
ُاوووه خاک...

گروهی از پرستوهای مهاجر که به مادر غریبان عالم، حضرت زهرا)س(، اقتدا کردند و رفتند، تا این روزها سربلند برگردند.
و به امید اینکه به عالم پرستوهای غریب وارد شویم... »که غریبان جهان شهره ی آفاق ترند«.

بود؛  احمد  اسمش  للـه گانی|  محمدرضا 
بود  بابام  رفیق  باباش  برق.  رشته  اول  شاگرد 
بهخاطر همین احمد شد راهنمای روزهای اول 
دانشگاه. همون روز اول ورود احمد پرسید درس 
فیزیک1،   کردم:  ردیف   هم  من  داری؟  چی 
ریاضی1،  زبان، معارف، آز فیزیک و... . یکیشم 
یادم نمیاومد؛ درست مثل االن! خالصه با ذوق 
باالی  راحت  معدلت  خوبه  خیلی  گفت  خاصی 
1۸ میشه منم جوگیر گفتم آره بیشتر هم میشه 
اینجا  معدلم  بود  بود 1۸  کتاب  تا  دبیرستان 1۵ 
بعدا  حرفمو!   ندم  کش  میشه...  بیشتر  حتمًا 
میرفت  مطالعه  سالن  اونقدی  احمد  فهمیدم 
اصاًل  رفت!  می  یادش  اتاقشو  شماره  گاهی  که 
میخوابه  شب  دو  شب  سه  از  میگفتند  رفیقاش 
که درساشو جمع و جور کنه. معدلش هم تقریبا 
1۸.۵ بود؛ لیسانسشو با موفقیت تموم کرد. االن 
داره   ۸۶ مدل  یشمی  آردی  با  شکر  را  خدا  هم 

تازه  نیست!  عیب  که  کار  میکنه...  مسافرکشی 
آدم با معدل 1۸ راننده باشه بهتره یا با سیکل؟؟؟

اوووه خاک...
 وقتی قصه احمد رو برای بچهها تعریف میکنم 
چیزی.  همچین  یه  یا  خاک..((  اوووه   (( میگن: 
نمیگرفتم شاید  منظورو خیلی خوب  اول هم  از 
که  ما  سر  تو  خاک  اوووه  اینه:  منظورشون 
لیسانس رو با معدل 1۲ گرفتیم اون هم تو 1۲ 
ترم... اونقدر درس افتادیم که انگار زشته یه ترم 
هیچی نیفتیم! ببخشید ببخشید یه لحظه اشتباه 
شد؛ اونقدری انداختنمون که زشته انگار یه ترم 
عجیبه  واقعًا  چسبید.  دلم  به  حاال  نندازنمون... 
دانشجو میره درسشو میخونه و امتحانو مینویسه 
و مطمئن میره خونه که نمره خوب گرفته، 1۵ 
روز بعد از اتمام امتحانات ساعات آخر که قراره 
سیستم قفل شه استاد یه ۸ و 9 شیک بهش میده 

که ...! مادر بگرید!

مشاورَمن بر وزن سوپرمن...
میکنه  حساب  معدلشو  شخصا  که  دانشجویی   
معدلش  یهو  بعد  میشه؛   1۷ کِفش  یا   1۸ میشه 
میشه ۸ ! طبیعتا ضربه روحی دردناکی میخوره... 
و اینجاست که مشاور دانشگاه همچون قهرمانی 
عمل  وارد  استریپ  کمیک  کتب  قهرمانان  از 

میشه ! 
* ابتدا در اتاق را زده و آن را باز میکند؛ سپس 
با ذکر نام خدا خود را معرفی میکنند که: سنتی 
مکث  اندکی  اینجا  در  خوابگاه؛  مشاوره  هستم 
در  جمعیت  نفر   ۲۵ با  اتاقی  از  صدا  میکند. 
نمیآید! پس لبخند ریزی میزند و آرزوی موفقیت 
و  میبندد  آهسته  را  اتاق  درب  میکند.  روزافزون 

میرود تا ترم بعد ! و دخانیات میشود درمان درد
 ادامه در صفحه بعد

کد: 612کد: 611

نشریه حاوی اسماء متبرکه است، حفظ آن بر عهده خواننده می باشد.

این شماره نشریه تقدیم می شود به: شهدای گمنام

برنده های تیتر آزاد اندیشی5

گهی پشت به ملت گهی 
ملت به پشت!

شاهسواری

دانشگاه یــ  سبـ ز  د

طــرح  از  حمایــت  تــداوم  راســتای  در 
دانشــگاه ســبز در ســال جدیــد، ایــن 
تیــراژ  در  میثــاق  نشــریه  از  شــماره 
ــما  ــیده اســت. از ش ــاپ رس ــه چ ــن ب پائی
خواهشــمندیم بــه منظــور ادامــه ایــن 
ــریه آن را در  ــه نش ــس از مطالع ــد پ رون
ــد! ــرار دهی ــر ق ــجویان دیگ ــار دانش اختی

به عمل کار برآید
 به سخنرانی نیست!

2 قصۀ پول اضافی 

3 سین جیم 3

در این شماره نشریه می خوانید:

3 آیا مشكل فقط عرقچین
 است؟

3 وصــف الَعیشــنا  !

4 مثبت + رسانه) ضرورت سواد رسانه ای (

4 روت کراش دارم!
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صرفــا جهــت اطالع!

