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عصــری ســت کــه اندیشــه هــا فلــج اســت ، شــخصیت هــا فروختــه شــده اند.وفــاداران تنهــا هستند.پارســایان گوشــه گیرند؛جوانــان یــا مایــوس 
یــا فروختــه شــده،یا منحــرف،و گذشــته گان و بــزرگان گذشــته یــا شــهید شــده و یــا فروختــه شــده انــد.و عصــری ســت کــه دیگــر در میــان 
توده،هیــچ آوائــی و ندائــی بلنــد نیســت.قلم هــا را شکســته اند،زبــان هــا را بریــده اند،لــب هــا را دوختــه انــد و همــه ی پایــگاه هــای حقیقــت را بــر 

ســر وفادارانــش ویــران کــرده انــد.
حسین وارث آدم ، دکتر علی شریعتی

در جلســه هیئــت تحریریــه ایــن شــماره ایــران فــردا وقتــی موضوعــات را 
تقســیم مــی کردیــم مــی خواســتم بنویســم و بگویــم کــه در مملکتمــان 

چــه مــی گــذرد...
ــق  ــن ح ــه ای ــم ک ــاره کن ــم! اش ــی بنویس ــای نجوم ــوق ه ــم از حق گفت
ــی رود  ــان م ــارد از جیبم ــارد میلی ــون و میلی ــون میلی ــه میلی ماســت ک
ــه  ــه جــای آنکــه در صنعــت و ایجــاد اشــتغال خــرج شــود ایــن گون و ب
در جیــب عــده ای جــا خــوش مــی کنــد! عــده ای لنــگ لقمــه ای نــان 

ــد.  ــاراج ببرن ــه ت ــه مهــر مملکــت را ب باشــند و عــده ای ســر ب
یــادم افتــاد کــه مــی تــوان بــه ماجــرای امــاک و فســاد هــای شــهرداری 
تهــران نیــز اشــاره کــرد! ماجرایــی کــه از یــک طــرف تکذیــب مــی شــد 
و از طرفــی دیگــر مــدارک جدیــد تــری در مــورد آن فــاش مــی شــد. دم 
ــرار  ــا ق ــود و قســم روباهــی کــه مــدام شــنیده مــی شــد! ام خروســی ب
ــده ای  ــم! شــنیدیم آن ع ــز ســکوت کنی ــن موضــوع نی ــاره ای اســت درب
هــم کــه حــرف زدنــد اکنــون جایــگاه خوبــی ندارنــد و بــه جــرم انتشــار 
حقائقــی تلــخ در بازداشــتگاه و زنــدان بــه ســر مــی برنــد. همیــن مســاله 
باعــث شــد بــه نظــام قضائــی کشــور و مســئولین محترمــش فکــر کنــم. 

البتــه نــه آنقــدر عمیــق کــه دردســر شــود!
 از حکــم دادســتان مظلــوم پاکدســت تریــن دولــت پــس از انقــاب گرفته 
تــا آن معلــم معــروف کــه هنــوز هــم نفهمیدیــم پرونــده اش چــه شــد! در 
همیــن حوالــی بودیــم کــه در جلســه مطــرح شــد رئیــس محتــرم قــوه 
ــان! فکــرش را  ــاره آزادی بی ــه زده درب ــور کنای ــه رئیــس جمه ــه ب قضائی
هــم نمــی کــردم! چنیــن شــخصی و چنیــن جایگاهــی و چنیــن حرفــی! 
متوجــه شــدم نظــام قضائیمــان تعاریفــی دارد کــه بــرای هــر کســی قابــل 
ــت در  ــدن مل ــرت خوان ــی غی ــن و ب ــه توهی ــدم ک ــت!  فهمی درک نیس
ــود آزادی  ــاص نم ــای خ ــی ارگان ه ــای برخ ــه ه ــا و هرزنام ــون ه تریب
ــت  ــه امنی ــدی علی ــر مفاســد اقتصــادی تهدی ــان اســت و انتشــار خب بی
ملــی! نمــی فهمیــدم و تصمیــم گرفتــم ایــن موضــوع را نیــز رهــا کنــم. 
امــا ایــن نکتــه را بــه خوبــی دیــدم کــه جایــگاه هــا و بــازی های سیاســی 
را نمــی تــوان بــه منافــع ملــی پیونــد زد! تضــاد و تعــارض ایــن دو را روز 

بــه روز بیشــتر مــی بینــم و درک مــی کنــم.
ــه 63 حســاب شــخصی ریاســت  ــر رســید ک ــود و خب ــا ب ــن ه ــام ای تم
قــوه قضائیــه نیــز خبــر ســاز شــده اســت! مــن کــه دیگــر از ایــن مباحــث 
اقتصــادی هــم ســر در نمــی آورم. دیگــر رقــم هــا را حتــی نمــی توانــم 

بشــمارم! خیلــی وقــت اســت کــه نمــی توانــم.
هشــتگ نرگــس محمــدی نیــز اضافــه شــد. در آلودگــی هــوای تهــران، 
ــپ در  ــد ترام ــب دونال ــروزی عجی ــود و پی ــریعتی ب ــی ش ــاب عل اعتص
ــات  ــن اتفاق ــر ای ــاره گ ــن نظ ــود. و م ــود و ب ــه ب ــکا! هم ــات آمری انتخاب
بــودم کــه چطــور اوضــاع مملکــت روز بــه روز بیشــتر بــه هــم مــی ریــزد.

