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آقای شهردار
به مناسبت25 اسفندماه، سالروز شهادت شهید مهدی باکری

پنجره ی  از  مهدی  بود.  شده  قطع  تازه  باران 
لبریز  جوی ها  می کرد.  نگاه  خیابان  به  اتاقش 
شده و آب در خیابان و کوچه های مجاور سرازیر 
شده بود. مهدی پشت میز نشست. پرونده ای را 
که مطالعه می کرد، بست. در اتاق به صدا در آمد 

اتاق شد. هول  و نوراهلل وارد 
کرده بود. مهدی بلند شد و 

گفت:»چه شده، نوراهلل؟«
را  پیشانی اش  نوراهلل   
هول  با  بود.  کرده  پانسمان 
و وال گفت:» سیل آمده، آقا 
مهدی... سیل« مهدی سریع 
گوشی تلفن را برداشت. چند 
امداد  گروه های  بعد،  دقیقه 
به سرپرستی مهدی به سوی 
مستضعف نشینی   محله ی 
بود،  شده  سیل  گرفتار  که 
راهی شدند. تمامی محله را 

آب گرفته بود.
 حجم آب لحظه به لحظه 
بیشتر می شد. مردم، هراسان 
به کمک مردمی  با شتاب  و 
اسیر  زندگی شان  و  که خانه 
می آمدند.  بود،  شده  آب 
کمر  تا  نقاط  بیشتر  در  آب 
سقف  بود.  آمده  باال  مردم 
و  بود  ریخته  فرو  خانه  چند 
بیرون زده  تیرک های چوبی 

بود.
شدید  فشار  و  الی  و  گل 
را  امدادی  گروه های  آب، 
پر  مهدی،  می کرد.  اذیت 
جنب و جوش به این سو آن 
امدادگرها  به  می  رفت  سو 
رشته  چند  می داد.  دستور 
آن  تا  طرف  این  از  طناب 

طرف خیابان کشیده شد. 
دیگر،  نفر  چند  و  مهدی 
طناب را گرفتند و در حالی 
می خواست  آب  فشار  که 
آن ها را ببرد، به سوی دیگر 
و  زن  چند  رفتند.  خیابان 
کودک روی بامی رفته بودند 
و هوار می کشیدند. نیروهای 

به  تقال  و  سعی  با  امدادی 
سیل زدگان که وسایل ناچیز خانه شان را از زیر 

گل والی بیرون می کشیدند، شتافتند.
مهدی به خانه ای رسید که پیرزنی در حیاطش 
فریاد می کشید. مهدی در را هل داد. آب تا باالی 

صورتش  و  سر  به  پیرزن  بود.  رسیده  زانوانش 
می زد. مهدی گفت:» چه شده مادر؟ کسی زیر 
گرفته  تازه  جانی  انگار  که  پیرزن  مانده؟«  آوار 
بود، با گریه و زاری گفت:» قربانت بروم پسرم... 
کن«  کمکم  مانده...  آوار  زیر  زندگی ام  و  خانه 

وسایل  آن ها  آمدند.  مهدی  کمک  به  نفر  چند 
بام  بیرون می کشیدند و روی  با زحمت  را  خانه 
گفت»  پیرزن  می گذاشتند.  حیاط  گوشه ی  و 
بدبختی  با  مانده.  زیرزمین  تو  جهیزیه ی دخترم 

جمع کردمش.« مهدی رو به احمد و هاشم که 
به کمک آمده بودند، گفت:» یااهلل، جلو در خانه 

سد درست کنید... زود باشید«
خانه  در  جلو  خاک  از  سدی  هاشم،  و  احمد 
درست کردند. راه آب بسته شد. مهدی به کوچه 
دوید. وانت آتش نشانی را پیدا 
خانه پیرزن  طرف  به  و  کرد 
آورد. چند لحظه بعد، شلنگ 
رفت  فرو  زمین  زیر  در  پمپ 
کار  پمپ  شد.  مکیده  آب  و 
می کرد و آب زیرزمین لحظه 
مهدی  می شد.  کم  لحظه  به 
غرق در گل و الی بود. پیرزن 
پسرم...  ببینی  خیر  گفت:» 
یکی مثل تو کمکم می کند... 
شده  ذلیل  شهردار  وقت،  آن 
پیدایش  حاال  تا  صبح  از 
بهش  دستم  مگر  نیست. 
نرسد...« مهدی، فرش خیس 
و سنگین شده را با زحمت به 

حیاط آورد.
شهردار  به  دستم  اگر   -
دستش  کف  را  حقش  برسد، 

میگذارم...
 چند ساعت بعد، جلو سیل 
را  مهدی،پمپ  شد.  گرفته 
هنوز  پیرزن  کرد.  خاموش 

دعایش می کرد. 
و  پتو  امدادی،  گروه های 
پوشاک و غذا بین سیل زده ها 
رو  مهدی  می کردند.  تقسیم 
مادر  خب  گفت:»  پیرزن  به 

جان، با من امری ندارید؟«
به  دست  گریه   با  پیرزن 
گفت:»  و  کرد  بلند  آسمان 
از  خیر  ان شاءاهلل  پسرم، 
پسرم،  برو  ببینی!  جوانی ات 
خدا  همراهت.  به  علی  دست 
بگویم  باشد. خدا  تو راضی  از 
این شهردار را چه کند. کاش 
مردانگی  و  غیرت  از  جو  یک 
از خانه  را داشت!« مهدی  تو 

بیرون رفت. 
و  دعا  را  او  پیرزن هم چنان 

شهردار را نفرین می کرد!