صــادق قرقچیــان| جزیرهــای را بــا جمعیــت ۳ 
نفــر در نظــر بگیریــد. کل پــول در جزیــره کــه در اختیــار 

افــراد اســت، برابــر بــا ۶ واحــد و کل تولیــد در 
جزیــره نیــز برابــر با ۶ ســیب اســت 

)پــس تعــداد ســیبها یــا 
ــد  ــان تولی هم
تعــداد  بــا 

واحدهای 
برابــر  پــول 

ــدام از  ــت(. هرک اس
ــره حداقــل  ــراد جزی اف

1 واحــد پولــی دارنــد. 
ــد  ــراد میتوانن ــا اف ــا اینج ت

ــول  ــد پ ــت 1 واح ــا پرداخ ب
1 ســیب داشــته باشــند. در 

حالــت صحیــح افــراد بایــد بــا کار 
ــش  ــیبها را افزای ــداد س ــالش تع و ت

دهنــد و در قبــال آن واحدهــای پولــی 
ــود. ــه ش ــد اضاف ــا تولی ــب ب متناس

حــاال فــرض کنیــد بــه هــر دلیلــی حجــم 
ــر شــود. در ایــن  ــار افــراد دو براب ــول در اختی پ

ــد  ــدد خری ــه درص ــه هم ــا ک ــت از آنج وضعی
ســیب )کاالی موجــود در جزیــره( برخواهنــد آمــد؛ 

قیمتهــا دو برابــر خواهــد شــد؛ یعنــی قیمــت هــر ســیب 
ــه دو افزایــش خواهــد یافــت. ب

در مثالــی دیگــر فــرض کنیــد، بــه جــای اینکه ایــن پول 
بــه شــکل متناســب بیــن افــراد توزیــع شــود، روزی یــک 
ــرده و  ــدا ک ــی پی ــد پول ــره 1۲ واح ــای جزی ــر از اعض نف
همــراه خود بــه جزیــره آورد. فــرد جدید بهراحتــی میتواند 
همــه ســیبها را بخــرد و دیگــر ســیبی بــرای بقیــه افــراد 
باقــی نمیمانــد، پــس قیمــت ســیبها بــاال میــرود و از یک 
واحــد بــه ازای هــر ســیب بــه ۳ واحــد بــه ازای هرســیب 
میرســد. ) باتوجــه بــه اینکــه کل واحدهــای پولــی بــه 1۸ 
رســیده اســت ( در حالــت قبــل افــراد هــر کــدام حداقــل 

 ادامه در صفحه یک
دانشجویان مشروطه خواه !

واکاوی الكی...
خوب بذارید تا اینجا مواردی از مشکالت دانشجو 
انتظار  آینده داغونی که در  اواًل  بررسی کنیم؛  را 
و  دانشجوست  خود  مقصر  طبیعتا  دانشجوست؛ 
ندارد.  آموزشی  نظام  و  مملکت  به  ربطی  هیچ 
دانشجوجان میخواستی در کشور دیگری به دنیا 
بیایی که هم کارت جور باشه هم بارت؛ چه کسی 
درسهای  ثانیا  کسگم!  بزایندت  اینجا  بود  گفته 

دانشجوست؛ شما  تمامًا  اینجا هم مقصر  افتاده... 
تصور کنید از پنج درس با چهار نمره باالی 1۷ 
یکی را با ۸ بیفتی! خوب معلوم است که اشکال از 
استاد نیست! مشکل خودتی که کم خوندی؛ دندت 
نرم بخون نمرتو بگیر! ثالثا سیگاری شدن دانشجو 
چکار داره به دانشگاهش آقاجان؟ دانشگاه مشاور 
میکنه  رسیدگی  تفریحات  به  هم  مدام  گذاشته، 
نصب  لباسشویی  ماشین  امسال...  همین  مثال 
کردن با این امکان که خانمی با صدای دلنشینش 
اعالم کند: )) پایان شستشو... در را باز کنید(( و 
دانشجو با ذوق در را باز میکند و کسی نیست... 

این همه امکانات برای سرگرمی و تفریح چرا باید 
سیگار کشید؟

نتیجه گیری الكی 
خودتان  سر  زیر  مشکالت  کل  که  دیدید  خوب 
است! و دیگر به هیچ سازمان و ارگانی، اعتراض 
و انتقادی ولو سازنده نکنید... مرسی اه. خالصه با 
این وضعیت که بر حال ما حاکم است نفهمیدیم 
ولی حکمًا  یا هر چی!  بود  دوستان خاک  منظور 

باید گفت که ما هم به خاک رفتیم !

عكس نوشتــــ

ــزد:  ــگاه ی ــای دانش ــور خوابگاه ه ــس اداره ام رئی
بیــش از ۸ هــزار نفــر مســافر نــوروزی در دانشــگاه 

یــزد اســكان یافتنــد.

ــان  ــال میزب ــوروز امس ــزد، ن ــگاه ی ــای دانش خوابگاه ه
۸ هــزار مســافر و گردشــگر نــوروزی بودنــد.

فرهادی آغازگر است!

ــه  ــوان »هم ــا عن ــادی ب ــر فره ــم اصغ ــن فیل جدیدتری
ــاردم  ــر ب ــروز و خاوی ــه ک ــازی پنه لوپ ــا ب ــد« ب می دانن
ــن ۲۰1۸  ــم ک ــنواره فیل ــه جش ــم افتتاحی ــوان فیل ــه عن ب

ــد. ــاب ش انتخ

یــزد در مســابقات  دانشــجویان دانشــگاه 
رباتیــک کشــوری افتخــار آفریدنــد.