عــده ای نــان شبشــان را در تخریــب مــی بیننــد و عــده ای نیــز دلشــان 
بــه چیــزی بیشــتر از شــعار راضــی نمــی شــود! آمــدم از امیــد و اعتــدال 
بگویــم و کلیــد هــا رو یکــی یکــی بــر شــمارم کــه فهمیــدم بعــد از ســه 
ســال شــاید بــه کلیــد هــای بیشــتری نیــاز داشــتیم و قفــل هــای زیــادی 
بــود کــه کلیــد هــای مــورد نظــر تــوان بــاز کردنــش را نداشــتند و درون 

قفــل شکســتند...! 
 از مســائل کان کشــور فاصلــه گرفتــم و گفتــم کــه از دانشــگاه بگویــم! 
جــدا از مســاله وزیــر علومــی کــه بیــش از 20 مقالــه تقلبــی دارد، جــدا 
از رئیــس محتــرم دانشــگاه آزاد کــه تقلبــی بــودن تعــدادی از مقاالتــش 
ــه  ــم! ن ــان بگوی ــگاه خودم ــم از دانش ــم گرفت ــه، تصمی ــده! ن ــت ش ثاب

ــگاه و ... مشــکات همیشــگی ســلف و خواب
ــور  ــا حض ــجویی ت ــنگین دانش ــکوت س ــی و س ــوش علم ــای خام از فض

ــگاه... ــرم در دانش ــتاندار محت ــریفاتی اس تش
ــی  ــاق نم ــرای اخ ــرزی ب ــه م ــی ک ــای درس عموم ــی کاس ه از برخ
ــر  ــه خاط ــجویان را ب ــی دانش ــه برخ ــاص ک ــجویانی خ ــند و دانش شناس
چنــد ســانتی متــر مانتــو کوتــاه تــر، بــی حیــا و بــی دیــن مــی خواننــد 
ــان در دانشــگاه هســتند. گاهــی آنقــدر  و خواســتار کمیتــه ای شــدن آن
ســوژه زیــاد اســت کــه نمــی دانــی کــدام را بســط دهــی! گاهــی فقــط 

ــد... ــی ده ــی! مخاطــب خــود تشــخیص م ــادآوری کن ــد ی بای
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ســعید مرتضــوی قاضــی معــروف را زمانــی شــاید فقــط 
ــناخت  ــن ش ــه ای ــناختند، البت ــوب می ش ــی خ ــگاران خیل روزنامه ن
ناشــی از عاقــه نبــود بلکــه مرتضــوی بیشــتر نقــش قاتــل مطبوعــات 

را در آن زمــان ایفــا می کــرد.
بــازی سیاســت امــا او را بــه یکــی از تأثیرگذارتریــن، مشــهورترین و 
ــران  ــن چهره هــای حــال حاضــر ســپهر سیاســت ای البتــه منفورتری
ــرای در  تبدیــل کــرد. وی کســی ســت کــه رئیــس دولــت دهــم، ب
ــای  ــه ضربه ه ــادی را پرداخــت و البت ــای زی ــودن هزینه ه ــار او ب کن
ــات ســال88 و  ــس از انتخاب ــرد. پ ــه نظــام وارد ک ــه بدن ســنگینی ب
اتفاقــات بعــد از آن و خیــل عظیمــی از پرونده هــای عظیــم ســعید 

مرتضــوی!
ــا  ــد ت ــث ش ــراد از او، باع ــان برخــی اف ــکار و پنه ــت آش ــا حمای  ام
ــون  ــی چ ــب مهم ــی مناص ــر صندل ــال ها ب ــوی س ــعید مرتض س

ــد. ــه بزن ــی تکی ــم دولت ــازمان های مه ــت س ــاوت و ریاس قض

ــوی،  ــب مرتض ــی و عجی ــات فراقانون ــته ای از اقدام ــه برجس نمون
توقیــف فلــه ای مطبوعــات در اردیبهشــت ماه 79 بــود.