                              منبع: کتاب»آقای شهردار«

سرمقاله

حنابندان روح

به  این خاطره ای که میخوام بگم، مربوط 
راهیان نور سال  9۷ هست. چند روز از آغاز 
نمایان  شب  سیاهی  بود.  سفرمون  گذشته 

در حال شدن بود و ما با حالت خستگی...
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قرنطینه ی خود را چگونه بگذرانیم

تو روزهای خونه نشینی بابت شیوع ویروس 
که  هستن  فعالیت ها  از  یک سری  کرونا، 

پرداختن به اونا، می تونه...
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دانشمندی که باورش نداشتند

از  نقل  نیوزبه  فاکس  »خبرگزاری 
عنوان»کارهای  با  مقاله ای  در  آسوشیتدپرس 

بایران روی گوسفند شبیه سازی شده«...
کتا
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ملی شدن صنعت نفت یک اتحاد ملی بود و یک 
اسفند  ۲9ام  در  که  ایران  تاریخ  در  مهم  برهه ی 
اوج  به  نفت  ملی شدن  قانون  تصویب  با   13۲9
 133۲ سال  مرداد   ۲8 کودتای  با  و  رسید  خود 
پایان گرفت. قضیه ی نفت از زمان مظفرالدین شاه 
ویلیام  نام  به  بریتانیایی  شخص  شد.  آغاز  قاجار 
ناکس دارسی در سال 1۲80، قرارداد دارسی را با 
ویلیام  قرارداد،  این  طبق  که  رساند  امضا  به  ایران 
دارسی امتیاز انحصاری اکتشاف و استخراج نفت در 
دولت  آن،  از  پس  و  آورد  به دست  را  ایران  جنوب 
انگلستان مالک بی رقیب منابع نفتی عظیم ایران در 
بخش های جنوب و جنوب شرقی ایران شد. در سال 
131۲ در زمان رضا شاه، قرارداد دارسی پایان یافت 
شد.  آن  جایگزین  دیگر  ساله ی   60 قرارداد  یک  و 
پس از استعفای رضا شاه در ۲0ام شهریور و ورود 
متفقین به ایران، نخستین زمزمه های اعتراض علیه 
تشکیل  با  نهایت  در  که  افتاد  اتفاق  قرارداد ها  این 
مردم  پیوستن  و  نفت  کارگران صنعت  جنبش های 
به این جنبش، ملی شدن صنعت نفت در ایران در 
۲9ام اسفند 13۲9 محقق گردید. سرانجام نهضت 
ملی شدن صنعت نفت پس از کودتای ۲8 مرداد به 
نحوی به پایان رسید؛ یعنی دوباره ارتباط با دولت 
کنسرسیوم  داد  قرار  و  شده  گرفته  سر  از  انگلیس 
نفت  ملی شدن  گرچه  آن،  طبق  که  گردید  منعقد 
خارجی  طرفین  پذیرش  مورد  ایران  نفت  و صنایع 
که  می کرد  تضمین  ایران  دولت  اما  گرفت،  قرار 
عضو  شرکت های  به  را  تولیدی  نفت  سال،   ۲5 تا 
کنسرسیوم)آمریکا، انگلیس، هلند، فرانسه( بفروشد. 
به  خارج  به  وابستگی  نمایانگر  تاریخ،  از  برهه  این 
وضع  روزها  آن  ببینیم  است.  خود  واقعی  معنای 
سیاسی  استقالل  به  امروز  و  بوده  چگونه  کشور 
ملت ایران نگاه کنیم! هیچ قدرتی در دنیا نمی تواند 
هیچ گونه موضع گیری، حتی موضع گیری زبانی را به 
نشان داده است  ما  به  تاریخ  ما تحمیل کند.  ملت 
که بایستی وابستگی به خارج را قطع کنیم. امروزه 
یکی از وابستگی های ما، اقتصاد متکی به صادرات 
خوبی  به  ما  دشمنان  را  مسئله  این  است.  نفت 
درک کرده  و سعی داشته اند که از آن استفاده کنند؛ 
مثل تحریم هایی که عمدتا برای فروش نفت است 
و بالشک یک مشکل برای کشور محسوب می شود، 
بلند  سود  یک  به  تبدیل  می تواند  آن  رفع  با  اما 
مدت  گردد. کلید باز کردن قفل سرسخت تحریم، 
تولید  رونق  با  جز  مهم  این  که  است  خودکفایی 
داخلی، بهبود فضای کسب و کار، افزایش صادرات 
غیر نفتی،  کاهش خام فروشی و... میسر نمی شود. 
بدین  جهت باید بندناف بودجه و اقتصاد کشور را از 

نفت خام و اقتصاد نفتی قطع نمود.

