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سخن مدیر مسئول

روحاني که مسئول بهشت رفتن 
مردم نيست، چرا آنها را به 

جهنم مي فرستد؟

ننگ بر رژیم کودک کش...
ننگ بر سازمان های حقوق بشر، ننگ بر سازمان ملل

تمــام حــرف ايــن اســت کــه مســأله 
جــاي ديگــري اســت و قضيــه از 

ــورد. ــري آب ميخ ــاي ديگ ج

آغازفصلی نوين در روابط سياسـی 
!!! آمريکا  و  ايران 

تفاوت موضع گيری ما در قبال آمريکا و 
روسيه برای چيست؟

این صدای دانشجویان نازلو است در دوران حب نقی مچکریم

دانشجــو ســالم...

علی اوجاقی در مصاحبه با صراط:

صفحه3

صفحه2

صفحه2

صفحه4

دانشگاه اروميه دچار فقر 
فرهنگی شده است!!!

فراری دادن مغزها از 
دانشگاه اروميه

ضربه ی سرانگشت»تدبير« همان و ترکيدن حباب»اميد«همان!

صفحه2 صفحه3

صفحه4

پای منبر يک کارگر معدن
سـرش چسـبیده روی تنـش. گـردن نـدارد. یـا 
حداقـل معلوم نیسـت. عینک ته اسـتکانی بزرِگ 
سـیاهی بر چشم دارد. چاق اسـت. صورت و اندام 
 ِگردش، تصویـر کارتونـی اش را تکمیـل می کند. 

مـدام دسـت هایش را به هم می مالـد. نه به خاطر 
 هوای سرد دامغان. عادت دارد. کارگر معدن است.
کیلومترهـا مـی رود زیر زمین بـرای ماهیانه 4۰۰ 
 هـزار تومـان درآمـد، بدون بیمـه و بازنشسـتگی.
دو  بـرای  گمانـم.  بـه  عصـر،  تـا ۳  صبـح   ۶ از 
بچـه اش؛ زهـرای 4 سـاله و محمـد ۱ سـاله. از 
محمـد کـه می گویـد چشـمانش بـرق می زنـد. و 
از زهـرا کـه قلـب پـر تپـش و دردمنـٍد پـر شـده 
می کنـد. آرام  را  سـنگ اش  زغـال  هـوای   از 
کـه  می دانسـته  حسـین  امـام  آقـا!  می گویـد: 
کـه  می دانسـته  امـام حسـین  می شـود.  شـهید 
می رونـد. اسـیری  و  غریبـی  بـه   خانـواده اش 
 می دانسته آقا! ولی رفته. نه برای خودش، برای ما.
مگـر نـه آقـا؟! می دانسـته که تیـر به گلـوی علی 
 اصغرش می خورد، می دانسـته! ولی رفت به کربال.
حسـین؟  امـام  بـرای  کرده ایـم  کار  چـه  مـا 
هلل. الحمـد  خـودم.  هـا.  نمی گویـم  را   شـما 
چـرا سـاکتی آقـا؟ الحمـد هلل. بـاران گرفـت. خدا 

رو شـکر. شـما بگـو آقا.

...

ــراط  ــریه ص ــرم نش ــدگان محت خوانن
ــریه را  ــن نش ــخه pdf همی ــد نس ــی توانن م
ــه  ــجویی ب ــریات دانش ــوق نش ــه پات از صفح
ــت  آدرس pand.snn.ir/bso-serat دریاف
ــال  ــا ارس ــد ب ــی توانی ــن م ــد. همچنی نماین
ــک  ــماره پیام ــه ش ــود ب ــل  خ آدرس ایمی
مــا هــر هفتــه صــراط را در ایمیلتــان داشــته 

ــید... باش

http://tabeedy.blogfa.com/post-160.aspx
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وقایع االتفاقيه

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در پيامــی بــه 
ــا  ــالمی که ب ــج؛/ اس ــم ح ــره عظي ــبت کنگ مناس
ــر  ــای  ديگ ــا مّلت ه ــود ي ــت خ ــه  مّل ــکا علي آمري

ــت  ــالم نيس ــود،  اس ــد ش مّتح
اســالِم آمریکایــی، پوشــاندن لبــاس اســالم بــر نوکــری اجانــب 
و دشــمنی بــا اّمــت اســالمی اســت؛ اســالمی کــه آتــش تفرقه 
میــان مســلمین را دامــن بزنــد، بــه جــای اعتمــاد بــه وعــده   
ــارزه  ــه جــای مب ــد، ب ــاد کن ــه دشــمنان خــدا اعتم ــی، ب اله
ــا  ــد، ب ــلمان بجنگ ــرادر مس ــا ب ــتکبار ب ــم و اس ــا صهیونیس ب
ــت هــای دیگــر  ــا ملّ ــت خــود ی آمریــکای مســتکبر علیــه ملّ
مّتحــد شــود، اســالم نیســت؛ نفــاق خطرنــاک و مهلکــی اســت 

کــه هــر مســلمان صادقــی بایــد بــا آن مبــارزه کنــد.

ــايت  ــت/ س ــرون دروغ اس ــخيف کام ــارات س اظه
ــظ  ــود را حف ــازی خ ــت غنی س ــد ظرفي ــردو باي ف

رئيس جمهــور  مواضــع  از  کند/تقديــر 
خطیــب موقــت ایــن هفتــه نمازجمعــه تهــران بــا اشــاره بــه 
ــه  ــود ب اینکــه نخســت وزیر انگلیــس هرچــه الیــق خــودش ب
ــرون  ــخیف کام ــارات س ــت: اظه ــبت داد گف ــا نس ــور م کش
نبایــد ســبب نادیــده گرفتــن اقدامــات مثبــت رئیس جمهــور 

در ســازمان ملــل شــود

امــروز مهمتريــن وظيفــه مســئوالن حرکت در مســير 
عدالــت گســتری در جامعــه و مبــارزه با فســاد اســت

حجت االســالم ســیدمهدی قریشــی در خطبه هــای ایــن 
ــد  ــیدن عی ــک فرارس ــا تبری ــه ب ــه ارومی ــاز جمع ــه نم هفت
ســعید قربــان و روز عرفــه اظهــار کــرد: خداونــد توبــه کســانی 
کــه در روز عرفــه از گنــاه دســت برداشــته و بــه ســوی معبــود 

ــرد. بشــتابند را مــی پذی

ــر  ــا س ــرب و ابرقدرت ه ــار غ ــر فش ــز در براب هرگ
فــرود نياورده ايــم و نخواهيــم آورد 

ــه  ــی، در مراســم رژه نیروهــای مســلح ب دکتــر حســن روحان
ــاع مقــدس در جــوار حــرم مطهــر  ــه دف ــاز هفت مناســبت آغ
امام خمینــی)ره(، گفــت: ســالروز مقاومــت و ایســتادگی ملــت 
ــدس را  ــاع مق ــه دف ــگان و هفت ــاوز بیگان ــر تج ــران در براب ای
ــایه  ــا در س ــه م ــجام جامع ــدت و انس ــم. وح ــی می داری گرام
رهنمودهــای آن عزیــزی اســت کــه مشــاهده کردیــم کــه در 
ــور  ــده کل کش ــب تپن ــه قل ــه ب ــته دل هم ــای گذش هفته ه

متصــل بــود.

