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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

مرقومه ای که اکنون می خوانید حاصل تالش برادران و خواهران تالشگرم در نشریه 
مهر است.در این نسخه سعی شده تا موضوعات از قالب رایج،کلیشه ای و مرسوم ما بین 

 نشریات حداقلی)!!( دانشگاه خارج شود و به مسائل مهم و عینی بیشتر پرداخته شود.
تالش شده است با راهبرد عدالتخواهانه و بومی گرایانه به مسائل و معضالت مبتالبه استان 

کهگیلویه و بویراحمد و دانشگاه علوم پزشکی یاسوج توجه شود.البته از مسائل ملی و 
 کالن نیز غفلت نشده است.

امید است که دغدغه های دانشجویان که گوشه ای از آن در این نوشتار جمع آوری 
شده،موجبات شناخت بهتر دانشجویان،اساتید و مسوالن از محیط پیرامونی  را فراهم 

 ساخته و مقدمه ای برای گشودن گرهی  هر چند کوچک از مشکالت جامعه ی ما باشد.
  

 با تقدیم احترام و سپاس فراوان
مرتضی حسینی

پیشگفتار
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@ jad_ yums

رئیـس بی جمهـور را چـه کسـی از خـواب بیـدار کرد بـرای پیـاِم فرار 
بـرای مذاکره؟!

ساعت یک و بیست دقیقه را نشان گرفته است.
عده ای مان خواب، مثل همیشه. 

عده ای بیدار و مست از  روزمرگی.
عده ای ساکن و خموش از ترس هزینه دادن .

عده ای ناظران مجنون و منتظران مبهوت ماه شب چهارده.
و عده ای آن سو 

»راست قامتان جاودانه ی تاریخ« و »وارثان حقیقی اشک«...
از خدا گله دارم!!

آن سـاعت و آن لحظـه، آن مـکان و آن زمـان، آن روز و آن شـب، 
مامورانـش کجـا بودنـد تـا در طرفه العینـی طومـار هلیکوپترهـای 

‹‹‹ چه کسی
   رئیس بی جمهور را    

      از خواب بیدار کرد؟!

•احسان موسوی پزشکی 96 
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@ jad_ yums

اسـتکبار را در هـم بپیچانند و ملتی را، 
و امامـی را و جبهـه ای را غـرق شـادی 
کننـد و نقشـه های دشـمنان را تـار و 

سـازند. پود 
 نـه. هرگـز! این چنیـن نباید و نشـاید...

مامـوران#اهلل، زنده کنندگان قلب های 
مـرده ی مردماننـد در طـول تاریـخ و 
اینجـا، چه می توانسـت آن »رسـتخیز 

باشـد؟ عظیم« 
هـم  از  تن هـای  آن  خـدا  مامـوران 
پاشـیده  شـده ی همیشـه در سـفر و 

بودنـد.  سـحر  در  بیـدار  همیشـه 
نـه آن شـن ها یـا فتـح شـهر   هـا و یـا 

فرشـتگان.
گاهی #خون مامور خداست!
و چه فتح هایی که نمی کند...

مـکان آن  در  و  زمـان،  آن   در 
 »کل یـوم عاشـورا و کل ارض کربـا«

گم شـده ای داشـت کـه ادا کردنش در 
آن لحظـه محتاج روانه کردن قاسـمی 

دیگـر به »گـودال« بود.
و چه زیبا از عهده ی آن برآمد و نمایشی 
را از دل تاریخ در مقابل چشـم تک تک 
 مردمـان ایـن عصـر بـه اجـرا درآورد

امـا! بـر روی آن تـل، دیگـر تنها زینب 
نبـود که پاره پاره شـدن محافظ حریم 
  اش را ببینـد بلکـه ملتـی و ملت هایی، 
زینب گونه تماشـا کنان جوشـش خون 
حیـات بخـش در معرکـه ی فرزنـدان 
بـدکاره  هـای تاریـخ بودنـد و روایـت 

کردنـد سـرافرازی را و معنـا دادند 
ایـن  از  را  االجمیـا«   رایـت  مـا   «

شـده. متاشـی  تن هـای 
از  کـه  زمانـی  بخواهیـد  را  راسـتش 
دوسـتم شـنیدم کـه حـاج قاسـم  را 
زدند)دقیقـا بـه همیـن نحـو( یـک آن 
درونـم افـکارم را زیر و زبر شـده دیدم. 

شـهادت او بـه جای خود اما مسـئله ی 
مهـم بـرای من و شـاید بـرای خیلی از 
همـه، این بـود که در آن لحظـه درون 
خودم گفتـم: »نکند کاروان رفت و من 
هـم مثـل حـال کنونی خـواب بـودم«. 
گویـا #امام_زمـان را حـس می کـردم 
کـه در فـرودگاه بغـداد #دسـت بـر 
خـاک افتـاده ی سـربازش را از زمیـن 
برگفتـه و کاروانـش را به سـوی افاک 

بـه حرکـت درآورده. 
»نکنـد مـن جـا مانـده ام؟!« حـوادث 
پـس از او را که میبینم ترسـم بیشـتر 
میشـود و این شـایدم شـایدتر میگردد...

»بیـداری   منشـا  قاسـم   حـاج  آری! 
خـود  از  کـه  همانـی  بـود،  انسـانی« 
بیگانگی مـا را با حرکتـی ابراهیم وارانه 
در هـم شکسـت و مجبورمـان کـرد 
در خـود نظـری بیافکنیـم و ببینیـم 
در کجـای ایـن #مصـاف قـرار داریـم. 
بـر  عـاوه  کـه  بیـداری ای  لکـن! 
تلنگـر نفـس، دسـت خیـل عظیمـی 
قاتلیـن  و چاکـراِن  بوسـان  از دسـت 
قاسـم های  حـاج  و  قاسـم   حـاج 

طـول تاریـخ را رو کـرد...و؛ »چـه بـی 
 شـرمانه و پسـت اسـت ایـن تزویـر«

قاتـل فیزیکـی و نظامـی سـردار مـا 
آن موشـک و آن هلیکوپتـر بـود امـا 
درگیـر  مـرا  مهم تـر  بـس  مسـئله ای 

کـرده.  خـودش 
را  تهمتـی  نمی توانـم  و  نمی خواهـم 
روانـه کسـی کنـم امـا فقط یـک نکته 
در ایـن سـخنان و صحبت هـا به نظرم 
آمـد و در اینجـا الزم الذکـر شـد و آن، 
بعضـا  کـه  مسـئولی  آقایـان  این کـه 
چـپ و راستی هاشـان به لیبـرال بودن 
خـود اقـرار و افتخار می کنند، شـیطان 
بـزرگ در آنهـا چـه چیـزی را دید که 
شـرط برجام هـا را تحویـل دادن حـاج 

قرار داد؟ قاسـم 
 آنهـا چـه خصلتـی جـز #دیاثـت_

سیاسـی خـود را جلـوی دشـمن بـه 
منصـه ی ظهـور رسـاندند که دشـمن 
بـا  معـادل  درخواسـتی  این چنیـن 
شـخصیت آنهـا داشـته اسـت و مگـر 
هیـچ درخواسـتی بـی دلیـل اسـت؟

 و هیچ ضمیری بی مرجع؟
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راسـتی! در آن صبحـی کـه سـتاد مسـلح اعـام کـرد آن اشـتباه سـهوی را که شـد پیراهن عثمان بـرای معاویه هـای وطنی 
رئیـس بی جمهـور را چـه کسـی از خـواب بیـدار کرد بـرای پیاِم فـرار بـرای مذاکره؟! 

و مگر قاسم ها همه رفته اند که تو بتوانی؟ 
آری! قاسم ها.

