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ــران  ــجوی ای ــوان دانش ــه عن ــی ب ــای روحان اق
ــامی  ــوری اس ــود جمه ــف وج ــه لط ــز و ب عزی
ــر  ــه اگ ــم البت ــی نویس ــما م ــرای ش ــه ب آزادان
ــر  ــه عص ــداده و ب ــوادی ام ن ــی س ــه ب ــم ب حک
حجــر حوالــه ام ندهیــد، شــما اســام، ایــران و 
ملــت ایــران را اصــل دانســتید همــان ملتــی که 
ــامان  ــاد نابه س ــار اقتص ــر فش ــت زی ــی اس مدت
دولــت جنابعالــی کمــر خــم کــرده انــد، الزم بــه 
ــدام  ــا اق ــه تنه ــت شــما ن ــه دول ــر اســت ک ذک
موثــری بــرای کاهــش قیمــت دالر نکــرده بلکــه 
در حــال حاضــر دالر را در مــرز پنــج هــزار 
تومــان مــی بینیــم نــرخ تــورم دولــت جنابتــان 
هــم نســبت بــه مــاه گذشــته افزایــش یافتــه که 
ــن  ــی در ای ــدر کاف ــه ق ــزی ب ــک مرک ــار بان آم
ــتغال و  ــوال اش ــال و اح ــت، ح ــه گویاس زمین
تولیــد ملــی هــم اگــر جویــا شــوید بایــد عــرض 
کنــم کــه بــه مــرض صعــب العــاج بــی کفایتی 
ــال  ــوت اســت،چهار س ــه م ــده و رو ب ــار ش دچ
ــه دیپلماســی لبخنــدی  دولــت اولتــان را کــه ب
ــد کــه ماحصلــش برجامــی شــد کــه  گــره زدی
نــه تنهــا بــه رفــع بالمــره تحریــم هــا نینجامیــد 
کــه حتــی شــاهد تصویــب تحریــم هــای دیگری 
هــم بــوده ایــم حــاال کــه کلیــد دیپلماســی تــان 
ــت را  ــدای مل ــد و ص ــته بیایی ــل شکس در قف
بشــنوید بــرای یکبــار هــم کــه شــده بــه جــای 
گفتــار درمانــی هــای دولت تــان از پیلــه بایدهــا 
بیــرون آمــده و پــای بــه میــدان عمــل گذاشــته 
و مخاطــب بایدهایتــان باشــید، بــه تــوان داخــل 
ــاز کنیــد. ــت ب ــد و گــره از کار مل چشــم بدوزی

شــما از اصــول قانــون اساســی ســخن گفتیــد، 
ــم  ــول ه ــایر اص ــه س ــم ب ــی کن ــنهاد م پیش
ــی  ــل س ــن اص ــا همی ــد مث ــی بیندازی نگاه

ــم  ــه فراه ــف ب ــت موظ ــق آن دول ــه طب ام ک
ــگان  ــرورش رای ــوزش و پ ــات آم ــردن امکان ک
تــا پایــان دوره متوســطه بــرای تمامــی جامعــه 
اســت، نــه فقــط عذرخواهــی وزیــر بــرای نبــود 
ــتان و  ــه ای در سیس ــی در مدرس ــز و صندل می
بلوچســتان کــه البتــه ایــن قبیــل عذرخواهــی 
هــا پســندیده اســت امــا »بــه عمــل اســت کــه 
کار برآیــد...« یــا نیــم نگاهــی بــه اصــل چهــل و 
ســوم بیندازیــد؛ ایجــاد اشــتغال مناســب، رفــع 
ــر اقتصــاد  ــه ب ــری از ســلطه بیگان ــر، جلوگی فق
ــه  ــا هم ــار و رب ــکار و انحص ــع احت ــور و من کش
و همــه از وظایفــی اســت کــه دولــت جنابتــان 
ــام آن  ــه انج ــف ب ــی موظ ــون اساس ــق قان طب

اســت.
آقــای روحانــی بــا گذشــت قریــب چهــل ســال 
از عمــر بــا برکــت انقــاب اســامی در کشــور ما 
ســی و شــش انتخابــات مختلــف برگــزار شــده 
ــایی  ــور تماش ــران حض ــز ای ــت عزی ــت و مل اس
خودشــون رو چــه در ایــن انتخابــات هــا و چــه 
ــان  ــامی نش ــاب اس ــروزی انق ــالروز پی در س
ــه  ــد ک ــرده ان ــات ک ــی اثب ــه خوب ــد و ب داده ان
ــا  ــد ام ــد ان ــود گله من ــع موج ــه از وض ــر چ اگ
مــرد و مردانــه پــای آرمــان هــای انقــاب پنجاه 
و هفــت ایســتاده انــد و خواهنــد ایســتاد پــس 
ــدوق  ــه صن ــت ک ــامی سالهاس ــوری اس جمه
آرا را میــاورد و ملــت ایــران نیــز ســال هاســت 
ــان و اســتقال  ــه آزادی و خفق کــه بیــن دوگان
و وابســتگی؛ اســتقال و آزادی تحــت لــوای 

