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 جامعه ای فرزانگی و سعادت می یابد که خواندن کار روزانه اش میباشد  سقراط:                                       

مصاحبه همیشه نباید با مسئولین باشد، بلکه گاهی الزم هست که صددی  

یک شهروند با شرییط خاص، به مسئوالن برسد. یین مصاحبه، مصاحبده بدا 

یک خانم روشن دلِ نابغه هست. خانم ملیکا یحمد ، دینشجو  ترم سدوم 

 حقوق دینشگاه یریک...

خانم احمدی معدل کل شما چند هست و نفر چندم کالس  

 هستید؟

 هستم. 04/81من نفر یول کالس با معدل کل  

من به شخدصده نحوه ی در  خواندن شما به چه صورت است؟ 

در کالس خوب گوش میکنم و مطالب ری تا حدود زیاد  یاد مدیدگدیدرم و 

خاله   من موقع درس خویندن، مطالب کتاب ری با من کار می کند و موقع 

تدریس یساتید، بری  من جزوه ها ری مینویسد و با من مطالب ری تمدریدن و 

مرور می کند. خاله   من یز دورین دبستان همریه من بوده و خدیدلدی یز 

دروس حفظی ری با من کار میکرد و دروس تحلیلی و تخصصی تدر مد دل 

 عربی، زبان و ریاضی ری مادرم با من کار میکرد.

 در چه زمینه های دیگری مهارت دارید؟ 

حدود سه سال هست که پیانو میزنم و عالقه دیرم همچنین من در زمیدنده 

هایی م ل تکنولوژ ، کامپیوتر و برنامه هایی که به یندروید مربوط میشوندد 

مهارت دیرم. ما کامپیوتر ها و گوشی هایمان گویا هستند و م ل یفرید بیدندا 

یز یین وسایل یستفاده میکنیم. ما نرم یفزیرها  خاصی هم دیریم کده یفدرید 

بینا ندیرند. من به محض یینکه مفطع یول ریهنمایی ری به یتدمدام رسدانددم، 

دوره ها  مقدماتی، پیشرفته، تایپ و یینترنت ری در ینجدمدن ندابدیدندایدان 

گذیرندم و در حال حاضر مدرک مربی گر  کامپیوتر درجه دو ری گرفته یم، 

مدرک درجه یک هم گذریندم و منتظر یمتحان هستم که ین شایهلل بعدد یز 

یخذ آن مدیرک مربی گر  یم کامل میشوند. و همچنین من مدرک دیپدلدم 

 زبان ینگلیسی ری یز کانون زبان دیرم.

خانم احمدی نحوه ی ورود شما به رشته ی حقوق باله چاله 

 صورت بوده؟

من به دلیل یینکه بیشتر عالقه یم در زمینه   تکنولوژ  بود، میخویستم یز  

طریق رشته   ریاضی و یا یز طریق هنرستان رشته   کامپیوتر بخوینم کده 

متاسفانه آموزش و پروش به دلیل شرییط بینایی یم در هیچکدیم یز آنها من 

ری نپذیرفتند. به همین دلیل مجبور شدم به رشته   ینسانی برم و بعد هدم 

 بعد یز کنکور ویرد رشته   حقوق شدم.

در حال حاضر در زمینه ی آموزش و یا هر زمینه ی دیگالری  

 چه مشکستی دارید؟

مشکلی که یز نظر آموزش با آن مویجه هستیم یین هست که حتما کسدی  

باید همریهمان باشد، نه فقط من بلکه خیلی یز یفرید با شدرییدط مدن ییدن 

مشکل ری دیرند و خانویده هایمان یین کار ری بر عهده گرفته یند. ممکن یسدت 

سطح سوید خانویده ی  در حد  نباشد که بتویند با فرزند نابینا یش درسدی 

ری کار کند درحالیکه شنیده یم در کشور ها  دیگر کتابخانه هایدی وجدود 

دیرد که مخصوص نابینایان هستند و هر کتابی چه درسی چه غیر درسدی 

به صورت بریل در یختیار یفرید قریر میدهند یما تا حد  سیستم آمدوزشدی 

بری  ما نابینایان ضعیف هست که حتی برخی یز دروس مدرسه م ل تاریخ، 

جغریفی و دروس حفظی به صورت بریل بری  ما وجود ندیشت. و همچنیدن 

یز لحاظ رفت و آمد و تردد ما مشکالت خاص خودمان ری دیریم و به ریحتدی 

 نمیتوینیم تنهایی در خیابان تردد کنیم.