ايــران در جايــگاه هفتــم توليــد علــم نانــوی جهــان 
ايســتاد 

جمهــوری اســالمی ایــران، تاکنــون بــا تولیــد ۷۸۵ محصــول 
ــپتامبر  ــا س ــی ت ــه علم ــد ۳۳۸۲ مقال ــا تولی ــه و ب نانوفناوران
ــه  ــان در زمین ــم جه ــه هفت ــب رتب ــه کس ــق ب ۲۰۱4، موف

ــو شــده اســت.  ــم نان ــد عل تولی

ــدام  ــت انه ــا قابلي ــاد ب ــتين پهپ ــاخت نخس از س
ــه” و  ــالح های “عاصف ــا س ــده ت ــای جنگ هواپيماه
ــرزه  ــه ل ــان را ب ــران جه ــدار اي ــرش اقت ــح”/ غ “فات

درآورد
مقــدس  دفــاع  هفتــه  در  کشــورمان  مســلح  نیروهــای 
جدیدتریــن تجهیــزات و ادوات خــود را در حــوزه هــای 
ــه از  ــتند ک ــش گذاش ــه نمای ــی ب ــی و دریای ــی، هوای زمین
جملــه آن می تــوان بــه ســاخت نخســتین پهپــاد بــا قابلیــت 
انهــدام هواپیماهــای جنگنــده و ســالح هــای عاصفــه و فاتــح 

ــرد. ــاره ک اش

ــرای پاســخگويی در خصــوص اظهاراتــش  “ظريــف” ب
ــد  ــس می آي ــه مجل ب

محمــد صالــح جوکار،عضــو کمیســیون امنیــت ملّــي و 
سیاســت خارجــي مجلــس از حضــور وزیــر امــور خارجــه در 
رابطــه بــا اظهــارات وی در جمــع شــورای سیاســت خارجــی 

ــر داد.  ــیون خب ــن کمیس ــکا،در ای آمری

ــورد  ــال، رک ــدال ط ــب م ــا کس ــران ب ــال اي واليب
شکســت 

کاروان ورزشــی کشــورمان بــا کســب ۵۷ مــدال رنگارنــگ بــه 
کار خــود در بــازی هــای آســیایی ۲۰۱4 اینچئــون پایــان داد

قهرمانــی والیبــال شــمار طالهــای کاروان ایــران را بــه عــدد 
۲۱ رســاند تــا رکــورد مــدال طالهــای ایــران در ایــن بازی هــا 

پــس از انقــالب اســالمی شکســته شــود.

سريالی که سياستش عين ديانت است 
ــتی  ــا سیاس ــت ام ــی اس ــر سیاس ــک اث ــاً ی ــا قطع معراجی ه
ــه شــعارهای کثیــف و مناســک  ــت گره خــورده و ن کــه بادیان
ــده  ــه هم وغمــش را زن ــه هم ــتی ک ســخیف جناحــی؛ سیاس

ــرار داده اســت. ــام شــهدا ق ــاد و ن ــردن ی ک

ــل وزارت  ــاب مقاب ــاف و حج ــع عف ــزاری تجم برگ
ــاد  ارش

ــا حضــور  ــر ب ــنبه دوازده مه ــاف و حجــاب روز ش ــع عف تجم
نیروهــای خودجــوش  از  روحانیــون و جمعــی  و  طــالب 

ــد. ــزار ش ــاد برگ ــل وزارت ارش ــی در مقاب مردم

رییــس جمهــور محتــرم عــازم نیویــورک بودنــد. برنامــه ای هــم بــرای دیــدار بــا رییــس 
ــای  ــه بنده ه ــد ک ــایتهایی بودن ــا و س ــا روزنامه ه ــتند. ام ــکا نداش ــودب آمری ــور م جمه
خــدا داشــتند خودشــان را می کشــتند بلکــه دیــداری، دســت تــکان دادنــی، چشــمکی، 
چیــزی بیــن دو رییــس جمهــور رد و بــدل شــود و آنهــا بخاطــر بــه رســمیت شــناخته 

شــدن توســط کدخــدا در پوســت خودشــان نگنجنــد!
ــن  ــوی ای ــاری از س ــن اخب ــل، چنی ــازمان مل ــت س ــردای نشس ــود ف ــد نب ــن بعی بنابرای

ــوند! ــدن نش ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــده ب ــار عق ــا دچ ــود ت ــر ش ــانه ها منتش رس
ــس  ــای ســخنرانی ریی ــکا در میانه ه ــور آمری ــس جمه ــران و ریی ــور ای ــس جمه  ۱-ریی

ــد! ــه یــک نقطــه زل زدن جمهــور بورکینافاســو، هــر دو ب
در تصاویــری کــه از ایــن زل زدن مشــترک مخابــره شــده اســت، در چشــم های پرزیدنــت 

اوبامــا یــک قطــره اشــک حلقه زده اســت.
روزنامــه آرمــان در همیــن رابطــه بــه ســراغ هوشــنگ امیــر احمــدی یــک فعــال سیاســی 
ــت اهلل  ــاره ضــرورت بازگشــت »آی ــی درب ــان نکات ــس از بی ــه اســت. امیراحمــدی پ رفت
هاشــمی رفســنجانی بــه تریبــون نمــاز جمعــه«)!(، اظهــار امیــدواری کــرد ایــن حرکــت 

مشــترک دو رییــس جمهــور بــه آب شــدن دیــوار یخــی بیــن دو کشــور بیانجامــد.
ایــن روزنامــه پــس از نوشــتن جمالتــی دربــاره  ده زن برتــر تاریــخ کــه فرمــان بریزیــد 
تــو خیابــان از آنهــا صــادر شــده، نوشــت: ایــن در حالــی اســت بــازار بــورس تهــران هــم 
نســبت بــه ایــن اتفــاق روی خــوش نشــان داده و پــس از ســه ســال آبســرد کــن خــود 
ــد در صــورت  ــازار ســرمایه اظهــار امیــدواری کردن را تعمیــر کــرده اســت! تحلیلگــران ب
ــک  ــا ی ــران ب ــورس ای ــال دارد ب ــکا، احتم ــران و آمری ــن ای ــالت بی ــودن تعام ــه دار ب ادام
ــوان  ــار آبســردکن هــم لی ــاده همــراه شــده و در جــای لیوان هــای کن ــوق الع جهــش ف
یکبــار مصــرف قــرار گیــرد. گفتنــی اســت مســئول خدمــات تــاالر بــورس بــا بــاال گرفتــن 
تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران از قــرار دادن لیــوان یکبــار مصــرف در کنــار آبســردکن 

ــود. ــودداری می نم خ
ــی میــدان راه آهــن  ــی از حوال ــگار ایــن روزنامــه در یــک گــزارش میدان همچنیــن خبرن
تهــران نوشــته اســت: مــردم در حالــی کــه اعــالم می کردنــد مهــدی هاشــمی رفســنجانی 
ــه  ــار مصــرف را ب ــوان یکب ــزرگ لی ســربلند از دادگاه بیــرون خواهــد آمــد، بســته های ب

یکدیگــر نشــان می دادنــد! 
ــت  ــا دس ــل ب ــازمان مل ــت س ــخنرانی در نشس ــگام س ــکا هن ــور آمری ــس جمه   ۲-ریی
راســت، صورتــش را خارانــد. ایــن در حالــی اســت کــه هیئــت ایرانــی در ســمت راســت او 

ــد. ــا ســمت چــپ ســالن!( نشســته بودن )و طبیعت
روزنامــه اعتمــاد بــه نقــل از مترجــم خــود کــه در راســته خیابــان انقــالب مســتقر اســت 
ــا اشــاره  ــد آو میوزیــک ترنزلیشــن« ب گــزارش داد: ســتون نویــس ارشــد هفته نامــه »اِن
بــه آزاد بــودن دســت چــپ اوبامــا در آن لحظــه، اســتفاده از دســت راســت را بی دلیــل 
ندانســت. او حتــی اینکــه ســمت راســت صــورت اوبامــا خاریــده اســت را هــم یــک عمــل 
ــران دانســته اســت.  ــه ای ــکا نســبت ب ــرای نشــان دادن حســن نیــت آمری هوشــمندانه ب
ــگام  ــنت هن ــاو وینس ــده ن ــه فرمان ــت ک ــرده اس ــت ک ــی ثاب ــواهد تاریخ ــا آوردن ش او ب
فشــار دادن دکمــه پرتــاب موشــک بــه ســمت هواپیمــای مســافربری ایــران، ســمت چــپ 
صورتــش خاریــده بــود. »دیویــد زارقــوت« بــا مقایســه ایــن دو رویکــرد، خبــر از تغییــر 