ــن دســتاورد  انجمــن اســامی دانشــجویان ای
علمــی را بــه ایشــان تبریــک عــرض می کنــد.

ترامپ در حال مقدمه چینی جنگ هسته ای 
است

برای  ترامپ  تصمیم  از  آمریکایی  پایگاه  یک 
خبر  هسته ای  تسلیحات  ساخت  بودجه  افزایش 
داد و نوشت این اقدام ترامپ احتمال وقوع جنگ 

هسته ای را تشدید می کند.

1 واحــد پولــی داشــتند و میتوانســتند همهی افــراد جزیره 
ــا  ــند ام ــته باش ــیب داش ــل 1 س حداق

ــط  ــت فق ــن وضعی در ای
شــخصی کــه واحدهــای پولــی جدیــد 
پیــدا کــرده اســت میتوانــد ســیب داشــته باشــد و 
ممکــن اســت بقیــه افــراد دیگــر تــوان خریــد ســیب را 
نداشــته باشــند. یعنــی در صورتیکــه پــول پیــدا شــده بــه 
صــورت نامتناســب توزیــع شــود نه تنهــا قیمتهــا افزایش 
خواهــد یافــت بلکــه توزیــع منابــع نیــز بــه نفــع افــرادی 
تغییــر خواهــد کــرد کــه بــه ایــن پــول دسترســی داشــته 

انــد. 
بــا توجــه بــه ایــن مثــال فرضــی حــاال وضعیــت کشــور 

خودمــان را در نظــر بگیریــد: 
ــی در  ــم نقدینگ ــزی حج ــک مرک ــار بان ــاس آم ــر اس ب
شــهریورماه ســال 1۳9۲ برابــر بــا ۵۰۶ هــزار میلیــارد بوده 

اســت.
نقدینگــی یا همــان واحدهــای پولــی در جزیــره خودمان، 

قصۀ پول اضافی 
کد: 622کد: 621

ــکوکات در  ــکناس و مس ــوع اس ــا مجم ــت ب ــر اس براب
دســت مــردم )پــول( + ســپردههای دیــداری ) پــول ( + 
ســپردههای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت ) شــبه پــول ( 
بانــک مرکــزی در آخریــن گــزارش خود حجــم نقدینگی 
را در آذرمــاه 1۳9۶ برابــر بــا 1۴۴۵ هــزار میلیــارد اعــالم 

کــرده اســت.
بخــش عمدهــای از نقدینگــی بصورت شــبه پول اســت. 
بــر اســاس آمــار بانــک مرکــزی میــزان شــبه 
پــول از ۳9۶ هــزار میلیــارد در ســال 
هــزار   1۲۷1 بــه   1۳9۲
میلیــارد در ســال 

 1۳9۶
رسیده 

است. 
بخشــی از ایــن 
ــی را  ــش نقدینگ افزای
میتــوان بــه نرخهــای باالی 
بهــره در ۵ ســال گذشــته نســبت 
داد )در ایــن دوره فعالیــت اقتصــادی 
بازدهــی کمتــری داشــته و عمــده فعالیتهای 
اقتصــادی بــه داللــی و ســپرده بانکــی اختصاص 
ــا توجــه بــه توزیــع نامتناســب  یافتــه اســت(. حــال ب
ــن  ــت اندکــی کــه ای ــد جمعی ــی فــرض کنی ــع مال مناب
منابــع مالــی عمدتــاً نــزد آنهــا متمرکــز اســت، تصمیــم 
بگیرنــد تــا ایــن نقدینگــی را به ســمت بازارهــای مختلف 
حرکــت دهنــد. بخــش کوچکــی از این نقدینگــی میتواند 
هــر بــازاری را منفجــر کنــد. در هفتههــای گذشــته بــه 

ــم. ــوده ای ــر ب ــن ام ــاهد ای ــوح ش وض
درحالیکــه در هفتههــای گذشــته شــاهد افزایــش قیمــت 
ــره را  ــرخ به ــبه ن ــک ش ــت ی ــم، دول ــکه و دالر بودی س
ــا  ــا ب ــه ۲۰ درصــد میرســاند ت ــا ۵ درصــد افزایــش و ب ب
جــذب نقدینگــی جلــوی بــی ثباتــی در بــازار را بگیــرد و 
تــا حــدودی هــم در کوتاهمــدت موفــق خواهــد شــد؛ امــا 
در اصــل التهــاب و بحران بــا افزایش نامتعــارف نقدینگی 
رخ خواهــد داد. ایــن افزایــش غیــر متعــارف نقدینگــی که 
ــه  ــدون توجــه ب ــره ب ــول در جزی ــردن پ ــدا ک ــان پی هم
میــزان تولیــد کاال و خدمــات اســت بعدهــا ماننــد همــان 
جزیــره خودمــان باعــث افزایــش قیمــت و تــورم شــدید 

خواهــد شــد.

آرمان/اصالح طلب/ دلواپسان خواهان فیلترینگ!

مسئوالن  متعدد  مشاوران  طلب/  آفتاب/اصالح 
مختلف به معضلی در سیستم اداری کشور تبدیل 

شده است.

داد:  خبر  زرتشتیان  نماینده  ابتكار/اصالح طلب/ 
احتمال لغو حکم سپنتا نیکنام توسط دیوان عدالت 

اداری

گرداب  در  بانکی  نظام  طلب/  تجارت/اصالح 
اقتصاد دستوری

جوان/ اصولگرا/ حیدرالعبادی: بغداد هرگز اجازه 
نخواهد داد ناتو یا هر کشوری از خاک عراق علیه 

ایران استفاده کند.