ده هــا نشــریه بــا موضوعــات مختلــف سیاســی، فرهنگــی، فلســفی و... 
توقیــف ئ نویســندگان زیــادی احضــار یــا دســتگیر شــدند. جالــب 
ــوب دوران  ــه مص ــی ک ــون ضعیف ــر قان ــا تکیه ب ــدام ب ــن اق ــه ای آنک
شــاه بــود انجــام می شــد.این قانــون امــکان بازداشــت اراذل واوبــاش 
ــه  ــه البت ــی داد ک ــات م ــه قض ــرم را ب ــدد ج ــکاب مج ــش از ارت پی
ــه  ــیری ب ــه تفس ــاس چ ــر اس ــوی ب ــعید مرتض ــت س ــوم نیس معل
ــن  ــی چــون عمادالدی ــه روزنامه نگاران ــن نتیجــه رســیده اســت ک ای
ــای طویل المــدت  ــه حبس ه ــوان ب ــدی و.. را می ت ــاس عب ــی، عب باق

محکــوم کــرد.
ــت  ــورد اتهــام معاون ــن قاضــی جــوان را م ــده ای کــه ای اولیــن پرون
ــی- ــکاس ایران ــرا کاظمــی ع ــل زه ــده قت ــداد، پرون ــل قرارمی در قت

ــه  ــران قصــد تهی ــه ای ــه در ســال82 در ســفری ب ــود ک ــی ب کانادای
ــه  ــن را داشــت کــه ب ــوی بازداشــتگاه اوی گــزارش از اعتراضــات جل
ــد و  ــتگیر ش ــدگان دس ــای بازداشت ش ــی از خانواده ه ــرم عکاس ج

ــت. ــدان درگذش ــکوکی در زن ــور مش به ط
ــص در  ــق و تفح ــه تحقی ــای کمیت ــی از اعض ــن یک ــن آرمی محس
ــس  ــه مجل ــز خطاب ــس ششــم، از می ــده در مجل ــن پرون ــورد همی م
ســعید مرتضــوی را متهــم بــه ضــرب و شــتم زهــرا کاظمــی کــرد. 
آرمیــن ازماموریــن نیــروی انتظامــی شــنیده بــود کــه زهــرا کاظمــی 
ــت  ــوده اس ــدان ب ــه در زن ــی ک ــه زمان ــته ک ــار داش ــا اظه ــه آن ه ب
توســط ســعید مرتضــوی از ناحیــه ســرو گــردن مــورد ضــرب و 
شــتم قرارگرفتــه اســت.پرونده مرحومــه کاظمــی امــا مثــل خیلــی 
ــر  ــد ب ــدی باش ــر تأیی ــا مه ــد ت ــکوت مان ــر مس ــای دیگ از پرونده ه
نبــود عزمــی جــدی بــرای مقابلــه بــا ایــن قاضــی جــوان و اقدامــات 
احتمــاالً خودســرانه او کــه اگــر برخــوردی می شــد مســلماً نظــام و 
ملــت ایــران را از ضربه هــای ســنگینی کــه ســعید مرتضــوی بــه 

آن هــا زد، نجــات مــی داد.
ــب  ــیار عجیب وغری ــورد بس ــک م ــمار او، ی ــات پرش ــان اتهام در می

ــم وجــود دارد، ه
هیئــت تحقیــق و تفحــص مجلــس هفتــم کــه زاکانــی عضــو 
برجســته آن بــه شــمار می رفــت، مرتضــوی و قــوه قضائیــه را بــه 
انتحــار قضائــی منتســب و اعــام کــرد کــه مرتضــوی اصــرار داشــته 
ــده  ــرباز مفقودش ــک س ــط ی ــور توس ــؤاالت کنک ــروش س ــده ف پرون
ــروش ســؤاالت  ــه ف ــم ب ــران مته ــه دادســتان ته اســت، حــال اینک
کنکــور سراســری شــده اســت بــه کنــار، امــا اینکــه دســت دادســتان 

ــا تعجــب  ــه ســؤاالت کنکــور رســیده اســت جــای قرن ه از کجــا ب
ــام دارد. و ابه

ــی  ــائل سیاس ــا اوج مس ــزک ام ــار کهری ــرای غمب ــال 88 و ماج س
ــم  ــزرگ او خت ــتباه بســیار ب ــه به اش ــه البت ــی داشــت ک وی را در پ
ــر ایــن  ــده ب ــاد همــگان را در پــی داشــت.)البته نگارن شــد کــه فری
اعتقــاد اســت کــه حامیــان همیشــگی ســعید مرتضــوی غیرازایــن 
ــه دلیــل  همــگان هســتند، چراکــه نقششــان هــا در ایــن مســائل ب
ــبب  ــتان، مس ــای دادس ــا از آق ــت بی ج ــتن و حمای ــرپوش گذاش س

ــه ایــن عظمــت شــده اســت( ایجــاد مشــکاتی ب
ــا  ــود، ب ــران ب ــتانی ته ــده دار دادس ــه در آن دوره عه ــوی ک مرتض
فشــار بــر فرمانــده نیــروی انتظامــی تهــران، تعــداد بســیار زیــادی از 
جوانــان را بــه بازداشــتگاهی فاقــد اســتانداردهای الزم و بازهــم بــه 