رویکرد آمریکا نسبت به ایران داده است.
ــگاه  ــی در دانش ــی خارش شناس ــب کرس ــوت« صاح ــد زارق ــت »دیوی ــر اس ــایان ذک ش
ــود را  ــاعت خ ــده س ــل هف ــر روز حداق ــخصه در ه ــه ش ــت و ب ــف« اس ــال الی »اَنیم

می خوارانــد!
ــس  ــوی ریی ــوری از گفتگ ــری ف ــی« در خب ــی فارس ــی »بی بی س ــبکه تلویزیون  ۳-ش
ــول  ــی از ق ــبکه تلویزیون ــن ش ــر داد. ای ــران خب ــور ای ــس جمه ــا ریی ــکا ب ــور آمری جمه
یکــی از کارکنــان بخــش نظافــت ســازمان ملــل کــه اصــرار داشــت نامــش فــاش نشــود، 

نوشــت:
ــه » لســت  ــم تران ــب ه ــر ل ــن داشــتم آبخــوری شــماره دو را طــی می کشــیدم. زی »م
اســپرینگ وی ِور آل توگــدر َهــو گان تــو هالــی شــراین« )ترانــه ای از »جاســتین 
ــارت«  ــم زی ــه بودی ــه »پارســال بهــار دســته جمعــی رفت ــا اقتبــاس از تران بیبــر« کــه ب
ســاخته شــده اســت!( را می خوانــدم. آن روز آبخــوری خیلــی شــلوغ بــود چــون جلســه 
ســخنرانی طــول کشــیده بــود و همــه رییــس جمهورهــا بعــدش آمــده بودنــد آبــی بــه 

ــد! ســر و صورتشــان بزنن
ناگهــان پرزیدنــت اوبامــا هــم آمــد، و رفــت در تنهــا آبخــوری کــه خالــی مانــده بــود و در 
را بســت. آخــه آبخوری هــای ســازمان ملــل در دارد تــا اگــر رییــس جمهــوری خواســت 
ــد  ــد و عکــس نگیرن ــه نبینن ــد، بقی ــی کن ــار آب خــوردن مثــال دماغــش را هــم خال کن
و...! چنــد دقیقــه بعــد رییــس جمهــور ایــران هــم آمــد و وارد البــی آبخوریــی شــد. او 
ــود داخــل زد.  ــه در همــان آبخــوری کــه اوبامــا رفتــه ب ــه ب ــا بیــرون انگشــت دو ضرب ب
پرزیدنــت اوبامــا از داخــل گفــت »اِِهــّن!«. رییــس جمهــور ایــران هــم گفــت »شــرمنده 

داداش« و رفــت.«
ــه پخــش  ــا قطــع برنامه هــای عــادی خــود، ب شــبکه تلویزیونــی »بی بی ســی فارســی« ب
ایــن خبــر پرداخــت و ایــن گفتگــوی چنــد ثانیــه ای را ســرآغاز فصــل نوینــی در روابــط 

سیاســی ایــران و آمریــکا دانســت.
ــّن تاریخــی«  ــک اه ــه »ی ــود را ب ــر خ ــته تیت ــماره روز گذش ــز در ش ــرق نی ــه ش روزنام

ــت: ــاص داد و نوش اختص
ــران و  ــط ای ــا اگــر رواب ــد، ام ــوه نکن ــر مهــم جل ــادی ام ــک اهــن در ب ــن ی »شــاید گفت
آمریــکا را از روزی کــه ســفارت آمریــکا در ایــران تســخیر شــد تــا اکنــون مــرور کنیــم، 
بــه تفاوتهــای ایجــاد شــده پــی  خواهیــم بــرد و خواهیــم دانســت کــه چــرا بهبــود روابــط 

ایــران و آمریــکا افســانه نیســت!
بــرای مثــال یکــی از دانشــجویان تســخیر کننــده ســفارت آمریــکا تعریــف میکنــد وقتــی 
ــه گشــتن ســاختمان. پخــش شــده  ــم ب وارد ســاختمان ســفارت شــدیم، شــروع کردی
ــا بســته  ــی از دره ــردم. یک ــم ســرویس بهداشــتی را بگ ــن رفت ــم و می گشــتیم. م بودی
بــود. چنــد بــار بــه در زدم جــواب نیامــد. دســتگیره را بــاال و پاییــن کــردم امــا از داخــل 
قفــل بــود. بــا مشــت محکــم بــه در کوبیــدم. در ایــن لحظــه یــک نفــر بــه زبــان فارســی 
ــام بیــرون دیگــه  ــذار تمــوم بشــه خودمــون می ــا ب ــی گفــت: باب ــه لهجــه آمریکای ــا ب ام

مــردک؛ رو تختــه بشــورمتون کــه تــو مســتراح هــم راحــت نمیذاریــد آدم رو!«
ــن«  ــا »اه ــه ای ت ــن جمل ــا از چنی ــر لحــن آمریکایی ه ــد تغیی ــا کســی می توان ــال آی ح

ــکار کنــد؟!« را ان

سیخونکچی
آغازفصلی نوین در روابط سياسی ایران و آمریکا !!!

روحاني که مسئول بهشت رفتن مردم 
نيست، چرا آنها را به جهنم مي فرستد؟

ــر و  ــت تدبی ــدن دول ــه از روی کار آم ــالی ک در یکس
امیــد مــی گــذرد، ســخنرانی هــا و نطــق هــای ریاســت 
ــت.  ــوده اس ــیه نب ــی از حاش ــوری خال ــرم جمه محت
ــاب  ــا جن ــم، گوی ــرض کن ــه ع ــه چ ــیه ک ــه حاش البت
آقــای دکتــر روحانــی یــک بســته برچســپ در جیــب 
ــوم  ــده ای معل ــبک ع ــه س ــد و ب ــته ان ــارک گذاش مب
الحــال در دهــه اول انقــالب، منتقــد و مخالــف و غیــر 

ــد. ــی کنن ــر چســب دار م ــدل را ب معت
در ایــن یادداشــت قصــد نــدارم کــه بــه ایــن موضــوع 
بپــردازم کــه دولــت کریمــه اعتــدال و در راس آن 
ــد  ــاید قص ــی ش ــن روحان ــر حس ــای دکت ــاب آق جن

دارنــد کــه بــا بــه حاشــیه رانــدن افــکار عمومــی و رســانه هــا از موضوعــات و مشــکالت اصلــی 
ــه مســئله معیشــت  ــن معضــالت از جمل ــت در حــل ای و کالن کشــور و البتــه ناکارآمــدی دول
ــده هســته ای کمــی خــود را از فشــار رســانه ای برهاننــد  ــن بســت پرون مــردم و همچنیــن ب
ــف  ــا منتقــد و مخال ــه ب ــا ادبیــات طلبکاران ــرار گرفتــن در مقــام پاســخ گویــی ب ــه جــای ق و ب
صحبــت کننــد و البتــه قصــد نــدارم کــه تریبــون عــده ای دلواپــس و دل نگــران و افراطــی و 
تنــدرو و ... باشــم، مــی خواهــم تکلیــف بهشــت و جهنمــی شــدن خودمــو بــا تفســیرات آقــای 