ــد. ــی کن ــوری اســامی را انتخــاب م جمه

سرمقاله
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ــی خواهــد  ــادی م ــای م ــن دنی ــه در ای ــدی اســت ک ــاد انســاْن بُع   یکــی از ابع
معاشــرت بکنــد، در     ایــن دنیــای مــادی مــی خواهــد تأســیس دولــت بکنــد، در 
ایــن دنیــای مــادی مــی خواهــد تأســیِس مثــًا ســایر چیزهایــی کــه مربــوط بــه 
ــه در  ــت ک ــه و     روای ــدر آی ــن را هــم دارد. آنق ــد. اســام ای مادیتــش هســت بکن
سیاســت وارد شــده اســت، در عبــادات وارد نشــده اســت. شــما پنجــاه و چنــد   
  کتــاب فقــه را ماحظــه مــی کنیــد، هفــت هشــت تــا کتابــی اســت کــه مربــوط 
بــه عبــادات اســت،     باقــی اش مربــوط بــه سیاســات و اجتماعیــات و معاشــرات و 
اینطــور چیزهاســت. مــا همــۀ آنهــا را     گذاشــتیم کنــار و یــک بُعــد را، یــک بعــد 
ضعیفــش را گرفتیــم. اســام را همچــو بــد معرفــی     کــرده انــد بــه مــا کــه مــا هــم 
ــه سیاســت چــه! سیاســت مــال قیصــر    باورمــان آمــده اســت کــه اســام   ]  را  [   ب
  و محــراب مــال آخونــد! ـ محــراب هــم نمــی گذارنــد بــرای مــا باشــد ـ اســام 
ــاب  ــر و کت ــرت امی ــنامۀ حض ــما بخش ــت دارد. ش ــت؛     حکوم ــت اس ــن سیاس دی
حضــرت امیــر بــه مالــک اشــتر را     بخوانیــد ببینیــد چیســت. دســتورهای پیغمبــر 
و دســتورهای امــام ـ علیــه الســام ـ در جنگهــا و در     سیاســات ببینیــد چــه دارد. 
ایــن ذخایــر را مــا داریــم، ُعرضــۀ اســتفاده اش را نداریــم. ذخیــره     موجــود اســت، 

همــه چیــز داریــم، ُعرضــۀ اســتفاده نداریــم...
صحیفهامام؛ج6؛ص41و42

مــی  تقدیــم  تلنگــر  نرشیــه  از  شــامره  ایــن   «

ــه  ــگان حادث ــه روح همــه ی از دســت رفت شــود ب

ــه  ــن جمل ــوج  م ــافربری تهران-یاس ــامی مس هواپی

دکــر یــاری پــور و همــر و فرزنــد گرامــی ایشــان، 

باشــد کــه تســایی بــر خاطــر بازمانــدگان باشــد. «

#رفراندوم_تماشایی

دانشگاه علوم پزشکی همدان
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به عقب بر منی گردیم!!!

ــا از آســیاب  ــروف آبه ــول مع ــه ق ــه ب حــاال ک
ــاده اســت و اوضــاع آرام شــده اســت،وقت  افت
آن شــده کــه کمــی بــه عقــب برگردیــم و در 

همــه چیــز دقیــق شــویم.
قــرار نیســت زیــاد عقــب برگردیــم،در حــد یک 
ــت از آن روز  ــت. درس ــرم کافیس ــه نظ ــاه ب م
هایــی کــه قیمــت تخــم مــرغ هــم پرکشــید و 
ایــن غــذای آشــنای خــاص وعــام از دســترس 
جماعــت خــارج شــد وتــا آنجایــی کــه خیــزش 
ــم  ــن ظل ــه ای ــی علی ــوش مردم ــای خودج ه
ــان را  ــم مرغش ــق تخ ــا ح ــتند ت ــه پاخواس ب

ــه؟! ــب اســت ن ــی جال بگیرند،خیل
فــردا روزگاری قــرار اســت فرزندانمــان در 
کتــاب تاریــخ چنــد خطــی دربــاره ایــن 
اعتراضــات تخــم مرغــی بخواننــد و چــه بســا 

ــد. ــم باش ــان ه ــوال امتحانش س
بــه هــر حــال یکــی از دســت آورد هــای 
ــی  ــش موقت ــر کاه ــاوه ب ــات ع ــن اعتراض ای
ــد  ــده ش ــردم فهمان ــه م ــرغ ب قیمــت تخــم م
کــه مســولین آنچنــان هــم از اوضــاع و احــوال 
ــان  ــه رویم ــتند،فقط ب ــر نیس ــی خب ــردم ب م
ــود. ــازه ش ــان ت ــادا دردم ــه مب ــد ک ــی آورن نم

ــودی اســت و در نقطــه ای  ــه بهب اوضــاع رو ب
ــه  ــه دارد هم ــم ک ــرار داری ــران ق ــخ ای از تاری

ــا هــم جابجــا مــی شــود. ــا ب ــورد ه رک
ــان و  ــزار توم ــزده ه ــانه ای پان ــرغ ش ــم م تخ
دالر چهــار هــزار و هشــتصد تومانــی و طایــی 
کــه  بهــای هــر گــرم آن بیــش یکصــد و پنجاه 

هــزار تومــان شــد.
از طرفــی بعــد از چنــد ســال و انــدی ناگهــان 
خبــری خــوش کشــور را فــرا گرفــت و آن 
ــود. ســهامی کــه  ــت ب ــز ســهام عدال هــم واری
ــه  ــاره آن افســانه هــا میگفتنــد ب مردمــان درب
ــب  ــر از جی ــره س ــت و باالخ ــت پیوس حقیق