جــرم اراذل واوبــاش بــودن، بــرد. 
#محســن_روح_االمینی #محمــد_ کامرانــی و #امیــر_

جوادی_فــر کــه هــر ســه در کمــال صحــت بازداشت شــده بودنــد، 
چنــد روز پــس از بازداشــت بــا شــرایطی نامتعــادل بــه بیمارســتان 
منتقــل شــدند و پــس ازآن جــان باختنــد. مســئولین در ابتــدا 
ــه  ــه ب ــی ک ــد، عامل ــام کردن ــا اع ــوت آن ه ــل ف ــت را عام مننژی
ــید.  ــر نمی رس ــه نظ ــده ب ــم متقاعدکنن ــا ه ــود آن ه ــرای خ ــر ب نظ
خوشــبختانه بــا ورود رهبــری بــه ایــن مســئله، بازداشــتگاه کهریــزک 
ــدا  ــال پی ــا انفص ــر قض ــم از ام ــور دائ ــوی به ط ــد و مرتض ــته ش بس
نمــود تــا روزنــه امیــدی بــرای محاکمــه وی ایجــاد شــود، روزنــه ای 
ــابق در دادگاه،  ــتان س ــن دادس ــلحانه ای ــور مس ــا حض ــه ب ــه البت ک

ــه شــد. ــه ســخره گرفت خــود ب
حواشــی کهریــزک امــا راهــی را فراهــم نمــود تــا وی پــس از خــروج 
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــس س ــمت رئی ــه س ــگ ب ــا بی درن ــتگاه قض از دس
ــن را دهن کجــی  ــوان ای ــه می ت ــود ک ــاق کاال و ارز منصــوب ش قاچ
یــار دیریــن مرتضــوی، محمــود احمدی نــژاد بــه مجلــس و دســتگاه 
ــاب دانســت. ــر انق ــه ای، رهب ــت اهلل خامن ــه آی ــر از هم قضــا و باالت

بررســی پرونده هــای مرتضــوی صدهــا شــماره نشــریه را می طلبــد 
امــا از او همیــن بــس کــه مرتضــوی را دو چیــز مرتضــوی کــرد: اول 
حمایــت بی دریــغ برخــی مســئولین به ویــژه شــخص رئیــس دولــت 
ــن ســاله مــردم کــه اگــر  دهــم از او و دوم انفعــال و ســکوت چندی
نقــد و اعتــراض جایــش را می گرفــت شــاید #محســن و #محمــد 

ــار مــا نفــس می کشــیدند... ــر هنــوز در کن و #امی

کاریکاتور : خبرآناین
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امــروز بیــا از خودمــان بگوییم.مــا کــه در عیــن باحالــی بــی حالیــم و 
در عیــن بیــکاری وقــت نداریم.مــا کــه زمانــی تحکیــم وحــدت کردیــم 
ــم و  ــا بودی ــی م ــه زمان ــاق شــده!مایی ک ــان محــل نف ــال دفترم و ح
اکنــون هرکــدام گوشــه ای از ایــن دنیــای تاریــک ســکوت برگزیــده 
ایم.ایــن روز هــا تــرس باعــث mute شــدن خیلــی از دانشــجویان در 

برابــر مشــکات جامعــه شــده اســت.
گویــی یادمــان رفتــه چــه بــوده ایــم و چــه کــرده ایــم ،فقــط و فقــط 
ــاکت و آرام از  ــی س ــی کنیم.کودک ــه م ــتیم توج ــه هس ــه ک ــه آنچ ب
ــه ای  ــی یادمــان رفتــه دانشــجو همــواره پل ــرس تنبیــه والدین!گوی ت
بــوده بــرای بــاال رفتــن بــزرگان. و البتــه کــه همــواره توســط بــزرگان 
بــا اشــاره ای فروریختــه تــا مبــادا کســی دنبالشــان راه قــدرت بپیماید.

مــا خودمــان را دســت کــم گرفتیم،ناســا پــروژه ی تــازه ای بــرای رصد 
ــام  ــان شــمارش ارق ــد زده اســت.ریاضی دان ــا کلی ــی م ــاک نجوم ام
ــش  ــای فی ــر ه ــمارش صف ــه ش ــرده و ب ــا ک ــی را ره ــدد پ ــار ع اعش
هــای حقوقــی مشــغول هســتند.خدا کمکشــان کنــد کــه کار دشــواری 