ــم. ــی مشــخص کن روحان
چنــد مــاه پیــش بــود کــه دکتــر روحانــی در یکــی از نطــق هــای خــود اعــالم کردنــد کــه نمــی 
شــود مــردم را بــه زور شــالق بــه بهشــت بــرد!!!)از پرداختــن بــه ایــن موضــوع کــه آیــا کســی 
یــا کســانی، کســی یــا کســان دیگــری را بــه زور شــالق بهشــت بــرده انــد و یــا مــی خواهنــد 
ببرنــد، صــرف نظــر مــی کنیــم(. روایتــی از رســول اکــرم بــه نقــل از عالمــه شــهید مطهــری 
در کتــاب آزادی انســان بــرای شــما نقــل مــی کنــم»در جنــگ بــدر اســرا را نــزد پیغمبــر آورده 
بودنــد، طبــق معمــول اســیر را بــرای اینکــه فــرار نکنــد مــی بندنــد، پیغمبــر یــک نگاهــی بــه 
ایــن هــا کــرد و بــی اختیــار تبســم نمــود. آنهــا گفتنــد مــا از تــو خیلــی دور مــی دانســتیم کــه 
بــه حــال مــا شــماتت کنــی. فرمــود شــماتت نیســت. مــن میبینــم کــه شــما را بــه زور ایــن 
زنجیــر هــا بایــد بــه ســوی بهشــت ببــرم، بــه زور ایــن زنجیــر هــا عقایــد باطلتــان را از شــما 

بگیــرم.« عجــب!!!
اگــر خیلــی خوشــبینانه بخواهیــم بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم بایــد ایــن طــور تصــور کنیــم 
ــد  ــه زور شــالق نمــی شــود و بای ــوده اســت کــه ب کــه منظــور رئیــس جمهــور نیــز همیــن ب
زنجیــر بــه کار بــرده شــود تــا شــاید بتوانیــم ملــت را بهشــتی کنیــم!!! ولــی اظهــار نظرهــای 
شــیخ دیپلمــات نشــان مــی دهــد عــالوه بــر اینکــه ایشــان قائــل بــه ایــن موضــوع نیســتند کــه 
ــه بهشــت برســاند بلکــه دولتشــان را موظــف کــرده انــد کــه  حاکــم اســالمی بایــد مــردم را ب
جــاده صــاف کــن جهنــم بــرای ملــت باشــد)این نیــز بمانــد تــا در آینــده درمــوردش صحبــت 
ــان ،  ــاص خودش ــواردی خ ــد و در م ــرده ان ــا نک ــز اکتف ــوع نی ــن موض ــه ای ــی ب ــم( و حت کنی

ــه مــی دهنــد... َ ــه جهنــم حوال منتقــدان و مخالفــان را مســتقیم ب
بــرای مــن کامــال قابــل درک اســت کــه رئیــس جمهــور زیــر فشــار شــدید روانــی ایــن تعبیــرات 
ــرده باشــد ولــی وقتــی مــی بینــم کــه ایشــان در مقابــل آن همــه تهدیــد و تحقیــر  ــکار ب را ب
ــا  ــد ب ــد و ســعی مــی کن ــم شــرمن ســکوت مــی کن ــکا و خان و توهیــن رئیــس جمهــور آمری
ادبیــات دیپلماتیــک بــا  ایشــان صحبــت کنــد و حتــی در جایــی آقــای اوبامــا را مــردی مــودب 
خطــاب مــی کنــد، خیلــی ســخت میشــه درک کــرد کــه چطــور ایشــان در مقابــل دشــمنان 
قســم خــورده ایــن ملــت ایــن قــدر مهربــان ولــی بیــن همســنگران داخلی)حتــی شــاید بــا هــم 

اختــالف ســلیقه داشــته باشــند( ایــن قــدر نامهربــان و تنــد رفتــار مــی کننــد.

سعید دانش پژوه

ــن آن  ــن، چی ــه چی ــه ن ــت ک ــد گف  بای
روز اســت و نــه روســیه، روســیه گذشــته، 
ــت.  ــان آن روز اس ــروز جه ــان ام ــه جه ن
ــور  ــک کش ــوروی ی ــور ش ــان کش آن زم
ــکا  ــد آمری اســتعمارگر و ســلطه جــو مانن
تــا  نیــرو مــی فرســتاد  بــود، رســماً 
کودتــا کننــد امــا اکنــون شــوروی ســابق 
از بیــن رفتــه و امــروز روســیه ماننــد 
تاجیکســتان، ترکمنســتان و... یــک کشــور 
ــرق از  ــوک ش ــت و بل ــده اس ــتقل ش مس
هــم پاشــیده اســت. امــروز او داد و ســتد 
براســاس منطــق را پذیرفتــه اســت و 
ــه دلیــل توانمنــدی نظامــی اش  گرچــه ب
هنــوز در ســازمان ملــل برایــش حــق 
ــل  ــه دلی ــن ب ــا ای ــتند ام ــل هس ــو قائ وت
ــه  ــت بلک ــادی اش نیس ــدی اقتص قدرتمن
بــه دلیــل توانمنــدی نظامــی اوســت. 
ــر  ــه جماهی ــره اتحادی ــه در زم ــیه ک روس
شــوری بــود یکــی از کشــورهای ریزشــي 
کشــورهای  ماننــد  و  اســت  جماهیــر 
دیگــر نیازمنــد اســت جنــس بفروشــد تــا 
زندگــی اش را بگذرانــد و مــا هــم احتیــاج 
بخریــم.  را  اجنــاس  از  بعضــی  داریــم 
ــط مــا یــک رابطــه داد و ســتد  پــس رواب
ــی  ــتد غیرمنطق ــت. داد و س ــی اس منطق
ایــن اســت کــه جنســی را بــه شــما 
ــما  ــرای ش ــرف آن ب ــرای مص ــد و ب بدهن
حیطــه تعییــن کننــد و شــما مجبــور بــه 
پذیــرش باشــید. یعنــی مــن ایــن قطعــه را 

مشــروط بــر اینکــه فقــط در فــالن جنــس 
اســتفاده کنــی مــی فروشــم و شــما هــم 
اجنــاس  فــروش  در  او  امــا  بپذیریــد. 
ــرای  ــد ب ــی توان ــدی نم ــه بن ــچ حیط هی
ــروگاه  ــی در نی ــا حت ــذارد. روس ه ــا بگ م
ــا  ــرای م ــی را ب ــچ محدودیت ــهر هی بوش
ــد.  ــرده ان ــد و نک ــاد کنن ــتند ایج نتوانس
ــکا  ــه آمری ــه و... ب ــان و فرانس ــون آلم اکن
اعتــراض دارنــد کــه یــک بــازار خریــدی را 
از دســت داده ایــم و روســیه از ایــن خــالء 
ــا جنــس  ــه م ــا ب ــد آنه اســتفاده مــی کن
ــا را اســتعمار  ــه اینکــه م ــی فروشــند ن م
ــوروی  ــدوم ش ــاه مع ــان ش ــد در زم کنن
ــرد. ــی ک ــدی م ــه بن ــران حیط ــرای ای  ب
ــا زندگــی  ــا تنه ــا در دنی ــروزه چــون م ام
نمــی کنیــم در نتیجــه بایــد معــادالت را 
درســت ببینیــم. ارتبــاط اقتصــادی مــا بــا 
چیــن و روســیه یــک ارتبــاط اســتعماری 
نیســت و مــا همیــن ارتبــاط را مــی 
ــا  ــیم ام ــته باش ــکا داش ــا امری ــم ب خواهی
ــتعمارگر  ــور اس ــک کش ــوز ی ــکا هن آمری
اســت و هنــوز حاضــر نشــده از نظــام تــک 
قطبــی کــه بــه وجــود آورده اســت دســت 
ــک  ــیه ی ــن و روس ــد چی ــردارد و مانن ب
ــاج  ــد محت ــول کن کشــوری شــود کــه قب
ــد طبــق قوانیــن بیــن  ــه دنیاســت و بای ب
الملــل حرکــت کنــد و منافــع ملــی خــود 