خراسان/اصولگرا/ سوزوکی سوار می شویم و از 
کاالی ایرانی حمایت می کنیم!

از مردم  تلویزیون دهه ها  روزان/اصالح طلب/ 
عقب تر است.

شرق/اصالح طلب/  وزیر امور خارجه، محمدجواد 
اتحادیه  و  ایران  رابطه  تسهیل گر  برجام  ظریف: 

اروپاست.

کودکان  جدید  تنبیهات  اصالحات/  صدای 
در مهدهای کودک، تولد سیاه چاله ها!

آمریکا  جدید  بهانه جویی  طلب/  کلید/اصالح 
برای لغو قرارداد بوئینگ با ایران

 ۲1 سود  نرخ  بازگشت  کیهان/اصولگرا/ 
درصدی به بانک ها

جوان/اصولگرا/  رژیم صهیونیستی باید مجبور 
به عقب نشینی تا نقطه زوال شود.

همدلی/اصالح طلب/کش دالر! چشم بازار

بین المللی  آژانس  مدیرکل  طلب/  ایسنا/اصالح 
خود  فصلی  گزارش  تازه ترین  در  اتمی  انرژی 
درباره اجرای برجام بار دیگر اعالم کرد که ایران 

به تعهداتش پایبند بوده است.
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وصف الَعیشــنا  !سین جیم قسمت سوم
کد:631

کد: 651
کد: 632

کد: 652

هم  م.  شرایط  این  احمدی| در  سیدایمان 
اتاقی ج. برایش از اثرات شگفت آور سیگار در فراموشی 
مشکالت و آرامش خیال می گوید. ج. که از اول ترم 
در مقابل این پیشنهاد ایستادگی می کرد باالخره تسلیم 
می شود. بعد از آن ج. حس می کند انگار معجزة م. 

برایش جواب می دهد...
ــز  ــواده اش نی ــه خان ــود ک ــری ب ــین. تک دخت س
همــراه او راهــی شــهر محــل تحصیلــش شــدند. 
ــار  ــت فش ــدید، س. را تح ــرل ش ــا کنت ــواده ب خان
ــی  ــرای رهای ــین. ب ــرانجام س ــد و س ــرار می دهن ق
از ایــن مشــکل بــا پســری بــه نــام عیــن. دوســت 
ــتی  ــن دوس ــود را از ای ــدف خ ــین. ه ــود. س می ش
ازدواج می بینــد و در تمــام لحظاتــی کــه بــا عیــن. 
یــاد  از  را  ناراحتی هــا  ســپری می کنــد همــة 

محمدرضــا زائــری| یکــي از بزرگتریــن 
فکــري،  مشــکالت  و  معرفتــي  اختــالالت 
ــاي  ــه نماده ــان ب ــن انس ــدن ذه ــدود ش مح
ــور  ــي و ام ــایل اساس ــت از مس ــري و غفل ظاه

ــت! ــي اس باطن
بدیــن ترتیــب هــر کســي بــر اســاس تلقي هــاي 
محیــط  از  ذهنــي  دریافت هــاي  و  عرفــي 
پیرامــون خــود بــر روي برخــي نشــانه ها تمرکــز 
ــا  ــاس رویکرده ــل و اس ــد و از اص ــدا مي کن پی
ــي  ــه جای ــود و کار ب ــل مي ش ــا غاف و محتواه
مي رســد کــه حقیقــت قــرآن را در امــام زنــده و 
ــرآن کاغــذي ســر  ــا ق ــي ب ــد ول حاضــر نمي بین

ــورد! ــب مي خ ــزه فری نی
و  نمادهــا  بعضــي،  گاه  هــم  مــا  روزگار  در 
ســر  روي  عرقچیــن  ماننــد  نشــانه هایي 
ــفید  ــا س ــس ی ــک عک ــه ی ــر در گوش ــک نف ی
پوشــیدن همســر متوفــی در هنــگام تشــییع 
ــودن  ــودي ب ــانه هاي یه ــوان نش ــازه را به عن جن
ــح  ــکار و صری ــار آش ــا رفت ــد ام ــي مي کنن تلق

نمي بیننــد.  دیگــران  از  را  صهیونیســتي 
صهیونیســت ها  امــروز  اگــر  آیــا  به راســتي 

می بــرد. امــا یــک نکتــه ســین را نگــران می کنــد 
کــه عیــن. تمایلــی بــرای ازدواج نداشــته و بــه دنبال 
ــاه از دوســتی  ــت اســت. حــدود دو م دوســتی موق
ســین. و عیــن. می گــذرد، عیــن. کــه در ایــن مــدت 
حســابی از عواطــف و احساســات ســین. بهــره برده 
اســت کم کــم خســته می شــود، دیگــر زمــان 
ــان  ــد و در هم ــا ســین. ســپری نمی کن ــی را ب قبل
ــدارد  ــه او ن لحظــات انــدک هــم توجــه قبلــی را ب
و دیگــر از جمــالت عاشــقانه اش بــه ســین. خبــری 
ــل  ــر از قب ــار پژمرده ت ــن ب ــه ای ــین. ک ــت. س نیس
شــده اســت، روزهــا را بــا تلخــی و دل شکســتگی و 
شــب ها را بــا اشــک و اضطــراب ســپری می کنــد. 
ســین. کــه افســرده و پریشــان اســت بــه یــاد دوران 
لذت بخــش دوســتی اش، تنهــا بــه پــارک و ســینما 
مــی رود تــا شــاید حالــش بــا خاطره بــازی آن 
دوران بهتــر شــود. عصــر پنــج شــنبه اســت، هــوا 
هــم مثــل قلــب ســین. دلگیــر اســت، بعید نیســت 
کــه بــاران شــدیدی ببــارد. کافی شــاپ روزگار، 
همــان وعــده گاه همیشــگی ســین. و عیــن اســت. 

