
عدالت خواهی ساختارمند 
برای اقتصاد توانمند

آموزشــی  ی  دوره  هجدهمیــن  از  گزارشــی 
اکبــر جهــاد  تشــکیالتی 

.                             صفحه ی 4

مبارزان عدالت

مردم باید همکاری کنند

جنگ رسانه ای کرونا

سرمایه گذاری بی حساب و کتاب در حوزه 
و  اقدامات تشخیصی  تحمیل  درمان مسبب 
گاهاً درمانی غیر ضروری به مراجعین است.

و  بهداشت  نظام  در  عدالت  جایگاه  پس 
درمان کجاست؟!

                            صفحه ی 3

نظرتون در مورد مذاکره با آمریکا؟
همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند: 
رژیم  مثل  و  است  کار  جنایت  آمریکا 

صهیونیستی مذاکره با آن امکان ندارد.
                            صفحه ی 2

در ایــن جنــگ رســانه ای کرونایــی عــالوه 
بــر القــای ناامیــدی و تــرس در دل مــردم 
کنتــرل  در  دولــت  دادن  ناکارآمــد جلــوه  و 
ــاد  ــه و ایج ــن تفرق ــعی در انداخت ــاری، س بیم
شــکاف بیــن مــردم و جامعــه پزشــکی داشــتند.

                               صفحه ی 3

   گاهنامه ی رویش انجمن  اسالمی مستقل/  سال نوزدهم
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این شماره از 
نشریه را در ۲۳ 
دقیقه و ۵۴ ثانیه 
از ۱۴۴۰ دقیقه 

ی یک شبانه 
روزتان بخوانید



مردم باید همکاری کنند
گفت و گویی با حجت االسالم والمسلمین حسین جاللی، نماینده منتخب رفسنجان و انار

علــمی- فرهنــگی

در ســی و یکمیــن شــماره از 
نشــریه رویــش مفتخــر بــه مصاحبه 
بــا حجــت االســالم والمســلمین 

ــتیم؛ ــی هس ــین جالل حس
منتخــب  ی  نماینــده  ایشــان 
ــورای  ــس ش ــن دوره مجل یازدهمی
اســالمی از حــوزه رفســنجان و انــار، 
اهــل رفســنجان و دارای  اصالتــاً 
تربیتــی  روانشناســی  دکتــرای 

هســتند.
ســالم، ضمــن تشــکر از شــما 
ــرار دادن  ــار ق ــرای در اختی ب

ــون؛ وقتت
باتوجــه بــه انتخــاب شــما 
ــار و  ــده ان ــوان نماین ــه عن ب
رفســنجان در مجلــس شــورای 
اســالمی، چــه کارهایــی بــرای 
ــن  ــرای ای ــه ب ــص بودج تخصی

ــه  ــب بودج ــا در تصوی ــتان ه شهرس
ــد داد؟ ــام خواهی ــده انج ــال آین س

بسم اهلل الرحمن الرحیم؛
سالم علیکم

ــص و تقســیم بودجــه در اســتانداری  تخصی
انجــام می شــود و متأســفانه بخاطــر شــهرت 
رفســنجان و انــار بــه پســته، ســهم تخصیص 
یافتــه را بــه رفســنجان نمی دهنــد و مــا 
ان شــاءاهلل پیگیــر می شــویم کــه ســهم 
ــه  ــهری را ب ــر ش ــه ه ــه ب ــاص یافت اختص
پرداخــت  هســت  کــه  میزانــی  همــان 

ــد. کنن
ــان  ــه ت ــص و دغدغ ــاس تخص براس
فکــر مــی کنیــد بــرای حضــور در چــه 

ــتید؟ ــب هس ــیونی مناس کمیس
 بــر اســاس نیــاز کشــور در هــر کمیســیونی 
کــه نیــاز داشــته باشــد، حضــور پیــدا 

ــرد. ــم ک خواه
ــه شــعار هــای انتخاباتــی  ــا توجــه ب ب

شــما و همچنیــن انتظــارات 
ــه نماینــده  مــردم نســبت ب
منتخــب ایشــان، شــما چــه 
برنامــه هــا و اهدافــی بــرای 

ــرف  ــادی و برط ــت اقتص ــاء وضعی ارتق
شــدن مشــکالت مــردم داریــد؟

و معشــیت در کشــور  اقتصــاد  وضعیــت 
ــائل  ــت. مس ــده اس ــده ش ــیار پیچی ــا بس م
سیاســی و اقتصــادی و اجتماعــی بــه صــورت 

ــد.  ــره خورده ان ــم گ ــه ه ــره  ای ب زنجی
بایــد  اقتصــادی  مشــکالت  حــل  بــرای 
ــر  ــرد. اگ ــل ک ــتغال را ح ــئله اش ــدا مس ابت
ــه مجلــس ســراغ اشــتغال  ــر اســاس مصوب ب

از  بخشــی  برویــم،  روســتاها  در  پایــدار 
مشــکالت اقتصــادی حــل می شــود؛ امــا 
بهبــود زیرســاخت های اقتصــاد مثــل کاهــش 
ــی  ــوق دادن نقدینگ ــور و س ــی کش نقدینگ
ــا را از  ــد م ــاً می توان ــد قطع ــه تولی ــه چرخ ب

بحــران اقتصــادی و رکــود عبــور دهــد.
بــا  مذاکــره  مــورد  در  نظرتــون 

؟ یــکا مر آ
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــور ک ــان ط  هم

فرمودنــد:
ــم  ــل رژی ــت و مث ــت کار اس ــکا جنای » آمری
امــکان  آن  بــا  مذاکــره  صهیونیســتی 

نــدارد.«
همانطــور کــه مــی دانیــد مناظــره ای 
قــرار بــود بیــن شــما و آقــای انارکــی 
ــزار  ــکی برگ ــوم پزش ــگاه عل در دانش
ــن  ــو ای ــرای لغ ــی ب ــود؛ توضیح ش

ــد؟ ــره داری مناظ
بررســی گذشــته کــه تأثیــری در آینــده 

اســت. بی فایــده  نــدارد، 

شــما چگونــه رابطــه ای با دانشــجویان 
ــه  ــه برنام ــرد؟ چ ــد ک ــرار خواهی برق
ــد  ــجویان خواهی ــرای دانش ــی ب های

ــت؟ داش
در  پاســخ  و  پرســش  مثــل  مــواردی   
بــا  ســخنرانی  بــرای  دعــوت  دانشــگاه، 
ــی های  ــور در کرس ــخص، حض ــوع مش موض
ــون آزاد  ــور در تریب ــردازی و حض ــه پ نظری
در  می توانــد  کــه  اســت  برنامه هایــی  از 

دانشــگاه موثــر و مفیــد باشــد. 

دعــوت دانشــجویان از اینجانــب، 
ــاط  ــتقبال و نش ــورد اس ــه م همیش

بنــده خواهــد بــود.
آیــا بــه شــفافیت در آرای 
پایبنــد  مجلــس  در  شــما 

بــود؟ خواهیــد 
بله، قطعا.