سعید گراوندی
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از خانه بیرون نروید! در صورت ضرورت 
شلوغ  محل های  در  حضور  از  خانه،  از  خروج 
حتما  خانه،  به  رسیدن  از  پس  کنید!  پرهیز 
 . و....  بشویید  صابون  و  آب  با  را  خود  دستان 
صحبت هایی که مدام در حال تکرار شدن است 
شبکه های  تصویری،  و  صوتی  رسانه های  از: 
مخاطب  به  بتواند  که  جایی  هر  و  مجازی 
ویژه  با  و سیما  منتقل کند. صدا  را  پیام خود 
سریال،  و  فیلم  پخش  و  مختلف  برنامه های 
سعی در نگه داشتن مردم در خانه ی خودشان 
دارد...اما واقعیت جور دیگری است. خیابان ها و 
میادین اصلی شهر، هنوز هم محل عبور و مرور 
و  عید  بوی شب  است!  عادی  به صورت  مردم 
خرید های آخر سال هم به مشام رسیده و اگر به 
برخی بازارها سری بزنید، می توانید ازدحام جلو 
مغازه های خواروبار فروشی را ببینید! گویا خرید 
شب عید از نان شب هم برایشان واجب تر است! 
عده ای هم که به علت خانه نشینی و قرنطینه ی 
و هوس  برداشته  عید  هوای  و  چندروزه، حال 
که  انگار  نه  انگار  می زند!  سرشان  به  مسافرت 
ده ها  که  انگار  نه  انگار  و  ویروسی پخش شده 
نفر جان خود را از دست داده اند. بیماری که 
شیوع آن به شدت زیاد است و مردمی که هنوز 
این  که  است  بحرانی  نگرفته اند،  جدی  را  آن 
روزها در کنار سایر مشکالت با آن سر می کنیم. 
تفریط  و  افراط  ماست،  پیش روی  که  چه  آن 
است. افراط، از آن جهت که یک نفر دست به 
سیاه و سفید نمی زند، تمام خانه و زندگی اش 
را ضدعفونی کرده و دست هایش از فرط شستن 
قرمز شده! و تفریط، از آن جهت که فرد دیگر با 
خیال راحت در اجتماعات حضور پیدا می کند 
با همکارانش  بیماری،  این  تمسخر کردن  با  و 
با  کس  هر  که  می دانیم  نیک  می دهد!  دست 
بیمار  و  نماید  رفتار  تفاوتی  بی  و  سهل انگاری 
شود، هم خود را گرفتار کرده و در صورتی که 
مسبب بیماری دیگران نیز بشود، مرتکب سیئه 
گردیده هم است؛ به مثابه خسر الدنیا و االخره! 
اما،  نور راهنما و چراغ راه ما در  این بین  در 
این مسیر، نه افراط بوده و نه تفریط، بلکه به 
قول پیامبر)صلی اهلل علیه و آله وسلم( : » خیر 

االمور اوسطها«. 
یک  فردي  بهداشت  کنیم:  کوتاه  را  سخن 
با رعایت آن هنگام حضور در  واجب است که 
بیرون از خانه، مي تواند هم به سالمت خود و 

هم به سالمت جامعه  کمک نماید.
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مدیریت کرونا یا کرونای مدیریت
تاملی در باب مدیریت بحران در کشور
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بازارگردی واجب تر از نان شب
صفحه 1  سخن سردبیر
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این خاطره ای که میخوام بگم، مربوط به راهیان 
از آغاز سفرمون  نور سال  9۷ هست. چند روز 
نمایان شدن  در حال  بود. سیاهی شب   گذشته 
نشسته  اتوبوس  تو  خستگی  حالت  با  ما  و  بود 
بودیم. داشتیم به سمت مکانی که قرار بود محل 
اسکان ما باشه حرکت می کردیم. چیزی نگذشت 
که اتوبوس ها ایستادن و مسئول اتوبوس گفت:» 
و  بریم  که  می شیم  پیاده  االن  ان شاءاهلل  برادرا 