ــد مــا آن هــا را  ــر ســر نگذارن دیگــر عرقچیــن ب
ــد:  ــًا مي گویی ــم پنداشــت؟ قطع مســلمان خواهی
ــت ها کاله و  ــا صهیونیس ــا ب ــکل م ــر، مش خی

ــت!  ــاس نیس لب
ــار  ــا رفت ــکل م ــت! مش ــا شماس ــق ب آري، ح
و خــوي صهیونیســتي اســت کــه یهــود را 
»شــعب اهلل المختــار« یعنــي قــوم برگزیــده 
ــد  ــه خداون ــي ک ــران را مردمان ــد و دیگ مي دان
ــت.   ــرده اس ــق ک ــود خل ــه یه ــت ب ــراي خدم ب
وقتــي ایــن تفکــر و بــاور تئوریــزه مي شــود بــه 
طــور طبیعــي نــه تنهــا هــر تجــاوز و اشــغالگري 
ــه  ــد، بلکــه ب ــه مي کن ــم و ســتمي را توجی و ظل
ــي  ــاب دین ــگ و لع ــوق دیگــران رن ــع حق تضیی
ــه  ــرعي ب ــه ش ــد و آن را وظیف ــي مي ده و اله

شــمار مــي آورد. 
اگــر کســي  اســت:  ایــن  پرســش  اکنــون 
عرقچیــن بــر ســر نگذاشــت امــا خلــق و خــوي 
صهیونیســتي داشــت و دیگــران را باطــل و فقــط 
خــود را حــق پنداشــت و بــه خــود اجــازه داد هــر 
گونــه مي خواهــد دربــارة مــال و جــان و آبــروي 
دیگــران تصمیــم بگیــرد و رفتــار کنــد، چــه قــدر 

معمــاری چوبــی و عطــر عود مخصوصش همیشــه 
برایــش دلنشــین بــود. ســین. وارد کافــه می شــود، 
چشــمانش از صحنــه ای کــه می بینــد پــر از اشــک 
می شــود؛ معمــاری چوبــی آنجــا گویــا کریه تریــن 
ســازه دنیــا و عطــر عــود، منزجرکننده تریــن عطــر 
ــی  ــری روی صندل ــراه دخت ــن. هم ــت. عی دنیاس
ــه  ــین. ک ــدد. س ــا او می خن ــقانه ب ــته و عاش نشس
صــدف احساســاتش را بــه رایــگان در اختیــار عیــن. 
ــش  ــران رهای ــی اآلن درد خس ــود، گوی ــته ب گذاش
نمی کنــد. از کافــه بیــرون می زنــد، ایــن بــار 
ــربچه ای  ــد، پس ــری می بین ــور دیگ ــمانش ج چش
ــه  ــش را ب ــد و پاکت ــتنی اش را گاز می زن ــه بس ک
ســطل آشــغال پرتــاب می کنــد، مــردی کــه کاغــذ 
ســاندویچش را مچالــه می کنــد و دیگــری کــه بــا 
ــن  ــد؛ همــة ای ــه می کن ــه ســیگارش را ل پایــش ت
صحنه هــای عــادی انــگار دارنــد بــه ســین. مطلبی 
ــا ســیل اشــک های  ــد، آمــوزه ای کــه ب را می آموزن
ــه در شــدت  ــراه اســت، اشــک هایی ک ــین. هم س

ــود... ــده نمی ش ــاران دی ب

ــلمان دانســت؟ ــن کســي را مس ــوان چنی مي ت
واقعیــت تلخــي کــه نمي تــوان انــکار کــرد 
ــتیم؛  ــور هس ــه دیکتات ــا هم ــه م ــت ک ــن اس ای
ــي  ــور بیرون ــروز و ظه ــزان ب ــط می ــه! فق هم
ــه تناســب  ــي ب ایــن خودمحــوري و دیکتاتورمآب
شــرایط و موقعیــت و امکانــات مــان فــرق 

! مي کنــد
ــزا  ــش ناس ــه داع ــه ب ــان ک ــان زم ــت هم درس
نازي هــا  و  فاشیســت ها  از  و  مي گوییــم 
ــه در  ــع هم ــم، همان موق ــار مي کنی ــراز انزج اب

ــم. ــر داری ــش و هیتل ــان داع درونم
حتــی بســیاري از کســاني کــه مدعــي لیبرالیســم 
و آزادي هــاي اجتماعــي هســتند ممکــن اســت 
بــه راحتــي مثــاًل بــه پســر جوانــي کــه در یــک 
ــري  ــا دخت ــد ی ــي عــزاداري مي کن ــأت مذهب هی
کــه حجــاب شــرعي کامــل دارد، اهانــت کننــد!    
ــه اســم و رســم مان چیســت  ــد ک ــرق نمي کن ف
ــن  ــم ای ــم، مه ــري داری ــکل و ظاه ــه ش ــا چ ی
اســت کــه بپذیریــم ســهم مــا بــا ســهم دیگــران 
برابــر اســت و همــة مــا بنــدگان خداوند هســتیم. 
امــا وقتــي بــه هــر دلیــل و بــا هــر توجیــه، براي 
ــل  ــران قائ ــش از دیگ ــي بی ــهم و حق ــود س خ
شــدیم آن موقــع مصیبت هــا و گرفتاري هــا 
ــرک آمیز  ــاي ش ــود و دیکتاتوري ه ــروع مي ش ش