دارنــد!
تــازه بگذریــم از ایــن کــه هیــچ کشــوری تــوان رقابــت در کشــتار را 
بــا پرایــد مــا ندارد،هیــچ کــس نمــی توانــد پرایــد را مثــل مــا بســازد 
ــی  ــه جای ــز ب ــیمان نی ــی سازیم.دیپلماس ــد م ــا پرای ــط م ــون فق چ
ــوت  ــا دع ــور ه ــر کش ــران دیگ ــم س ــم خت ــر مراس ــه دیگ ــیده ک رس
نمــی شــویم،اگر هــم دعــوت بشــویم بیــن مــا و خانــواده ی مرحــوم 
دیــواری محــض اطمینــان مــی کشــند.آخر مــی دانیــد بحــث تفکیــک 
ــه ی  ــا دغدغ ــی تنه ــت. وقت ــده اس ــرح ش ــت مط ــیتی سالهاس جنس
دانشــگاه جــدا بــودن دختــر و پســر است،مســئولین نیــز زمــان کافــی 

ــد! ــه هــای تقلبــی را بدســت مــی آورن ــرای نشــر مقال ب
ــی  ــز چماق ــت عزی ــم دوس ــی گویی ــته ایم،م ــر گذاش ــا را فرات ــا پ م
ــاید  ــم ش ــا کمــی تحــرک کنی ــد بی ــی زنن ــر ســرمان م ــه اند،ب گرفت
کســی کمکمــان کند.مــی گوینــد وضــع را از ایــن خــراب تــر نکنیــد 
ــازی دادن مــا خســته  و قاطــی نشــوید کــه سیاسیست!خودشــان از ب
ــه اســت که«فریــادی  خواهنــد شــد،ولی زهــی خیــال باطــل!و اینگون
ــر  ــت«هرچند اگ ــوش اس ــان خام ــه همچن ــگاهی ک ــی زنیم؛دانش نم

ــم مشــکلی نیســت!  ــد ه نخواســتید از جــای خــود حرکــت کنی
ــاردی را  ــم؟وام میلی ــت کن ــور دخال ــن ام ــه در ای ــم ک ــه باش ــن ک م
کــی گرفتــه و کــی پــس داده؟ البــد بــا هــم ایــن حــرف هــا را ندارنــد 
ــدک نشــریه  ــاده ام ان ــردبیر س ــک س ــم ی ــن ه ــتان! م ــد دوس رفیقن
ــه  ــازار کار.گفتــه باشــم اگــر ب ــه ب ای دارم خــرده ســنواتی امیــدوار ب
خاطــر ایــن متــن مواخــذه شــوم صــد نفــر را بــا خــودم پاییــن مــی 
کشــم.اولین ســیلی را نخــورده ج.م و م.ش فتنــه گــر را لــو مــی دهــم. 
ــل هــم نمــی رســد!اصا  ــواده طــرف مقاب ــه داعــش و خان ــازه کار ب ت
بــه مــن چــه ربطــی دارد کــه عــده ای نمــی داننــد تابســتان خــود را 
میــان زبالــه هــا گذرانــده انــد یــا وســط چهــار راه و عــده ای نیــز نمــی 
داننــد تابســتان خــود را چگونــه گذرانــده انــد چــون وســط آب هــای 

آزاد بــوده اند.اصــا فقــر چیســت؟
فقر َن َمَن دی؟

ــه  ــحالم از اینک ــم خوش ــن ه ــت و م ــز آرام اس ــه چی ــکر هم خداراش
تنهــا بحــث ایــن روز هــای مــا شــده ترامــپ و ... بمانــد. انــگار یادمــان 

رفتــه زمانــی خودمــان نســخه داخلــی اش را مصــرف مــی کردیــم.

mahdihosseinkhani09

گاه دامغان نجمن اسالمی دانشجویان دانش
ا

Du_Anjoman
دو هفته نامه تحلیلی ـ سیاسی » ایران فردا «

صاحب امتیاز : انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه دامغان
مدیرمسئول : پوریا الری یزدی

سردبیر : مهدی حسینخانی
لوگو : احسان لشگری

طراح و صفحه آرا : جواد مداح صفائی
هیئت تحریریه : محمد شاکری،جواد مداح،یونس بیگی،نازنین کرمی، صدرا یوسفی،پوریا الری یزدی،مهدی 

نوری،مهدی حسینخانی،مهدی سماپور

روش هــای نویــن و صحیــح آمــوزش و پــرورش بیــش از هــر چیــزی 
ــرورش، متفــاوت  ــا آمــوزش و پ ــا اســت؛ ام ــاز جامعــه ی آشــفته م نی
ــا از دوران  ــه م ــت ک ــی اس ــیار چیزهای ــی آن! بس ــازمان کنون ــا س ب
خردســالی تــا بزرگســالی و ســالمندی مــی آموزیــم و عــاوه بــر آنکــه 
ســودی بــرای مــا ندارنــد، باعــث زیــان زدن بــه خــود و جامعــه ای مــی 
ــمانی ودر  ــای آس ــاب ه ــم. در کت ــی کنی ــی م ــه در آن زندگ ــود ک ش
آمــوزه هــای پیامبــران وامامــان مــا بارهــا بــر نیــاز مبــرم بــه آمــوزش 