در جایی حاضر بشیم... همین 
می کنیم.«  استراحت  هم  جا 
برادرا  گفتن  شدیم.  پیاده 
ما  کنن.  حرکت  خط  یه  تو 
کردیم.  حرکت  به  شروع  هم 
وقتی رسیدیم دیدیم جمعیت 
هستن.  مستقر  اونجا  زیادی 
نمایش  ما  رسیدن  محض  به 
شروع شد. چند سرباز از سیم 
زیپ  صورت  به  ما  سر  باالی 
شروع  شعار  دادن  با  و  الین 
برام  بسیار  کردن.  حرکت  به 
جالب بود! انتظار دیدن چنین 
کل  نداشتم.  رو  ای  صحنه 
بودن!  اومده  وجد  به  جمعیت 
می کردن  که  صدایی  سرو  از 
شروع  نفر  چند  بود.  معلوم 
کنار  فرضی  مجروح  حمل  به 
تبحر  میشد  و  کردن  دیوار 
انجام  دارن  که  کاری  در  رو 

میدن دید. این همه ی ماجرا نبود. قبل از اتمام 
حرکات نمایشی، گفتن:» برادرا یک برنامه دیگه 
داشته  دوست  هرکس  اختیاریه.  که  هست  هم 
برنامه ی  از  که  منم  کنه.«  شرکت  میتونه  باشه 
داوطلب  سریع  بود،  اومده  خوشم  حسابی  قبل 
کردم  ترغیب  هم  رو  دوستان  از  تا  چند  شدم. 
که بریم. خالصه به خط شدیم. جمعیت زیادی 
به  داشتم  بمونید.  جاده  تو  گفتن  ما  به  بود. 
مرتبه  یک  که  چیه  مگه  که  می کردم  فکر  این 
توجهشون  جمعیت  تمام  فوگاز  یه  ترکیدن  با 
جلب شد. من تازه فهمیدم که قضیه جدیه! بعد 

خاکی  مسیر  یک  در  ما  و  شد  شروع  شلیک ها 
که  همین طور  کردیم.  حرکت  به  شروع  تاریک 
تیراندازی کردن.  به  اطرافمون شروع  می رفتیم، 
از همه جا صدای شلیک میومد و فوگاز ها بغل 
ما می ترکیدن. گاهی گرماشون رو روی صورتم 
احساس می کردم. کمی که جلوتر رفتیم، اوضاع 
شلیک  به  شروع  کاتیوشا  و  دوشکا  شد.  بهترم 
که  کمی  داشتن.  بلندی  خیلی  صدای  کردن. 
جلوتر رفتیم، یک صدای وحشتناک فضای دشت 
رو پر کرده بود. برام سوال بود این صدای چیه! 
فکرم  صدا  این  و  می رفتیم  جلو  که  همین طور 

رو مشغول کرده بود، یک مرتبه دیدم جلوم یه 
بوی  اون هستن.  روی  ارتشی  تا  چند  که  تانکه 
گرفته  رو  تانک  اطراف  سیاهی  دود  و  گازوئیل 
درباره ی  که  چیزهایی  فهمیدم  اونجا  تازه  بود. 
ترسناک بودن تانک و صداش شنیدم همه شون 
حقیقت داره! محو تماشای این غول جنگی بودم 
که یک مرتبه یک صدای محیب دوباره منو به 
که  بود  فوگازی  صدای  بله...  برگردوند!  خودم 
شوکه  همه رو  و  شد  روشن  دشت  ترکیدنش  با 
خبری  دیگه  که  می رفتیم  جلو  داشتیم  کرد! 

به  نمیشد.  هم  چندانی  شلیک  و  نبود  فوگاز  از 
تا چراغ  آخرای مسیر که می رسیدیم، من چند 
دستی کوچیک دیدم که توی اون ظلمات داشت 
اینجا  اینا  بود که  برام سوال  نورپراکنی می کرد. 
همین  چیه؟  بعدی  برنامه ی  و  می کنن  چیکار 
که به اونجا رسیدیم، گفتن: بشینید! یک دسته 
بیرون  بود  ما  سر  باالی  که  سنگری  از  سرباز 
به  و شروع  گفتن  رو  فریاد، شعاری  با  و  اومدن 
شلیک کردن. من حدس زدم مراسم شلیک االن 
تموم شد. توی همین حال و هوا بودم که صدای 
شبیه ساز  این  که  داد  توضیح  و  شد  بلند  بلنگو 
و  حال  اون  و  واقعیه  جنگ 
هوا رو روایتگری کرد. فضای 
خیلی خوبی بود. بعد  داخل 
فهمیدم  من  برنامه  همون 
رسم  یک  رزمنده ها  که 
داشتن  حنابندون  نام  به 
انجام  عملیات  از  قبل  که 
میشه )البته بماند که بعدها 
دردسر شد! بچه ها با گرفتن 
به  شروع  دستشون،  تو  حنا 
کردن!  همدیگه  به  مالیدن 
نموندم!  نصیب  بی  منم 
حسابی  خالی  جاتون 
این  از  بعد  گذشت(  خوش 
به  ما  شد،  تموم  مراسم  که 
حرکت  اسکان  محل  سمت 
کردیم. محل اسکان که چه 
شبیه  جایی  یه  کنم!  عرض 
قیافش  به  که  حسینیه  به 
رفتیم  خالصه  نمیومد. 
گذاشتیم.  رو  ساک هامون 
شروع کردیم به گردش کوتاهی توی پادگان. به 
خیلی از واقعیت ها پی بردیم؛ مثل این که این جا 
آدم  اتوبوس  تا  چهار  برای  دستشویی  دونه  یه 
باید  خودت  رو  آب  این که  مهم تر  همه  از  داره! 
به  بهتره  دیدم  این طوری.  موارد  و  بیاری  بری 
گشتن ادامه ندم و برگردم. وقتی برگشتم دیدم 
ما  که  این  غذایی!  چه  به  به  میدن.  غذا  دارن 
خوابیدیم  چطور  و  خوردیم  رو  غذا  اون  چطور 
نمی دونم چرا  تمام حوادث،  از  فارغ  ولی  بگذرد 