فعال قصد دیرم مدددرک برای آینده چه برنامه هایی در نظر دارید؟ 

لیسانس حقوق ری یخذ کنم و ین شایهلل مقاطع فوق لیسانس و دکتر  ری هم 

 بگذرینم.

 اگر حرفی خطاب به مسئولین دارید بفرمایید.

به نظرم مسئولین باید بیشتر به ما توجه کنند و شرییط بریبر  ری ییدجداد  

کنند که یفرید  با شرییط ما به دلیل نقص بینایی مان یینقدر دچار مشکدل 

نشویم من نمیگویم مشکالتمان ری به صفر برسانند یما حدیقل یین مشکدالت 

 ری تا حد  کاهش دهند.

من ویقعا یز خانویده یم تشکر میکنم که همه یمدکدانداتدی ری حرف آخر... 

بری  من فریهم کردند مخصوصا خاله یم که با وجودیینکه در قدبدال مدن 

وظیفه   خاصی یم ندیرد، بسیار من ری حمایت و کمک میکند. و همچنیدن 

یز یساتید محترم و همه   کسانی که با یین شرییط من، مدن ری درک و 

 .حمایت میکنند متشکرم

 

     

 

 مصاحبه نگین طاهری          

بیمار  خاص یا صعب یلعالج به آن دسته یز بیمار  هایی گفدتده 

می شود که در جامعه عمومیت ندیرد. یین بیمار  ها درمان قطعی 

و دیئمی ندیشته و شرییط ویژه ی  ری می طلبد. بیمارین مبتدال بده 

یین بیمار  ها میبایست دیرو ها  خاصی ری تا آخر عمر به مصرف 

برسانند. بیمار  هایی یز جمله:یم یس، هموفیلی، دیالیدز خدوندی، 

تاالسمی، بیمارین پروینه ی ، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند قدلدب، 