ــردم درآورد. م
ــرا  ــال و روز م ــن ح ــد ای ــش را بخواهی واقعیت
یــاد عیــد هــای دوران کودکــی ام مــی انــدازد 
کــه پــدرم مــرا بــه تمــام عیــد دیدنــی هــا مــی 
ــا مــرا خوشــحال کنــد و مبلــغ عیــدی  ــرد ت ب
ــا در  ــود ام ــته ش ــال گذش ــتر از س ــم بیش های
آخــر نمــی دانــم چــه طــور و بــه چــه دلیلــی 

عیــدی هایــم را میگرفــت.
ــت  ــردم و دول ــب م ــه جی ــی ک ــم گوی االن ه

ــت. ــده اس ــی ش ــان یک ندارد،جیبم
ــا  ــب م ــی جی ــه کم ــاوت ک ــن تف ــا ای ــط ب فق
ــدارد و از  تنــگ اســت و جــای پولهایمــان را ن
ــا  ــد م ــن و معتم ــئوالن امی ــه مس ــی ک آنجای
ــه  ــا ب ــب آنه ــان را در جی ــتند،بقیه پولم هس
ــه هــر حــال مســئول  ــم. ب ــت گذاشــته ای امان
ــره  ــر دله ــر از آنها،دیگ ــی بهت ــه کس ــد چ ان
ــم را  ــا ه ــک ه ــتگی بان ــاس و ورشکس اخت

ــم. نداری
خدا را شکر!!!

with book
ایــن روزهــا بحــث حجــاب و پوشــش بانــوان در جمهــوری اســامی در جامعــه و رســانه هــا جنجالــی شــده 
ــد ، از فجــر  ــی « نامی ــوان آن را » مدن ــوی نمیت ــی ق ــه دالیل ــن شــبه اعتراضــات کــه ب اســت ، ســابقه ای
انقــاب تــا امــروز بــه چشــم میخــورد . از آنجایــی کــه بانــوی ایرانــی در طــول تاریــخ نقشــی بســیار مهــم 
ــر  ــن فضاســازی ب در تحــوالت سیاســی و اجتماعــی جامعــه خویــش داشــته ، نمیتــوان تاثیــر گــذاری ای
اذهــان زنــان ایرانــی نادیــده گرفــت . شــاید بــرای جامعــه شناســان و آشــنایان سیاســت دســت هــای پشــت 
ــان  ــا مــی بینیــم آنچن ــان باشــد ام ــش عی ــن چال ــران ای ــزه هــای ضــد دینــی رهب ــرده سیاســی و انگی پ
ولنــگاری و بــی بنــد و بــاری را در قالــب مقــدس آزادی جــای داده انــد تــا دختــران جــوان و نوجــوان مــا 

اقنــاع شــوند کــه ایــن محدودیــت هــا ســدی مهــم در ایفــای نقــش هــا و کســب حقــوق آن هاســت .
واکاوی ایــن آشــوب طلبــی اجتماعــی مقالــی مفصــل مــی طلبــد امــا زمینــه و بســتر آن را مــی تــوان در 
ــا ســابقه ای حــدود ســیصد  ــار و پــود » فمینیســم «  و زن ســاالری مــدرن جســتجو کــرد، جنبشــی ب ت
ســاله کــه در قالــب احساســات لطیــف زن و بــا ادعــای کســب حقــوق اساســی او ، سالهاســت دیــن و هویــت 

دینــی را هــدف قــرار داده اســت .
چــه روشــنفکران باســابقه و پرادعایــی کــه ایــن نیــت پشــت پــرده را ندیــده و چــه بانــوان روشــن ضمیــری کــه در کنــج خانــه و در تکاپــوی ســاخت 

خانــواده ای موفــق، تردیــدی بــه ســاختار دینــی خــود راه نــداده و بــه فریــب آن پــی بــرده انــد .
کتاب » فمینیسم در یک نگاه « نوشته ی سید مسعود معصومی، دیدی تازه و شناختی موثر از واقعیت فمینیسم ارائه داده است .

تحلیــل هــای غنــی و اجمالــی و پاســخ بــه ســواالت رایــج در ارتبــاط بــا فمینیســم از ویژگــی هــای بــارز ایــن کتــاب ۱۵۲ صفحــه ای ســت . دو 
بخــش کتــاب در عیــن تمییــزی ضــروری دارای ارتباطــی هدفمنــد بــوده و در پایــان خواننــده را بــه منــزل مقصــود کــه » دریافــت دیــد جامــع و 

نافــذ از فمینیســم « اســت مــی رســاند .
بخــش نخســت بــا عنــوان تاریخچــه ای از وضعیــت حقــوق زنــان از تبییــن دیــدگاه اســام درمــورد حقــوق زن آغــاز شــده و بــا ارائــه خاصــه ای از 

دوره هــای مبــارزات بــرای احیــای حقــوق زن ادامــه مــی یابــد .
تقسیم بندی انواع گرایشات فمینیستی و تعریف دیدگاه های متفاوت آنها از قسمت های مهم و خواندنی این بخش است . 