اونجا بهم خیلی خوش گذشت .

قرنطینه ی خود را چگونه بگذرانیم
راه حل هایی برای برون رفت از بیکاری آخر سال!

گرگ و شبان 
شعر
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ویروس  کرونا،  همان  یا   19 کووید  ویروس 
برهه  در  و  نیست  پزشکی  جامعه  برای  ناشناخته ای 
زمانی پیش رو، بیشتر از هر مسئله ی دیگری در اخبار 
و رسانه ها پرداخت می شود. با توجه به شیوع گسترده 
ایران،  به خصوص  جهان  کشور های  در  ویروس  این 
می توان اسم بحران را در شرایط کنونی به کار برد. 
و  بحرانی، جهت سهولت در کنترل  مواقع  اصوال در 
از  برون رفت  همچنین  و  حاصله  وضعیت  مدیریت 
سیستم بروکراتیک و اداری، با ستادی کردن اوضاع، 

رسانی  اطالع  پیگیری،  امور 
انجام  ستاد  توسط  مبارزه  و 
می شود. اکنون نیز با گسترش 
در  خصوص  به  ویروس  این 
و  مقابله  جهت  ستادی  ایران، 
مبارزه با آن شکل گرفته است. 
دستور  به  ستاد  این  ریاست 
وزیر  عهده  بر  جمهور،  رئیس 
از  برخی  که  است  بهداشت 
جدی  نقدهای  سیاستمداران 
به این تصمیم وارد نموده اند. 

همان طور که می دانیم، حوزه اختیارات وزارت خانه ها، 
در  این  می شود؛  شامل  را  وزارت خانه  خود  محدوده 
حالی است که در مواقع حساس، با توجه به اختیارات 
بیشتر رئیس جمهور و طبق اصل 113 قانون اساسی 
که ایشان پس  از مقام معظم  رهبري)مد ظله العالی( ، 
مسئولیت   و  است   کشور  رسمي   مقام   عالي ترین  
اجراي  قانون  اساسي  و ریاست  قوه  مجریه  را جز در 
بر  شود  مي   مربوط  رهبري   به   مستقیما  که   اموري  
عهده  بر  ستاد  ریاست  که  است  معقول  دارد،  عهده  
در  اکنون  که  آن چه  همانند  باشد؛  جمهور  ریاست 
از  جدای  می شود.  دیده  فرانسه  و  ایتالیا  کشور های 
بحث مدیریتی، شرایط اقتصادی کنونی نیز با شیوع 
بر  مبنی  بهداشت  وزارت  تاکیدهای  و  ویروس  این 
و  می کند  سپری  را  وخیمی  اوضاع  خانه،  در  ماندن 
کسبه و فروشندگان، شاهد رکود کم سابقه ای در ایام 