پیوند ریه، پیوند روده یز سو  وزیرت بهدیشت به عنوین بدیدمدار  

ها  خاص شناسایی شده یندو ممکن یست ساالنه بیمدار  هدا  

دیگر  نیز تحت عنوین بیمار  ها  خاص به یین لیست یضدافده 

گردد. با وجود تدیبیر وزیرت بهدیشت و درمان یز قبیل یریئده ییدن 

تسهیالت به دیرو ها  یین بیمارین هنوز تهیه   دیرو بری  یفرید  

که یز یین گونه بیمار  ها رنج می برند با مشکدالت عددیدده ی  

همریه یست. یکی یز یین مشکالت کمبود مریکز با دیروخانه هدایدی 

هستند که به پخش یینگونه دیرو ها می پردیزند که با نام دیروخانه 

آبان شناخته می شوند. بری  م ال بر طبق آمار در یستان  01ها  

هزیر بیمار  خداص وجدود دیرد و بدری   01مازندرین بیش یز 

آبان در یین  01دیروخانه    1پاسخگویی به نیاز یین بیمارین تنها 

یستان وجود دیرد. یز یین رو صف ها  طوالنی در یین دیروخانه هدا 

تهیه   دیرو ری بری  بیمارینی که یز وضعیت سختی رنج می برندد، 

مشکل می کند. تا جایی که بری  تهیه   دیرو باید ساعدتدهدا در 

صف منتظر بمانند. یز دیگر مشکالت موجود میتوین به کدمدبدود 

دستگاه ها  درمان یین بیمار  ها یشاره کرد. یز جملده   ییدن 

دستگاه ها دستگاه دیالیز خون یست که یز کشور هایی نظیر ژیپدن 

و آلمان ویرد میشود و تحریم ها کار ری بری  ویرد کردن آنها مشکل 

ساخته و بیمارین با کمبود یمکانات درمانی یز یین قبدیدل مدویجده 

هستند. یز طرف دیگر وزیرت بهدیشت در صدورت وجدود دیرو  

دیخلی بری  یین بیمار  ها یز یین دیروها حمایت می کدندد و در 

صورت عدم وجود دیرو  دیخلی یز دیرو ها  خارجی حمایت مدی 

کند به گفته   کارشناسان دیروها  دیخلی به مریتب کدیدفدیدت 

کمتر  دیشته و تاثیر خیلی کمی بدر رو  بدیدمدارین دیرد. بدا 

یختصاص تسهیالت و حمایت ها یز دیرو ها  دیخلی پخش دولتی، 

دیرو ها  مشابه خارجی متوقف شده و بیمارین بری  تهیه یین دیرو 

ها باید قیمت ها  بسیار زیاد  ری بپردیزند و یک در بدیدمدارین یز 

پردیخت یین وجه و تهیه دیرو  خارجی ناتوین یند ومدجدبدور بده 

یستفاده یز دیرو ها  دیخلی با کیفیت کمتر می باشند. عدالوه بدر 

یین مویرد دیرو هایی که عرضه می شوند هم گاه و بی گاه عدرضده 

  آنها متوقف میشود. زیری بیمارستان ها و مریکز پخش ییدن دیرو 

ها با مشکالت مالی بری  تامین دیرو ها یز شرکت هدا  خدارجدی 

مویجه میشوند. همچنین سقف دیر شدن میزین دیرو  دریافتی نیز 

مشکالت جدید  ری بری  بیمارین خاص بوجود یورده یست. سقدف 

معین شده بری  بعضی دیرو ها م ل ینسولین کمتر یز میزین تجویز 

شده بری  بیمارین میباشد. یمید یست سازمان غذی و دیرو به کمدک 

وزیرت بهدیشت و سازمان هایی یز یین قبیل تالش ها  بیشدتدر  

بری  بهبود وضع دیرو و تجهیزیت یین بیمارین ها ینجام دیده و بدا 

یتخاذ تدیبیر مناسب و کاریمد در جهت حل مشکالت یین بیمدارین 

که بیشتر آنان ری قشر متوسط و ضغیف جامعه تشکیل می دهندد، 

 گام بر دیرد. 

 

 اجتماعی محسن خارزمی          

 هنر زیستن با چشمان بسـته
 مصاحبه با دانشجوی روشندل و نخبه رشته حقوق 

 خانم ملیکا احمدی

 دوای بـد تــر از درد

 نگاهی به مشکالت بیماران خاص
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 خوابیدن با علم و یقین به مراتب بهتر از عبادت با شک و تردید است                                                    امام علی)ع(: 

