال و فتورئال تقسیم بندی می شود. 

واژه رئال به معنای واقعیت است و به زبان ساده طراح سعی 
می کند هر چیز را همان طور که هست به نمایش بگذارد. نقاشان 

مشهوری مثل استاد کمال الملک، ون گوک و پیکاسو آثار زیادی 
در این سبک دارند.

هایپر رئال به معنای فراتر از واقعیت است و طراح سعی بر این 
دارد که اشیا و چهره ها را به طور دقیق و عکس گونه نمایان کند؛ 

اما کمی از واقعیت فاصله دارد.
در سبک فوتو رئالیسم هنرمندان سعی می کنند با نگاه به یک 

عکس اثری را خلق کنند که بیش از حد به واقعیت نزدیک و 
اغراق آمیز به نظر می رسد. جالب است بدانید سیاه قلم لفظی 

است که در ایران رایج می باشد و برای این واژه معادلی در التین 
نیست و از کلمه Drawiing استفاده می شود.

�یدیتضاد سیاه و سفید! مر�یم آ�تش س�ف
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صفحه  ۳۵