بعد از رفتن حاج قاسم همه ی ملت فریاد زد که می خواهد حاج قاسم باشد همه گفتند
  و امـا اولیـن نفـر کـه »حاج قاسـم شـدن« را صـرف کرد یـار و رفیق مظلوم او بـود که  گردِن از مـو باریک تـر او را همه دیدند

و بی رحمانه در هم شکستند...
آخرالزمـان، مسـیر بزرگ تریـن سـیاب ها و تند باد هاسـت و اگـر مـا به عنوان ملتـی که نام ملـت ظهور را یدک می کشـیم از 
حـوادث واقعـه درس نگیریم سرنوشـتی جز سرنوشـت قوم بنی اسـرائیل در سـر انجام مـا نخواهد بود و خدا نکنـد روزی بیاید 

کـه مـا هم خطاب بـه امام خـود بگویم: 
»تو و خدایت بروید بجنگید...« 
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اینجا امید یخ زده است ...
دلــم میگیــرد از ایــن اجبــار لعنتــی... از ایــن راه بــی 
ــد  ــه بای ــی ک ــب های ــن ش ــدنی... از ای ــام نش ــای تم انته
ــان  ــر ج ــه ه ــه ب ــی ک ــپیده دم ــاند و آن س ــح رس ــه صب ب

کندنــی باشــد بــه ســیاهی شــب تبدیلــش کــرد... از شــکم 
ــه  ــر گوش ــکم جگ ــدن ش ــیر ش ــذرد س ــه بگ ــودش ک خ
 هایــش بــذر امیــد را در دلــش میــکارد و میرویانــد...

•بهنام مرادی پرستاری 98
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   کولبــر محصــول جغرافیای فقر اســت!
ــرده داری  ــکلی از ب ــد ش ــر  ی   را بای کولب
مــدرن  بــر ده داری  دانســت.  مــدرن 
ــران  ــتثمار کارگ ــاری و اس ــه کار اجب ب
امــروز  کــه  باســتانی  پدیــده ی   ،
ــت. ــره زده اس ــر چه ــدرن ب ــی م  نقاب

کولبــر  ی   یــک امــر تحمیلــی و اجبــاری 
بــه نظــر میرســد. و در تبییــن وضعیــت 

تئــوری،  بهتریــن  کولبــران    بغرنــج 
ــی  ــوم از خودبیگانگ ــد مفه ــم میتوان ه
باشــد. مارکــس  اندیشــه ی   در 

ــت  ــادی س ــیب نه ــک آس ــری ی کولب
نــه اجتماعــی، کولبــران بــا اتخــاذ ایــن 
شــیوه ی زیســتی، کم کاری هــای دولــت 
را جبــران میکننــد. و قطعــا دولــت 
توســعه،  برنامه هــای  در  نتوانســته 
برنامــه  ی کــه معیشــت حداقلــی مــردم 

مرزنشــین را فراهــم ســازد، پیــاده 
ــه  ــان ب ــردم خودش ــه م ــد و اینگون بکن
ــد ــدام کرده ان ــزی معیشــتی اق  برنامه ری

ــن  ــن شــغل در ای ــودن ای غیرانســانی  ب
عصــر بــر کســی پوشــیده نیســت. 
و  کولبــر  ی   زاده ی فقــدان صنعــت و 
تجــارت و غیــاب ســرمایه گذاری در 
مناطــق محــروم کشــور اســت. و دولــت 
اشــتغال  ایجــاد  راه  از  می بایســت 

"کولبر"
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رســمی و رونق بخشــی بــه صنعــت و تولیــد 
در جهــت الغــای ســاختاری آن گام بــردارد. 
ــات  ــی از ماحظ ــز ناش ــرد تردیدآمی رویک
ــای  ــژه مرزه ــه وی ــا، ب ــه مرزه ــی ب سیاس
غربــی کشــور و بی توجهــی بــه پتانســیل ها 
و ظرفیت هــای ایــن مناطــق، سالهاســت که 
توســعه ی اقتصــادی اســتانهای غــرب را بــه 
تأخیــر انداختــه اســت، بــه طــوری کــه این 
اســتان ها در میــان کم توســعه یافته ترین 

مناطــق کشــور باقــی مانده انــد و درگیــر 
ــکاری در  ــای بی ــن نرخ ه یکــی از باالتری

کشــور هســتند.
کولبــری نابرابــری وضعیتــی ســت چنــد 
ــی  ــدم دسترس ــول ع ــه محص ــدی ک بع
عادالنــه گروه هــای اجتماعــی بــه منابــع 
مختلف اجتماعــی ، اقتصادی ، آموزشــی 

، بهداشــتی و فرهنگــی اســت .    
روزگاری ویلیام ویلبرفورس، سیاســتمدار 
قــرن ۱۹ انگلیســی و رهبــر جنبــش 
ــاره  ــن اش ــردگان، ضم ــارت ب ــو تج لغ
ــرده داری،  ــتناک ب ــای دهش ــه پیامده ب
خطــاب بــه اعضــای پارلمــان آن کشــور 
گفــت : شــما مختاریــد بــه ســوی دیگــر 
ــد  ــچ گاه نمی توانی ــا هی ــد، ام ــگاه کنی ن

ــتید. ــه نمی دانس ــوید ک ــی ش مدع
ــاق  ــری قاچ ــرد کولب ــان ک ــد اذع و بای
نیســت بلکــه محصــول جغرافیــای فقــر 
ــا  ــام م ــول ویلی ــه ق ــت و ب ــه اس منطق
 نمیتوانیــم ادعا کنیــم که نمیدانســتیم...

ــر  ــت واژه ی کولب ــد گف ــان بای و در پای
زائــده فقــر و بیــکاری و مــرز نشنیســت 
و بولــد کــردن ایــن کلمــه و چســباندن 
گناهــی  ســایر  و  کوردهــا  بــه  آن 

نابخشودنیســت...
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گندم 
دختری 

آتش در میان 
هراسناک و وحشت زده از خواب پرید...

ــه خــواب عمیقــی  ــوار ب ســاعت شیشــه  شکســته ی روی دی
فــرو رفتــه بــود... 

درست مثل صاحب عکس کناری اش...
برای همیشه!. 

ــعله  ــان ش ــادری می ــش، م ــال پی ــوس٦ س ــان کاب ــرار هم تک
ــش... ــه های ــا زدن و نال ــت و پ ــش و دس ــای آت ه

جلــوی چشــمان گنــدم مــادرش میســوخت و کاری از دختــر ٦ 
ســاله برنمــی آمــد جــز گریــه و خودزنــی... 

کمــی طــول کشــید تــا همســایه از صدای جیــغ گنــدم خبردار 
 شــد پتــو اورد و شــعله هــای ســرکش را کمــی رام تــر کــرد.

ماشــینی نبــود در ان دهکــوره ی بــی نشــان، زنــگ زدنــد اقــا 
یــداهلل از روســتای کنــاری بــا وانــت قراضــه اش بــه داد مــادر 
نیمــه ســوخته ی گنــدم برســد،نیم ســاعتی شــد تــا رســید. 
مــادرش هنــوز تــا زبــان داشــت، ســفارش گنــدم را بــه کافــی 

زن همســایه کــرد گفــت:
)مواظبــش باشــد؛ بزهایــش را بدوشــد؛ زود برمیگــردد. ( ســوار 

•گوهر اکبرزاده مامایی 95
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آتش 

وانــت شــدند؛ امــا جــاده ی ســنگاخی و باریــک 
ــل  ــي داد. مث ــداهلل نم ــا ی ــن اق ــه تاخت ــان ب ام
ــادش  ــودش ی ــای خ ــم ه ــاره زخ ــه دوب اینک
ــن  ــاله میگ ــرد: ) ۱٥ س ــروع ک ــد ش ــده باش ام
ــت  ــاده رو درس ــن ج ــن ای ــد بزن ــوان س میخ
ــه.(  ــف میش ــن زن تل ــیم ای ــا برس ــن، ت  نمیکن
دو ســاعت تــا  بیمارســتان دهدشــت مانــده بود. 
گنــدم بــه زور خــودش را عقــب وانــت جــا داده 
بــود و بــا گریــه التمــاس میکــرد؛ مامــان زنــده 

بمون،مــن خیلــی تنهــام...
وقتــی به بیمارســتان رســیدند پرســتارها دورش 
ــد :  ــدا زدن ــر را ص ــه دکت ــا عجل ــد و ب را گرفتن
ــوزی  ــورد خودس ــن م ــامی ۱٣ امی ــر اس )دکت
ــم  ــم این ــر نمیکن ــرو اوردن؛ فک ــاه اخی ــد م چن

ــه.( ــده بمون زن
امــا هیچکــس حواســش بــه گنــدم نبــود 
 دختــرک نــای نالــه کــردن برایــش نمانــده بــود. 
نگهبــان کــه حالــش را دیــد کمــی بــه او آب داد 
ــن.  ــش مامانت ــرا پی ــاش دکت ــران نب و گفت:)نگ
تــو بایــد مواظــب خــودت باشــی تــا اون 
 برگــرده.( و نمیدانســت کــه هرگــز برنمیگــردد.