ــرد. ــران را بپذی و دیگ

تفاوت موضع گيری ما در قبال آمریکا و روسيه برای 
چيست؟
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ــدن، از  ــی مع ــرم 5 مهندس ــجوی ت ــی دانش ــی اوجاق عل
ــد  ــی باش ــه م ــگاه ارومي ــی دانش ــن فرهنگ ــه فعالي جمل
کــه طــی دو ســال گذشــته دوندگــی هــای زيــادی جهــت 
تاثيرگــذاری در مســائل فرهنگــی دانشــگاه داشــته اســت. 
دقايقــی هرچنــد کوتــاه را پــای صحبــت هــای او نشســتم؛

وضعيــت فرهنگــی دانشــگاه اروميــه را چطــور ارزيابــی مــی 
؟ کنيد

متاســفانه فرهنــگ حاکــم بــر دانشــگاه متناســب بــا نشــان و جایــگاه 
جامعــه و کشــور اســالمی نیســت، البتــه خیلــی از مســائل در 
تاثیرگــذاری آن دخیــل مــی باشــند ولــی آنچــه قابــل مشــاهده اســت 
ــن اســت کــه دانشــگاه  ــم ای ــان کن ــه بی ــک جمل اگــر بخواهــم در ی

ارومیــه دچــار نوعــی فقــر فرهنگــی مــی باشــد.
ــدر  ــی را چق ــای فرهنگ ــاد فض ــجويان در ايج ــش دانش نق

ــد؟ ــی داني ــر م موث
واقعیــت ایــن اســت کــه دانشــجویان آنقــدر بــا مشــکالت و مســائل 
ــه  ــد کــه عمــال در بحــث فرهنــگ و توجــه ب شــخصی خــود درگیرن
ــارزی از خــود نشــان نمــی  ــه فرهنــگ و کار فرهنگــی نقــش ب مقول
دهنــد ولــی بــا ایــن وجــود دانشــجو بــه عنــوان پیــش قــراول و نقــش 
ســازنده در مســائل اصلــی موظــف اســت در برابــر دردهــای جامعــه 
و دانشــگاه حســاس باشــد و ایــده هــا، نظــرات و پیشــنهادات خــود را 
ارائــه دهــد و از طــرف دیگــر بــا حضــور در برنامــه هــای فرهنگــی و 

انتقــال فرهنــگ از دانشــگاه بــه جامعــه تاثیرگــذار باشــد.
نقــش و کارکــرد مســئولين فرهنگــی دانشــگاه را در ايجــاد 

ايــن فضــا چطــور مــی بينيــد؟

دانشــگاه مجموعــه ای کامــل در مباحــث آموزش،فرهنــگ، مشــکالت 
ــی سیاســت گــذاری هــای کلــی  ــی مــی باشــد. ول دانشــجویی و مال
و جزئــی در مســائل فرهنگــی در معاونــت فرهنگــی دانشــگاه اتفــاق 
ــن  ــر ای ــر نظ ــه زی ــی ک ــن فرهنگ ــع آن فعالی ــه تب ــد. و ب ــی افت م
معاونــت بــه فعالیــت مــی پردازنــد. بحثــی کــه در اینجــا مطــرح مــی 
شــود ایــن اســت کــه چقــدر مســئولین مربوطــه بــه بحــث فرهنــگ 

ــان چــه معنایــی دارد؟ ــد! کار فرهنگــی در ســخنان آن توجــه دارن
بــه عقیــده بنــده فرهنــگ و پایبنــدی به ارزش هــا و هنجارهــا مختص 
بــه یــک نفــر خــاص نیســت و همــه بایــد ایفــای نقــش کننــد ولــی به 
ضــرس قاطــع عــرض مــی کنــم هرجــا کــه تعهــد و تخصــص بتوانــد 

پشــتوانه یــک کار شــود بدانیــد آن کار نتیجــه درســت و پیامدهــای 
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــود تغیرات ــت.با وج ــد داش ــر خواه ــتی در ب درس
ریاســت و معاونیــن دانشــگاه رخ داده اســت تــا ایــن لحظــه وضعیــت 
ــدی  ــدون و کارآم ــه م ــته و برنام ــی نداش ــگاه تعریف ــی دانش فرهنگ

مشــاهده نشــده اســت.
از مصاديــق ضــد فرهنگــی در دانشــگاه چنــد مــورد را نــام 

ببريــد؟
وضعیــت نامناســب خوابــگاه هــا و اثــرات منفــی آن بــر روی 
دانشــجویان، تفریحــات غلــط خوابگاهــی ماننــد اعتیــاد، وقــت 
ــای  ــم ه ــی، فیل ــای اجتماع ــبکه ه ــد در ش ــش از ح ــتن بی گذاش
ــر و  ــی دخت ــای افراط ــتی ه ــی، دوس ــات اخالق ــس و انحراف زیرنوی

ــی ــای آنچنان ــش ه ــده و آرای ــای زنن ــاس ه ــر، لب پس
راهــکار شــما بــرای بهبــود وضعيــت فرهنگــی در دانشــگاه 

چيســت؟
اســتفاده از ظرفیــت هــای فکــری و فرهنگــی و لــزوم توجــه بیــش از 
ــوازی کاری و توجــه  ــری از م ــو گی ــه فعالیــن فرهنگــی، جل پیــش ب
ــه  ــد ب ــه کیفیــت برنامــه هــای فرهنگــی)کار فرهنگــی نبای بیشــتر ب
ســرگرمی فرهنگــی تبدیــل شــود(، رصــد مســتمر وضعیــت فرهنگــی 
و آســیب شناســی آن، جــدی گرفتــن آمــوزش در بحــث فرهنــگ، بــه 
کارگیــری نیروهــای متعهــد و متخصــص در زمینــه هــای فرهنگــی، 
ــا و  ــت تشــکل ه ــردن دانشــگاه، تقوی اهتمــام در جهــت اســالمی ک
ــوذ  ــت نشــریات علمــی و فرهنگــی، نف ــون هــای فرهنگــی، تقوی کان
برنامــه هــای فرهنگــی بــه داخــل خوابــگاه هــا، توســعه کرســی هــای 

آزاد اندیشــی.

دانشگاه اروميه دچار فقر فرهنگی شده است!!!

                                 با وجود تغييرات در حوزه ریاست و معاونين دانشگاه تغييری در وضعيت فرهنگی دانشگاه به وجود نياوده است.

حجاب

شــاید بــرای گفتــن خاطــره ی چــادری شــدنم زود باشــد، امــا فکــر کــردم شــاید بتوانــد تردیــد را از کســی 
دور کنــد، مــن تنهــا ســه روز اســت کــه چــادری شــده ام، از روز تاســوعا....