آخر سال هستند. از سوی دیگر، دولت، تدابیر ضعیفی 
جهت کمک به این قشر از جامعه در نظر گرفته که 
قابل نقد است؛ بایستی توجه داشت، ضرری که کسبه 
متحمل می شود، باعث کمبود نقدینگی برای تامین 
مایحتاج خانه و خانواده خود و حتی ورشکستگی آنان 
افرادی  جالب،  نچندان  اوضاع  این  در  می گردد.  نیز 
گل آلود  آب  این  از  را  خود  ماهی گیری  هم  سودجو 
شروع کرده اند! متاسفانه احتکار در بحران ها و حوادث 
مواد  احتکار  شاهد  ما  و  دارد  زیادی  سابقه  گذشته 
تقلبی  مواد  تولید  و  دستکش  ماسک،  عفونی،  ضد 
هستیم. از طرف دیگر، دستگاه های قضایی و انتظامی 
این  ولی  محتکران هستند  و شناسایی  پیگیر کشف 
امر باعث جلوگیری از سوء 
نمی شود؛  سودجویی ها 
ریشه ی  بایستی  که  چرا 
مسئله، یعنی مراکز تربیت 
و آموزش این افراد را مورد 
پرسش قرار داد؛ این که چه 
عاملی باعث ایجاد زمینه ی 
در جامعه گشته  بزهکاری 
هزینه های  با  چرا  و  است 
تربیت  صرف  که  هنگفتی 
جامعه  افراد  آموزش  و 
می شود، خروجی مطلوبی در جهت ارتقای فرهنگی 
چاره جویی  می بایست  ندارد؟  تکاملی  سیر  و  جامعه 
همین  آموزش)با  و  پرورش  امر  اصالح  جهت  جدی 
تعالی  گلوگاهی  و  اصلی  مبادی  از  یکی  که  ترتیب( 
افراد و تحویل آنان به جامعه است، انجام گیرد. باید 
در نظر گرفت که وضعیت موجود، بنا به فرمایش های 
آن چه  و  مقام معظم رهبری)مدظله العالی( گذراست 
که باقی می ماند و مورد قضاوت مردم، سایر کشورها 
و حتی نسل های آینده قرار می گیرد، کارنامه عملکرد 
شایسته  است.  بحران  درگیر  نهادهای  و  ارگان ها 
است دولت محترم، با اتخاذ تدابیر عقالنی و صحیح، 
تجارب  و  گذرانده  را  پیش رو  الهی  آزمایش های 
نادرست و  با مدیریت  موفقی کسب نماید، نه آن که 
تصمیم های اشتباه و عجوالنه، باعث آسیب به جامعه 

و خسارت های جبران ناپذیر گردد.

حنابندان روح
خاطره ی سفر به مناطق عملیاتی جنوب غرب کشور

راه ارتباطی ما با شما:

@mahyagram
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نظرتون رو درباره ی این شماره به ما بگید!

“خبرگزاری فاکس نیوزبه نقل از آسوشیتدپرس 
در مقاله ای با عنوان»کارهای ایران روی گوسفند 
شبیه سازی شده« در سال ۲005 با موسس فقید 
آشتیانی  کاظمی  سعید  دکتر  رویان،  موسسه ی 
مصاحبه کرد و به نقل از او نوشت:» از پنج مادر 
از  یکی  و  هستند  باردار  گوسفند  سه  نماینده، 
آنها دارای دو بره در رحم خود است. این رویداد 
است.  سابقه  بی  در جهان  تاریخ شبیه سازی  در 
خوشبختانه همه چیز در مسیر درست قرار گرفته 
است. به نظر می رسد که آنها کامال شکل گرفته 
به  می تواند  شبیه سازی  گاوهای  و  گوسفند  اند. 
مثال  شود؛  منجر  پزشکی  تحقیقات  پیشرفت 
استفاده از حیوانات شبیه سازی شده برای تولید 

واکسن های انسانی در برابر بیماری های عفونی.
 هدف نهایی ما از شبیه سازی حیوانات، ایجاد 
زمینه برای تحقیقات جدید در کشور است. این 
از  درمان  برای  علمی  لحاظ  به  را  ایران  مسئله 
طریق شبیه سازی آماده می کند.« دکتر کاظمی 
گفت:»  آن ها  به  مصاحبه  این  در  آشتیانی 
انسان  نمی کنند  سعی  هرگز  ایرانی  محققان 
دین  و  درکشور  امر  این  زیرا  کنند؛  شبیه سازی 

ما مجاز نخواهد بود.«
به  گرایش  با  فیزیک دانی  الخلیلی،  جیم  دکتر 
از دانشگاه  مکانیک کوانتومی در زیست شناسی، 
سورِی انگلستان، حین تحقیق درباره ی پیشرفت 
علم در دنیای اسالم، به ایران و پژوهشکده رویان 

می آید. 
 ،BBCدر بخشی از برنامه ی تلویزیونی شبکه ی
از  بسیاری  در  ژنتیکی  تحقیقات  که  می گوید 
کشورهای مسیحی ممنوع و بحث برانگیز است. 
او از این که در کشور اسالمی، این تحقیقات در 
حال اجراست و فردی مذهبی نیز در این موسسه 
دینی  نظر  از  تحقیقات  درباره ی  که  دارد  وجود 

راهنمایی می کند، ابراز تعجب می کند. او در این 
گزارش از برخورد گرم و صمیمانه ی پژوهشگران 
علمی،  فراوان  مشترک  نقاط  وجود  و  موسسه 
کشورها  فرهنگ  در  موجود  تفاوت های  برخالف 

صحبت می کند.
مرحوم کاظمی آشتیانی برای ما الگوی مدیریت 
بلکه  نمی کند،  مدیریت  نشسته  که  مدیری  بود؛ 
مدیر فعالی است و خودش در کارهای عملیاتی 
بقیه ی  که  پیش  می گذارد  پا  می شود.  گیر  در 
همکارانش دنبالش بیایند، برای این که به هدف 