جامعه تا چه حد حق محدود کردن معتادین ری دیرد؟ متاسفانده در 

جویمع یمروز  جمعیت معتادین در حال یفزییش یست، زیری برخی بر 

یین باورند که موید مخدر ریهکار  بری  شاد بودن و آزید بودن یست 

زیری یین روش نه تدندهدا  .در حالی که یین عقیده کامال یشتباه یست

موقتی یست و فرد فقط دچار توهم شاد  میشود بلکه بسیار زیدان 

آور یست و عالوه بر خطریتی که بری  سالمت جسمانی یفرید ییدجداد 

می کند، آسیب هایی ری نیز به زندگی یجتماعی و فرد  یو ویرد مدی 

کند. م ال خدشه دیر شدن پیوند خانویدگی یو و یز بین رفتن جایگاه 

یجتماعی یو و یکی یز بدترین پیامد ها  آن قریر گرفتدن در قشدر 

معتادین و محدود شدن یز برخی حقوق یجتماعی یست. با مدحددود 

شدن معتادین یز برخی حقوق، یعتیاد بری  آن ها کم کم تبدیل بده 

برچسبی خویهد شد که آن ها ری در هر جایگاهی درجدامدعده کده 

باشند، ینگشت نما خویهد کرد و در یین وضعیت معتادین در موقعیت 

بد  بری  یدیمه   حیات یجتماعی شان قریر می گیرند. بدندابدرییدن 

قانون گذیر باید یین نکته ری در نظر بگیرد که معتادین هم م ل یفدرید 

عاد  همه   حقوق ری دیری هستند و بعد یز یعتیاد هم تنها بایدد یز 

جهت یعتیادشان محدودیت برییشان یعمال شود. یکی یز بزرگتدریدن 

محدودیت ها  حقوقی معتادین حق کار یست که بری  هر فرد  یز 

یهمیت ویژه ی  برخوردیر یست. در حقوق ییرین چه بری  مشداغدل 

دولتی و چه غیر دولتی یفرید حتما باید گویهی عدم یعتیاد به مدوید 

الیحه   قداندوندی تشددیدد  31مخدر دیشته باشند )طبق ماده   

مجازیت مرتکبین جرییم موید مخدر و یقدیمات تامینی و درمانی بده 

منظور مدیوی و یشتغال به کار معتادین ( همچنین یست یگر فرد  در 

شغل دولتی مشغول یست، معتاد به موید مخدر باشد، عالوه بر جرییم 

تعزیر ، یز کار دولتی خود به طور دیئم منفصل می شود. یلبته ییدن 

یقدیمات بری  محرومیت یز کار معتادین خالف حقوق بشر ندیدسدت. 

بنابریین گفته ها فرد معتاد که به خاطر یعتیاد  که مقدیر  یز آن 

نیز غیر یرید  بوده یست در عذیب یست؛ در پی آن نیدز یز شدغدل 

محروم می شود وبه طور کامل بری  خانویده و جامعه یش سربار می 