بــا ۹٥ درصــد ســوختگی، مــادر گنــدم او را برای 
همیشــه در دنیایــی غریــب تنها گذاشــت.

فامیــل هــا امدنــد تا بــرای خاکســپاری جســد را 
تحویــل بگیرنــد. پــدر گنــدم هــم کــه از دیــروز 
ــداد؛  ــان نمی ــودش را نش ــود خ ــری ازش نب خب
بــا هــم بحــث کــرده بودنــد. مــادر گنــدم 
مــي گفــت دیگــه چیــزی واســه خــوردن هــم 
ــده، میخــوام  ــه تــن بچــه نمون نداریــم لبــاس ب
ــه کــه مثــل  بفرســتمش ده کنــاری درس بخون
ــم  ــدرش ه ــه؛ پ ــت نش ــاره و بدبخ ــودم بیچ خ
میگفــت نــدارم از کجــا بیــارم کار پیــدا نمیشــه 
ــر روز. ــل ه ــت مث ــک گرف ــاد کت ــه ب  و او را ب

ــودش را  ــود خ ــرده ب ــد ک ــدم تهدی ــادر گن م
ــر غلطــی  ــود ه ــه ب ــم گفت ــدرش ه میکشــد پ
دوس داری بکــن، و از خانــه بیــرون رفتــه بــود.

بــود  گفتــه  کافــی  بــه  گنــدم  مــادر 
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بســوزاند  را  خــودش  نمیخواســته 
بترســاند.  را  غــام   میخواســته 
او نمیدانســت آتــش بــه خرمــن بیفتــد 

ــتر میشود.  خاکس
روز خاکســپاری غــام برگشــت بــا 
ــاس  ــه لب ــا ک ــه ه ــبیه دیوان ــی ش حال
ــا  ــرده بود.ام ــاره ک ــه پ ــش را تک های
ــدم  ــت. گن ــودی نداش ــچ س ــر هی دیگ
فقــط گریــه میکــرد و بــه خــواب 
ــد. ــواب میپری ــاره از خ ــت و دوب میرف

مهمــان هــا دســته دســته مــي آمدنــد 
از مغــازه ی  بــود  و غــام مجبــور 
شــهر بــرای شــام و ناهــار آنهــا قــرض 
داد. را غــذا  نفــر   کند.هفــت هــزار 

و حــاال او کــه زنــش را بــه خاطــر 
نــداری از دســت داده بــود بــرای ختــم 
همســرش میلیــون هــا تومــن بدهــی 

ــود. ــده ب ــتش مان روی دس
بعد از مراســم غــام غیبــش زد. گفتند 
بــه کــوه و بیابــان زده. مادربــزرگ 
مــادری گنــدم او را پیــش خــود بــرده 
بــود حــاال هــم غــم دختــرش را دارد و 
 هــم غصــه ی گنــدم ٦ ســاله را داشــت. 

پدرش برای همیشه رفت؛
بــا تمــام هویــت گنــدم.  حــاال او 
شناســنامه ای نداشــت؛ کــه بتوانــد بــه 
ــد  ــر چن ــاری برود.ه مدرســه ی ده کن
ــه  ــود ک ــی ب ــه ،کانکس ــان مدرس هم
زمســتان هــا بــه خاطــر وضعیــت جاده 
، بســاط درس هــای نصفــه نیمــه جمع 

میشــد.
او حــاال ٦ ســال اســت بــا ایــن کابــوس 
ســر میکند.دختــری ۱٢ ســاله بــا 
غمــی کــه اســتخوان هایــش را در هــم 

ــا او  ــد؛ ام ــرف میزن ــم ح ــته؛ ک شکس
ــه  ــر ب ــه اگ ــزرگ دارد؛ البت ــای ب رؤیاه
خواســتگارِ ۱٣ ســاله اش جــواب رد 
بدهنــد و سرنوشــت مــادرش را برایــش 

ــد... تکــرار نکنن
ــی  ــه کس ــد آه، چ ــا ص ــتی، ب ــه راس ب
ــه  ــان ِب ــر ج ــی ب ــد آب ــتش میرس دس
ــدم  ــه ی گن ــیده ی مزرع ــش کش آت

ــزد؟ بری
و یــا بــاز هــم میــان پــاس دادن هــای 
ــه  ــر ب ــش، نظــاره گ ــه ی آت ــن حلق ای
خاکســتر نشســتن جوانــه ی  رویاهــای 
دختــران و زنــان بــی پنــاه ایــن حوالــی 

میشــویم؟ 
میشویم؟ 
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بررسی نظام 
سالمت استان

 از دیــر بــاز تــا تاکنــون انســان هــای 
زیــادی در راه عدالــت پــا گذاشــته 
ــا  ــادی شــده ت ــد و تــاش هــای زی ان
عدالــت روز بــه روز فراگیــر ترشــود اما 
مــردم همچنــان کمبــود عدالــت را بــه 

وضــوح مــی بیننــد.
عدالــت گاهــی اوقــات و بعضــی از 
ــاید  ــده  و ش ــر ش ــاس ت ــا حس جاه
بتــوان گفــت ایــن حساســیت در 
نظــام ســامت وجــود دارد چــرا کــه 
ــروکار دارد و  ــا س ــان ه ــان انس ــا ج ب
ــع  ــات و مناب ــود امکان ــا کمب ــود ی نب
در یــک شــهر و کشــور یــا منطقــه ای 

ــد جــان آن مــردم را  خــاص مــی توان
ــدازد. ــر بین ــه خط ب

حتی بــرای مــورد ســنجش قــراردادن 
ــی از  ــور از بعض ــک کش ــرفت ی پیش
پارامترهــای نظــام ســامت ماننــد 
مــرگ و میــر نــوزادن و کــودکان 
زیــر ٥ســال و....اســتفاده مــی شــود  و 
معیــاری دقیــق بــرای توســعه یافتگی 

ــود. ــی ش ــک کشــور محســوب م ی
کشــور مــا بعــد از انقــاب رشــد 
بســزایی در نظــام ســامت خــود 
شــاهد بــوده اعــم از تربیــت کادر 
ــاخت  ــر س ــرفت در زی ــان و بیش درم

ــی از  ــردن بعض ــن ک ــه ک ــا ریش ــا ت ه
بیمــاری هــا  و خــود کفایــی در بعضــی 

از داروهــای مصرفــی....
ــت  ــال از گذش ــن س ــد از چندی ــا بع ام
ــی  ــوب خاص ــه چارج ــوز ب ــاب هن انق
در نظــام ســامت خــود نرســیده ایــم و 
نظــاره گــر تغییــر رویکــرد دولــت هــا در 
قبــال ایــن امر مهم هســتیم و هــر دولت 
متناســب بــا فکــر خــود ایــن چارچــوب 
را تغییــر مــی دهــد،از ایــن رو عدالــت در 
نظــام ســامت کمرنــگ تــر مــی شــود 
و روز بــه روز ایــن شــکاف  بزرگتــر مــی 

شود 
در کشــور مــا متاســفانه بعضی از اســتان 
هــا و مناطــق محــروم ایــن نبــود عدالت 
در نظــام ســامت رو بــه وضوح بیشــتری 
میبیننــد و متاســفانه اســتان کهگلویه و 
بویراحمــد جــزو همیــن اســتان هــا مــی 
ــا  پیــش زمینــه  باشــد و ایــن اســتان ب
راه هــای  کوهســتانی و فقــر زیــادی 
ــع بیشــتری  ــد مناب ــه وجــود دارد بای ک
ــود  ــی کمب ــار داشــته باشــد ول در اختی
منابــع در اســتان بیــداد مــی کنــد و دود 
ایــن کمبــود هــا در چشــم مــردم مــی 

رود.
حــال وقتــی دقــت میکنیــم داخــل 
همیــن اســتان محــروم انــدک امکانــات 
ــه درســتی  و منابعــی کــه وجــود دارد ب
تقســیم نمــی شــود و مــا شــاهد تراکــم 
ــق  ــی مناط ــع در بعض ــات و مناب امکان
خــاص و نبــود همیــن منابــع در جــای 