بــه نظــر شــما حقــوق و مزایــا 
مــادی  امکانــات  ســایر  و 
نماینــدگان در مجلــس چقــدر 

ــد؟ ــد باش بای
حقــوق  وضــع  از  اطالعــی  مــن 
قطعــاً  امــا  نــدارم؛  مجلــس  در 
ــه در  ــگ ک ــام هماهن ــاس نظ براس
قانــون پیش بینــی شــده حقــوق 

ــود. ــن می ش ــدگان تعیی نماین
ــن  ــخصی م ــالک ش ــر م ــی اگ  ول
پنــج  بــا  مــن  زندگــی  باشــد، 
میلیــون اداره می شــود امــا بایــد نــگاه کــرد 
ــه  ــنواتی ک ــابقه و س ــا س ــی ب ــر کس ــه ه ک
ــداد  ــی و تع ــوزه انتخاب ــاس ح ــر اس دارد و ب
ــدی آب و هــوا  ــا ســختی کار و ب ــدان ی فرزن
و خالصــه مجموعــاً بــر اســاس قوانینــی کــه 
ــود.  ــن می ش ــش تعیی ــدر حقوق ــت، چق هس
اگــر مــالک فــردی باشــد؛ مــن خــودم 
ــرای خــودم تصمیــم بگیــرم امــا  ــم ب می توان
ــرای  ــم ب ــن نمی توان ــه نیســت و م ــن گون ای
۲۹۰ یــا ۳۰۰ نماینــده دیگــر تعییــن تکلیــف 

ــم. کن
کانالــی  و  طریــق  چــه  از  مــردم 
مــی تواننــد بــا شــما در ارتبــاط 

باشــند؟ 
 ان شــاءاهلل بعــد از راه انــدازی دفتــر، شــماره 
تلفــن ارتبــاط مردمــی را اعــالم می کنیــم و 
کانال هــای فضــای مجــازی را بــرای ارتبــاط 

بــا مــردم، معرفــی خواهیــم کــرد.
سخن و توصیه پایانی؟

 مردم باید همکاری کنند. 
ــه  ــا مراجع ــه  م ــه ب ــی ک ــر کس ه
مشــکالت  و  دردهــا  از  می کنــد، 
بلــه مشــکالت  صحبــت می کنــد. 
امــا مــن خواهــش  بایــد گفتــه شــود؛ 
می کنــم نســخه درمــان آن را هــم ارائــه 
دهیــد؛ مثــاًل ممکــن اســت شــما راهکارهــای 
خوبــی بــرای بیــکاری جوانــان در شــهر 
بگوییــد،  مــا  بــه  را  آن  باشــید؛  داشــته 

باشــد. راهگشــا  بســیار  می توانــد 
خیلــی ممنــون کــه وقتتــان را در 

ــد. ــرار دادی ــا ق ــار م اختی

خواهش می کنم، ممنون از شما.
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عشق جاویداناندکی تأمل

فضایی پر از پوچی

شعر و ادبسرمقاله

تلنگر

توانایی صحبت کردن خودتان را باال ببرید

دلهره، اضطراب، نگرانی، تشویش کلماتی که 
حتی آوردن نامشان ضربان قلب آدم را باال می 

برد.

اما به راستی، از کی و کجا، بازار این کلمات 
در زندگیمان رونق گرفت؟

در  را  زندگی  که  روزهایی  همان  از  شاید 
فضایی مجازی نام آغاز کردیم.

فضایی پر از پوچی!
می توان از پر و پیمانه ترین پوچی های این 

فضا، دروغ ها وشایعات مجازی را نام برد.
دوستی می گفت: اینستاگرام خود را از تلفن 
صفحه  در  مدتی  و  است  کرده  حذف  همراه 
مجازی خود نبوده است؛ بعد از مدتی نه چندان 
طوالنی، دنیای مجازی پر می شود از خبر مرگ 
که  فراگیر می شود،  فامیل  در  آنقدر  و  ایشان 
ایشان مجبور می شود به صفحه مجازی خود 

برود و اعالم کند که او زنده است!
یک  از  ما  برای  گاهی  مجازی  فضای  آری 
حذف اینستاگرامی تلفن همراه، مرگ یک فرد 

را می سازد. 

و  فکر  مجازی  فضای  این  چگونه  دانم  نمی 
کرده  تصاحب  راحتی  این  به  را  ها  آدم  روان 

است.
مادر  از  تر  عزیز  ای  دایه  همچون  چگونه 

برایمان الالیی می خواند تا خوابمان ببرد.
این روز ها هم با خبر آمدن کرونا ویروس چه 

راحت، نفس کشیدن را هم از ما گرفته است.
فردی که فقط مشکوک به کروناست؛ نزدیک 

است سکته آن را از پای درآورد.

کاش یاد بگیریم جای گوشه ای نشستن 
هم  کمی  مجازی،  صفحات  زدن  ورق  و 
خودمان به اطرافمان نگاه کنیم؛ آن هم بی 

هیچ واسطه ای.

تار و پودم شد عجین با مهر جاویدان، علی
ذکر هر روز و شبم، تنها بَُود جانان، علی

از سعادت گشته مهمان شعر من را بوتراب
ای جهان از خلقتت، مبهوت و بس حیران، علی

از ازل، میخانه ای در کوی ما شد برقرار
شیعه باشد از کرم، بر باده ات مهمان، علی

یاعلی گویان، عبادت می کنم از کودکی
عاشقی شد شرِط جّنت بر مسلمانان، علی

بست آذین آسمان را، »الَفتی إاّل َعلی«
دیده گر عالَم ببیند، نقِش هر سامان، علی

سوره ها چون مؤمنون، َخیُر الَبِریَّه! وصف توست
کبریا کرده تجلی در مِه تابان، علی

آیِت ُعظمی، امام جّن و إنس و هر َملَک
فاتح خیبر، به کّل اولیا سلطان، علی

ارزشت هرگز نفهمیدم ولی آگه شدم 
در رهت َخْیُر النِّسا شد چون گلی بی جان، علی

گر که موال پیش زهرا شد خجل دنیا چه سود؟
این حکایت های غمگین را دهد پایان، علی 

می شود سیراب، جانم از »أنَا الَْمهدِی« او
ذوالفقارت می شود بر غاصبان، میزان، علی

غم ندارم در قیامت، چون که اربابم علی ست
هر که آید سوی او گیرد سرش دامان، علی

این ارادت نامه را هم از »رضایت« کن قبول
چشم شاعر خیره مانده بر در ایوان، علی

 نفس های سال ۹8 هم به شماره افتاده
 است و با تمامی اتفاق های خوب و بد در

حال تمام شدن است.
نگرم می  را   ۹8 سال  که  ها  روز   این 

این سال ماندگار   و ورق زدن برگ های 
 خاطراتی را یادآوری می کند که نه تنها
باقی عموم  اذهان  در  بلکه  من  ذهن   در 

 خواهد ماند.
شکن، کمر  های  گرانی  زلزله،  و   سیل 

 بی تدبیری، بنزین سه تومانی و اذعان بی
  خبری و توجیه آن تا اعتراضات مردمی،

ترور بزدالنه سردارمان.
 در این میان خاطرات مجلس دهم هم

 کم نبودند از سلفی تحقیر تا رأی مثبت
ضد قرص  داشتن  همراه  به  و   fatf  به 

بارداری!
 و این روز ها هم بازار کرونا ویروس داغ

 شده است.
از تر  البته خطرناک   کرونا ویروس؛ که 

آن پیرامون  در  است که  اتفاق هایی   آن 
 اتفاق می افتد.

 از یک طرف رسانه های معاند که دنبال
 بزرگ نمایی بیش از حد این موضوع اند
و از هر فرصتی استفاده می کنند که تا
جلوه دروغ  و  عکس  بر  را  چیز   همه 

دهند.

در داریم  که  ماییم  خود  طرف  یک   از 
احتکار از  کنیم؛  می  بازی  دشمن   زمین 
تا کمک گرفته  بهداشتی  اقالم  و   ماسک 
بزرگ و  اساس،  و  پایه  بی  شایعات   به 
همه های  سلبریتی  اصطالح  به   کردن 
می خود  به  را  اجازه  این  که  دانی!   چیز 
ندارند تخصص  که  مسائلی  در   دهند 
حیطه وارد  حتی  و  کنند  نظر   اظهار 

 پزشکی هم شوند...
 و همچنین وجود فرقه های مذهبی که

با نام اسالم در حال ایجاد موج خرافی اند.
 و چه دور اند این بی هویتان از پزشکان

با شجاعت و  فداکارانه   که  پرستارانی   و 
 تمام ایستاده اند و چه به جاست آوردن
که طباطبایی  اهلل  آیت  از  سخن   یک 
»حاضرم ثواب 70 سال نماز  فرمودند: 
از شما  مراقبت  شب  یک  با  را   شبم 

بیماری عوض کنم.«

هرگز را  آنها  فداکاری  این  ایران   تاریخ 
فراموش نخواهد کرد...