شود و جز یینکه بیشتر در منجالب یعتیاد فرو میرود، ندتدیدجده   

دیگر  ندیرد. یین یقدیم دولت در جهت برگردیندن معتادین یز یعتیاد 

بسیار سطحی و ساده و با بازده کم یست و مطمئنا ریه درستی بری  

جلوگیر  نیست و مشکالت بیشتر  در پی دیرد. یکی یز ناعدادالنده 

ترین محرومیت ها  معتادین، محرومیت یز دیدرسی عادالنه یسدت 

مصوبه   مبارزه با موید مخدر، هم جزی  نقد  و  4و  8که در موید 

هم جزی  تعزیر  بری  معتادین تعیین شده یست. عالوه بر قضداوت 

در قانون، به علت برچسب یعتیاد  که یز طرف دولت وبه تبدع آن، 

جامعه رو  معتادین زده شده یین یفرید مستقیدمدا مدورد قضداوت 

غیرمنصفانه جامعه هستند و بر فشار ها  آنها یفزوده می شود. یکی 

یز بدترین سیاست گزیر  ها  دولت، یین یست که تصمدیدمدی در 

مورد آموزش و تعلیم قبل یز یعتیاد وجود ندیرد. در پی یین ضدعدف 

سیاست گذیر ، چه بسیار یفرید  که یز رو  عدم آگاهی  در دیم 

یعتیاد گرفتار شدند و نه تنها خودشان بلکه خانویده شان ری نیدز بدا 

مشکالت فریوینی روبرو ساختند وتا یبد نیز یین برچسب رو  آن هدا 

باقی خویهد ماند حتی یگر ترک کرده باشند و یصطالحا پاک شدده 

باشند. متاسفانه در کشور ما فرد معتاد ری کامال به عدندوین بدیدمدار 

نپذیرفته یند و یو ری تا حد  مجرم نیز به حساب میاورند وبا توجه به 

تحقیقات علمی دینشمندین که رو  فعالیت ها  مغدز  در روندد 

یعتیاد ینجام شده یست یشتباه یست و فرد معتاد باید بیمار به حساب 

بیاید. محدودیت هایی که بر حقوق معتادین یعمال شده یست یز یین 

جنبه ناعادالنه یست که هیچ ریه کار جایگزینی بری  یدیمه   حیدات 

یجتماعی شان در نظر گرفته نشده یست. بدین صورت فرد مدعدتداد 

کامال درمانده می شود و یعتیاد یو ری یحاطه می کند و چاره ی  جدز 

 یعمال مجرمانه نمی گذیرد.
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با توجه به شرییط خاص یقتصاد ، یهمیت ویژه ی   0111بودجه در سال 

یافته یست. با توجه به تحریم هایی که توسط آمریکا بر فروش نفدت خدام 

ییرین به عمل آمده یست، تدوین و یجری  بودجه یهمیت ویدژه ی  دیرد. 