برسند.
و  نمی کرد  خستگی  احساس  هرگز  کاظمی 
بخواهیم  اگر  نشاطی داشت.  با  همواره روحیه ی 
روش دکتر کاظمی را داشته باشیم، نباید اظهار 

خستگی کنیم.
این آدم آرش  اگر داستان آرش واقعیت دارد، 
بود. آرش، جان خودش را توی تیر گذاشت که 
تیر کوتاه ننشیند تا مرزهای ایران کوچک نشود. 
مجموعه هایی  در  را  خودش  جان  هم  آدم  این 
گذاشت که داشت آن ها را بزرگ می کرد تا این 

مجموعه ها بزرگ شوند.”
روح  از  هایی  بخش  خواندید،  که  مطالبی 
سعید  دکتر  نام  به  ایران  تاریخ  از  بزرگمردی 
فناوری  به  وقتی  که  همو  بود.  آشتیانی  کاظمی 
سلول های بنیادی دست یافت، هیچ کس در ابتدا 
پیشرفت های  به  تردید  با  و  نداشت  باور  را  او 
بی نظیرش نگاه می شد. استادی دلسوز و پرتالش 
ایران در جهان، شب  نام  برای مطرح کردن  که 
از  برای رشد اعضای خود،  و روز نمی شناخت و 
هیچ گونه تالشی مضایقه نمی کرد.  برای آشنایی 
داستان  کتاب  اسالمی،  انقالب  تراز  مدیر  این  با 

رویانا را می توانید تهیه کنید.

امام علی)علیه السالم( می فرمایند: دو نعمت است 
که ارزش آن ها را نمی دانند، مگر کسی که آن ها را 

از دست داده باشد: جوانی و تندرستی.
تو روزهای خونه نشینی بابت شیوع ویروس کرونا، 
اونا،  به  پرداختن  که  فعالیت ها هستن  از  یک سری 
خانوادتون  و  خودتون  ذهن  آرامش  باعث  می تونه 
بشه و اوقات فراغتتون رو بهینه کنه. استفاده ی فعال 
انرژی،  افزایش  باعث  پیش رو  تعطیالت  از  مفید  و 
خالقیت و اشتیاق می شه و به شما برای دور کردن 
حس ناخوشایند و آزاردهنده ی بی کاری و بی فایده 
بودن کمک می کنه. استعدادهای نهفته خودتون رو 
بیارید.  به دست  تجربه های مختلف  و  کشف کنید 
اولین قدم برای استفاده مفید، برنامه ریزیه! اوقات 
فراغت، زمانی برای شما می تونه مفید باشه که کامال 
واضح و روشن بدونید چه طوری می خواهید از این 
استفاده کنید. حتی می تونید یک فهرست  فرصت 
ازکارهایی که عالقه دارید انجام  بدید و کارهایی که 
باید انجام  بدید رو تهیه کنید. به همین جهت، ما 
یک سری از فعالیت ها رو به شما تا از این تعطیالت 

به بهترین شکل استفاده کنید و لذت ببرید:
مطالعه به همراه یادگیری، یک لذته بی  نظیره که 
خیلیامون اون رو خیلی کم و یا اصال تجربه نکردیم. 
این حِس بدون فشار و استرس و دالیل همیشگی 
آزمون های  نمره،  گرفتن  برای  یادگیری  )مثل 
مختلف و ...( رو با هیچ توجیهی نباید از خودمون 

دریغ کنیم.
موضوعی  خودتون  عالقه ی  به  توجه  با  که  وقتی 
رو برای یادگیری انتخاب می کنید، می تونید از اون 
با  یادگیری، ممکنه بی ارتباط  نوِع  این  ببرید.  لذت 
با این حال مطمئن باشید  اما  امور روزانتون باشه، 

میتونه براتون مفید باشه؛ چون توانایی شما رو برای 
دید  با  میشه  باعث  و  باال می بره  بهتر جهان  درک 
تازه ای به امور نگاه کنید و در فعالیت های روزانتون، 
کنید.  پیدا  دست  خالقانه  و  جدید  راه حل های  به 
مجهز  مهارت های جدید  به  رو  شما  این،  بر  عالوه 
می کنه که ممکنه در آینده به کارتون بیاد. خوندن 
زندگی  کوتاه، سفرنامه ها،  داستان های  رمان، شعر، 
تحصیلیتون،  رشته  با  مرتبط  کتاب های  نامه ها، 
مقاالت علمی و... همگی پیشنهادهای خوبی برای 
این  به  توجه  زمینه،  این  در  باشه.  می تونه  مطالعه 
مورد که اگر می خواید به تازگی کتاب خونی رو در 
برنامه ریزیتون قرار بدید، این کار رو به صورت کم 
و مستمر انجام بدید تا مطالعه به یک روند دائمی 
و لذت بخش در زندگیتون تبدیل بشه . همچنین 
خودتون رو از خوندن کتاب با شروع کردن ناگهانی و 
هیجان زده و بدون استمرار محروم نکنید. پیشنهاد 
و  کتاب ها، جزوات  مطالعه، خوندن  برای  ما  بعدی 
یک بار  با  حداقل  که  شدتونه  تلنبار  درسی  منابع 
پرتنش  و  مهم  روزای  توی  می تونید  خوندنشون 
امتحانات یه نفس راحت بکشید و کمتر اذیت بشید.