توقع کرونا  شیوع  وانفسای  این  در   اما 
رود می  مربوطه  های  دستگاه  تمامی   از 
با هم در خط مقابله باشند و  که همگی 
نه دهد،  انجام  را  خود  وظیفه  ارگان   هر 
 اینکه فقط وزارت بهداشت هم به درمان
ها قاچاقچی  مقابل   در  هم  و   بپردازد 

بایستد و هم راه ها را کنترل کند و ...
وصیت بیشتر  روزها  این  کاش   ای 

 سردارمان را بخوانیم و به آن عمل کنیم
این جمله که »امروز قرارگاه  مخصوصاً 
بدانید است؛  ایران  علی  بن   حسین 
این و  است  حرم  اسالمی   جمهوری 
 حرم اگر ماند دیگر حرم ها می مانند
برد، بین  از  را  حرم  این  دشمن   اگر 

حرمی باقی نمی ماند.«

به که  ظلمی  نباید  کرونا  بحبوحه    در 
 مسلمانان هند تحمیل می شود را نادیده
 بگیریم در حالی که رسانه های جهانی در

سکوت کامل به سر می برند.
 براستی که پشت همه ی این جنایت ها

خواد می  که  آمریکاست  قرن،  الفساد   اُم 
مکتب روشنایی خاموش شود.

این ی  همه  که  کنیم  فراموش   ونباید 
و منطقه  در  چه  ایران  در  چه   اتفاقات 
واحدی سمت  به  را  ما  جهان  کل   حتی 

 سوق خواهد داد.
به تأمالنه  و  بود  هشیار  باید   پس 

اتفاقات  حوادث بنگریم؛ که تأمل در 
و صحیح  استدالل  آن  ماحصل   روز، 

عملکرد بجا و مناسب است.
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خــب ایــن دفعــه مــی خواهیــم راجــع بــه 
فــن بیــان صحبــت کنیــم.

فن بیان یعنی چی؟
ــن  ــه ف ــن ک ــون میدونی ــه خودت ــن دیگ آفری

ــردن. ــت ک ــی صحب ــی توانای ــان یعن بی
ــن  ــه ف ــه اگ ــه ک ــوری میش ــش اینج خالص
ــو  ــکی حرفاتون ــه، هیش ــوب نباش ــون خ بیانت
ــا  ــن حرف ــه بهتری ــی اگ ــه؛ حت ــوش نمی کن گ

ــن. رو بزنی
خیلــی ســریع بریــم یــه ســری نــکات مختصــر 

و مفیــد در مــورد فــن بیــان بگیــم:
1- کلمات را واضح ادا کنید.

ــو  ــدای خودتون ــن ص ــن می تونی ــرای تمری ب
ضبــط کنیــن؛ یــا از یــه دوســت کمــک 
ــن.  ــر ادا کنی ــروف رو واضح ت ــا ح ــن، ت بگیری

ــن. ــت کنی ــمرده صحب ــاً ش لطف
ــن  ــک تُ ــا ی ــت ب ــول صحب 2- در ط

ــد. ــرف نزنی ــاص ح خ
در  حــس  ایــن  می شــه  باعــث  کار  ایــن 
ــه  ــاد ب ــه اعتم ــاد ک ــود بی ــه وج ــان ب مخاطب
ــن صحبــت کــردن  ــا یــک تُ نفــس نداریــن. ب
ــته  ــی خس ــدت کوتاه ــد از م ــنونده رو بع ش

. می کنــه

3- نرم تر حرف بزنید.
ســعی کنیــن خشــونت و بلنــدی صــدای خــود 
را کشــف کــرده و اونــا رو برطــرف کنیــن. 
ــت  ــث می شــه شــنونده حال ــدی صــدا باع بلن
ــز  ــونت نی ــره. خش ــودش بگی ــه خ ــی ب تدافع
ــا  باعــث می شــه مخاطــب احســاس راحتــی ب

ــه. ــده نکن گوین
4- با اطمینان صحبت کنید.

ــه  ــن ن ــت کنی ــان صحب ــاد و اطمین ــا اعتم ب
ــای  ــع و نیازه ــات، مناف ــونت. ترجیح ــا خش ب
خودتونــو واضــح و محکــم بیــان کنیــن. مراقب 
ــون  ــته های خودت ــان خواس ــه در بی باشــین ک
خواســته های دیگــران رو هــم در نظــر داشــته 
ــه نظــر  ــه خودخــواه ب ــه طــوری ک باشــین، ب

نرســین.
کنتــرل  را  خــود  احساســات   -۵

. کنیــد
موقــع صحبــت کــردن ممکنــه حــس هیجــان، 
ــته  ــرس داش ــی ت ــا حت ــت ی ــتیاق، عصبانی اش
ــث  ــد باع ــات نبای ــن احساس ــا ای ــین؛ ام باش
ــاًل  ــه از حــد خــود خــارج شــده و مث بشــه ک
توهیــن کنیــن. بــا حوصلــه بــه چیزهایــی کــه 

ــن. ــرای شــما مهمــه پاســخ بدی ب

ــد و  ــی نپری ــت کس ــان صحب 6- می
ــید. ــی باش ــنونده خوب ش

ــه دیگــران اجــازه بدیــن اول توضیحاتشــون  ب
کامــاًل تمــوم شــه، بعــدش شــروع بــه صحبــت 
ــروه  ــه گ ــل ی ــوب مث ــه خ ــه مکالم ــن. ی کنی
ــو داره و  ــر کســی ســهم خودش ــیقیه؛ ه موس

نوبــت همــه بایــد رعایــت شــه.
ــاًل  ــه اص ــت می کن ــی صحب ــه کس ــی ک موقع
و بــه هیچ وجــه بــه حرفایــی کــه قــراره 
بزنیــن فکــر نکنیــن؛ بــا ایــن کار بــه دیگــران 
می گیــن کــه نظرشــون اصــاًل مهــم نیســت و 
ــه.  ــیب می زن ــون آس ــه احساساتش ــن کار ب ای
ــی  ــا وقت ــن ت ــه نشــون بدی ــران عالق ــه دیگ ب
ــب  ــما جل ــه ش ــا ب ــد، توجه ه ــما ش ــت ش نوب

بشــه.
راستی!

یــه چیــزی رو خیلــی حواســتون باشــه 
ــدش  ــاالی 80 درص ــان، ب ــن بی ــه ف ک
تمریــن کردنــه. از مهــم تریــن راه 
ــردن  ــط ک ــم ضب ــش ه ــای تمرین ه
ــت.  ــع ایرادهاس ــون و رف ــدای خودت ص
ــن  ــن بخوای ــم می تونی ــتاتون ه از دوس

ــن. ــون بگ ــکاالتتونو بهت ــه اش ک

فن بیان قوی تر، مکالمه گیراتر

علیرضا اسدی- هوشبری 96

همــان طــور کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد:
»آمریــکا جنایــت کار اســت و مثــل رژیــم 
ــدارد.« ــکان ن ــا آن ام ــره ب ــتی مذاک صهیونیس
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ــار  ــک اخب ــر ی ــت تیت ــه ای اس ــد هفت چن
کــرده؛  قــُرق  نوظهــور  بیــگاری  یــک  را 
covid-19 ویروســی کــه اولیــن بــار در 
ووهــان چیــن مشــاهده شــد و در مــدت 
کوتاهــی ایــن کشــور را در بهــت ایــن بحــران 