ــن چــادر  ــود، م ــم مســئله مهمــی ب ــی دارد، همیشــه حجــاب برای ــن داســتانی طوالن چــادری شــدن م
نمیپوشــیدم امــا حجــاب کاملــی داشــتم، مانتــو مناســب مــی پوشــیدم و کســی موهایــم را نمیدیــد، هیــچ 
وقــت بــه چــادر جــدی فکــر نکــرده بــودم، همیشــه بــا خــودم مــی گفتــم وضعیــت حجــاب مناســبی دارم، 
تــا اینکــه امســال راهــی کربــال شــدم کــه بــه گمانــم جرقــه اش از همــان جــا زده شــد. بعــد تردیــد هایــم 
آغــاز شــد، میخواســتم بــا اعتقــاد کامــل ایــن تــاج بندگــی رابــر ســر کنــم امــا مــدام تردیــد بــه ســراغم 
مــی آمــد. اتفاقــات زیــادی افتــاد امــا مــن همچنــان مــردد بــودم. نــه ســخن شــهید کــه خواهــرم دشــمن 
از ســیاهی چــادر تــو بیشــتر از ســرخی خــون مــن مــی ترســد، نــه احســاس دینــم بــه شــهدا، نــه بــه 
ــجد  ــی در مس ــی اتفاق ــردارد. خیل ــان ب ــد را از می ــت تردی ــک نتوانس ــچ ی ــم، هی ــاندن حجاب ــال رس کم
دانشــگاه از تردیــدم بــرای چــادری شــدن بــا یکــی از دوســتان چــادری ام حــرف زدم، از اینکــه لزومــی 
نمــی بینــم چــادر بپوشــم، شــب تاســوعا بــا خــود فکــر میکــردم کاش خــدا نشــانه ای ســر راهــم قــرار 
میــداد، نشــانه هــای بســیاری ســر راهــم بــود امــا بــاز هــم بعــد مدتــی مــردد مــی شــدم و در تصمیمــم پــا 
فشــاری نمــی کــردم. صبــح تاســوعا از همــان دوســتم کــه برایتــان گفتــم دو پیامــک دریافــت کــردم کــه 
آتشــم زد، دیگــر نشــانه ای باالتــر آن وجــود نداشــت، آن را عینــا برایتــان مــی نویســم تــا شــاید تردیــد 

هــا را از میــان بــردارد، دوســتم گفتــه بــود، تــو اوج دعــا بــه یــادم افتــاده بــود و بعــد ادامــه داده بــود:
مــی دونســتی چارقــد از ســر حضــرت زینــب برداشــتن؟ همــه ی مصیبــت هــا یــه طــرف، اســیری زینــب 
هــم یــه طــرف، بــرای دلــداری حضــرت زینــب هــم کــه شــده از روز تاســوعا تــا آخــر عمــرت چــادر زینبــو 

بپوش.....
پیامــش آتشــم زد، شــب کــه رفتــم عــزاداری چــادر ســر کــردم، و امــروز یــک چــادر نــو خریــدم، چــادری 

کــه ان شــااهلل تــا آخــر عمــر روی ســرم باقــی بمانــد..... 

چه شد چادری شدم!

نـگاه میکنـي و میبینـي ناگهـان بـا جهش نـرخ ارز 
و ثلـث شـدن ارزش پـول ملـي، همـه چیـز گـران 
میشـود و مسـأله بـه بحرانـي بـراي کشـور تبدیـل 
میشـود. جمشـید بسـماهلل میشـود یزیـد داسـتان 
رفقایـش  و  او  گـردن  میافتـد  تقصیرهـا  همـه  و 
پولهـاي  و  میکننـد  متالطـم  را  ارز  بـازار  کـه 
هنگفـت بـه جیـب میزننـد. بعضیهـا امـا میگوینـد 
و  نمیرسـد  نفتیمـان  درآمـد  بـه  دسـتمان  کـه 
 نرسـیدن دالرهـاي نفتـي نـرخ ارز را پـرواز میدهد.
دارنـد  دوسـت  خیلیهـا  میبینـي  و  میکنـي  نـگاه 
یـک کار ثابـت دولتـي داشـته باشـند . حقوقشـان 
را بگیرنـد و آخـر هفتـه هـا بـه خانـواده رسـیدگي 
کننـد. از آن طـرف هـر کـس کـه حتـي یـک بـار 
لَختـي،  باشـد،  کـرده  مراجعـه  دولتـي  ادارات  بـه 
عـدم پاسـخگویي، سـردرگمي و کنـدي را به وضوح 

»آقـا  میکنـد.  مشـاهده 
ایـن کار مـا رو را بنـداز، 
همیـن یـه امضـا مونده« 
 بـراي همـه آشـنا اسـت.
ایـم،  داشـته  نفـت  مـا 
از  پیـش.  سـال  صـد  از 
همـان موقـع هـم صـادر 
و  نفـت  میکردهایـم. 
پولـش بـراي دولتها مثل 
چـوب جـادو اسـت براي 
هـري پاتـر. شـعبدة اول؛ 
هـر کاالیي کـه در داخل 

تولید نمیشـود، با پـول نفت وارد میشـود. به همین 
سـادگي. خواه آن کاال گندم و نهاده دام باشـد خواه 
تجهیـزات صنعتـي و کاالهاي سـرمایه اي تولید. اما 

اگـر روزي دري بـه تخته 
نفـت  درآمـد  و  بخـورد 
بـه  دیگـر  شـود،  قطـع 
همـان سـادگي نمیتـوان 
مزرعـه گنـدم و کارخانـه 
ایجـاد  سـازي  ماشـین 
کـرد. پـس ناگهـان همه 
میشـود.  گـران  کاالهـا 
بـراي  دوم؛  شـعبدة 
بشکهاي  نفت،  اسـتخراج 
میکنیـم  خـرج  دالر   ۵
بـازار  در  ارزشـش  امـا 
۱۰۰ دالر اسـت. بنزیـن هـم بـراي تولیدکنندهاش 
)دولـت( ۵ درصـد ارزش واقعیاش میـارزد. پس چه 
بهتـر کـه آن را ارزان بـه مـردم بدهـد و آبـرو بخرد. 

شـعبدة سـوم؛ پـول تـو را کـس دیگـري میدهـد: 
درآمـد نفـت. از ۸ تـا ۱۶:۳۰ کـه حضـور فیزیکـي 
داشـته باشـي، حقوقـت را میدهـد. پـس چـرا بایـد 
زحمت بکشـي؟ کسـي تعـداد مشـتري هـا و ارباب 
رجوعـي را که راضي از گیشـه تـو خداحافظي کرده 
انـد نمیشـمرد. آنچـه کـه شـمرده میشـود بشـکه 
هـاي نفت اسـت. تو بـراي دولت هـم کارمند خوبي 
هسـتي. مثـل بخـش خصوصي، سـر و صـدا و داد و 
بیـداد و رسـانه و روزنامه و اتحادیـه نداري. پس چه 
بهتـر کـه دولت خـودش را بزرگتر )بخوانیـد لَختتر( 
 بکنـد و پول نفتـش را بین کارمندانـش توزیع کند.

تـا هـر  باشـد  نبایـد چـوب جـادوي دولـت  نفـت 
کاري خواسـت بکنـد و روي اشـکاالتش را بـا پـول 
 آن سـرپوش بگـذارد. قضیـه از اینجـا آب میخـورد.

تمام حرف این است که مسأله جاي دیگري است و قضيه از جاي دیگري آب ميخورد.
محمد صادق کریمی

یک داستان شيرین...
ـــوپ  ـــه س ـــوی کاس ـــرد ت ـــی ب ـــرو م ـــر ف ـــقش را زودت ـــرد قاش ـــفره ، م ـــد دور ِس ـــته ان ـــرد و زن نشس م
ـــت  ـــک اس ـــی نم ـــرش ب ـــتپخت همس ـــه دس ـــد ک ـــر میفهم ـــذا را و زودت ـــم غ ـــد طع ـــر میچش و زودت
ـــد  ـــردش بخوان ـــای م ـــم ه ـــپزی اش را از چش ـــد آش ـــر تایی ـــا ُمه ـــه او ت ـــه ب ـــم دوخت ـــا زن چش و ام
 و مـــرد کـــه قاعـــده را خـــوب بلـــد اســـت ، لبخنـــدی میزنـــد و مـــی گویـــد : »چقـــدر تشـــنه ام«
زن بـــی معطلـــی بلنـــد میشـــود و بـــرای رســـاندن لیوانـــی آب بـــه آشـــپزخانه میـــرود . ســـوراخ 
هـــای نمکـــدان ســـر ِ ســـفره بســـته اســـت و بـــه زحمـــت بـــاز مـــی شـــوند و تـــا رســـیدن ِ آب 
 فقـــط بـــه انـــدازه پاشـــیدن ِ نمـــک تـــوی کاســـه زن فرصـــت هســـت بـــرای مـــرد..........