برنامه کلدی یصدال   «:   14طبق فرمایشات مقام معظم رهبر  در آذرماه 

ساختار بودجه عمومی و کاهش کسر  بودجه با یفق دوسالده تددویدن و 

نیز در  0111مصوب شوری  عالی هماهنگی یقتصاد  گردد و بودجه سال 

. حاصل دستور رهبر  یریئه گدزیرش و »چارچوب یین برنامه تنظیم شود

مصوبه ی  در شوری  سرین با چهار محور درآمدزییی پایدیر، هزینده کدرد، 

ثبات ساز  یقتصاد کالن و توسعه پایدیر یصال  نهداد  شدده یسدت. در 

بخش درآمدزییی پایدیر، دولت هیچ فشار  ری برخود ویرد ندکدرده یسدت. 

یارینه ها  ینرژ  مربوط به بنزین ری یصال  کرده و قصد دیرد که قدیدمدت 

گازوئیل ری نیز یصال  کند. یین کار بری  نظام و مردم هزینه ها  سنگینی 

دیشت که در یعتریضات و یغتشاشات آبان ماه شاهد آن بودیدم. در مدورد 

یارینه   کاالها  یساسی نیز دولت یقدی  صورت ندیده یست و یعالم کرده، 

 01/1ری یدیمه دیده و یمسال نیز حدود  8311همان سیاست یختصاص یرز 

میلیارد دالر که یز محل پول نفت تامین می شود، صرف ویردیت کاالهدا  

یساسی خویهد کرد. در مورد کاهش معافیت و یفزییش پایه ها  مالدیداتدی 

نیز یگرچه سازمان برنامه در یبتدی پیشنهاد حذف برخی معافیت ها ری بده 

دولت دید یما نهایتا در جلسه هیات دولت یین پیشندهداد حدذف شدد و 

همچنان معافیت ها  هنرمندین و مناطق آزید و... پابرجاست. یمدا سداده 

ترین ریهی که دولت بری  درآمدزییی پایدیر ینتخاب کرده یسدت، فدروش 

دیرییی ها  دولت تحت عنوین مولد ساز  دیرییی ها  دولت یسدت کده 

تکریر خصوصی ساز  خویهد بود یما بدون در نظر گرفتن تبعات یجتماعدی 

آن نظیر فساد، یعتریضات کارگر  و... یما در بخش هزینه کرد، تقریبا هیچ 

نشانه ی  یز کاهش هزینه ها  جار  دولت در بودجه مشاهده نمدیدشدود، 

تنها بخشی یز دستگاه ها مانند صدی و سیما و یرگان ها  دفاعی و...کاهش 

بودجه دیشته یند و به جا  آن بخش دیگر یز دستگاه هدا  ندزدیدک بده 

دولت مانند نهاد ریاست جمهور  یفزییش بودجه دیشدتده یندد. بدودجده 

 0848بده  14هزیر میلیارد تومان در سال  0311شرکت ها  دولتی یز 

یفزییدش پدیددی کدرده، در  11هزیر میلیارد تومان در الیحه بودجه سال 

صورتی که متاسفانه عمده پردیخت ها  غیر متعارف و فسادهدا در ییدن 

بخش صورت می گیرد. در بخش ثبات ساز  یقتصاد کدالن و تدوسدعده 

نیز دولت همچنان چشدم بده مدندابدع  11پایدیر، متاسفانه در بودجه   

درصدد  11صندوق توسعه ملی دوخته یست و با یصریر، سهم صندوق ری یز 

میلیارد یورو نیز بدردیشدت  1/8درصد کاهش دید و در کنار آن نیز  31به 

 01خویهد کرد که با یحتساب قرض یز صندوق توسعه ملی یعنی هدمدان 

میلیارد دالر بردیشت یز صندوق توسعه ملدی  1درصد، دولت چیز  حدود 

خویهد دیشت. در یکی یز مویرد خوبی که در بودجه   سال گدذشدتده در 

حوزه   بدهی ها  دولت صورت گرفت، یختصاص نفت به پیدمداندکدارین 

طلب کار یز دولت به یزی  طلبشان بود که متاسفانه در سدال گدذشدتده 

یجرییی نشد و در سال جدید نیز دولت در بودجه، یین مورد ری پیش بیندی 

کرده یست ولی یجرییی شدن آن چندین مشخص نیست. به نظر می رسدد 

بودجه   فریب و فساد و فشار یست! فریب کارینه یست یز آن  11بودجه 

جهت که باز هم شفاف نیست و یرقام کسر  و روش ندامدتدعدارف بدری  

جبرین کسر  بودجه پنهان شده یست ولی چیز دیگر  بیان می شدود و 

فسادآور یست یز جهت پیش بینی حجم باالیی یز فدروش دیرییدی هدا  

دولت و شفاف نبودن بودجه   شرکت ها  دولتی و عدم ندظدارت و یز 

سو  دیگر کسر  شدید بودجه نیز باعث یفزییش تورم و فشار بیشتدر بدر 

مردم عاد  خویهد شد.  و سویل یصلی یینجاست؛ آیا الیحه پیدشدندهداد  

مداه تدا  1بودجه با مویفقت کمیسیون تلفیق همریه خویهد شد؟ کمتر یز 

ینتخابات مجلس شوری  یسالمی باقی مانده یست و بهتر یست نماینددگدان 

به جا  شعارها  ینتخاباتی و وعده ها  بی پایه و یساس باید گزیرشدی یز 

 عملکرد م بت خود در سال ها  گذشته یرییه دهند....!!

 تحلیلی محمّد مهدی حسن          

 بشــر بدون حقـوق بـشر

 وضعیت حقوق بشر معتادان

 

 سیاسی مالک شریعت ناصری          

 ،  روایت یک زخـم!99بـودجه 
 نگاهی به مشکالت الیحه بودجه  



  