 مورد جذاب و بی نظیر دیگه ای که خیلی می تونه 
لذت  بر  عالوه  عجیب  و  سخت  روزای  این  توی 
مطالعه، بهتون آرامش بده، قرآن، صحیفه سجادیه 
فراموششون  اوقات  اغلب  که  است  البالغه  نهج  و 
یادشون  خاصی  موقعیت های  توی  و  می کنیم 
افزایش  بر  عالوه  خوندنشون  مطمئنا  اما  می افتیم، 
خوبی  راه گشای  می تونه  روزهاتون،  این  معنویت 
استرس های  و  تنش  حتی  و  باشه  زندگیتون  برای 
و  مطالعه  امیدوارم  ببره.  بین  از  هم  رو  روزها  این 
خوندن، حس خوب و جذابی توی این روزها بهتون 
ناب  تجربه  این  متوالی،  سال های  طول  در  و  بده 

ادامه پیدا کنه.

   
شنیَدْستم یکی چوپان نادان

بُِخفتی وقت گشت گوسفندان
درآن همسایگی، گرگی سَیه کار
شدی همواره زان ُخفتن، خبردار
گرامی وقت را، فرصت شمردی
گهی از گله ُکشتی، گاه بُردی
دراز آن خواب و عمر گله کوتاه

ز خوْن هر روز، رنگین آن چراگاه
به غفلت رفت زینسان روزگاری
نشد در کار، تدبیر و ُشماری
ز آُغل گله را تا دشت بُردی

به چنگ حیله ی گرگش سپردی
نه آگه بود از رسم شبانی

نه می دانست شرط پاسبانی
چو گرگ از گله هر شام و سحر کاست

شبان از خواِب بی هنگام برخاست
به کردار َعَسس1، کوشید یک چند
فَِکْند آن دزد را، یک روز در بند

به وقِت کار، باید کرد تدبیر
چه تدبیری؟ چو وقت کار شد دیر
بدین سان داد پاسخ، گرِگ ناالن
نه چوپانی تو، نام توست چوپان
نه هر کو گله ای رانَد، شبان است
نه هر کو چشم دارد، پاسبان است
تو، عیب کار خویش از خود نَُهفتی

به هنگام َچرای گله، ُخفتی
تو ُخفتی، کار از آن گردید دشوار
نَشاید کرد با یک دست، َده کار
چرا امروز پشت من شکستی؟

کجا بود آن زمان این چوبْ َدستی؟
چه غم گر شد مرا هنگاِم ُمردن

پس از صد گوسفند و بَّره خوردن
اگر صد سال در زنجیر َمانم
نخستین روِز آزادی، همانَم

شباِن فارغ از گرِگ بَداَندیش
بَُود فرجام، گرِگ گلّه ی خویش
کنون دیگر نه وقت انتقام است
که کار گلّه و چوپان، تمام است

پروین اعتصامی
عسس1: پاسبان

به تعدادی دانشجوی 
مهندسی جهت درست نمودن 

زیربنای سیمانی ساختمان 
شیمی نیازمندیم! با حقوق و 
مزایای عالی، بیمه و پاداش!

به تعدادی مشاور جهت ارائه ی 
راهکار برای ایجاد زیرساخت 
فکری مسئول گرامی آموزش 

نیازمندیم!

به تعدادی دانشجو جهت 
بازنمودن صفحه مفقود شده  ی 
استاد دانشگاه رازی در آپارات 

نیازمندیم!

تعدادی کالسور نو و دست 
نخورده جهت فروش که فقط 
هر روز با پوشش پالستیکی 
از خوابگاه به کالس رفته و 

برگشته موجود است.

کتاب 5 کیلویی برای فروش 
جهت پز دادن جلو همکالسی ها 

موجود است.

دانشمندی که باورش نداشتند
معرفی کتاب »داستان رویانا«

نیازمندی ها#طنزیم

فهیمه طاوسی نیا
زیست شناسی
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نیازمندی های خود را برای ما بفرستید

@mahyagram_razi

باعث  امر  این  “...ولی 
جلوگیری از سوء سودجویی ها 
بایستی  که  چرا  نمی شود؛ 
مراکز  یعنی  مسئله،  ریشه ی 
افراد را  تربیت و آموزش این 

مورد پرسش قرار داد ”