ــرد.  ــي شــکل مي گی ــام اله ــر نظ در براب
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با اجنه و سر زجاج را یاد بگیرد اما اتفاقاتی برای او می افتد که در طول داستان مجبور می شود هفت جن را که بعضی از آنها بسیار قدرتمند هستند 

از بین ببرد.
شخصیت پردازی های داستان نیز بسیار خوب از آب درآمده و توصیفات مناسب و پیرنگ عاشقانه ی داستان نیز ما را کمی از فضای کشت و کشتار 
اجنه دور می کند! نویسنده در شخصیت پردازی راوی داستان او را بسیار قدرتمند نشان می دهد که در نگاه اول شاید کمی در ذوق مخاطب بزند 
اما به نظر، نویسنده سعی می کند قدرت بسیار زیاد انسان ها نسبت به اجنه و مدعیان دروغین علوم غریبه را ثابت کند که از این زاویه موفق عمل 
کرده است.                                                                                                                                      نویسنده: امید کوره   چی

عكس نوشتــــ

علی کلینی|من بشخصه نمیدونم آدم خوشبخت 
که  آدمی  میدونم  خوب  خیلی  اما  شکلیه؛  چه 
خوشبخت نیست میتونه چه شکلی باشه! آدمی که 
خوشبخت نیست، میتونه شکل کسی باشه که تموم 
سهمش از کل مملکتش یه )یک عدد!( ۴۵ هزار و 
پونصد تومنه. بهش گفتن که مملکت اسالمیشون به 
این مبلغ نیاز داره و بیا از این ۴۵ هزار و پونصد هم 
بِگذر... اونم میگذره برای اسالِم مندرآوردی اینها... 
بعد میبینه مملکت اسالمِی »یه عدهای« معادل پول 
اون و چند هزار نفر دیگه رو فقط میده به یه مدیرش!

آدمی که خوشبخت نیس اونیه که تو حکومت قبل 
چرا؟! چون  این حکومت طاغوتیه!  میگفتن  بهش 
ارث  رو  مملکت  دارایی  چون  میکنه...  فساد  دربار 
باباش میدونه... چون خودشو صاحب مردم میدونه... 
چون مردمو تو فقر نگه داشته و خودش تو نیاوران و 
سعدآباد داره زندگی میکنه. باز بهش گفتن تو قرآن 
رفت  وقتی  اون هم  با طاغوت جنگید.  باید  اومده 
بجنگه؛ ساواک گرفتش و تا دم مرگ کتکش زد. بعد 
هم که نظام عوض شد، بهش گفتن باز برو جنگ 
برگشته  رفته. حاال  اونم  از اسالم دفاع کن؛  برادر! 
میبینه همونا که اون حرفا رو میزدن تو نیاوران و 
سعدآباد هستن. بنده خدا نمیدونست جماران کجاس! 
فکر میکرد یه محله فقیرنشین تو تهرانه! حاال که 
نیاورانه!   از  باالتر  کَم  یه  جماران  میبینه  برگشته 
میبینه همون فسادها میشه... همون دزدیها میشه... 
همون اختالف طبقاتی هست... اما حاال همون »یه 
عدهای« ها تفسیر میکنند که این اختالف طبقاتی 
بخاطر اینه که خدا روزی بندههاش رو متفاوت قرار 
میده. پس بعضیها باید زیاد بخورن؛ اصال اینو خدا 

خواسته!
من متوجه شدم آدمی که خوشبخت نیست، خیلی 
نیس.  شیک  لباساش  خیلی  نداره.  قشنگی  شکل 
خاکی و گچیه! موهاش از فرط عرق کردن بخاطر 
کار تو برق آفتاب به هم چسبیده و بوی تنش خوش 
نیس. لوازمش مارک و برند نیست، نه به این خاطر 
که بیعرضه و الابالیه... نه! اتفاقا میبینه کنار سفره 
خالی خانوادهش یه دنیا آرزو چیدن و فهمیده که »یه 
عدهای« ها وقتی میفهمن »آدم« هستی بهت گندم 
نشون میدن! اینهایی که سهمشون خوشبختی نبود، 
فقط سکوت کردند به احترام اسم اسالم. اسالمی 
که دیگه بوی عدل علی )ع( و رحمت محمد )ص( 

رو نمیده!
عارش  بچهش  دختر  نیست،  که خوشبخت  آدمی 
میشه یه بار باباشو بیاره مدرسه یا بگه این بابامه! 
چون تو مدرسه حکومت اسالمِی این »یه عدهای« 
بابات  که  اینه  میپرسن  ازش  که  سوالی  اولین  ها 
چیکارس؟ و از اونجایی که مشاغل رو در حکومت 
اسالمیشون به افراِد دارای شایستگی ژنی میدن، کاْر 
باکالسها به همونا که سِر سفره بودن و خوِن رنگی 
و ژِن برتر و آیکیوی باال داشتند، رسیده. این دوست 
ما هم سهمش شده کارگری ساختمون. کارگری 

ساختمون همونا! همون »یه عدهای« ها !
آدم  یا  دیدین  خوشبخت  آدمای  که  اونایی  حاال 
خوشبختی هستین! من جهمنو بهتون نشون دادم. 
اگه میشه لطف کنین شما هم یک کم بهشت زو 
نصف  العیش  وصف  میگن  چون  بدین.  ما  نشون 

العیش....یاعلی!