ــتان هســتیم. ــر از اس دیگ
ــی  ــورد براکندگ ــا در م ــود ه ــن کمب ای
بزشــکان نمــود بیشــتری بیــدا مــی کند 
ــز  ــکان در مرک ــر بزش ــفانه اکث و متاس
ــه خدمــت هســتند. اســتان مشــغول ب

ــامت  ــام س ــی در نظ ــی عدالت ــن ب ای

•میثم فاتحی پرســتاری 96 
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ــزرگ  ــه ب ــه کهگلوی ــاد ب ــه ای زی ضرب
قلعه  ، م ا چر ، ق ســو . ه لند . شت هد د (
رئیسی،دیشــموک وبهمئــی( وارد کــرده 
وشــاهد هســتیم در بعضــی تخصــص ها 
فقــط یــک پزشــک متخصــص در همــه 
شــهر هــای ذکرشــده وجــود دارد  کــه 
طبــق آمارهــا در یکــی از ماهــای ســال 
گذشــته نزدیــک بــه ٢۰۰۰بیمــار را 
ــص  ــک متخص ــت ی ــت کرده.ویزی ویزی
ــه طــول بکشــد. ــل ٢۰دقیق ــد حداق بای

امیــدوار بودیــم ایــن آمارهــا غیــر واقعــی 
باشــد اما متاســفانه طبــق بررســی انجام 
ــتند و  ــت هس ــا واقعی ــن آماره ــده ای ش
ــی رود و  ــز م ــر نی ــات  باالت ــی اوق گاه
تعــداد ویزیــت هــا توســط پزشــکان ســر 

بــه فلــک مــی کشــد.

ســوال اینجاســت کــه چگونــه ٢۰۰۰بیمــار را ویزیــت 
کــرده اســت و آیــا درمــان شــده انــد و یــا صرفــا جهت 
ــا مســوالن  ــه کرده،آی ــع تکلیفــی بیمــارن را معاین رف
ــن اطــاع  ــتان از ای ــوم پزشــکی اس ــتانی و عل شهرس

دارنــد.
وضــع وقتــی وخیــم تــر مــی شــود کــه ایــن بزشــکان 
ــر از  ــه غی ــهری ب ــزرگ در ش ــه ب ــص کهگلوی متخص
ــردم کل  ــد و م ــی کنن ــت نم ــار ویزی ــت بیم دهدش
مناطــق اطــراف بــرای یــک ویزیــت ٥دقیقــه در مطــب 
ــار  ــه انتظ ــا ب ــاعت ه ــد س ــا بای ــگاه ه ــا و درمان ه

بنشــینند.
بخــش هــای قلعــه رئیســی و دیشــموک بــه واســطه 
ــی  ــدا م ــری بی ــع وبدت ــت وض ــهر دهدش دوری از ش
ــرا کشــاورز  ــن مناطــق اکث کننــد چــرا کــه مــردم ای
ــد  ــداری ندارن ــی بای و دامــدار هســتند و وضعیــت مال
ــر  ــه دکت ــه ب ــرای مراجع ــردم شــریف ب ــن م حــال ای
ــال  ــد ح ــی کنن ــادی را ط ــی زی ــافت خیل ــد مس بای
ــد  شــاید نوبــت هــم گیرشــان نیایــد و خــدا مــی دان
کــه چقــدر از ایــن مــردم حتــی بــرای کرایــه خــود در 
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مضیقه قرار دارند.
ایــا نمی شــود تعــدادی بزشــک متخصــص روانه ایــن مناطق 
کــرد براســتی دلیــل ایــن همــه بــی توجهــی چیســت و چــرا 
در مرکــز اســتان مــا شــاهد تراکــم بزشــک هســتیم امــا در 

ایــن مناطــق نبــود بزشــک وجــود دارد.
ــه رئیســی و  ــن مناطــق) قلع ــد ســال گذشــته در ای در چن
دیشــموک(چندین مــورد فوتــی بــه دلیــل قصــور کادر درمان 
نــاوارد و تــازه کار گــزارش شــده و اکثــر اوقــات ایــن بیمــاران 
بــه دهدشــت  اعــزام می شــوند و بایــد بیــش از ۱۰۰کیلومتر 
جــاده هــای کوهســتانی را بشــت ســر بگذارنــد  تــا شــاید در 

دهدشــت عاجــی بــرای انهــا بیــدا شــود.
مــی شــود بــه ســادگی با اعــزام چنــد پزشــک این مشــکات 
را حــل کــرد و جلــوی ایــن  ســری از مــرگ و میــر را گرفــت 
ــر  ــص ه ــکان متخص ــرد پزش ــوان ک ــن کار نمیت ــر ای ــا اگ ی
هفتــه در ســاعات مشــخص در درمانــگاه هــای ایــن مناطــق 

محــروم  حضــور یابنــد نــه ایــن کــه ایــن  همــه مــردم تهــی 
دســت اینقــدر راه را بــرای دیــدن پزشــک متخصــص برونــد.

امیــد اســت کــه مســئوالن ایــن معضــل را هــر چــه ســریعتر 
حــل کننــد تــا مــردم از ایــن وضعیــت اســفبار خــارج شــوند 

وحداقــل عدالــت در نظــام ســامت اســتان ایجــاد شــود.
ــوده  پــی نوشــت: پــی گیــر آمــار دقیــق پزشــکان اســتان ب
ایــم و آمــار ضدونقیصــی بدســت آورده ایــم امــا نمیشــد بــه 
ایــن آمــار هــا اعتمــاد کــرد و از  بیــان کــردن کــردن آنهــا 
معــذور بــوده ایــم چــرا کــه از منابع غیر رســمی به دســتمان   
رســید البتــه از چنــد مســئول آمــار خواســتیم  امــا از دادن 
ــب  ــود جال ــه خ ــه نوب ــن کار ب ــد و ای ــودداری کردن ــار خ آم
اســت کــه چــرا  ایــن آمــار  بایــد مهــم باشــد بــه غیــر از ایــن 
اســت کــه مــی خواهنــد خــود و عملکردشــان را زیــر ســوال 

نبرنــد و وضــع بــه همیــن منــوال ادامــه پیــدا کنــد.  
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تنگه تنگه ابوقریبابوقریب
تجربــه ی نزدیــک بــه یــک قرن ســاخت 
فیلــم بــا محوریت جنــگ و حماســه این 
مســأله را اثبــات کــرده اســت کــه تنهــا 
کارگردانانــی موفــق بــه جاودانــه کــردن 
آثــار جنگــی خــود بــوده انــد کــه عــاوه 
بــر بــه رخ کشــیدن چهره ی خشــمگین 
ــت و  ــه دس ــی ک ــت جای ــگ ، درس جن
پاهــای بریــده حکمرانــی میکننــد ، بــه 
نشــان دادن حقیقــت جنــگ بــه نســل 
ــت  ــط از پش ــگ را فق ــه جن ــی ک های
نقــاب کتــاب هــای تاریــخ و عکــس های 

دوربیــن هــای ۱٦ میلیمتــری دیــده انــد 
نیــز پرداخته باشــند . امــا در ایــن بین به 
راســتی در ســینمای ایــران چــه فیلمــی 
ــینماتیک  ــتند وار و س ــد مس ــی توان م
مقــدس  دفــاع  معرفــی  دار  پرچــم 
ــد ⁉  ــگ باش ــد از جن ــل آرام بع ــه نس  ب

ــق  ــار و از طری ــن ب ــرای دومی ــی ب وقت
تلویزیــون تنگــه ی ابوقریــب را بــه نظاره 
نشســتم ، درســت آنجــا بــود کــه بــه این 
مســأله پــی بــردم کــه چــرا فیلــم هــای 
جنگــی را فقــط باید روی پرده ی ســفید 

ســینما دیــد .
خلــق صحنــه هــای طوالنــی جنگــی ] 
کــه بیشــتر از ٥ دقیقــه  در نــوع خــود در 

ســینمای ایــران بــی ســابقه بوده اســت [ 
کــه گاه تبدیــل بــه شــبیه ســازی فیلــم 
ــی  ــی م ــبک خارج ــب س ــای صاح ه
شــدند را مــی تــوان مهــم تریــن ویژگــی 
فیلــم تنگــه ی ابوقریــب دانســت . فیلــم 
ــاِی  ــروزِی جوی ــواِن ام ــد ج ــی خواه م
حقیقــت جنــگ را بــا واقعیــت هــای آن 
مواجــه کنــد و ایــن مســئله بــدون اتخاذ 
ــینمایی  ــق و س ــای دقی ــن دکوپاژه ای