فمینیسم لیبرال ، مارکسیست ، فرامدرن و حتی اسامی ! از انواع شاخه های فکری فمینیسم است .
بخش دوم کتاب نیز با موضوع  زن در ایران، سخن اصلی نویسنده است که بدنه ی آن را در چند محور ذیل مشاهده میکنیم : 

دیرینــه شناســی نقــش زنــان در ایــران ، جریانــات مدافــع حقــوق زن بعــد از انقــاب اســامی ، شــگرد هــای نفــوذ در بافــت فکــری زنــان و برخــی 
حقــوق متقابــل زن و مــرد .

ایــن کتــاب در حجمــی نــه چنــدان زیــاد کمکــی شــایان بــه شــناخت واقعیــت جریــان فمینیســم معاصــر خواهــد کــرد و همانطــور کــه گفتــه شــد 
معمــای غوغاســاالری اخیــر را حــل خواهــد کــرد . 

ــا روشــنگری و اقنــاع ســازی ، مــادران و خواهــران  ــر عهــده نخبــگان دانشــگاهی و غیــر دانشــگاهی اســت کــه ب معتقدیــم وظیفــه ای ســنگین ب
ــن #بیراهه_تزئینــی رهایــی بخشــیم . خویــش را از ای

ــا ســرعت  ــت ب ــرده و مل ــه انقــاب شــروع ک ــی ک ــن حرکت ــی ای ــا »ارتجــاع« اســت. ارتجــاع یعن ــای همــه ی انقاب ه ــن آفت ه یکــی از مهم تری
ــد، در یــک جاهایــی سســت شــود، بعــد متوقــف شــود و بعــد برگــردد. داشــتند در ایــن مســیر حرکــت می کردن

همــه ی انقاب هــای بــزرگ تاریــخ مثــل انقاب هــای فرانســه، روســیه، آمریــکای التیــن و آفریقــا در ســال های اول عمــر خودشــان بــه ایــن بلیــه 
ــن  ــا توانســتیم ای ــا وجــود نداشــته. م ــن انقاب ه ــدام از ای دچــار شــدند. اینکــه ۴۰ســال بگــذرد و شــعارهای انقــاب دســت نخــورد، در هیچ ک

شــعارها را حفــظ کنیــم، امــا مــن وظیفــه دارم خطــر را بــه مــردم عزیزمــان بگویــم.
ما اگر به سمت اشرافیگری رفتیم، این ارتجاع است.

اگر به جای توجه به طبقه ی ضعیف، دل سپرده ی طبقات مرفه و زیاده خواه شدیم، این ارتجاع است.
اگر به جای تکیه به مردم، به خارجی ها تکیه کردیم و امیدمان به بیگانه شد، این حرکت به سمت ارتجاع است.

نخبگان و مدیران باید حواسشان باشد. مردم هم نگاه کنند و با حساسیت، رفتار ماها و مدیران را دنبال کنند.
وقتــی ارتجــاع اتفــاق می افتــد، همــان آدم هــای انقابــی ســابق ســر کارنــد امــا خــط و راه عــوض شــده. کأنــه انقــاب شــده بــود بــرای اینکــه آن 

قبلی هــا برونــد و مــا بیاییــم ســر کار.
بعضــی خیــال می کننــد انقــاب فقــط در ســال ۵۷ بــود و تمــام شــد؛ ایــن خطاســت. انقــاب در ســال ۵۷ شــروع شــد. آغــاز تغییــر و آغــاز حرکــت 

اصاحــی در جامعــه در ســال ۵۷ اتفــاق افتــاد. ایــن حرکــت بایــد عمیق تــر، وســیع تر و خردمندانه تــر ادامــه پیــدا کنــد نــه اینکــه متوقــف شــود.
این جــور نباشــد کــه اگــر گفتیــم فانــی انقابــی اســت، برداشــت منفــی شــود کــه فانــی آدم غیرمتفکــر و ســربه هوایی اســت؛ نخیــر، این جــوری 

. نیست
نظام اداره ی کشور محترم است و باید قانون اساسی رعایت شود. انقاب در این قالب ریخته شده است.

اینکــه مــا خیــال کنیــم انقــاب بــدون نظــام معنــی می دهــد، خطــای دیگــری اســت. ازآن طــرف برخــی تصــور می کننــد بایــد بــه اســم انقــاب، 
بــه همه چیــز و بــه همــه ی بخش هــای نظــام اســامی، اعتــراض و انتقــاد کننــد؛ نــه، ایــن نیســت. 