پ.ن: زمان نوشتن این متن ۲ ساعت مونده به سفریه 
که اگه ریا نباشه قراره داخلش از کارآمدی نظامی 
یه  مزاج  به  بودنش  اسالمی  اصل  که  بشه  بحث 
عدهایها خوش نیومد و همون »یه عدهای« ها بعد 
از کلی عرق خور... ببخشین! ریختن!، نظام اسالمی 
رو مال خودشون کردن! یعنی نظام اسالمِی همون 
»یه عدهای« ها! اینکه نظام جدیِد حاکم بر کشور 
چقدر تونسته مردمشو تو این ۴۰ سال! خوشبخت 

کنه، موضوع اصلی سفر بود!

»الجبیر« وزیر خارجه سعودی مدعی شد: 
بزرگترین خطر در منطقه و شاید در  ایران 
الجبیر  گزارش،  این  اساس  است.بر  جهان 
مردم  علیه  کشورش  جنایتهای  به  اشاره  بدون 
یمن  در  برای جنگ  ریاض  یمن گفت:  دفاع  بی 

تاش نکرده است

پر تصادف ترین استان ها

فارس،  های  استان  ناجا  راهور  پلیس  رییس 
کرمان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، خوزستان 
و خراسان رضوی را پر تصادف ترین استان های 

کشور در ایام نوروز معرفی کرد

دختــر بهایــی مقیــم آمریــكا، یوتیــوب را بــه 
گلولــه بســت!

نســیم اقــدم فعــال حقــوق حیوانــات، گیاهخــوار، معتــرض بــه دیــن 
اســالم و عــدم رعایــت حقــوق زنــان در ایــران پــس از حملــه بــه 
ــر از  ــه نف ــودن س ــی نم ــرکت YouTube و زخم ــاختمان ش س

کارکنــان ایــن شــرکت، خودکشــی کــرد.

آیا مشكل فقط عرقچین است؟
کد: 642کد: 641



نشریه میثاق| شماره ششم، هفته دوم اسفند ماه 96 4

صاحب امتیاز:  انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه یزد *مدیر مسئول: سید محمدرضا  طباطبائیان*سردبیر:  علی جویافر*ویراستار:  مریم مصاحب *طراح و صفحه آرا:  هادی بیگدلو

 Media( علیرضــا  ملكی|ســواد رســانه ای
ــی اســت  ــای یادگرفتن Literacy(، توانایی ه
ــل و  ــه، تحلی ــه مهــارت دسترســی، تجزی کــه ب

ــاره دارد. ــانه ای اش ــای رس ــواع پیام ه ایجــاد ان
ســواد رســانه ای در جهــان بحــث تــازه ای 
نیســت امــا بــه همــان انــدازه کــه ایــن مفهــوم 
در جوامــع غربــی آشناســت، در کشــور مــا 

موضوعــی جدیــد بــه شــمار می آیــد.
ــی  ــبتًا خوب ــانه ای نس ــواد رس ــه س ــرادی ک اف
داشــته باشــند، رابطه هــا و اهــداف مهــم و 
پیچیــده ای را از انــواع رســانه ها )تلوزیــون و 
ــالوه  ــد. ع ــت و ...( درک می کنن ــو و اینترن رادی
ــر ایــن، آن هــا می تواننــد رســانه های مســتقل  ب
ــکل گیری  ــود را در ش ــش خ ــد و نق ــاد کنن ایج

ــد.  ــش بگذارن ــه نمای ــانه ب ــگ رس فرهن
در ابتــدا بایــد بررســی کنیــم ضــرورت فراگیــری 
ــی  ــن توانای ــا ای ــت؟ ی ــانه ای چیس ــواد رس س
ــه  ــم چ ــن مه ــا ای ــد؟ ی ــا می آی ــه کار م ــه چ ب

ــی دارد؟ ــی را در پ مزایای
ــه  ــید ک ــته باش ــر داش ــوع را در نظ ــن موض ای
ــن  ــه بهتری ــد ب ــان بای ــت و انس ــت طالس وق
ــی  ــد، یعن ــتفاده کن ــود اس ــان خ ــورت از زم ص

برنامه ریــزی کنــد 
ــت  ــه در فالن وق ک
از  بخوانــد،  درس 
ایــن ســاعت تــا آن 
ــتراحت  ــاعت اس س
اینکــه  یــا  کنــد 
زمــان  از  بخشــی 

خــود را بــه رســانه ها اختصــاص دهــد.
ــن  ــت بدی ــرح اس ــکل مط ــک مش ــا ی در اینج

ــرای  ــادی ب ــبتًا زی ــان نس ــا زم ــه م ــرح ک ش
ــرای  ــم. ب ــانه ها نداری ــه رس ــاص دادن ب اختص
تمامــی  نداریــم  کافــی  زمــان  مــا  مثــال: 
رصــد  را  مجــازی  شــبکه های  پیام هــای 
کنیــم یــا اینکــه بــا ایــن فرصــت محــدود قــادر 
ــی و  ــای تلویزیون ــة برنامه ه ــه هم ــتیم ک نیس