ناقــص مــی مانــد.
ســاختار رئــال ایــن فیلــم کــه اکیــدا بــر 
ــد  ــی تاکی ــگ تحمیل ــودن جن ــاع ب دف
دارد بــه خوبــی توانســته پــرده ی ابهــام 
ــت را  ــنایی حقیق ــد و روش ــار بزن را کن

‹‹‹از قاب دوربین
•سجاد شاکری پرستاری 98
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تنگه تنگه ابوقریبابوقریب

 هرچنــد تلــخ ، بــه بیننــده عرضــه دارد . 
قطعــا مــی تــوان بــا بــر شــمردن ویژگــی 
هــای خــاص ایــن فیلــم از جملــه پــان 
هــای جنگــی حرفــه ای ، داســتان کامــل 
ــیقی  ــان مشــخص ، موس ــاز و پای ــا آغ ب
متــن فــوق العــاده و خلــق صحنــه هــای 
slow motion در حیطــه ی نیــاز ، تنگــه 
ی ابوقریــب را انقابــی نویــن در ســاخت 
فیلــم هــای جنگــی دانســت که فقــط بر 
نشــان دادن شــلیک خمپــاره و نحــوه ی 
کار بــا اســلحه تاکیــد نــدارد بلکــه چیزی 
فراتــر کــه آرمــان هــای انســانی و ارزش 
ــدف  ــورد ه ــری را م ــوی بش ــای معن ه

قــرار مــی دهــد .
ــر از جنــگ  ــه چیــزی فرات ــم ب ــن فیل ای
ــزی  ــه چی ــه چ ــا ب ــد . ام ــی اندیش م
پاســخ ایــن اســت : ))درســت بــه چرایــی 
جنــگ !(( و در پایــان ، ایــن خــون هــای 
ــی  ــای موج ــن ه ــده و ذه ــه ش ریخت
ســرباز هاســت کــه پاســخگوی چرایــی 
ــرار  ــی ق ــی در تنگای ــگ اســت .گاه جن
ــات و  ــان حی ــرز می ــه م ــم ک ــی گیری م
ممــات مــا را تصمیــم بــه دفــاع یــا تــرک 
مخاصمــه تشــکیل مــی دهــد . پرداختن 
بــه چنیــن موضوعــی اگرچــه ســاده ، امــا 
ــد اســت . ــاز من ــی نی ــه شــهامت باالی  ب

جنــگ به هیــچ وجــه مســأله ی پیچیده 
ای نیســت .آنچــه پیچیــده اســت نجــات 
و بقــای انســان هــا اســت کــه گاهــی بــه 
جنــگ گــره مــی خــورد . جنــگ انســان 
هــا را فــارغ از جنــس و ســن و نژادشــان 
ــایه ای  ــگ س ــد . جن ــی کن ــل م دخی

ــان کــه در تاریکــی  اســت کــه حتــی آن
 ایســتاده انــد را نیــز در بر خواهــد گرفت .

تمامــی معانــی فــوق را مــی تــوان از فیلم 
تنگــه ابوقریــب برداشــت کــرد ؛ تلــخ یــا 
گــوارا ، ســهل یــا مشــکل ، بــاور کردنــی 
یــا خــارق العــاده ، تراژیــک یــا طنــز تلــخ 
ــرز  ــن واقعیــت جنــگ اســت کــه م ، ای
ــاور هــا و تعــارف را بــه هــم زده  میــان ب
و خــود بــه اریکــه ی قــدرت الیــزال واژه 

ســازی تکیــه زده اســت .
 اینکــه جنــگ مــی توانــد معنــی کلمات 
را عــوض کنــد و بــه آنهــا رنــگ و بــوی 
جدیــدی بدهــد غلــو نیســت . گاهی یک 
ــای  ــاک ه ــرد و خ ــان گ ــر در می گِل س
تنگــه ای در مــرز اشــغال ، فقــط معنــای 
نگهدارنــده ی مــوی دختــر را نمــی 
دهــد . آنجــا گِل ســر ، مــدال افتخــاری 
اســت کــه بــر ســر فرزندانــی مــی 
نشــیند کــه شــرافتمندانه پیکــر پــدران 
خــود را بــه خــاک ســپردند و در کالبــد 
ــده شــود . ــی زن ــا آدم ــد ت ــح دمیدن  صل

ایــن تعاریــف اســت که تنگــه ابوقریــب را 
بــه یــک تحــول نویــن در ســینمای دفاع 
مقــدس تبدیــل می کنــد .  ایــن فیلم بی 
نظیــر ، محصــول ۱٣۹٦ و بــه کارگردانــی 
بهــرام توکلــی و با درخشــش فــوق العاده 
ــگ ،  ــی  ، حمیدرضــا آذرن ی جــواد عزت
مهــدی پاکدل ، امیــر جدیــدی و نوجوان 
ــخ ســینمای  ــای تل بااســتعداد نقــش ه
ایــران یعنــی مهــدی قربانــی توانســت در 
ســی و ششــمین دوره ی جشــنواره فیلم 
فجــر بــا ۱۱نامــزدی و در نهایــت دریافت 

 ٦ ســیمرغ بلوریــن کــوالک کنــد .
ــه از اواســط  ــم ک ــن فیل ــرداری ای فیلمب
شــهریور ۹٦ آغــاز شــد در شــهرک 
ــهر،  ــدس، خرمش ــاع مق ــینمایی دف س
اندیمشــک و دزفــول صــورت گرفــت 
حــدود  فقــط  فیلمبــرداری  ایــن   .
٣ مــاه بــه طــول انجامیــد و در آذر 
 . رســید  پایــان  بــه  ســال   همــان 
ــر اســاس واقعیــت اســت .  ــم ب ــن فیل ای
ــار  ــردان عم ــاع گ ــت از دف ــی اس و روایت
ــکر ٢۷ محمــد رســول اهلل در  یاسر لش
برابــر لشکرکشــی رژیم بعث بــرای عبــور 
از تنگــه اســتراتژیک ابوُقَریــب دهلــران و 
حملــه به فکــه و شــرهانی . در روزهــای 
پایانــِی جنــگ عراقی هــا بایــد از ســد یک 
پایــگاه کــه شــکل تنگه اســت عبــور می 
کردنــد کــه بــا مقاومــت شــدید نیروهای 
ــه رو شــدند و تــاش آنهــا در  ــی روب ایران
ــخ ســاز ســرخ  ــا مقاومــت تاری ــت ب نهای
 رزمنــدگان ایرانــی در نطفــه خفــه شــد .

ــاوه  ــم ع ــن فیل ــاخت ای ــه ی س تجرب
ــه ی  ــدر ت نهفت ــه رخ کشــیدن ق ــر ب ب
ــاور را  ــن ب ــدس ، ای ــاع مق ــینمای دف س
ــه  ــاب جوان ــد از انق ــن بع ــل نوی در نس
زد کــه بــا تکیــه بــر اراده ی پویــا و جهان 
بینــی روشــنفکرانه می تــوان بذر ســرخ و 
ســبز اراده را حتــی در شــوره زار های فکه 
بــه درخــت بــارور و تنومنــد امیــد تبدیل 
کــرد . جایــی کــه پرســتوهای بــه ظاهــر 
مهاجــر ، نغمــه ی آزادی ، صلــح و برابری 
ــاد در میــان  ســر مــی دهنــد و رقــص ب

گندمــزار هــای زندگــی دیدنیســت
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خواب دیدم!!
خــواب پریشــان دیدم،خــواب دیــدم طوفــان بــه پــا شــده اســت،طوفانی کــه 

دنیــا را تیــره و تــار کــرده اســت.
طوفانــی کــه مــرا و همــه چیــز را بــه ایــن ســو و آن ســو پــرت مــی کنــد.

طوفانــی کــه خانــه هــا را از جــا میکند و کــوه ها را متاشــی مــی کند،طوفانی 
کــه چشــم بــه بنیــان هســتی دارد.

ــه  ــم ب ــه درختــی کهنســال افتــاد و دل ناگهــان در آن وانفســا چشــم مــن ب
ســویش پــر کشــید.