صحیــح تاکیــد شــده اســت.
ــان  ــای نادرســت از فرم ــال زرتشــت)ع(میفرماید:»آموزش ه ــرای مث ب
خــدا پیــروی نمــی کنند،زندگانــی مــردم جهــان را بــر هــم مــی زننــد و 
ســرانجام بــا همیــن آمــوزش هــای نادرســت خود،همــگان را بــه ســرای 
دروغ و انــدوه مــی کشــاند.« امــام علــی)ع( نیــز مــی فرمایند:»بهتریــن 

علــم آن اســت کــه مفیــد باشــد.«
پــس کلیــد واژه هــای »نادرســت« و »مفیــد«  عقیــده ی مــا در آموزش 
و پــروش صحیــح اســت. کــودکان مــا در دبســتان نــام کــوه ها،رودهــا 
و... را فــرا مــی گیرنــد و ریاضیــات و علــوم مــی آموزنــد و در دبیرســتان 
دروس زیســت شناســی،علوم اجتماعــی ،اقتصاد،فیزیک،فلســفه و... مــی 
ــدم  ــر ق ــه ای دیگ ــه مرحل ــد و ب ــط دوره ای را بگذرانن ــا فق ــد ت خوانن
گذارنــد. بســیاری از آن هــا  بــا کولــه بــاری خالــی از تجربــه و دانــش 
از دوازده ســال عمــر گرانبهــای خــود قــدم بــه مرحلــه آمــوزش عالــی 
مــی گذارنــد. جوانــان در دانشــگاه هــای مــا بــه چیزهــای مــورد نیــاز 
خــود کــم تــر توجــه دارنــد، کتــاب کــم میخواننــد و اگــر هــم بخواننــد 
ــورد  ــدن درس م ــرای گذران ــاب هــای درســی خــود را و آن هــم ب کت
نظــر و نــه بــرای یادگیــری مفاهیــم مــورد نیــاز خودشــان »نظــام نمــره 
گرایی«وبــه تبــع آن کســی کــه کــم تــر کتــاب بخوانــد  کــم تــر تفکــر 
ــه ضــرورت  ــا توجــه ب ــر مــی پرســد. در نتیجــه ب ــد و کــم ت مــی کن
پرســش و تبــع آن تفکــر وخوانــدن دســت مــی یابیم.داشــتن جامعــه 
ــک  ــا ذهــن خــاق ی ــه ب ــر عمــل پرسشــگری ک ــی ب ــا و مبتن ای پوی
ــه  ــه را  ب ــراد جامع ــره ای از اف ــرد و زنجی ــی گی ــکل م ــگر ش پرسش
پژوهــش و فعالیــت در راه علــم تشــویق مــی کنــد از ملزومــات تکامــل 
بشــر اســت. ایــن عمــل میســر نمــی شــود مگــر بــا خوانــدن کتــاب و 

تفکــر در آن.
امــروزه کتــاب هایــی در کتابخانــه هــا موجــود اســت کــه حتــی یکبــار 
ــه دور از انصــاف اســت کــه  ــد. ب ــرار نگرفتــه ان هــم مــورد اســتفاده ق
همــه کاســتی هــا را بــه جوانانمــان نســبت دهیــم. بــدون شــک نقــش 
ــی  ــت. آن جای ــهود اس ــل مش ــن معض ــو ای ــرورش در نم ــوزش و پ آم
ــی  ــرا بخوانید،کاف ــزوه م ــد :»ج ــم میگوی ــوت معل ــردی در کس ــه ف ک
ــاب  ــاب حــذف اســت.«،»نیازی نیســت کت اســت.«،»این بخــش از کت
ــات و  ــن کلم ــچ!!! همی ــر هی ــه دیگ ــش ک ــد.«و پژوه ــری بخوانی دیگ
ــا در دوران کودکــی  ــاب هــای درســی م ســاختار هــای نامناســب کت
و نوجوانــی کــه دوران شــکوفایی انســان اســت، قــدرت تفکــر و ذوق را 
ــره در تمــام  ــن زنجی ــا مــی گیــرد . وای ــی ، از دانشــگاهیان م در جوان
الیــه هــای جامعــه مــا تکثیــر مــی گــردد و از درون جامعــه مــا را بــه 
انحطــاط مــی کشــاند. بــه راســتی از چنیــن جامعــه ای انتظــار ترقــی 

و پیشــرفت مــی رود؟
ــان  ــا در می ــا م ــی ب ــره گرای ــام نم ــورد نظ ــود را در م ــرات خ *نظ

بگذاریــد.

مهدی حسینخانی
ترم 3 شیمی دارویی

مهدی ســـماپور
ترم 3 شیمی دارویی

Du_Anjoman

وقتی همه دیواریم!