ــرد. ــرو ب ف
 رفتــار شــهروندان چینــی در تصاویر منتشــر 
ــا ایــن  شــده ی فضــای مجــازی در مواجهــه ب
انتقــال  از  بــود؛  بســیار متفــاوت  بیمــاری 
ــا  ــه ت ــی گرفت ــای فضای ــاس ه ــا لب ــاران ب بیم
ــادی در  ــردم ع ــد م ــش از ح ــی بی ــی خیال ب

ــان. ــه و خیاب کوچ
ــن  ــال ای ــاالی انتق  متخصصــان از ســرعت ب
ویــروس می گوینــد. حــال، توصیــه هــای آنــان 
ــل  ــا نق ــه کرون ــال ب ــون پیشــگیری از ابت پیرام

محافــل شــده اســت.
ــه  ــی ک ــاه در حال ــن م ــر بهم ــه ی آخ  هفت
کشــورهای مختلــف پــرواز هــای چیــن را لغــو 
ــروس  ــن وی ــای ورود ای ــه ه ــد، زمزم ــرده ان ک
بــه ایــران شــنیده شــد. اولیــن مــورد مشــکوک 
ــور،  ــی کش ــای انتهای ــه در مرزه ــا ن ــه کرون ب
کــه در مرکــز ایــران مشــاهده شــد. همزمانــی 
ــه  ــر هفت ــات آخ ــا انتخاب ــاق ب ــن اتف ای
رســانه  دادن  جــوالن  فرصــت  نیــز 
ــانه  ــرد. رس ــدان ک ــد را دوچن ــای معان ه
هــای رســمی کشــور از همــان ابتــدا بــه ایــن 
بیمــاری پرداختنــد؛ از برگــزاری نشســت هــای 
خبــری بــا وزارت بهداشــت و درمــان تــا تولیــد 
ــا.  ــگیری از کرون ــی پیش ــای آموزش ــه ه برنام
در ایــن میــان، شــبکه هــای آن طــرف آبــی از 
پــای ننشســته و ســعی کردنــد اوضــاع داخــل 
ایــران را بحرانــی و بســیار ناگــوار نشــان دهنــد. 
آنــان در راســتای تخریــب جمهــوری اســالمی 
ــه هــر نــوع تحلیلــی زدنــد؛ در یکــی  دســت ب
کارشــناس   BBC شــبکه  هــای  برنامــه  از 
ایــن برنامــه اذعــان داشــت ایــران حــدود 
۵۰ مســافرت هوایــی از چیــن بــه قــم را 
لغــو نکــرده اســت. بالهــت ایــن کارشــناس از 
ــه مشــخص می شــود. چــرا  ــک جمل ــن ی همی
کــه قــم فرودگاهــی نداشــته تــا هواپیمایــی در 
آن بنشــیند و مســافران ناقــل کرونــا را درخــود 
جــای دهــد. ایــن تنهــا یکــی از تحلیــل هــای 
ــه اصطــالح کارشناســان اســت.  ــن ب آبکــی ای
ــان و  ــداد مبتالی ــه از تع ــردم روزان ــه م اینک
ــف  ــای مختل ــانه ه ــق رس ــا از طری ــی ه فوت
رســمی و غیــر رســمی باخبــر می شــوند فقــط 

ــران اســت. ــص ای مخت
ــد دموکراســی  ــد در مه ــب اســت بدانی  جال
ــار  ــار اخب ــق انتش ــی ح ــکا، کس ــان، آمری جه
ــار  ــوان آم ــه عن ــری ب ــدارد؛ هرخب ــا را ن کرون
ابتــال بــه ایــن بیمــاری بایــد بــه تاییــد 
ترامــپ برســد؛ در غیــر ایــن صــورت مجــازات 
ــه  ــه روزنام ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای می ش
گزارشــی،  در  لنــدن  چــاپ   Daily mail
احتمــال  متخصصیــن،  تحقیقــات  طبــق 
ابتــالی ۹۶ میلیــون نفــر و فــوت حــدود نیــم 
ــت.  ــرده اس ــر ک ــی را منتش ــون آمریکای میلی
تلفــات کرونــا در آمریــکا بــا همیــن اطالعــات 
ــی  ــن جهان ــر میانگی ــه براب ــه، س ــه و نیم نصف
اســت. حــال همیــن آمریکایــی هــا بــا همیــن 
ایــران  دادن،  آمــار  در  کاریشــان  محافظــه 
ــا  ــاله کرون ــان کاری در مس ــه پنه ــم ب را مته
ــازمان  ــده س ــه نماین ــی ک ــد! در صورت می کنن
ــران  ــه ای ــود ب ــفر خ ــی در س ــت جهان بهداش
ــران  ــع ای ــه موق ــوب و ب ــانی خ ــالع رس از اط

ــت. ــرده اس ــر ک تقدی
ــی  ــانه ای کرونای ــگ رس ــن جن در ای
ــرس در  ــدی و ت ــای ناامی ــر الق ــالوه ب ع
دل مــردم و ناکارآمــد جلــوه دادن دولــت 
در کنتــرل بیمــاری، ســعی در انداختــن 
ــردم و  ــن م ــکاف بی ــاد ش ــه و ایج تفرق

ــتند. ــکی داش ــه پزش جامع
ــران  ــرای ای ــن اولیــن بحــران ب در نهایــت ای
ــت  ــود. و مل ــد ب ــن هــم نخواه نیســت و آخری
ایــران نشــان داده انــد در هــر برهــه و مرحلــه 

ــد.  ــی نمی کنن ــانه خال ای ش

ــته و  ــت بربس ــه رخ ــن خان ــم از ای ــا ه کرون
بــه تاریــخ خواهــد پیوســت؛ و مهربانــی هاســت 

ــد. ــه می مان ک

دو  اســالمی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
وظایــف  و  کشــوری  کالن  وظایــف  گــروه 
منطقــه ای دارنــد. انتظاراتــی کــه موکلیــن 
در  توانــد  مــی  دارنــد  نماینــدگان خــود  از 
ــد و  ــارات باش ــف و اختی ــن وظای ــوب ای چارچ
یــا بالعکــس فاقــد ارتبــاط بــا نمایندگــی باشــد؛ 
ــح  ــا ناصحی ــح ی ــارات صحی ــن انتظ ــا همی ام
ــد. ــی زنن ــم م ــا را رق ــاب ه ــه انتخ ــتند ک هس

 
بــرای  اســت،  فرصتــی  نظــام  جمهوریــت 
ــس  ــاع. پ ــراد اجتم ــش اف ــی بین ــد و تعال رش
تفکــری  و  شــده  شــمرده  محتــرم  ســالیق 
از  بیشــتری  درصــد  اعتمــاد  بتوانــد  کــه 
کنــد؛  جلــب  خــود  بــه  را  جامعــه  ارکان 
صاحــب کرســی ســبز مجلــس مــی شــود. 
ــد،  ــه باش ــی ک ــف سیاس ــر طی ــده از ه نماین
ــام  ــن انج ــا ضم ــت دارد؛ ت ــال فرص ــار س چه
ــا اســتمداد از قابلیــت هــای  ــه، ب وظایــف محول
رهنمودهــای  البتــه  و  ای  جبهــه  و  فــردی 
دوم  گام  بیانیــه  در  رهبــری  معظــم  مقــام 

در  ای  شــتابنده  حرکــت  انقــالب 
نمایــد.  ایجــاد  هــا  آرمــان  جهــت 
مجلســی کــه اســیر روزمرگــی باشــد 
هرگــز نمــی توانــد از کشــور و ملــت 
و  داخلــی  حمــالت  مقابــل  در  خــود 
ــه  ــس توج ــد. پ ــداری کن ــی پاس خارج
ــای احســاس شــده و احســاس  ــه نیازه ب

ــرگ  ــا ب ــه آنه ــی ب ــخ ده ــور و پاس ــده کش نش
اســت. انقالبــی  و  کارآمــد  برنــده مجلســی 

 
در ایــن مســیر برای من دانشــجو مهم اســت که:

براســاس بیانیــه گام دوم انقــالب نماینــده ی من 
معتقــد بــه اتــکا بــه توانایــی داخلــی باشــد کــه 
ضامــن امنیــت و تمامیــت ارضــی کشــور، موتــور 
پیشــران عرصــه علــم و فنــاوری، برقــرار کننــده 
عدالــت و اعتالبخــش معنویــت و اخــالق اســت.