  
امامخامنهای96/11/29
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anjomaneslammi                     Anjomaneslami_                  راه های ارتباطی        

انــدرحکایــتدختــران
خیابــانانقــالب

امــری کــه بــه وضــوح در ورای اقداماتــی نظیــر 
حرکــت دختــران خیابــان انقــاب میتــوان دیــد 
سیاســت هــای موجــود علیــه نظــام جمهــوری 
اســامی اســت کــه حاصــل هزینــه هــای 
ــت؛  ــر اس ــن ام ــام در ای ــن نظ ــراوان مخالفی ف
ــر و  ــود مغای ــه خ ــی ک ــن حرکات ــلما چنی مس
ــون هســتند نمیتواننــد چیــزی جــز  ناقــض قان

ــوند.  ــی ش ــی تلق ــرج اجتماع ــاد هرج وم نم
ــر  ــده ت ــران کنن ــر و نگ ــم ت ــئله مه ــا مس ام
ــائلی  ــه مس ــبت ب ــه نس ــدگاه جامع ــر دی تغیی
ــودن آن در جامعــه  نظیــر حجــاب و اجبــاری ب
ــت  ــزی اس ــان چی ــدگاه هم ــن دی ــت و ای ماس
کــه دیــر یــا زود تعییــن کننــده قوانیــن آینــده 
جمهــوری اســامی و هــر جامعــه دموکراتیــک 

ــود. ــد ب ــری خواه دیگ
فــارغ از بحــث صحیــح یــا غلــط بــودن حجــاب 
ــی  ــود بحث ــه خ ــا - ک ــه م ــاری در جامع اجب
مفصــل و در خــور تامــل اســت - بایــد دانســت 
ــاب  ــر حج ــی نظی ــت موازین ــار رعای ــه اجب ک
بــدون ایجــاد پایــه هــای محکــم درونــی و 
ــن  ــش تدریجــی ای ــت از کاه ــا غفل ــری و ی فک
باورهــا در جامعــه در اثــر عواملــی نظیــر تهاجــم 
فرهنگــی، در نهایــت بــا شکســت مواجــه خواهد 
شــد و رصــد واکنــش جامعــه بــه حرکاتــی نظیر 
دختــران خیابــان انقــاب نشــان از ضعــف 
جمهــوری اســامی در ایجــاد ایــن باور هــا دارد؛ 
ــانه ای  ــی و رس ــه فرهنگ ــر هجم ــوی دیگ از س
دشــمنان جمهــوری اســامی بــه ایــن بــاور هــا 

ــد. ــی کن ــدان م ــت موضــوع را دو چن اهمی
ــران  ــئله دخت ــه مس ــه ب ــان جامع ــش اذه واکن
ــاره ی  ــد ب ــر چن ــگ خط ــاب زن ــان انق خیاب
جامعــه بــه مســئولین نظــام در رابطــه بــا 
ــداوم  ــه ت ــت ک ــی اس ــه فرهنگ ــت در زمین غفل
ــام  ــن دادن نظ ــه ت ــت ب ــت در نهای ــن غفل ای
ــر فشــار  ــن هنجــار رســمی در اث ــر ای ــه تغیی ب
ــب  ــه مرات ــه ضــرری ب ــود ک ــی خواهــد ب مردم
ــت و  ــد داش ــام خواه ــرای نظ ــر ب ــنگین ت س
ــال  ــرای اعم ــر ب ــهل ت ــب س ــه مرات ــازی ب آغ
سیاســت هــای تهاجــم فرهنگــی از ســوی 

ــود. ــد ب ــور خواه ــن کش ــمنان ای دش
ــور  ــئولین کش ــه مس ــی ک ــن گام ــی تری منطق
ــن و  ــد تدوی ــد بردارن ــی توانن ــن راســتا م در ای
ــر  ــی ب ــی مدت اجــرای برنامــه ی جامــع و طوالن
ــناختی در  ــه ش ــق جامع ــات دقی ــاس مطالع اس
راســتای احیــای ارزش هایــی نظیــر حجــاب در 
ــن  ــر آن در بط ــه ی موثرت ــه و در مرحل جامع
ــردن  ــو ک ــلما همس ــه مس ــت ک ــواده هاس خان
ــی  ــم اقدام ــن، ه ــا قوانی ــه ب ــای جامع هنجاره
کــم هزینــه تــر خواهــد بــود و هــم اثــری دراز 
مــدت خواهــد داشــت و نیــز ایجــاد تنــش 
ــاب را از  ــان انق ــران خیاب ــر دخت ــی نظی های
ــرد. ــد ک ــر خواه ــی اث ــام ب ــن نظ ســوی معاندی

توئیتی

تلخند

تحلیل روز

ایــن روزا آدم بــی منطــق دور و بــرم زیــاد میبینم،بــی منطــق نــه البته،میتونــم بگــم پیــرو قاعــده و قانــون خــاص خودشــون هســتن،و اتفاقــا 
توهــم بــر میــدارن کــه خیلــی حــق بــه جانبــن.

مثــا چنــد روز پیــش یــه کارگــر تولیــدی رو دیــدم کــه بــه واردات اجنــاس چینــی اعتــراض داشــت و مــی گفــت« بــا ایــن واردات، مــا رو از 
کار بیــکار کــردن...«

خــب آدم حســابی جنــس چینــی رو کــه از ســر زمیــن کشــاورزی برداشــت نمیکنن،چیــن هــم کارگــر داره،اونــا هــم زن و بچــه دارن،اونــا هــم 
درآمــد میخــوان... ایــن حجــم از خودخواهــی واقعــا عجیبه،یــه لقمــه نــون حــال از تولیــدات چیــن و واردات مــا درمیــاد باهــم تقســیم میکنیــم 
کــه چــرخ زندگــی همــه مــون بچرخــه دیگــه، حــاال ایــن وســط یــه چــوب کوچیکــی الی چــرخ زندگــی تــو رفته،ایــن همــه قشــقرق نــداره 