زن بـــا لیوانـــی آب و لبخنـــدی روی صـــورت برمیگـــردد و مـــی نشـــیند . مـــرد تشـــکر مـــی کنـــد ، صدایـــش 
ـــو  ـــد از روی دســـتای ت ـــد : »مـــی دونســـتی کتـــاب هـــای آشـــپزی رو بای را صـــاف مـــی کنـــد و مـــی گوی
 بنویســـن؟"و ســـوپ بـــی نمکـــش را مـــی خورد ؛ بـــا رضایت...و زن ســـوپ با نمکـــش را میخورد ؛ بـــا لبخند...

میدونید این زن خوشبخت کیه؟ برگرفته از خاطرات همسر امام خمینی!

بــا توجــه بــه تیتــر یــک ســایت خبــری بــا عنــوان »النــاز شاکردوســت در میــان گل هــا 
هوشــمند  جســت وجوگرهای  در  پیــش  وقــت  چنــد  کــه  عکــس«   + می کــرد  چــه 
 خبــری در صــدر اخبــار قــرار گرفتــه بــود، در آینــده بایــد شــاهد چــه تیترهایــی باشــیم؟
ــاپ ــد؟ + فتوش ــه می کردن ــا چ ــت درخت ه ــروف پش ــری زن مع ــوب و مج ــرد محب ــر م ــف( بازیگ  ال
ــرد؟ ــه می ک ــا چ ــی الی بوته ه ــواده خال ــابه خان ــه نوش ــک شیش ــا ی ــروف ب ــون مع ــده کامی  ب( رانن

ــاکالم  ــکوک زیب ــط مش ــای رواب ــرد؟ + افش ــه می ک ــالن چ ــار مغی ــان خ ــاکالم در می ــان: زیب ج( کیه
 بــا خــار مغیــالن/ مغیــالن: شــکایت می کنــم. زیبــاکالم مگــر خــودش خــار، مــادر نــدارد؟
ــه  ــا چ ــان گل ه ــام در می ــت نظ ــخیص مصلح ــس تش ــنجانی رئی ــمی رفس ــت ا... هاش ــان: آی د( آرم

می کــرد؟ او کــه خــودش گل بــود.
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 ِ ــِم اهللَّ ــْن َکاَن بَِقْس ــاً َم ــاِس َعْیش ــَأ النَّ إَِن أَْهَن
َراِضیــا. عیــون الحکــم ،ص ۱4۳

 گواراتریــن زندگــی را کســی دارد کــه بــه 
ــد. ــی باش ــرده راض ــش ک ــد روزی ــه خداون آنچ

صدای هم دانشگاهی

و  نظــرات  میتوانیــد  شــما  ســتون  ایــن  در 
ــراط،  ــریه ص ــه نش ــبت ب ــود را نس ــادات خ انتق
ــی  ــی و آموزش ــائل صنف ــجویی، مس ــیج دانش بس
ــک 660004360  ــماره پیام ــه ش ــگاه و ... ب دانش

ــد. ــر یاب ــا نش ــد ت ــال نمایی ارس
در ایــن ســه ماهــی  کــه شــما 
حضــور  دانشــگاه  در  دانشــجویان 
نداشــتید اتفــاق خاصــی نیافتــاده جز 
اینکــه حفاظــت فیزیکــی دانشــگاه از 
حراســت دانشــگاه قابــل تشــخیص تر 
شــده... در همیــن خصــوص خاطــره 
ــش  ــه گفتن ــید ک ــم رس ــه ذهن ای ب

ــت... ــف نیس ــی از لط خال
نمیــاد  یادتــون  شــما  هــا  بچــه 
ــازه مــی  ــود یــا ۲، بنــده ت ســال ۱ ب
رفتــم  ســربازی...  بــرم  خواســتم 
فرســتادم،  مدارکمــو   ۱۰+ پلیــس 
رســیداش را گرفتــم، بعــده دو هفتــه 
ــا  ــوزش کج ــه آم ــد ک ــخص ش مش
ــادگان  ــودم پ ــاده ب ــه افت ــادم. بل افت
آموزشــی، فرهنگــی کمیتــه در نازلــو 
ــود  کــه در کل کشــور یــک شــعبه ب
ــری شــهر چــی  ــم در ۱۳ کیلومت اون
ــا هــزار مصیبــت از بنــدر  چســت... ب
ــدل ۲۰۰۰  ــر م ــه قاط ــا ی ــاس ب عب
ــا  ــرودگاه رســوندم و ب ــه ف ــو ب خودم
  ۲۵-A ــوف ــب توپول ــد اس ــک فرون ی
پیتیکو-پیتیکــو  بعــد از ۶ شــبانه 
ــودم  ــو رســیدم... دو دل ب ــه نازل روزب
ــا از اون  ــروم ی ــن ســر در ب ــه از ای ک
ــم ســوال  ــا وفای از اســب ب یکی... 
کــردم کــه او بــا یــک شــیحه بســیار 
ســنگین راه را برایم نشــان داد. دم در 

ــل  ــاورم داخ ــتند بی ــبم را نگذاش اس
بفرمــا  داری  تــردد  گفتنــد:کارت 
ــم  ــن ه ــا.. .م ــاده لطف ــه... پی ــر ن اگ
انداختم،درآمدم)ســالدیم چــخ دیــم(

گفتــم باشــه... آخــه نمــی دونیــد کــه 
ــدم. ــی دی ــن چ م

ــدال افتخــار  ــه ی ماموراشــون م هم
داشــتند... فکــر کنــم دوره هــای 
ــو  ــون من ــد چ ــده بودن ــی دی چریک
ــه  ــتباه گرفت ــگ اش ــرگ و پلن ــا گ ب
درجــه  یشــان  همــه  بــودن... 
ــودم  ــش خ ــتند... پی ــاری داش تیمس
ــوری  ــه چج ــه ۳۰سالش ــم اینک گفت
تیمســار شــده حــاال اونــا بــه کنــار... 
یکیشــون بــود کــه زیــر درجــه هاش 
خــط هــای فراوانــی داشــت... ســوال 
کــردم چــرا ایشــون  خطــاش از شــما 
بیشــتره کــه پاســخ شــنیدم: ایشــون 

عــالوه بــر کار فیزیکــی، بــه پژوهــش 
فرهنــگ هــم مشــغول هســتند... وی 
افــزود بانــی ایــن لبــاس هایــی کــه 
بــر تــن داریــم همیــن شــخص مــی 

ــد... باش
ــکان  ــه پی ــه دون ــه ی ــن خوب حــاال ای
ــان،  ــش روب ــه به ــود ک ــدل ۵۷ ب م
یــه آژیــر و چراغهــای رنــگ افشــان 
داشــتند  بودنــد...  بســته  بــزرگ 
ــار  ــت. از تیمس ــد ماموری ــی رفتن م
ــت  ــا ماموری ــه دارن کج ــیدم ک پرس
میرونــد  دارن  کــه  میروند...گفــت 
ــد،  ــو ســلف میــل کنن نهارشــان را ت
ــد  ــخ آم ــان ...پاس ــر کش ــم آژی گفت

آری...
برگردیــم بــه زمــان حــال... بچــه هــا 
ــود  ــی ب ــا اتفاقات ــن این ــب نکنی تعج
کــه چندیــن ســال پیــش اتفــاق 
افتــاده بــود و مربــوط بــه حــاال 
حــب  دوران  دوران،  االن  نیســت... 
نقــی مچکریــم هســت، اینهــا خیلــی 
وقــت پیــش اتفــاق افتــاده انــد، االن 
ــتش... ــل هس ــز گل و بلب ــه چی هم
ــکلی  ــی مش ــت فیزیک ــا حفاظ ــا ب م
شــده  نازلــو  االن  نداریم...تــازه 
دانشــگاه، اون زمــون پــادگان بــود. از 

ــی!!! ــس چ ــاده... پ ــرمونم زی س

علی صادقی
چه  خبر از دانشگاه...!