بــه  قائــل  ام  نماینــده  دارم  انتظــار  مــن   
تصمیــم  بتوانــم  تــا  باشــد  آرا  شــفافیت 
هایــش را بــا ایــن معیارهــا محــک بزنــم.

امانــت  و  صــادق  بایســتی  مــن  نماینــده 
توانــد  مــی  امــوال  شــفافیت  باشــد،  دار 
باشــد.  داری  امانــت  ایــن  بــر  ناظــر 
ضــروری اســت روحیــه ی جهــادی داشــته 
ــد. ــردم بدان ــذار م ــت گ ــود را خدم ــد و خ باش

ــد  ــان توانمن ــر و کمــک جوان  الزم اســت از فک
ــان  ــاًل ایــن وظیفــه مــا جوان بهــره گیــرد، متقاب
اســت کــه در ایــن راه همــراه و همگام او باشــیم.

اجــرای صحیــح قوانیــن مدنــی و اساســی و 
مصوبــات شــوراهای عالــی، هماننــد قانونگــذاری 
مهــم، حیاتــی و نیازمنــد نظــارت جــدی اســت، 
نماینــده بایــد دغدغــه نظــارت بر اجــرای صحیح 
قوانیــن را داشــته باشــد و بــرای اصــالح خألهای 
ــد. ــه ده ــی ارائ ــای کارشناس ــرح ه ــی ط قانون

اهــل  اســت  واجــب  نماینــده  یــک  بــرای 
مطالعــه، تحقیــق و مشــورت بــا اهــل فــن باشــد. 

پشــتوانه ی هــر رأی او در کمیســیون هــا، 
فراکســیون هــا و جلســات صحــن مجلــس، 
تصمیمی قاطع و مســتدل و البته مســتقل باشــد. 
ــن  ــرب تری ــی مخ ــت طلب ــی و راح ــوش بین خ
ــود. ــم ب ــس ده ــه مجل ــای مجموع مشــخصه ه

دوازده  هــای  کمیســیون  از  کــه  انتظاراتــی 
گانــه یازدهمیــن مجلــس شــورای اســالمی 
ــت  ــه اولوی ــا ب ــس تنه ــت پ ــر اس ــم کثی داری
ــس  ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــای کمیس ه
ــه را  ــک خال ــم آش کش ــه حک ــردازم ک ــی پ م
بــرای مــا بچــه هــای علــوم پزشــکی دارد.

 چنــدی اســت جریــان مالــی در نظــام ســالمت 
تیتــر برتــر انــواع و اقســام رســانه هاســت، البتــه 
بیشــتر نگــران فــرار مالیاتــی پزشــکان هســتند 
ــه  ــود ک ــی ش ــی ادا م ــب وقت ــق مطل ــی ح ول
ــه  ــت و هزین ــفافیت خدم ــی ش ــه ی اصل مطالب
پرداختــی بیمــاران باشــد کــه در اکثــر کشــورها 
ــن و تحــت  ــه ی گایدالی ــه واســطه ی دفترچ ب
ــرد.  نظــارت ســازمانهای بیمــه صــورت مــی گی
در ایــران تاکنــون بیمــه هــا بــه دالیــل مختلــف 
ــد؛  ــی نداشــته ان ــرای چنیــن نظارت ــه ای ب عالق
بنابرایــن ایجــاد پرونــده الکترونیــک مــی توانــد 
پزشــک  تشــخیص  نحــوه  در  الزم  شــفافیت 
ــرای  ــار را ب ــوی بیم ــی از س ــه پرداخت و هزین
ــه  ــم آورد ک ــان فراه ــت و درم ــتم بهداش سیس
را مــی طلبــد.   نماینــدگان عزیــز  پیگیــری 
برخــالف ایــن تصــور کــه تعــارض منافــع مانع از 
افزایــش تعداد پزشــکان شــده اســت، بایــد گفت 
کــه شــرایط آموزشــی، نیــاز اجتماعــی و توزیــع 
پزشــکان در کشــورها متفــاوت اســت؛ بنابرایــن 
مقایســه صــرف آمارهــای کشــورهای مختلــف و 
ــک  ــک و دندانپزش ــود پزش ــری کمب ــه گی نتیج
در ایــران از ایــن آمارهــای خــام، اشــتباه اســت. 

پزشــک  کمبــود  مشــکل  ابــداً  ایــران  در 
وجــود نــدارد و آمــار صــادرات پزشــک بــه 
کشــورهای جهــان و بــی کاری پنهــان پزشــکان 
ــت.  ــا اس ــن مدع ــر ای ــی ب ــکان اثبات و دندانپزش
ــک و  ــب پزش ــع نامتناس ــی توزی ــکل اساس مش
ــا، شهرســتان  ــز اســتان ه دندانپزشــک در مراک
ــص و  ــبی متخص ــود نس ــتاها و کمب ــا و روس ه
ــت.  ــا اس ــته ه ــی رش ــص در برخ ــوق تخص ف

اعمــال سیاســت هایــی چــون پذیــرش دانشــجو 
ــی و  ــی در مقاطــع پزشــکی عموم ــت بوم ظرفی
ــوق  ــته ف ــد رش ــع چن ــر مقط ــی و تغیی تخصص
تخصصــی بــه تخصــص کــه نیــاز جامعــه بــه آنها 
ــن  ــالن ای ــارغ التحصی ــت و ف ــوده اس ــتر ب بیش
ــب  ــات مناس ــت، از اقدام ــر اس ــا کمت ــته ه رش
انجــام گرفتــه تــا بــه امــروز بــوده اســت. 
ــوزش  ــا آم ــکان ب ــع پزش ــارض مناف ــور تع تص
ــش  ــکل افزای ــدید مش ــه تش ــر ب ــکی منج پزش
پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه هــای علــوم 
پزشــکی و کاهــش کیفیــت آموزشــی مــی 
شــود چــرا کــه ایــن افزایــش پذیــرش بــا 
تزایــد امکانــات و متریــال آموزشــی همــراه 
ــن  ــح و نوی ــت صحی ــی سیاس ــت. از طرف نیس
در بهداشــت و درمــان حرکــت بــه ســمت 
ارتقــای  نــه  و  اســت  بهداشــت  بهشــت 
ــا  ــار ب ــه ناچ ــه ب ــان ک ــش درم ــب بخ نامتناس
ــت. ــراه اس ــتانی هم ــزات بیمارس ــر تجهی تکثی

 ســرمایه گــذاری بــی حســاب و کتــاب در حوزه 
درمــان مســبب تحمیــل اقدامــات تشــخیصی و 
گاهــا درمانــی غیرضــروری بــه مراجعیــن اســت 
ــود. ــی ش ــام م ــد انج ــب درآم ــرف کس ــه ص ک

نظــام  در  عدالــت  جایــگاه  پــس 
کجاســت؟! درمــان  و  بهداشــت 

آنچــه گفتــه شــد درون مایــه ی عدالت ســالمت 
ــک  ــرح پزش ــاع و ط ــام ارج ــا نظ ــه ب ــت ک اس
خانــواده قابــل دســتیابی اســت. ایــن طــرح نــام 
آشــنا هیــچ گاه توســط دولــت هــا تــام و کامــل 
اجرایــی نشــد و بــه نظــر مــی رســد اعمــال آن 
نیازمنــد ورود مســتقیم قانــون گــذار اســت.