خــودم را بــه آن چســباندم تــا مگــر از تهاجــم طوفــان در امــان بمانم.طوفــان 
شــدت گرفــت و آن درخــت را هم ریشــه کن کــرد و من میان زمین و آســمان 
معلــق ماندم،بــه شــاخه ای محکم آویختم،باد آن شــاخه را شکســت،به شــاخه 
 ای دیگــر متوســل شــدم آن شــاخه نیــز از هجــون بــی رحــم بــاد دوام نیــاورد.

مــن مانــدم و دو شــاخه متصــل بــه هــم،دو دســتم را بــه آن دو شــاخه آویختم 
و ســخت بــه آن هــر دو دل بســتم آن دو شــاخه نیــز بــه فاصلــه ی کوتــاه از 

هــم شکســتن و مــن حیــران و وحشــت زده و ســرگردان از خــواب پریــدم...
 آنچــه نوشــته شــد ، برشــی بــود از کتــاب آفتــاب در حجــاب.

آفتــاب در حجــاب روایتــی اســت از زندگــی حضــرت زینــب از تولــد 
اســت  زینب،کربایــی  حضــرت  نــگاه  از  اســت  وفات،عاشــورایی  تــا 
از نــگاه حضــرت زینــب، روایتــی گــره خــورده بــه تــک تــک فــراز 
 و فرودهــای  زندگــی حضــرت زینــب بــا واقعــه ی عاشــورا اســت.

رمانــی اســت تمامــا بــا مســتندات تاریخــی نوشــته ی ســید مهــدی 

شــجاعی کــه در ســال ۱٣۷۷  توســط 
بــار  اولیــن  بــرای  نیســتان  انتشــارات 
منتشــر شــد و توانســت بــا نثــر روان خــود 
مخاطبــان زیــادی را بــا خــود همــراه کنــد 
نوبــت تمدیــد چــاپ شــود.   و در  ٣۱ 
نویســنده درمــورد عنــوان کتاب )آفتــاب در 
ــد : یــک وجــه  ــه مــی گوی حجــاب( اینگون
از شــخصیت ایشــان اســت،بدین معنــی 
ــان  ــان همچن ــودی ایش ــت وج ــه حقیق ک
 پوشــیده مانده اســت و کشــف نشــده اســت.

شــاید بتــوان گفــت اصلــی تریــن نکتــه ی 
 ایــن کتاب،جنس روایــت و زاویه دید اســت،

راوی ایــن داســتان ترکیبــی از دانــای کل و 
دوم شــخص اســت. در این داســتان، راوی به 
صــورت خطــاب بــه حضــرت زینب داســتان 
زندگیــش را از کودکــی تــا عاشــورای ســال 
ــی  ــه صورت ــد، ب ــو میکن ــش بازگ ٦۱ را برای
ــد. ــود میکن ــذوب خ ــب را مج ــه  مخاط  ک

و  شــیوا  ای  گونــه  بــه  کتــاب  نثــر   
دلنشــین هســت کــه گــوی مخاطــب 
ایــن  زندگــی  لحظــات  تمــام  در 
اســت. ایســتاده  کنــارش  در   بزرگــوار 

ــع  ــر وقای ــتر ب ــاب بیش ــت کت ــز کلی تمرک
عاشــورا و و بعــد از آن هســت. متــن کتــاب 
ــه  ــی کــران عقیل نشــان دهنــده ی صبــر ب
ــراق  ــردم ع ــی م ــی وفای ــر ب ــی هاشــم ب بن
ــه  ــق و عاق ــت، عش ــل بی ــت اه و مظلومی
ــین،  ــام حس ــرادرش ام ــه ب ــب )س( ب زین
ــرادر و  ــاب ب ــب )س( در غی ــتادگی زین ایس
ــردن  ــا و رســوا ک ــه کرب ــردن واقع ــم ک َعلَ
ظلــم در پهنــه ی ِعراق و شــام و مدینــه و از 

ــه سراســر جهــان اســت. آنجــا ب

‹‹‹عبور از برگه ها
•زهرا منصوری مامایی 96
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از پارسال تا االن خیلی چیزها عوض شده اند.
پارســال ایــن روزهــا ،  پرایــد هنــوز ٥۰ میلیــون تومــان !! بود، 
ســی لیتــر بنزیــن ، ۹۰ هــزار تومــن نمیشــد، آمریــکا تعــداد 
ــان  ــه روز تعدادش ــه روز ب ــت ک ــری نداش ــه مغ ــادی ضرب زی

بیشــتر شــود، و ایــران ، ملــک ســلیمان بــود...
اما دانشگاه علوم پزشکی یاسوج....

 باالتــر از  پلــی کــه خیلــی هــا بعــد از انتخــاب رشــته کنکــور 
سراســری شــان اولیــن بــار شــروع بــه ســاخت آن را دیــده اند 
و حــاال کــه شــاید دو دوره تحصیلیشــان تمــام شــده هنــوز 
پایانــش را ندیــده انــد ، دانشــگاهی هســت کــه امســال اولیــن 

نفــس هــای دهــه چهــارم حیاتــش را میکشــد.
ــجو  اش ،  ــای روز دانش ــر و صداه ــه س ــا هم ــه ، ب ــی ک جای
بــا همــه اعتراضــات صنفــی اش فقــط یــک ســکانس فرعــی 
ــش،  ٦  ــش اول و مکمل ــران نق ــه بازیگ ــت ک ــی اس از نمایش

کیلومتــر دورتــر  نقــش آفرینــی مــی کننــد.
یــک ســال پیــش همیــن روزهــا بــود  کــه مطلــب مهمــی 
روی خروجــی خبرگزاریهــا رفــت، انــگار همیشــه قــرار اســت  
بــه جــای اورنــگ ایامــی ،فقــط یــک اســم جایگزیــن بشــود : 

>>پرویــز یــزدان پنــاه <<.

ایــن بــار نــه در جایــگاه معــاون درمــان، کــه  رئیــس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی اســتان کهگیلویه 

و بویراحمــد ! بلــه، دکتــر یــزدان پنــاه یــک ســال پیــش بــر 
مســندی تکیــه زد کــه حتــی در نــام هــم از ادارات هم دســته 
ی خــودش عریــض و  طویــل تــر اســت. و  بــرای نشــان دادن 
ــان الزم داشــت . او  درســت  ــه زم ــد دقیق ــط چن ــر فق تغیی
ــی از  ــه پاورپوینت ــی و اراِئ ــر ایام ــای دکت ــد از صحبته بع
دســتاوردهای درخشــان دوره مدیریتشــان ، بــه کســری تــراز 

۱۷۴ میلیــاردی دانشــگاه در ســال قبــل اشــاره کــرد .
 رئیــس جدیــد دانشــگاه ، ســعی کــرد از همــان اول برمــدار 
قانــون و اســتقال ، گمشــده هــای دانشــکاه، حرکــت کنــد . 
یزدانپنــاه، همــان روزهــای اول هــم  چندیــن دیــدار 
دانشــجویی هــم داشــت و ســعی داشــت بــه دانشــجویانی کــه 
حتــی چهــره رییــس دانشــگاه را از یــاد بــرده بودنــد و آشــنا 
تریــن صحنــه ی طبقــه دوم برایشــان، درب بســته ی رئیــس 
دانشــگاه بود،نشــان بدهــد رئیــس دانشــگاه ، عیــد  نیســت ، 

کــه ســالی یکبــار بشــود دیــدش.
ــد  ــتانها و بازدی ــه شهرس ــدد ب ــه الی ســفرهای متع او  ، ال ب
هــای گاه و بیــگاه ، بــا شــفاف ســازی مناقصــه هــا و پــروژه ها 
- ایــن گلــوگاه هــای حســاس کــه مــدت زیــادی زیر دســتان 
ــی ، نفــس کشــیدن دانشــگاه را ســخت کــرده  ــان نامرئ ارباب
بودنــد -زیــر فشــاری بــا شــدت جلوگیــری از تبدیــل  حکــم 
سرپرســتی بــه ریاســت از طــرف البــی بازان شکســت خــورده 
و پیــروز کــه ســالها دانشــگاه حیــاط خلــوت شــان بــوده ، او 
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هنوز هست  .
ــه  ــدر ک ــر چق ــت ه ــای فیزیاتریس آق
ــتر در  ــوند بیش ــی ش ــپری م ــا س روزه
موضــع انفعــال قــرار میگیــرد و چیــزی 
کــه در میــدان جنــگ در دســتانش می 
ــه جــای  ــی اســت ب ــم ســپر دفاع بینی
شمشــیر بــران قاطعیــت  . و  شــاید 
ــه  ــت ک ــنگین اس ــپر س ــن س ــم ای ه
ــه  ــت را گرفت ــی و قاطعی ســرعت چابک
اســت قاطعیــت مهــره چینــی خــوش 
فکرانــه ای، ازجنــس تغییــرات اساســی 
در معاونــت فرهنگــی دانشــجویی و  