که،توهــم پاشــو بــا مــا بیــا تــو کار واردات...واســه توهــم جــا هســت!
ــت و  ــای دول ــو پ ــا پیــدا نمیشــه« گفتــم اینــو جــای دیگــه نگــو کــه بهــت میخنــدن، چــرا تنبلــی خودت اون یکــی میگفــت«کار واســه جوون
مســئولین میــذاری؟ هرکســی خــودش بایــد کارآفرینــی کنه،ایــن همــه جنــس داره هــرروز وارد میشــه از چیــن و کــره و ژاپــن و...بــردار ببــر یــه 

گوشــه بفــروش...از مــن میشــنوی ســه شــنبه هــا بــرو تــو ســه شــنبه بازار،فروشــش هــم بهتــره!
ــر  ــن چهارصــد نفر،ســه نف ــراره از بی ــه ق ــی ک ــه آزمون ــون کام و گفــت» آگهــی هــای اســتخدامو چــی میگــی؟  واســه ی ــد می دوســتش اوم
اســتخدام بشــن بــرای نقطــه ی صفــر مــرزی، بایــد چهــل هزارتمــن هزینــه ثبــت نــام بــدی.«  گفتــم ای بابــا چــه انتظاراتــی دارین،باالخــره 
هزینــه ی کرایــه صندلــی هایــی کــه روش میشــینی آزمــون میــدی و کیــک و ساندیســی کــه ســر آزمــون میخــوری و حقــوق مراقــب امتحــان 
و طــراح و مصحــح و اونــی کــه نمــره هــارو ثبــت میکنــه و اونــی کــه شــیفت میــده و اونــی کــه پــاس میکنــه و...بایــد دربیــاد یــا نه؟اونــا هــم 
حقوقشــونو میخوان،حتمــا انتظــار داری دولــت هزینــه ســفرهای خونوادگــی و حــق اوقــات فراغــت بچــه هــای مســئولین کشــورو کــم کنــه و 

ــه بودجــه وزارت کار اضافــه کنــه؟؟؟ ب
حاال اینا آدمای معقول تری به نظر میرسیدن تا بقیه...

ــی  ــان شــاه کل ــم ســهممو میخوام،زم ــردارن، من ــاب ب ــراره مســئوالی کشــور سهمشــونو از ســفره انق ــه ق ــت » اگ ــه میگف ــدم ک یکــی رو دی
راهپیمایــی کــردم و شــعار دادم...« ایــن یکــی دیگــه نوبــر بود،بــه قــد و قــوارش نمیومــد کــه ایــن حجــم از جهــل رو تــو خــودش جــا داده باشــه.

بهــش گفتــم تــو بــا خــودت چــی فکــر کردی؟مگــه امثــال تــو از ســفره انقــاب ســهمی هــم دارن؟!اصــا ســفره ی انقــاب پهــن شــده واســه 
رییــس و روســا، مــن و تــو کــه اصــا راهمــون بــه ســر ســفره نمیخوره،تــو آشــپزخونه بــا یــه چیــزی خودتــو ســیر کــن و بــرو.

یکــی هــم بــود ایــن وســط کــه انــگار مشــکل مالــی نداشــت،گیر داده بــود بــه هوا،میگفــت چــرا آلودســت؟ گفتــم خــب خــدا خواســته هــوا یــه 
مدتــی آلــوده باشــه،اینا همــه امتحــان الهیــه، اینــم دیگــه بــه دولــت مربــوط میشــه؟؟؟ نکنــه واقعــا فکــر کــردی نعــوذ بــاهلل میشــه تــو کار خــدا 

دســت بــرد و مشــیت الهــی رو تغییــر داد؟!
اون یکــی کــه معلــوم بــود دنبــال نخــود تــه آش میگــرده میگفــت» چــرا تــا یــه بارونــی، زلزلــه ای چیــزی میــاد ســتاد مدیریــت بحــران فقــط 

غافلگیــر میشــه؟!«
گفتــم عزیــز مــن تــو خودتــو بــذار جــای مســئول ســتاد مدیریــت بحــران، فکــر کــن تــو جلســه نشســتی، ریلکــس کــردی و داری ناپلئونــی گاز 
میزنی،یهــو زنــگ میزنــن میگــن کرمانشــاه لرزیــده و بــا خــاک یکســان شــده، خــب خــودت باشــی هــول نمیکنــی؟ واال منــم باشــم از شــدت 

غافلگیــری یــادم میــره موزمــو بــردارم...
یکــی هــم بــود کــه از باالرفتــن قیمــت تخــم مــرغ شــاکی بــود، دستشــو گرفتــم و بــردم یــه گوشــه... گفتــم میدونــی داداش، مرغــای ایــن دوره 
و زمونــه خیلــی عــوض شــدن،دیگه اون مرغــای ســابق نیســتن، بــا هــم چشــم و هــم چشــمی میکنن،همشــون میگــن میخوایــم ادامــه تحصیــل 
بدیم،دیگــه االن هیــچ مرغــی حاضــر نیســت بشــینه گوشــه لونــه و بچــه داری کنه...اینــه کــه بــا کمبــود تخــم مــرغ مواجــه شــدیم و قیمتــش 

کشــیده باال....بیــن خودمــون بمونــه ولــی ایــن یکــی واقعــا از معضــات اصلــی کشــوره!