ــرح  ــیر ط ــس از دو مس ــذاری در مجل ــون گ قان
از آن جــا  و  اســت  پذیــر  امــکان  و الیحــه 
ــن  ــه چنی ــر ارائ ــه فک ــم ب ــت دوازده ــه دول ک
لوایحــی نیســت، امیــد اســت مجلــس بــه 
بهداشــت  کمیســیون  نماینــدگان  خصــوص 
بکوبنــد. طــرح  ایــن  طبــل  بــر  درمــان  و 
ســالمتی. و  عافیــت  بــا  شــاءاهلل  ان 
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تقریبــاً می تــوان گفــت جشــنواره ی فیلــم فجــر 
ــی  ــای فرهنگ ــداد ه ــن رخ ــزرگ تری ــی از ب یک

کشــور، در عرصــه ی هنــر و ســینما اســت.
رویــدادی اســت کــه ایــن فرصــت را بــه فرهنــگ 
ــه  ــد، ک ــی ده ــا م ــی م ــی مذهب ــت مل و هوی
ــور  ــینما متبل ــر و س ــب هن ــان را در قل خودش

ــد. کنن
حــال جشــنواره ی فجــر بــه جــای اینکــه 
ــتر  ــا را بیش ــد و م ــی بخش ــا را تعال ــگ م فرهن
بــا هویــت و فرهنــگ خــود آشــنا ســازد، تبدیــل 
ــذل و  ــی مبت ــی فرهنگ ــداد سیاس ــک روی ــه ی ب

ــت. ــده اس ــخیف ش س
رویــدادی کــه در آن جشــنواره بــه جوالنگاهــی 
ــل  ــده شــدن و جــذب مخاطــب تبدی ــرای دی ب
ــان از  ــالح هنرمندم ــه اصط ــتان ب ــده و دوس ش

ــد. ــی ندارن ــچ کاری ابای هی
متأســفانه در جشــنواره شــاهد آن هســتیم کــه 
هنرمنــدان حاضــر توانایــی برقــراری ارتبــاط بــا 
منتقــدان و افــراد حاضــر در جشــنواره را ندارنــد 
و بــا مســائل پیــش آمده در جشــنواره بــه صورت 
خصمانــه و بــا مواضــع از قبــل تعییــن شــده، رو 
بــه رو مــی شــوند. البتــه شــاید بتوانیــم بــه آن 
هــا کمــی حــق بدهیــم خــود مــا ســال هاســت 

ــه فراموشــی ســپرده ایم. ــوم را ب ــن مفه ای

ــگاه  ــا جای ــه ی م ــر در جامع ــه دیگ ــی ک مفهوم
ــه  ــر ب ــس دیگ ــت داده و هیچ ک ــود را از دس خ

آن اهمیــت نمی دهــد.
مفهومــی ســاده بــه اســم برقــراری دیالــوگ؛ 
ــه نظــر نمی رســد  ــاد پیچیــده ب مطلبــی کــه زی
و فقــط هدفــش ایــن اســت کــه بــه مــا یــادآور 
شــود کــه بــه جــای ایــن کــه همــواره بــا هــم در 
جنــگ و دعــوا باشــیم و بخواهیــم نظــرات خــود 
را بــر یــک دیگــر تحمیــل کنیــم و همــواره خــود 
ــا هــم حــرف  ــم، کمــی ب را صاحــب حــق بدانی

بزنیــم؛ شــاید همــه چیــز درســت شــود.

ــه  ــه هم ــروز ب ــا دی ــه ت ــدی ک هنرمن
ی مســائل کشــور اعــم از سیاســی و 
فرهنگــی و مذهبــی و اجتماعــی و غیــره 
ــای  ــد نقده ــی نمی توان ــت، حت ــد داش نق
وارد بــر خــود را بشــنود و تــا نقــدی بــر 
ــده گارد  ــه ش ــود برافروخت او وارد می ش
ــب  ــه و تخری ــاده ی حمل ــرد و آم می گی

ــت. اس

ــه جشــنواره وارد می شــود،  ــه ب ــد دیگــری ک نق
افراطــی  و  حــد  از  بیــش  زدگــی  سیاســت 
جشــنواره اســت کــه وجهــه ی فرهنگــی هنــری 
جشــنواره را بــه صــورت چشــمگیر و قابــل 

ــت. ــرده اس ــگ ک ــی کمرن توجه

جشــنواره ای کــه داوری هــای آن بــه جــای 
ــتر  ــد، بیش ــی باش ــه و منطق ــه عادالن اینک

ــت. ــی اس ــده و سیاس ــی ش مهندس
جــای  بــه  ســیمرغ هایش  کــه  جشــنواره ای 
ــت  ــا لیاق ــته و ب ــراد شایس ــر دوش اف ــه ب اینک
بنشــینند، بــر دوش افــرادی جــای مــی گیرنــد 
ــنواره  ــه جش ــتند و ب ــف هس ــتر مخال ــه بیش ک

ــد. ــی دهن ــش م فح
ــدا  ــر ج ــد راه هن ــی ان ــه مدع ــرادی ک اف
از سیاســت اســت؛ امــا خــود دچــار 
ــده  ــی کاری ش ــی و سیاس ــت زدگ سیاس

ــد. ان
باشــد دوســت عزیــز جشــنواره را تحریــم کــردی 
ــا  ــی و آن ه ــت باش ــار مردم ــاًل در کن ــه مث ک
ــه  ــا چ ــذاری؛ ام ــا نگ ــخت تنه ــرایط س را در ش
ــرایط  ــن ش ــز در ای ــران عزی ــه ای ــاال ک ــد ح ش
حســاس کــه از همــه طــرف مــورد هجمــه قــرار 
گرفتــه بــه ایــن فکــر افتــادی کــه مردمــت تنهــا 
هســتند و تــو بایــد در کنارشــان باشــی و از آنهــا 

حمایــت کنــی؟
در پایــان بــا همــه ی ایــن تفاســیر بــرای 
جشــنواره در ســال هــای بعــد آرزوی توفیــق روز 
افــزون داریــم و امیدواریــم بــا تصمیمــات جــدی 
ــای  ــه ج ــنواره ب ــی کشــور جش ــران فرهنگ مدی
ایــن کــه هــر ســال زخمــی عمیــق بــر پیکــره ی 
وجــودی فرهنــگ مــا وارد کنــد، موجــب رشــد 

ــی آن باشــد. و تعال
»والسالم علی من اتبع الهدی«
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 ســرمایه گــذاری بــی حســاب و کتاب
ــل ــبب تحمی ــان مس ــوزه درم  در ح
 اقدامــات تشــخیصی و گاهــًا درمانــی
ــه مراجعیــن اســت .غیــر ضــروری ب
ــام ــت در نظ ــگاه عدال ــس جای  پ
کجاســت؟ درمــان  و  !بهداشــت 



4 دانـشجــوســـرا

کبوتر با کبوتر
تــو ایــن بحبوحــه 
ــون  ــه ج ــا ک ی کرون
براشــون  آدمیــزاد 
ــم  ــده، گفتی ــم ش مه
ــت  ــیه حرک ــو حاش ت
بــه الی  و ال  کنیــم 
درخواســت  ایــن 
ــه  ــه بالفاصل ــی ک های
هــم  ســر  پشــت  و 
یکــی  یکــی  دارن 
ــم  ــن ه ــد و تامی تایی
یواشــکی  میشــن؛ 
مشــکالت  هــم  مــا 
زندگــی  بهداشــتی 
ن  هیمــو بگا ا خو
فقــط  )البتــه  رو 

ــد و  ــی ش ــاید فرج ــم ش ــون رو( بگی چندتاییش
مــا هــم بــه نوایــی برســیم.