کرمانشاه تلخ ترین حادثه سال ری به خود یخدتدصداص  11آبان 

دید. آر ، زلزله ی  سهمگین که باعث کشته شدن و زخدمدی 

شدن بسیار  یزهموطنان عزیزمان در کرمانشاه شدد و هدم 

چنین یین یتفاق موجب شد بسیار  یز مردمان غیور کرمانشداه 

بی خانمان شوند. یندوه یین حادثه تلخ چنان تاثیر  بدر مدردم 

ییرین گذیشت که یز همان ساعات یول حادثه کمک ها، وسایدل 

زلزله زدگان یز یقصی نقداط ییدرین بدری    ضرور  و مورد نیاز

کمک به زلزله زدگان کرمانشاه توسط مردم عزیدز کشدورمدان 

یرسال شد. یما دولت... در یین میان دولت بری  مردم سلحشدور 

کرمانشاه آن گونه که ینتظار می رفت کار  ینجام ندید و یا بده 

عبارتی بهتر و خودمانی تر هیچ کار  ینجام ندید و حدتدی بده 

ساده ترین وظایف خود عمل نکرد و خود ری با خیال ریحت کنار 

کشید و یمور مربوطه ری به خود مردم ویگذیر نمود. جناب آقدا  

روحانی، رییس جمهور منتخب مردم ییرین!! قشر دینشدجدو یز 

شما می پرسد! آیا با گذشت بیش یز دوسال به وعده هایی کده 

به زلزله زدگان دیده بودید عمل نمودید؟ شما به مردمان شهید 

پرور کرمانشاه قول دیده بودید که تا پایان بازساز  کرمانشاه در 

کنارشان خویهید ماند ولی نه تنها کنارشان نمانددیدد بدلدکده 

شرییط زندگی ری روز به روز برییشان سخت تر نمودید. یادم می 

آید که گفتید که مشکالت مردم کرمانشاه در زمینه مسکن تدا 

حل می شود. نه تنها یینگونه نشد، بلکه هدزیدنده  11تابستان 

مسکن سر به فلک کشید. شما نه تنها  خانه و کاشانه ی  بدری  

آنها فریهم نکردید، بلکه یز دیدن ساده ترین نوع یمدکداندات یز 

جمله کانکس خوددیر  نمودید. به چه بهانه ی ؟؟  به بدهدانده 

کسر  بودجه. آیا خبر دیرید که زلزله زدگان با گذشت بیش یز 

یز حادثه کرمانشاه هنوز در چادر زندگی می کنند. شما   دوسال

چه کردید آقا  روحانی؟  شما چگونه می توینید پاسخگو  یین 

همه بی مسئولیتی در قبال مردم باشید؟ شما نه تنها به وعدده 

ها  خود عمل نکردید، بلکه خالف همه   آن وعدده هدا ری 

ینجام دیدید. گفتید دغدغه مردم کرمانشاه در زمدیدنده هدا  

گوناگون ری حل خویهید کرد، گفتید دولت تا ییجاد رونق دوباره 

  کرمانشاه کنار مردم خویهد ماند، گفتید تمام خساریت ناشی 

یز زلزله جبرین خویهد شد. چه شد؟ کجاست آن همه وعدده و 

یدّعا؟ شما چنان تورّم وحشتناکی به وجود آوردید کده مدردم 

کرمانشاه تا سال ها نمی توینند بابت حادثه تلخ زلزله یز جدا  

خود بلند شوند. شما با یعتماد به نفس تمام می آیید می گویید 

که دولت تسهیالت ویژه ی  بری  زلزله زدگان یختصداص دیده 

یست. چه تسهیالتی جناب رییس جمهور؟ نکند آن ویم هدا  

چندر غاز ری می گویید؟ من نگرین شما هستم جدنداب آقدا  

روحانی، که چگونه می توینید در روز محشر پاسخگو  کوتاهی 

که در حق مردم مرتکب شده یید باشید .جناب آقا  روحداندی! 

قشر دینشجو یز شما تقاضا دیرد که مردم زلزله زده کرمانشاه ری 

. تا قبل یز گرینی ها )یرز، مسکن، خوریک، پدوشداک و  دریابید

آخرین شاهکار دولت یعنی بنزین( مردم ییرین می توینستند بده 

فکر هم وطنان کرمانشاهی خود باشند ولی... ولی با یین یوضداع 

آشفته ی  که بری  مملکت به وجدود آوردیدد دیدگدر مدردم 

خودشان ری هم فریموش کردند چه برسد بده... جدنداب آقدا  

روحانی فصل سرما بسیار نزدیک یست مخصوصا در منطقه ی  

مانند کرمانشاه. لطفا مردم کرمانشاه ری دریابید، یین مدردمدان 

خونگرم بسیار تنها هستند و تنها یمیدشان شما هستید. یمدیدد 

یست که دیگر کم تر شاهد بی مسئولیتی ها  سیاستمدیرین و 

 ..مسئوالن کشورمان باشیم.
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در جامعه چه یتفاقی یفتاد که سطح شعور و درک آدم هداری بدا مددرک 