ــتیک! لجس
 آقــای پرویــز قــادر نبــود کارآیــی 
ــن دوران  ــت مهــم تری ــن معاون مهمتری
ریاســت شــان را در حــدود ۱۱ مــاه 
بســنجد.این شــد کــه در وســط عملیات 

ــه ایــن  ــا ب ــا کرون ــه ب نفــس گیــر مقابل
مهــم دســت یافــت  و  دســت بــه تغییر 
تاکتیــک کــه نــه ، بــه تغییــر فرمانــده 
ــه  ــود آورد ک ــوال را بوج ــن س زد . او ای
ــرایط  ــب  ش ــده مناس ــن فرمان ــر ای اگ
ــن  ــود چــرا در حســاس تری جنگــی نب
روزهــا جــان هــزاران ســرباز خــط مقدم 
ــتگی  ــات او بس ــه تصمیم ــان ب همچن
داشــت و ٣٣۰ روز ،زمانــی کافــی نبــود 

ــن نتیجــه رســید؟ ــه ای ــوان ب کــه بت
 مثــل ســوالی بــا ایــن مضمــون >>بعــد 
ــما ،   ــت ش ــال از دوران ریاس ــک س از ی
کهگیلویــه هنــوز ،آخریــن  نقطه کشــور 
ــود<<،  ــت  میش ــش  پرداخ ــه معوقات ک

نیســت ؟
ــهم ٣٥  ــد س ــت  الب ــای فیزیاتریس  آق
هــزار نفــر جمعیــت و حــدود پنــج هزار 

عشــایر شهرســتان چــرام  را، از  تخــت 
بیمارســتانی  مــی داننــد ، تقریبــاً هیچ !

 ســهم قرمــز تریــن شهرســتان اســتان  
در پیــک اول کرونــا  ، فعــاً فقــط یــک 

زمیــن خالــی اســت .
و  جابجایــی  تریــن  شــبیه  شــاید   
جایگزینــی وزیــر قبلــی بــا  دکتــر 
نمکــی  همیــن جــا بــه جایــی رئیــس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی یاســوج باشــد 
ــر ،  ــر ، شــفاف ت ــو ،کارآمدت ــه جل . رو ب
ولــی دارای نقــاط ســیاه نگرانکننــده که 
امیــد میــرود هــر چــه زودتــر برطــرف 

ــه،  ــرا  ک ــوند .  چ ش
))امیــد آخریــن چیــزی اســت کــه مــی 

میــرد. ((
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بــه نــام خداونــدی کــه آدمــی را مزیــن بــه عقــل و آمیختــه 
بــا تفکــر آفریــد.

ــه  ــناخت و توج ــم ش ــئله مه ــه مس ــزی ب ــم گری میخواه
ــدا  ــت پی ــا اهمی ــئله آنج ــن مس ــانه ای بزنم.ای ــه سوادرس ب
ــل  ــم ،درک و تحلی ــی بری ــان م ــا گم ــه همــه ی م میکندک
سیاســی و چیدمــان فکــری مــان درســت و پودمــان ســخنان 
اشــخاص متفــاوت را، بــه طــور صحیــح و کامــل تشــخیص 
مــی دهیــم. امــا آیــا ایــن طــرز فکرواقعیــت اســت یامجــازی 

ــال!؟. ــر از وهــم و خی پ
ــه  ــد ک ــی میکن ــا خودنمای ــاب اینج ــر انق ــخن رهب   س
فرمودند:)جنــگ نــرم یعنــی، ایجــاد تردیــد در دلهــا و 
ــا،  ــرف ه ــن ح ــناخت باط ــس ش ــردم!.( پ ــای م ــن ه ذه

ــت. ــودن اس ــاور نب ــه زود ب ــق و البت ــه دقی ــد مطالع  نیازمن
ــر  ــه ه ــد ک ــت میکنن ــددی فعالی ــای متع ــروزه رســانه ه ام
ــود  ــواه خ ــه دلخ ــه جبه ــا را ب ــا دنی ــند ت ــدام در تاش ک
ــت!.  ــک مل ــودی ی ــت ناب ــه قیم ــی ب ــی حت ــانند ،گاه  بکش
اگــر در پــی درک درســت و تحلیل کامل شــنیده هــای خود، 
از رســانه هــای متفــاوت هســتیم، بایــد به اهــداف پنهــان آن 
شــبکه ،افــراد متولــی و ســازنده و هدایــت کننــده ، و رزومــه 
ی افــراد دقــت داشــته باشــیم،از جملــه جهــت گیــری هــای 
ــد  ــی و سیاســی!. بای ــف فرهنگ ــانه در مســائل مختل آن رس
متوجــه شــویم آن رســانه خــط مشــی خــود را از کجــا بــه 
دســت آورده تــا مبــادا، دروغ هــای عــوام فریبانــه ی برخــی 
رســانه هــا را، کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود در هالــه 

 در مجازستان  چه می گذرد؟
•زهرا میری دندانپزشــکی 98



گاهنامه مـهر _ شماره 11 _ سال هشتم 
22

@ jad_ yums

ای از ابهــاِم واقعیــت قــرار میدهنــد، بــاور 
   . نکنیم

البتــه همــه ی مواردفــوق نیازمنــد ذهنی 
خــاق و نگاهــی منتقدانه اســت.

ــا ترفندهایــی  امــروزه مــی بینیــم کــه ب
ذهــن جوانــان را درگیــر میکننــد و بــاآن 
ــش  ــود را پی ــی خ ــای سیاس ــازی ه  ب
میبرنــد. آنجــا کــه فکــر جــوان را دعــوت 
بــه حقیقت میکننــد، اما گوشــه ای از آن 
را کتمــان می کنند؛ چهــره ی حقیقت را 
 دســتکاری و بــه دلخــواه تغییــر میدهند.

اهــداف نرمــی کــه در رســانه هــا دنبــال 
ــاختار هســتند  ــن س ــا ای ــوند، ب ــی ش م
ــا گفتــن حقایــق، ذهــن  کــه در ابتــدا ب
ــت  ــه درس ــرده ک ــاع ک ــب را اقن مخاط

تریــن و کامــل تریــن خبــر را میشــنود 
و در ادامــه زمانــی کــه افســار افــکار 
ــب و  ــت ، اکاذی ــا قرارگرف ــت آنه در دس
فرهنــگ هــای مــورد نظــر خــود را، بــه 

ــد. ــق میکنن ــکار اشــخاص تزری اف
 بــرای مثــال یکــی از کارهایــی کــه 
و  واقعیــت  تحریــف  بــرای  رســانه 
ــد  ــی ده ــام م ــخصیت انج ــب ش تخری
ــه :] قســمتی  ــه هســت ک ــن گون ــه ای ب
ــر گــذار  ــراد مهــم و تاثی از ســخنرانی اف
را تقطیــع مــی کننــد و ســپس پخــش 
ــه  ــوام فریبان ــیوه ای ع ــا ش ــد و ب میکنن
و بــا آب و تــاب توجــه همــگان راجلــب 
ــرد  ــی شــود، ف ــد و موجــب م ــی کنن م
بیننــده کامــا بپذیــرد، کــه تفکــر کلــی 

ــه  ــد دقیق ــن چن ــده همی شــخص گوین
اســت؛ در حالیکــه ایــن قســمت ممکــن 
اســت گوشــه ای از مثالــی در ســخنرانی 
ــن  ــده چنی ــدف گوین ــا ه ــد و اص باش
چیــزی نباشــد.[  مشــاهده میکنیــم 
کــه در قبــال ســخنرانی هــای امــام 
خمینــی )ره(و آیــت اهلل خامنــه ای نیــز 
ــد. ــی کنن ــال م ــروژه را دنب ــن پ  همی