ــرای ایــن کــه مــا هــم، دردی   البتــه گفتــن ب
نشــیم روی ســایر درد هــا بــه زبــان طنــز بیــان 
کنیــم؛ امــا چــه بگویــم کــه نگفتنــش خــودش 

طنــز اســت.
در ادامــه خودتــون متوجــه میشــین کــه کافیــه 
ــناییتی  ــه آش ــم و کســی ک ــت رو بگی ــا واقعی ت
ــای داخــل اون  ــگاه و زندگــی زیب ــن خواب ــا ای ب
ــه از  ــه ک ــی کن ــه فکــر م ــن رو بخون ــداره؛ مت ن

ــه. گل آقایــی، جایــی ایــن مطلــب رو میخون
اول از همــه میریــم ســراغ زندگــی عاشــقانه و 
ــم  ــم داری ــم ک ــه ک ــه دیگ ــزی ک مســالمت آمی

ــه خوشــبختی کامــل هــم مــی رســیم.  ب
بلــه، ایــن شــریک زندگــی خوابگاهــی مــا 

ــاخک  ــز ش ــک عزی ــز سوس ــت ج ــی نیس کس
قشــنگمون، کــه هــر چــه بــه عزیــزان مســئول 
گفتیــم از قدیــم گفتــن کبوتــر بــا کبوتــر، 
ــه  ــد ک ــار نرفتن ــر ب ــک زی ــا سوس ــک ب سوس
ــن  ــه روز ای ــه روز ب ــد ک ــن ش ــد و همی نرفتن
زیبــای بیــدار دونــده، شــد رفیــق ســفره، تخــت، 
حمــام، چمــدان، کمــد، ظــرف و خالصــه همــه 

ــا. چــِی م
ــا  ــه وعــده داخــل ســفره ی جــوری کــه اگــه ی
روی میزمــون نبینیمــش؛ بایــد نگرانــش باشــیم 
ــا  ــه ب ــح ک ــا صب ــه ی ــده باش ــنه نمون ــه گش ک
هــزار خــواب نیمــه تمــام، بیــدار مــی شــیم تــا 
ــا  ــه گوی ــیم ک ــی برس ــرویس های ــه س ــریع ب س

ــد؛ ــن دیشــب از والفجــر برگشــته ان همی
اول بایــد بــا ایــن شــریک زندگــی داخــل 

تعــارف  هــا  ســرویس 
کنیــم کــه نــه جــان مــن 
اول شــما و خانــم بچــه 
ــد  ــد بع ــواک بزنی ــا مس ه

ــا! م
البتــه اینــم بگــم کــه 
ــه  ــم کار ب ــم ک ــه ک دیگ
جایــی رســیده کــه چشــم 
تــو چشــممون نگاهــی می 
کنــن کــه یعنــی خــاک بر 
ــت  ــن نظاف ــا ای ــرتون ب س
اتاقتــون کــه البتــه پــر 
بیــراه هــم نمیگــن؛ وقتــی 
یــا  طبقــه  هــر  بــرای 
شــایدم گاهــی اوقــات کل 
ــی  ــک جاروبرق ــگاه ی خواب
اســت کــه اون هــم مکشــش جوریــه کــه انــگار 
ــدش را فــوت مــی کنــه چــه میشــه  شــمع تول

ــرد. ک
ــی  ــع خوابگاه ــن مجتم ــی در ای جاروبرق
ــی  ــم حیات ــردو ه ــانتریفیوژ ف ــا از س م

ــره. ت
ــام و  ــوم برج ــایه ی ش ــگار س ــا ان  ام
پســا برجــام و تحریــم هــا بــر ســر ایــن 
جاروبرقــی هــا هــم افتــاده کــه اثــری از 
ــوری  ــت؛ و ج ــون نیس ــار و عملکردش آث
ــه  ــده ک ــامان ش ــا نابس ــاق ه ــت ات نظاف
خــود جنابــان سوســک، داد اعتراضشــون 
ــوژی  ــه میگن:»اکول ــه ک ــوا رفت ــه ه ب
زیســتی مــا کثافــت دوســت اســت؛ امــا 

ــدر!« ــه اینق ــان ن ــان عزیزت ج

جهاداکبــر،  تشــکیالتی  آموزشــی  اردوی 
اتحادیــه ی  آموزشــی  اتفــاق  بزرگتریــن 
ــتقل  ــجویان مس ــالمی دانش ــای اس ــن ه انجم
و  مــاه  بهمــن  در  هرســاله  کــه  اســت 
ــدس  ــهد مق ــرم، در مش ــن دوت ــالت بی تعطی
اردو  ایــن  برگــزاری  می شــود.  برگــزار 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــق فرمایش طب
ــی  ــورای عموم ــای ش ــی اعض ــدار خصوص دی
ــجویان  ــالمی دانش ــای اس ــن ه ــه انجم اتحادی
مســتقل بــا ایشــان، در ســال۱۳8۳ در جهــت 
تبییــن ضــرورت و نقــش »خودســازی« 
می پذیــرد. انجــام  هــا  تشــکل  در 

در ایــن اردوی هفــت روزه پانصــد نفــر از 
ــر  ــح و عص ــای صب ــا در کالس ه ــتقلی ه مس
آمــوزش تشــکیالتی و خودســازی را فراگرفتند 
و کالس هــای شــب جنبــه همایــش داشــتند.

پــور  اســتاد رحیــم  افتتاحیــه  مراســم  در 
ازغــدی شــعار اردو یعنــی »عدالــت خواهــی 
ــرای اقتصــاد توانمنــد« را  ســاختارمند ب
تبییــن نمودنــد و ایــن چنیــن بیــان کردنــد که 
عدالــت خواهــی، تعهــد و تقــوا هــم بایــد بــرای 
شــخص باشــد و هم بــرای سیســتم و ســاختار.

حجــت االســالم و المســلمین قاســمیان ضمــن 
تشــریح وقایــع آبــان مــاه بــر مســئله ضــرورت 
ــد؛  ــد کردن ــت تاکی ــان در حاکمی حضــور جوان
ــوار  ــورا در ج ــارت عاش ــم زی ــن مراس همچنی

شــهید گمنام اردوگاه پایــان بخش روز اول بود.
روز دوم هــم بــا حضــور حجــت االســالم 
ــای  ــری ه ــه گ ــی مطالب ــا تهران ــی آق مرتض
و  شــد؛  مطــرح  دانشــجویی  جامعــه ی 
همچنیــن جریــان شناســی سیاســی و آناتومی 
ــم  ــم زاده قائ ــد زعی ــط محم ــات توس انتخاب
ــد. ــس ش ــگان تدری ــه فرهیخت ــام روزنام مق

ــتاد  ــس اس ــه تدری ــی ب ــوم کارگاه در روز س
ــه  ــان و برنام ــت زم ــت مدیری ــی جه معماریان
ــات  ــق فرمایش ــت و طب ــورت گرف ــزی ص ری
ایشــان »مدیریــت زمــان بــا مدیریت خود 
گــره خــورده اســت و باعــث مــی شــود 
غریــزه هــا فــرد را حرکــت ندهنــد بلکه 
وظیفــه هــا او را بــه حرکــت در آورنــد.«

ــمیون  ــه ی قاس ــژه برنام ــب وی ــنبه ش چهارش
ــبت  ــه مناس ــه ب ــود ک ــده ب ــده ش ــدارک دی ت
قاســم  حــاج  شــهید  ســردار  بزرگداشــت 
امیــر  ســخنرانی  و  حضــور  بــا  ســلیمانی 
نیــروی  فرمانــده  خانــزادی  دریــادار 

شــفیع  دکتــر  اجــرای  و  ارتــش  دریایــی 
شــعله کار و همچنیــن تجلیــل از خانــواده 
رســید. پایــان  بــه  شــهدا  معظــم  هــای 

حجــت االســالم والمســلمین رســتمی، رئیــس 
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 
ــما  ــت :»ش ــود گف ــای خ ــت ه ــان صحب می
ــان در همــان بیــت المقدســی کــه  جوان
دشــمنان نمــی خواهنــد، نمــاز خواهیــد 
خواند.«دکتــر علــی غالمــی عضــو هیئــت 
علمــی دانشــگاه امــام صــادق )ع( در همایــش 
ــه  ــالم ب ــگاه اس ــت ن ــا موضوعی ــان ب راه نش
حضــور اجتماعی زنــان، راه زن مســلمان ایرانی 
ــب  ــق طل ــق، ح ــاز عاش ــان س را »انس
عدالــت خــواه، مجاهدخســتگی ناپذیــر، 
ــد. ــی کردن ــار« معرف ــای ت ــب ه ــد ش عای

ــهید  ــی ش ــه فرهنگ ــژه برنام ــر وی و در روز آخ
ــی،  ــعار »هنرانقالب ــا ش ــی ب ــی آوین مرتض
رضــا  حضــور  بــا  انقالبــی«  هنرمنــد 
همــرزم  و  فتــح  روایــت  عــکاس  برجــی، 
شــهید آوینــی و همچنیــن ســید شــهاب 
شــهید  ســردار  عــکاس  واجــدی،  الدیــن 
ــن  ــی از ای ــت خاطرات ــلیمانی و روای ــم س قاس
دو شــهید، روشــنی بخــش مجلــس بــود.