رادیویــی را دنبــال کنیــم.
از دیــدگاه نگارنــده، راه حــل این مشــکل، ســواد 
رســانه ای اســت. به زبان ســاده، ســواد رســانه ای 
یــک رژیــم غذایــی بــرای فکر و اندیشــه انســان 
ــه  ــد ک ــن می کن ــانه ای معی ــواد رس ــت. س اس
مصــرف چــه محتوایــی مفیــد اســت و مصــرف 
ــخص  ــن مش ــان آور. در ضم ــی، زی ــه محتوای چ
ــی  ــر محتوای ــرف ه ــزان مص ــه می ــد ک می کن
بــه دلیــل کمبــود زمــان بایــد بــر چــه اســاس و 

معیــاری باشــد. )مصــرف عاقالنــه رســانه(
در رژیــم غذایــی، انســان بایــد نیازهــای ضروری 
بــدن خــود را در عیــن مصــرف نکــردن غذاهای 
ــم  ــانه ای ه ــواد رس ــد. س ــان آور، برطــرف کن زی
بــه همیــن شــکل اســت. یکــی از نیازهــای الزم 
ــه  ــر و اندیشــه انســان ک ــرای فک و ضــروری ب
مغفــول مانــده، کتــاب اســت کــه بایــد بیشــتر از 
ــواد  ــراِن س ــان صاحب نظ ــود. می ــتفاده ش آن اس
ــر  ــه نظ ــت؛ ب ــراوان اس ــالف ف ــانه ای اخت رس
ــانه ای  ــات رس ــر مکتوب ــال حاض ــده ای، در ح ع
بهتریــن  و تصویــری(  )مســتندهای صوتــی 
جایگزیــن بــرای 
اســت؛  کتــاب 
ــده ای  ــالف ع برخ
کــه  دیگــر 
ماننــد  نظرشــان 
ایــن  نگارنــده 
چنــد ســطر اســت 
و تنهــا رســانة جایگزیــن نشــدنی بــرای انســان 

می داننــد. کتــاب  را 

روت کراش دارم!
کد: 672کد: 671

ــر آزاد اندیشــی 6 مســابقه تیت خبــر؟! چــه  مجــازی 

میكائیــل دیانــی| دوران دانشــجویی مــا 
ــود.  ــده ب ــد ش ــوث دار ُم ــای بلوت ــازه موبایل ه ت
آن هایــی کــه دوســت داشــتند بــا دخترهــا 
ــام  ــا ن ــس بعض ــند و بالعک ــته باش ــاط داش ارتب
مــی  موبایل شــان  شــماره  را  بلوتوث شــان 
گذاشــتند تــا در مراســم های ســالنی یــا در 
کالس درس دنبــال مشــترک مــورد نظر باشــند. 
طبیعتــا بــه جــز خــودش و مخاطــب مــورد نظــر 
ــع  ــن مطل ــن کانکش ــری از ای ــس دیگ ــم ک ه

ــد! ــی ش نم
بعدهــا موبایل هــای هوشــمند و شــبکه های 
ــم  ــما ه ــاال ش ــه ح ــی ک ــی و پدیده های اجتماع
ــد  ــده جدی ــن پدی ــا ای ــتید. ام ــش هس در جریان
ــو  ــه ت ــت ک ــف آور س ــگفت آور و تاس ــا ش واقع
ــه  ــی بلک ــرو کن ــی آب ــودت را ب ــا خ ــه تنه ن
ــا پســر مــورد نظــر را نیــز در دانشــگاه  ــر ی دخت
انگشــت نما کنــی کــه تهــش یــک پیامــی ایــن 
ــون  ــن هم ــا م ــه »آق ــه ک ــته باش ــوری داش ط
ــراش داش، از  ــی روم ک ــه یک ــم ک ــن آبی کاپش
ــا  ــزی داداچ ب ــی چی ــش میگــم خیل ــا ب همین ج

ایــن توصیــف کردنــت؛ کاپشــنمو کــه دیگــه روم 
ــم  ــن نمیتون ــگاه اص ــم....تو دانش ــه بپوش نمیش
ــاال کنــم، آخــه انقــدر دقیــق توصیــف  ســرمو ب
ــت  ــم، حیثی ــال کارای انتقالی ــم دنب ــد؛ رفت نکنی

ــمون« ــده واس نمون
تــوی  فهمیــدم  اخیــرا  کــه  کــراش  ایــن 
ــه  ــده مبتالب ــک پدی ــف ی ــگاه های مختل دانش
ــاز  ــا نی ــود واقع ــی ش ــر م ــریع فراگی اســت و س
ــی  ــه چ ــی داره ک ــکافی جامعه شناس ــه موش ب
میشــه دانشــجوی مــا کــه قــرار اســت کارهــای 
ــه  ــه ب ــون کن ــان رو دگرگ ــه و جه ــزرگ بکن ب

ــه! ــی افت ــع م ــن وض ای
پی نوشت:

عکــس بــرای بــازی کــراش اســت کــه در 
محبوب تریــن  از  یکــی  مــا  نوجوانــی  دوران 
بازی هــای پلی استیشــن بــود و بــا کــراش 

فعلــی دانشــجویان خیلــی فــرق داره!
 crash ــه یکــی اســپلش هــم فــرق مــی کن

crush ــی اون یک

مثبت + رسانه ) ضرورت سواد رسانه ای (
کد: 662کد: 661

ــاب  ــبی انتخ ــر مناس ــاال تیت ــس ب ــرای عك ب
ــد. ــال کنی ــا ارس ــرای م ــد و ب کنی

اهــدا  نفیســی  جوایــز  برتــر  تیتــر   2 بــه 
شــد. خواهــد 