خبرچیـ ـ ـ ـ ـن

پارادوکسی در امنیت
پوریا الری یـزدی

ترم 7 فیزیک مهندسی
Purialariyazdi

علــی شــریعتی کــه نمــی دانــم مــی شــود او را زندانــی سیاســی نامیــد 
یــا نه،کســی کــه در  اعتــراض بــه اســید پاشــی هــای سلســله ای در 
اصفهــان ،در تجمــع مقابــل مجلــس شــرکت کــرد و در آنجــا بازداشــت 
ــراض زد و  ــه اعت ــان دســت ب ــرای زن ــود امنیــت ب شــد ،او بخاطــر نب
بخاطــر اقــدام علیــه امنیــت ملــی محاکمــه و بــه ســیزده ســال و پنــج 
ســال حبــس محکــوم شــد .علــی دوبــاره دســت بــه اعتــراض زده امــا 
اینبــار بخاطــر حکــم خــود اینــکار را انجــام مــی دهــد و تفــاوت ایــن 
ــه زندگــی خــود اعتــراض کــرد و دســت  ــار در ایــن اســت کــه او ب ب
ــوش شــده و کارش  ــون بیه ــا کن ــار ت ــد ب ــذا زده چن ــه اعتصــاب غ ب
بــه بهــداری اویــن کشــیده شــده اســت. او حتــی بــرای خــود وصیــت 

نامــه ای نوشــته کــه بدیــن شــرح اســت:
» انا هلل و انا الیه راجعون

امــروز کــه در پانزدهمیــن روز اعتصــاب غــذا و هفتمیــن روز اعتصــاب 
ــک  ــیار نزدی ــرگ را بس ــرم م ــر می ب ــه س ــود ب ــک خ ــذای خش غ
ــک  ــردم ی ــقوط ک ــتاده س ــده و ایس ــوش ش ــار بیه ــت ب ــم هف می بین
بــار ایســت تنفســی داشــتم. اینهــا همــه کافی ســت تــا انســان عاقــل 
بدانــد کــه مــرگ نزدیک تــر از همیشــه اســت. از تاریــخ آموختــه ام کــه 
ــم.  ــم ظال ــت ظل ــه رفتنی س ــت و آنچ ــک اس ــام نی ــد ن ــه می مان آنچ
ــای جــان را دارد  ــا پ ــدن ت ــه ام آنچــه ارزش جنگی ــی آموخت در زندگ
شــرف و آزادگــی اســت. و انســانی کــه شــرف نــدارد پــس چــه دارد؟ 
زندگــی بــه مــن آموختــه اســت تحمــل ظلــم و ســتم از ســوی مظلــوم 
کمتــر از روا داشــتن آن بــه دیگــران نیســت و هیــچ ظلمــی باالتــر از 
گرفتــن آزادی نیســت، تاریــخ بــه مــن آموختــه کــه تنهــا مــرگ اســت 
ــد  ــرا خواه ــا زود ف ــر ی ــره دی ــه را باخ ــد و هم ــه دروغ نمی گوی ک
گرفــت، چــه درخــت چنــار باشــیم چــه بــر اریکــه قــدرت تکیــه زده 
ــا  ــا و جهان آراه ــا، از باکری ه ــا و زین الدین ه ــن از همت ه ــیم. م باش
آموختــه ام کــه زیســتن را جــز در ســایه آزادی و آزادگــی نشــاید. پــس 
از مــادر و خواهــرم خواهــش می کنــم کــه در ســوگ مــن حــد اعتــدال 
را رعایــت کــرده و دشــمن شــاد نباشــند، کــه ایــن مــرگ مــرا گواراتــر 
ــم  ــه می کن ــرم توصی ــه همس ــت، ب ــل اس ــیرین تر از عس ــیر و ش از ش
ــه  ــه ای ک ــروش در زمان ــت نف ــر از جان ــود را ارزان ت ــرافت خ ــه ش ک
ــا  ــرده و دروغ و اختاس ه ــر از همیشــه ک ــرافت را ارزان ت ــان ش ظالم
ــای زر و  ــن وا نفس ــد. و در ای ــا را رواج داده ان ــا و بگم بگم ه و تهمت ه
زور و تزویــر جیــب آنهــا از بیت المــال حق النــاس ســر ســیری نــدارد.