جهــت  پایانــی  امتحــان  آخــر  روز  در  و 
شــرکت  جهــت  تعــدادی  شــدن  انتخــاب 
شــد. برگــزار  پــروری  نخبــه  دوره ی  در 

عدالت خواهی ساختارمند برای اقتصاد توانمند
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چندی پیش در حال و هوای خود نشسته 
بودیم و رادیو گوش می کردیم.

رادیو می گفت:” همه چی آرومه، همه چی 
آرومه “

که بی مقدمه خط خبر رادیو اعالم کرد
این صدا که می شنوید: آژیر جنگ  است. 

هم وطنان عزیز هم اکنون ویروسی 
ناشناخته از دیار مردمان چین و ماچین از 
نوادگان ناخلف چنگیز مغول با سرعت جت 

در راه ایران است .
از شما مردم همیشه پرتالش،

“خواهشمندیم سریع تر به پناهگاه ها  
وکاشانه خود پناه برده و این را بدانید که 

این ویروس کشنده هرچه را در سر راه دارد 
نابود می سازد”

پس از انتشار این خبر عده ای معترض 
خیابان ها را شلوغ کرده و خواستار سوپ 
خفاش هستند، آنان متذکر می شوند حال 
که قرار است کرونا بگیریم، حداقل سوپ 

خفاش را خورده باشیم...
در این اوضاع با دو گروه طرف هستیم، 

گروهی که انگار نه انگار کرونا ویروس وارد 
کشور شده است، گروه دوم: گروهی هستند 

که از استرس شب ها با لباس ایزوله به 
رخت خواب می روند؛ و حتی دیده شده 
است که عده ای از آنها شب را با ماسک 
اکسیژن به صبح می رسانند.  عده ای هم 

در آماده باش کامل هستند و تا صبح پلک 
نمی زنند .

به گزارش کارشناسان ما هر دو گروه جان 
خود را از دست خواهند داد.

گروه اول از کرونا ویروس، گروه دوم از 
استرس کرونا ویروس.

به گفته متخصصان این نانو ویروس عالوه 
بر درگیر کردن دستگاه تنفس، سیستم 
ایمنی را نیز درگیر کرده و بیماران پر 

استرس را راهی بخش های اعصاب خواهد 
کرد.

عده ای هم چنانی، خود مراقبتی می 
کنند که اگر فردی در کیلومتر ها آن 

طرف تر سرفه یا عطسه ای بزند همان 
لحظه  آرزو می کنند ای کاش زمین 
دهان باز می کرد و آن ها را می بلعید.

اینجا این سوال پیش می آید: 
ویروس کرونا یا زامبی؟!

مسئله این است؟!

دیده شده است عده ای با اولین سرفه 
یا عطسه، قبری برای خود مهیا کرده و 

به دنبال طلب حاللیت و ادای حق الناس 
هستند.

عده ای دیگر از فرصت تعطیلی مدارس 
استفاده کرده و راهی شمال و جنوب شده 
اند. شعار زندگی این افراد خوش باش و 

عاشقی کن و طرب آموز، که در طریقت ما 
کافریست رنجیدن...

این افراد به جناب کرونا می گویند، بعد از 
سفر در خدمتیم.

عده ای اینگونه می گویند: 
“کرونا را چه بخواهید و چه نخواهید 

ویروس ناخوانده است 
بهتر است آن را به عنوان عضو جدید 

خانواده پذیرفت.”
به گفته آنان هر خانواده به تعداد انگشتان 
دست هر فرد،کرونا تولید کرده و تحویل 

جامعه دهد.
عده ای هم، آن چنان در فضای مجازی، 

مشغول بازی با کرونا هستند که باید مهران 
مدیری برای سری جدید برنامه دورهمی از 

آنها استفاده کند.
به گفته کارشناسان ما، ویروس کرونا به 
دنبال نیمه گمشده خودش، شهر به شهر، 
کوچه به کوچه، کشور به کشور، قاره به 

قاره، اقیانوس به اقیانوس، بدن به بدن در 
حال جست و جو می باشد.

اینجانب از تمام مردم ایران و جهان و از 
نیمه گمشده نهان جنابشان خواستارم خود 
را زودتر معرفی کند تا کل دنیا به خاطر 

این عشق به فنا نرود.. .

ــا زامبی مســئله ــا ی  کرون
ــت این اس

ایستگاه طنز

تبلیغات
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بله! درسته، صدای شماست...

ــی  ــارو برق ــرای ج 8491***0913  ماج
ــه  ــر دفع ــه ه ــه ک ــن چی ــگاه امی خواب
ــن؟ ــی گردون ــوری برم ــرن همونج میب

ــای  ــه ج ــی رو ب ــارو برق ــاالً ج ــش: احتم روی
تعمیــرگاه میبــرن بیــرون حــال و هــواش 

عــوض شــه!

دانشــکده  چــرا   0921***۵232
ســرویس  تــا  دو  فقــط  بهداشــت 
یکیــش  تــازه  کــه  داره  بهداشــتی 
ــتی  ــرویس بهداش ــا س ــه؟! دو ت فرنگی
بــرای یــه دانشــکده کــم نیســت آیــا؟!

رویــش: دوســت رویشــی عزیــز حتمــاً پیگیــری 
مــی کنیــم، نگــران نباشــید.

خیلــی  چــرا  ســالم   0914***9۵02
وقتــه کــه یــک نســخه چاپــی از نشــریه 

ــیده؟  ــا نرس ــت م ــه دس ب
رویــش: دوســت عزیــز جــای نگرانــی نیســت، 

بــه دســت خودمــون هــم نرســیده! 

ــلف  ــراره س ــی ق ــا ک 2311***0902 ت
ــه؟ ــک باش ــر از سوس ــتان پ بیمارس

رویــش: گویــا در فکــر مقــاوم ســازی هســتند، 
ــه فکــر حســنه  ــد ب ــا اون موقــع احتمــاالً بای ت
کــردن روابــط بــا سوســک هــای محتــرم 

ــید! باش

ــه  ــن هم ــی از ای ــا ک 786۵***0910 م
ســر و صــدای تعمیــرات دانشــکده 

ــیم؟ ــالص میش ــتاری خ پرس
ــه  رویــش: احتمــاالً تــا ۱۴۰۰ کــه دانشــکده ب

ســایت منتقــل میشــه!
***

دوســتان مــا پیگیــری مــی کنیــم البتــه 
ــا و  ــه!نقد ه ــنوایی باش ــوش ش ــر گ اگ
ــه مــا بفرســتید،هر  پیشــنهادهاتون رو ب

ــه! ــی کن ــحالمون م ــون خوش دوتاش

عمومــي  روابــط  شــماره  بــه 
0930۵763۵30 یاادمیــن کانــال انجمــن 
اســالمی در پیــام رســان هــای تلگــرام 

ــه. ــا بل ی
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