 @anjomaneslammi                     Anjomaneslami_hmd                  راه های ارتباطی        

مستقل چه خبر؟!؟
ــن اســامی دانشــجویان مســتقل،  ــه انجم ــر سیاســی اتحادی ــاراد، دبی ــعید توان س
ــری  ــی گ ــا وحش ــدید ب ــورد ش ــارس:» برخ ــذاری ف ــر گ ــا خب ــو ب ــت وگ در گف
ــت...« ــجویی اس ــش دانش ــدی جنب ــه ج ــداران مطالب ــراد در پاس ــی اف ــای برخ ه

کد رو اسکن کن...
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تــو ایــن قســمت از نشــریه میخوایــم راجــع بــه مســائل دانشــجویی و 
امــوری کــه مربــوط بــه مــا دانشــجوها میشــه صحبــت کنیــم...

ــه  ــه ب ــه مســئله ی ســلف ک ــم مهم ــی ه ــه خیل ــن موضــوع ک اولی
ــم: ــی پردازی ــر بهــش م شــرح زی

ــه ســال هــای قبــل  ــا نســبت ب ــه اوضــاع ســلف کــه تقریب راجــع ب
بهتــر شــده و ظــرف و ظروفــش تعویــض شــده قابــل تقدیــر و تشــکر 

هســتش... 
منــم بــه نوبــه ی خــودم مــن بــاب ایــن موضــوع از شــما مســئولین 

عزیــز تشــکر میکنــم...
و اما انتقادها...

ــن  ــاال ای ــا ح ــدم ت ــگاه ش ــده وارد دانش ــه بن ــالی ک ــتش از س راس
ــا مناســب دانشــجوهای  ــه واقع ــرای ســلف چکــه میکــردن ک نورگی

ــت... ــگاه نیس دانش
 از ایــن کــه بگذریــم مــی رســیم بــه نحــوه ی توزیــع غــذا و معطــل 
شــدن دانشــجوهای عزیــز کــه یکــی دو روزی واقعــا دچــار مشــکل 
ــه  ــل ی ــوارد حداق ــن م ــه ای ــع ب ــتیم راج ــار داش ــه انتظ ــدن ک ش
ــه گــوش دانشــجوها برســونیم  ــر هــا ب عذرخواهــی کوچیــک از مدی

ــا نرســید... ــه گــوش م ــزی ب ــه متاســفانه چی ک
ــه پرســه زدن ســگ  از ایــن مــوارد هــم کــه بگذریــم مــی رســیم ب
ــه  ــم توجی ــر نکن ــه فک ــگاه ک ــه ی دانش ــل محوط ــرد داخ ــای ولگ ه
خاصــی بــرای حضــور دائــم ایــن موجــودات بــا وفــا داخــل دانشــگاه، 

ــه صــورت خانوادگــی، وجــود داشــته باشــه...  ــم ب اون
جالبــه تــا حــاال چنــد تــا از دانشــجوهای مــارو بــرای تفریــح دنبــال 
کــردن کــه مصدومیــت جزئــی هــم بــر اثــر برخــورد بــه زمیــن پیــدا 
کــردن و اگــه اجــازه میــدادن بــا ایــن بزرگوارهــا هــم مصاحبــه مــی 

کردیــم...! 
دیگــه فکــر نکنــم الزم باشــه در مــورد اعتیــاد و امکانــات ورزشــی و 

تفریحــی و... هــم حرفــی بزنیــم. 

دوســتان عزیــز انتقاداتــون یــا پیشــنهاداتتون رو بــرای مــا بفرســتین 
تــا داخــل نشــریه ی مــا چــاپ بشــه...

ــل  ــون  داخ ــری هات ــاپ پیگی ــاده چ ــا آم ــرم... م ــئولین محت و مس
ــتیم... ــدی هس ــریه ی بع نش

امیدواریم صدای خوبی برای دانشجو بوده باشیم!!!!!

                                                        
                                                                      صنفیاجو

هشت سال گذشت... 
هشت سال و اندی گذشت از عدم تمکین به قانون...!

از ایجاد ناامنی در کشور... 
از آتش زدن ماشین پلیس... 

از لخت کردن بسیجی در خیابان... 
از حمله به جوانان به جرم داشتن ریش...! 

از تخریب اموال عمومی و خصوصی... 
از توطئه دشمن علیه امنیت ملی... 

از فتنه سبز... 
و از خروش ملت انقابی علیه حرمت شکنان عاشورای حسینی... 

این هشت سال در حالی می گذرد که کشورهای بسیاری قربانی این حربه مخملی دشمن شده 
بودند؛ از انقاب بولدوزر در صربستان گرفته تا گل رز در گرجستان و انقاب نارنجی در اوکراین و 
قس علی هذا ؛ که همه و همه از تئوری انقاب رنگی جین شارپ و همکارانش نشئت گرفته و چه 

کشورها را که زمین نزدند...
اما یک چیز را فراموش کرده بودند... 

ایران گرجستان نیست... 
ایران اوکراین نیست... 

ایران رهبر دارد...
 و مسئولین نیز بدانند...که اگر خواب بمانند لگد های دشمن بیدارشان خواهد کرد...