هایشان سنجیدیم؟ که نوعِ حرف زدنمان با آدمی که مدرک دیشت نسبدت 

به آدمی که بدون مدرک بود، زمین تا آسمان فرق کرد! یلبته که جدامدعده 

  مدرک پرورِیآلن هم مقصر یست. کشور  که شرط یندتدخداب یعضدا  

فعالش ری تکه کاغذ  قریر می دهد، حاال هم باید پا  لرز همان خربزه ی  

بنشیند که با مدرک پرور  در دیمانِ خودش گذیشت. مهارت و کارآفرینی 

ری کنار گذیشتیم و به معدل و نمره بسنده می کنیم. خانویده ها  ییدریندی 

هم که درس خویندن و مدرک گرفتن ری یک یرزش میدینند حتی مدمدکدن 

یست  به گدییی دست بزنند یما پول شهریه فرزندشان ری تهیه کدندندد بده 

هرحال سرمایه گذیر  رو  پوچی ها خودش یک پوچیِ عمیق تر یست. یز 

همان بچگی موفقیتمان و مایه سربلند  خانویده شدندمدان ری بده درس 

خویندن گره زدند و کسی نبود به ما بگوید در هر زمینه ی  که هسدتدی و 

کار میکنی فقط تالش کن و بهترین باش. ینگار همه   شرییط و مدحدیدط 

ها دست به دست هم دیدند که ماری مشتی بی سویدِ مدرک گری  بار آورندد. 

خب یلبته تقصیر ما نیست... نهاد آموزشی جامعه ماری یینطور بزرگ کرد و 

به ما یاد دید )بمیر یصال. یما مدرکت در دستت باشد و بعدد دفدندت مدی 

کنیم(، به ما یاد دید معدلت یز همه پایین تر یست پس یز همه بی یستعدید 

تر ، تو مشروط شد  پس هیچ جایگاهی در جامعه نخویهی دیشدت. آیدا 

یک بار در کالس ها و دینشگاهمان به ما گفتند غیر یز نمره گرفتن و پداس 

کردن چه چیز  در چنته دیر !؟ وقتی مالکِ موفقیتمدان عدوض شدود، 

معلوم یست که خیل عظیمی هم یز آدم ها  بیکار و بی ینگیزه و بیمدار ری 

در جامعه پرورش خویهیم دید. گاهی خیلی مضحک به نظر می رسدد کده 

غده ی  ری خودمان پرورش دهیم و بعد دوباره خودمان پشت تریبون ها و 

رسانه ها و صحنه ها  گوناگون یز آن عده سخن بگوییدم و دندبدال ریه 

درمان باشیم. در گذشته آدم ها شاید مدرک ندیشتند یما یدب و فدرهدند  

در جا  خودش باقی بود یما یمروزه شاید بتوین گفت که یین قضیه کدامدال 

برعکس شده یست و یلبته یینکه ما یفرید با مدرکی هم دیریم که یز قدوه   

شعور و فرهنگشان هم هنوز یستفاده می کنند. نکته قابل ذکر ییدن یسدت 

که ما در ییرین در هر کجا که فکرش ری کنیم حدیقل یک دینشگاه پیام ندور 

و علمی کاربرد  و آزید و... دیریم. بیایید بری  یک بار هم که شده م دبدت 

فکر کنیم و یصال خیال نکنیم که همه یین محیط هدا  آمدوزشدی بدری  

کسب درآمد یفتتا  شده یند شاید ویقعا دولت به فدکدر سدطدح سدوید و 

دسترسی مردم به علم و دینش بوده یست. یز کجا معلوم؟! دولدت مدردینِ 

عزیز)!( الزم نیست بری  یافتن دلیلِ بدبختی ها و بیکار  هایمان دندبدال 

آمار و یرقام و دالیلِ علمی و محکمی بگردیم و جلسات و نشدسدت هدا  

فریوینی ری برگزیر کنیم، فقط کافی یست نگاهی به خودمان و سیاست هدا  

به کل غلطمان که یک تنه ریشه کلِ یجتماع ری سوزینده یست بدیدنددیزیدم 

شاید کمی به خودمان بیاییم. کاش جوینان ری به سمت کسب عدلدمِ بدی 

سوید  سوق ندهید و کمی مهارت سنجیمان کنید، کداش مدالک هدا ِ 

ینتخاب دینشجوها  نمونه تان کمی تغییر کند. به ریستی کده عدلدمِ بدی 

سوید  تلخ ترین پاریدوکسِ تاریخ یست. همانجا که برخورد دولت با سربدازِ 

بی مدرک و با مدرک تغییر کرد باید فاتحه   همه   یقدیمات آموزشیِ به 

 .  ظاهر عادالنه ری می خویندیم
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