و فرامــوش کــردن کــه حتــی عمــر نــور نبــی را داشــته باشــند باخــره 
ــد ...  ــتم فاس ــتی سیس ــه همدس ــک ب ــا این ــرد، همان ه ــد م خواهن
صدهــا صــدا را در گلــو خفــه کــرده و هــر کــه ســر مخالفــت داشــته 

ــد. ــتی  می نامن ــوذ و صهیونیس ــل نف ــر، عام ــد، فتنه گ ــد را فاس باش
ــن  ــان، م ــران و حامیانش ــان چپاولگ ــان، هم ــران و ظالم ــان جاب هم
ــی دانســته  ــت مل ــی هســتم مخــل امنی ــران و ایران ــه عاشــق ای را ک
ــن شــده  ــس تعیی ــال حب ــس و ۵ س ــال حب ــه ۱3 س ــم ظالمان و برای
صــادر کرده انــد، در ایــن زمانــه ای کــه چپاولگــران ســنگ ها را بســته 
ــه  ــکاره ب ــازار م ــن ب ــن شــرافتم را در ای ــد م ــاز کرده ان و ســگ ها را ب
قیمــت کمتــر از جانــم نمی فروشــم و ســر تســلیم بــه ایــن حبــس و 
ایــن ظلــم فــرو نخواهــم آورد. از کلیــه دوســتان و آشــنایان و بســتگان 

طلــب حالیــت کــرده و بــه ســوی حضــرت حــق مــی روم.
علی شریعتی زندان اوین«

معرفی کتاب : خرمگس

تصویــب قطعنامــه حقــوق بشــری در ســازمان ملــل علیــه ایران.ســازمان ملــل از دولــت 
ایــران خواســت تــا بــه حصــر مخالفــان سیاســی پایــان دهــد.

ــزارش  ــه: گ ــوه قضائی ــس ( از ق ــران در مجل ــردم ته ــده م ــی ) نماین ــت صادق درخواس
ــد! ــر کنی ــا را منتش ــود آن ه ــان و س ــاب هایت ــرد حس عملک

آمانــو: ذخیــره آب ســنگین ایــران بــرای دومیــن بــار از میــزان مجــاز فراتــر رفتــه اســت. ایــران از 
تکــرار زیــر پــا گذاشــتن تعهــدات برجــام خــودداری کنــد.

کمالونــدی: در گــزارش آژانــس نکتــه ای کــه دال بــر تخطــی ایــران باشــد، وجــود نــدارد. محمولــه 
هــای مــا کوچکتــر خواهــد شــد.

واکنــش اوبامــا نســبت بــه تظاهــرات ضــد ترامــپ: نمــی توانــم بخواهــم در برابــر چیــزی کــه 
فکــر مــی کننــد اشــتباه اســت، ســاکت بماننــد.

امامــی کاشــانی در خطبــه هــای نمــاز جمعــه تهــران: نبایــد در برابــر عربــده کشــی هــای 
اســتکبار عقــب نشــینی کــرد / در ایــن وضعیــت هــوا خــودرو هــا بایــد ســالم و دارای معاینــه فنــی 

باشــند!

ــا  ــرده ی کشیشــان و بته ــای م ــن دنی ــا ای ــد! شــما را ب ــا بیایی ــدر همــراه م “پ
چــه کار؟ آنهــا آکنــده از غبــار قــرون گذشــته انــد؛ پوســیده انــد، فاســد و آلــوده 
انــد! از ایــن کلیســای طاعــون زده خــارج شــوید . همــرام مــا بیاییــد و قــدم در 
روشــنایی بگذاریــد. پــدر ایــن ماییــم کــه زندگــی و جوانــی هســتیم! ایــن ماییــم 

کــه بهــار جاویدیــم! ایــن ماییــم کــه آینــده ایــم! ”
ــه  ــه در ده ــد ک ــچ می باش ــان وینی ــل لیلی ــی، ات ــنده انگلیس ــتانی از نویس ــام داس ــس ن خرمگ
۱960 انتشــار یافــت. ایــن داســتان در کشــور ایــران، توســط خســرو همایون پــور و ترجمــه ای 
دیگــر توســط داریــوش شــاهین بــه فارســی برگــردان شده اســت. ایــن کتــاب در ســال ۱897 
ــیمای انســان هایی را مجســم  ــاب س ــن کت ــچ در ای ــد. وینی ــکا منتشــر ش ــتان و آمری در انگلس
ــارزه  ــه مب ــت ب ــود دس ــی خ ــوق اجتماع ــتقال و حق ــب آزادی, اس ــرای کس ــه ب ــت ک کرده اس
می زننــد و در ایــن راه از مــرگ نیــز هراســی ندارنــد. »عشــق« در ایــن کتــاب مقامــی ارجمنــد 
دارد.نقــش اصلــی ایــن کتــاب آرتــور برتــن اســت کــه یــک انگلیســی مقیــم در ایتالیــا در زمــان ســلطه اتریشــی هــا بــر ایــن 
ــا  ــه ایتالی ــاره ب ــا دوب ــد و بعده ــزرگ می زن ــی ب ــک ماجراجوی ــه ی ــت ب ــود دس ــقی خ ــت عش ــس از شکس ــت، او پ ــور اس کش

ــه کار مشــغول می شــود. ــی ب ــروه انقاب ــک گ ــردد و در ی بازمیگ

هیئت تحریریه

Mahdi_samapour

نازنین کرمی
ترم 5 تلویزیون و هنرهای دیجیتال