آینهیعبرت

درگوشی

شناسنامه

صاحب امتیاز : انجمن اسامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدیر مسئول : علیرضا اصانی
سردبیر : امین طایی مثبت 

ــی،  ــح ربیع ــزی، محمدصال ــه عزی ــی، نجم ــه علیخان ــه : فاطم ــت تحریری هیئ
ــزی  ــادق عزی ــد ص ــندی،  محم ــعود خرس ــار، امیرمس ــی تب ــد توکل محم

کاریکاتوریست : فاطمه ملکی
طراح و صفحه آرا : سعیده چهاردولی

       

  @m_sadegh_azizi          دریافت انتقادات و پیشنهادات

برای انتقال مناسب پیام در دنیای مجازی چه نکاتی را باید مد نظر داشت:
۱( کام بــرای »منعقــد شــدن« بــه عناصــر: زمــان، موقعیــت، شــخص، شــکل و محتــوای ســخن، صــوت، لحــن، تمــاس چشــمی)بویژه(، زبــان 

بــدن و گفتگــوی چهــره بــه چهــره نیــاز دارد.
بهترین حالت برای »انعقاد کام« این چنین است:

- انتخاب زمان مناسب
- لحاظ موقعیتی بجا و سنجیده

- گوینده آگاه به موضوع با بیان شیوا، سخن صحیح و در جریان گفتگویی پویا و البته کوتاه.
ماهیت دنیای مجازی، به صورتی است که اصوالً شکل گیری این پیوستار، امکان پذیر نیست!

بنابرایــن؛ بحــث و جــدل و مناظــره در چنیــن فضایــی ) کــه اصــوالً در شــرایط گفتگــوی دنیــای واقعــی، امــکان پذیــر اســت( کاری اســت 
بــدون نتیجــه! کــه عمومــاً باعــث دلخــوری و رنجــش افــراد مــی شــود.

۲( ســاختار دنیــای چــت موبایــل، جایــی اســت بــرای پســت هــا، صــوت، فیلــم و کلیــپ هــای کوتــاه و اشــاره بــه لینــک و مآخــذ مطالــب 
عمیــق تــر و بلندتــر. همچنیــن کاربــرد مناســبی دارد بــرای تبلیــغ و اطــاع رســانی و تبــادل لینــک هــای ســودمند.

3( در دنیــای مجــازی حداکثــر تمرکــز آدمــی، بــه اشــارت و لمــس انگشــت یکــی از دســتان مــان اســت! یعنــی: ســرعت بــاال، ســیالی و زمــان 
محــدود و بنابرایــن مطالــب کوتــاه بهتــر پاســخ مــی دهــد.

۴( همچون دنیای واقعی »مدیریت زمان« یک ضرورت برای فضای مجازی ست.
متاســفانه اکثــر کاربــران در طــول شــبانه روز و در هــر موقعیتــی مطلــب خــود را بارگــذاری میکننــد! در حالیکــه کســی در رختخــواب اســت! 
فــردی دیگــر در پشــت میــز کار، آقایــی در حــال رانندگــی! و خانمــی در کنــار خانــواده، همــه در کافــی در هــم تنیــده بــه بحــث و جــدل 

و گفتگــو مشــغولند! 
غافل از آنکه هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد..!

۵( در فضــای مجــازی در عــرض ثانیــه ای، هــزاران مطلــب بــی ســند و مــدرک در حــال پخــش اســت و کســی هــم مســئولیت آنــرا قبــول 
نمــی کنــد!

مراقب باشیم ما نیز به اشاعه بیشتر »شایعه«  دامن نزنیم!
6( شــکل و محتــوی پســت هــای دنیــای مجــازی، منجــر بــه یــک ادراک منســجم و مفهــوم از موضــوع نمی شــود. بلکــه مجموعــه ای از مطالــب 
مجــزا و ناهماهنــگ در کنــار یکدیگــر قــرار می گیــرد کــه نمی توانــد دیــد کلــی فراگیــر و علمــی را بــه کاربــران بدهــد و در ایــن مــورد مطلقــا 

بــا »کتــاب« قابــل مقایســه نیســت.
۷( گاهی سکوت در گروه، بهترین شکل پاسخ است.

8( گاهی الزم است که خود را در شرایط گوینده یا نویسنده گذاشت تا با همدلی گفتگو ادامه یابد.
9( یاد بگیریم که در مورد هر موضوعی اظهارنظر نباید کرد و ارائه نظر و پست قاعدتاً بر اساس نظر کارشناسی باشد.

۱۰( برخی چالش های گفتگوهای مجازی عبارتند از:
- وجود اطاعات غلط و گمراه کننده.

- اعتیاد آوری.
- عدم تحرک و بروز مشکات جسمی و روانی.

- بروز هیجانات زیاد و استرس ناشی از آن.
-  بی حوصلگی و اشکاالت اجتماعی ناشی از ضعف تعامل با افراد در جامعه.

- سرعت باالی دنیای دیجیتال بطور کلی سبب گردیده است تا تمرکز و اندیشه ژرف در افراد دچار نقصان شود.
-  تشدید پرخاشگری.

-  فرو رفتن در دنیای مجازی و فاصله گرفتن با دنیای واقعی و طبیعت.

دکترعلیرضاسفیدچیان

سوادرسانهای
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 @anjomaneslammi                     Anjomaneslami_hmd                  راه های ارتباطی        
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