در حالیکــه از نظــر دانــش ســواد رســانه 
ای بایــد دقــت داشــته باشــیم یــک 
ســخنرانی در چــه زمــان، چــه شــرایط و 
در حضــور چــه کســانی و بــه چــه منظور 
ــخنان  ــق س ــا عم ــت ت ــده اس ــراد ش ای
باشــد. تشــخیص  قابــل   ســخنران، 

شــخصی دیگــر کــه بــا بزرگنمایــی اخبار 
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و مشــکات جمهــوری اســامی 
قصــد دارد مــردم و جوانان را ناامید 

کنــد؛ و یــا بــا نشــانه گرفتــن بعضــی 
ــی  ــردم ســعی دارد از پاک احساســات م

جوانــان مــا ســو اســتفاده کند؛امــا اگــر بــا 
بصیــرت رســانه ای برخــورد کنیــم میبینیــم 

ایــن شــخص مبالــغ هنگفــت از آمریــکا دریافــت 
ــکار لیبرالیســتی،  ــا اف ــا الق میکنــد و ســعی دارد ب
ضــد دینــی و ضــد هنجــارِ عرفــِی جامعــه ِی مــا، 
نســل جــوان را شــکل دهــد. همچنیــن کــه در قبال 
دریافــت مبالــغ کان وظیفــه دارد در قالــب برنامــه 
هــای متفــاوت رســانه ای  جنــگ نــرم را  رهبــری 
ــوع جنــگ  مهــم تریــن ســاح  کنــد. کــه  ایــن ن
آمریــکا و مخالفــاِن نظــاِم حاکــم بــر ایــران اســت. 
بــرای مثــال ایجــاد کمپیــن هــای کــه البتــه همگی 
بــا شکســت مواجــه شــده انــد یــا اجــرای برنــا مــه 
هایــی ازجملــه: تبلــت قصــد دارد در پوشــش اخبــار 
بــا اســتفاده از تــوان رســانه، بــزرگ نمایــی و ســیاه 
نمایــی هایــی ازوضــع مــردم، ســوء اســتفاده کنــد و 
نظــم کشــور را برهــم زند.ایــن چنیــن افــرادی کــه 
بــه ظاهــر حامــی حقــوق ملــت هســتند؛ ولــی در 
ــن  ــف دشــمنان ای ــر ک ــان ب ــتان ج ــت دوس واقعی

مــرز و بــوم هســتند.
گرچه برخی کاســتی ها و شــفاف نبودن و نداشــتن 
رســانه هــای قــوی در جبهــه انقــاب، باعــث شــده 
 ســخنان افرادی چنیــن بی ارزش، خــود نمایی کند.

اینــان نمونــه ای از هــزاران فــرد و رســانه ایســت که 
قصــد تحریــف واقعیــت را دارند. 

در کام آخــر اگــر میخواهیــم یــک جــوان مومــن انقابــی باشــیم باید 
ــات و هجــوم فتنــه هــارا داشــته  ــا اتفاق ــه ب بصیــرت کافــی در مقابل
ــم .الزمــه ی پیشــرفت در همــه ی  ــا مبــادا راه را کــج بروی باشــیم ت

عرصــه هــا بیــداری افــکار ماســت.
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جهــان پــس از کرونــا چه شــکلی خواهد 
ــن  ــه ای ــت ک ــؤالی اس ــن س ــود؟ ای ب
روزهــا ذهــن بســیاری از اندیشــمندان 
،رشــته های  حــوزه علــوم سیاســی 
ــود  ــه خ ــی را ب ــاد،  و آینده پژوه اقتص
ــگ  ــد جن ــرده اســت. از بع مشــغول ک
ــه  ــه امــروز، جهــان ب ــا ب جهانــی دوم ت
ــران  ــرض بح ــتردگی در مع ــن گس ای
قــرار نگرفتــه بــود، بحرانی که بســیاری 
مقابلــه  از  جهانــی  قدرت هــای  از 
بــا آن عاجــز شــده اند و تــوان 

 رویارویــی بــا دشــمن نامرئــی را ندارنــد.

ویــروس کرونــا تا اینجــای کار توانســته 
ادعاهــای  از  بســیاری  پشــت پرده 
ــی  ــژه کشــورهای غرب دولتمــردان به وی
و  رفاهــی  زیرســاخت های  دربــاره 
ــد  ــا کن ــان را برم ــن اجتماعی ش تأمی
ــی در  ــای سیاس ــن نظام ه ــف ای و ضع
 مدیریــت بحران هــا را نشــان دهــد.

کرونــا  از  پــس  از جهــان  انگاره هــا 

ــی  نشــان میدهــد نظــم موجــود جهان
ــی اول و دوم  ــگ جهان ــد از جن ــه بع ک
بنیــان گذاشــته شــد بــود دیگــر مثــل 
ــل دوام نخواهــد داشــت.  بازیگــران  قب
ــر  ــروزی ب ــردای پی ــا در ف ــی دنی اصل
ــود؟ ــد ب ــدام کشــورها خواهن ــا ک  کرون

ــود  ــکا خ ــی آمری ــگ جهان ــداز جن بع
ــی  ــده ی جهان ــر دهک ــوان رهب را بعن
معرفــی کــرد ولــی حــاال شــاهد متزلزل 
شــدن مؤلفــه هــای قدرتــش هســتیم . 
مؤلفــه هــای کــه اقتصــادش بــا چیــن 
ــا روســیه و نفــوذ  ، قــدرت نظامیــش ب
گفتمانــش بــا ایــران بــه خطــر افتــاده.  
تمــدن امریــکا در دنیــای پــس از کرونــا 
ــت. ــد رف ــال خواه ــمت اضمح ــه س  ب

جهــان پــس از کرونــا قطعــا به شــرایط 
قبــل از کرونــا برنخواهــد گشــت. بنظرم 
کرونــا پیســتون انتقــال قــدرت از غــرب 
بــه شــرق خواهــد بــود . و شــاید اینبــار 

مسائل سیاسی 
پساکرونا اجتماعی 
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ــان  ــا بیشــتر از هــر زم کرون
ــل و  ــد داخ ــوم تولی ــری مفه دیگ
ــه  ــه نفــت را ب عــدم وابســتگی ب
دولتمــردان ایــران آموخــت. قطعا 
ــوان  ــا ت ــس از کرون ــای پ در دنی
ــرکای  ــر ش ــه ب ــا تکی ــی ب داخل
اقتصــادی قــوی و مطمئــن مهــم 
ــع  ــروج از وض ــل خ ــن راه ح تری

ــت . ــود هس موج

نــه یــک ابــر قــدرت بلکــه چندیــن 
ابــر قــدرت که سیاســیت  هــای جهان 

را مشــخص خواهنــد کــرد و شــاهد نظــم 
ــود. ــم ب ــدی خواهی ــی جدی ــن جهان  نوی

در حــوزه ی اقتصــاد جهــان بــه دو 
بخــش تقســیم خواهــد شــد کشــور های 
همگــرای اقتصــادی و واگــرای اقتصادی 
ــادی  ــرای اقتص ــای همگ ــور ه ، کش
ــاد  ــده ی اقتص ــران آین ــان رهب هم
جهــان هســتند ایــن کشــور 
همــان کشــور هــای هســتند که 
ــل  ــق عم ــا موف ــان کرون در زم
 کردنــد و بــه یــاری هم شــتافتند.
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بزرگداشت روز دانشجوبرگزاری کارگاه بورس

 مناظره

توزیع اقالم بهداشتی

معرفی 
فعالیت های

تشکل
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نشریه  دانشجویی مهر _ شماره 11 _ سال هشتم 

مقام معظم رهبری)مدظله العالی( :
  متأســفانه عــده ای در کشــور بــه طــور دائــم میگوینــد نمــی شــود و نمــی توانیــم در حالیکــه میتوانیــم و 
دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه مــا وقتــی مــی توانیــم یــک ماهواره بــر را بــا ســرعت ۷۵۰۰ متــر بــر ثانیــه بــه 
فضــا پرتــاب کنیــم و ماهــواره را در مــدار قــرار دهیــم و یــا در صنایــع دفاعــی آن پیشــرفت های بــزرگ 

را داشــته ایم؛ پــس در تولیــد هــم میتوانیــم بــه جهــش دســت یابیــم.