تــرم  دانشــجوی  جــوان  پســر 
ــر  ــرات برت هشــت دانشــگاه و از نف
قوانیــن  طبــق  و  اســت  کالس 
ــدون  ــد ب ــی توان ــی م ــوزش عال آم
کارشناســی  مقطــع  در  کنکــور 
ــام  ارشــد دانشــگاه ارومیــه ثبــت ن
ــد،در  ــل ده ــه تحصی ــرده و ادام ک
مدیرگروهشــان  بــا  بــاره  ایــن 
مشــورت کــرده اســت و او نیــز 
بــر ایــن حــق قانونــی پســر جــوان 
صحــه گذاشــته،با مراجعــه بــه 
حتــی  دانشــگاه  آمــوزش  اداره 
فــرم هــای الزم را بــرای ثبــت نــام 
ــد.و  ــی کن ــر م ــرایط پ ــراز ش و اح
اینقــدر مطمئــن بــوده کــه کنکــور 
ــه  ــاد جــدی نمــی گیرد)ورتب را زی
خوبــی هــم نمــی آورد(البتــه دلیل 
دیگــری هــم دارد،پســر جــوان کار 

ــد. ــی کن ــم م ه

مقابـل  »وجـدان«  و  »قانـون« 
! هم

ــوان  ــر ج ــاه پس ــرداد م ــل م اوای
بــرای پیگیــری کارهــای ثبــت نــام 
راهــی اداره آمــوزش دانشــگاه مــی 
ــدا  ــه را پی ــناس مربوط شود،کارش
مــی کند،امــا در کمــال تعجــب 
ــی  ــی م ــر از قانون ــناس خب کارش
ــط  ــد روز پیش!توس ــه چن ــد ک ده
دانشــگاه ســربرآورده و در نتیجــه او 
ــی خــود  ــد از حــق قانون نمــی توان
اســتفاده کند،کمــی بــا کارشــناس 
ــه  ــون نتیج ــد وچ ــی کن ــث م بح
معــاون  گیردو،ســراغ  نمــی 
ــد  ــی رود.بع ــگاه م ــی دانش آموزش
ــای  ــا معاون،آق ــئله ب ــرح مس از ط
دکتر،معــاون آموزشــی دانشــگاه 
ــه  ــی اش صح ــق قانون ــر ح ــز ب نی
ــه کارشــناس مــی  مــی گــذارد و ب

ــد! ــی اش کنن ــد راهنمای گوی
پســر جــوان حســب قــول و توصیه 
معــاون آموزشــی دوبــاره ســراغ 
ــن  ــا ای ــی رود ام ــناس)ها( م کارش
ــو و  ــی هزارت ــم در بروکراس ــار ه ب
ــن  ــت آموزشــی از ای مخــوف معاون
ــناس و از  ــه آن کارش ــناس ب کارش
ــه آن اتــاق در نهایــت  ایــن اتــاق ب
اســتداللی غیــر منطقــی تــر از 
قبــل تحویلــش مــی دهند:»چــون 
ــه  ــد نفر!دیگــر را ب ــو چن ــل از ت قب
ــت  ــد واهی(ثب ــن دلیل)بخوانی همی
ــام  ــت ن ــو را ثب ــر ت ــام نکردیم،اگ ن
کنــم »وجدانــم« ناراحــت مــی 

ــود!!!« ش

رئيس وارد قضيه ميشود!
جــوان  پســر  کــه  حالــی  در 
ناامیدانــه بــه طــرف دانشــکده مــی 
ــی  ــی را م ــفید رنگ ــژوی س رود،پ
بینــد کــه حامــل رئیــس دانشــگاه 
کســی  مثــل  هیجــان  اســت،با 
ــده  ــش را دی ــته ی نجات ــه فرش ک
ــی  ــی گیرد،م ــین را م ــوی ماش جل
ــاز دانشــگاه  ــد دانشــجوی ممت گوی
اســت و چنــد روز مانــده بــه ثبــت 
ــده  ــون درآم ــبیه قان ــزی ش نام،چی
ــد  ــی گوی ــا وجــدان!و م ــه ب آمیخت
ــه  ــگاه ارومی ــد در دانش ــی توان نم
دهد،رئیــس  تحصیــل  ادامــه 
دانشــگاه در جــواب مــی گویــد 
درخواســتش را بنویســد و تحویــل 
دفتــر ریاســت دهــد و پســر جــوان 

ــد. ــی کن ــن م ــز چنی نی

ـــت»تدبير«  ـــه ی سرانگش ضرب
ترکيـــدن  و  همـــان 

! ن همـــا » ميد ا « ب حبا
رئیــس  دفتــر  بعــد  روز  چنــد 
ــدام  ــتور اق ــد دس ــی ده ــالع م اط
توســط  درخواســتش  روی  الزم 
و  شــده  داده  دانشــگاه  رئیــس 
ــاون  ــرای مع ــیون ب ــط اتوماس توس
ــده  ــال ش ــگاه ارس ــی دانش آموزش
و تکــه کاغــذ کوچکــی حــاوی 
شــماره نامــه بــه پســر جــوان مــی 
دهنــد و مــی گوینــد بــرود و از 

ــد. ــری کن ــس پیگی ــر رئی دفت
پســر جــوان وارد اتــاق معــاون 
آموزشــی دانشــگاه مــی شــود و 
ــی  ــالم م ــد و س ــی ده ــالم م س
ــر  شــنود،اما مثــل اینکــه اوضــاع ب
وفــق مــرا نیســت،ابروهای در هــم 
کشــیده ی معــاون دانشــگاه دلهــره 
مــی  ایجــاد  او  در  عجیبــی  ی 
کند،دوبــاره از ســیر تــا پیــاز قضیــه 
ــار  ــن ب ــد و ای ــی کن ــف م را تعری
انــگار نــه انــگار کــه همیــن آقــای 
معــاون دفعــه قبــل خــود بــر حــق 
ــته  ــه گذاش ــجو صح ــی دانش قانون
ــته  ــانش خواس ــود و از کارشناس ب
کننــد!،  راهنمایــی  را  او  اســت 
ــود،گویا  ــی ش ــه م ــر قضی کاًل منک
ــه مقاومــت  ــز تصمیــم ب ایشــان نی
سرســختانه ای در برابــر قانــون بــه 
ــر  ــه اند!پس ــان گرفت ــع وجدانش نف
جــوان آخریــن بــرگ امیدش،همان 
ــز  ــک را روی می ــذ کوچ ــه کاغ تک
آقــای معــاون مــی گــذارد بــه ایــن 
ــه  ــس افاق ــتور رئی ــه دس ــد ک امی
کند،امــا آقــای معــاون بــا بــی 
اعتنایــی کامــل و بــدون اینکــه  

حتــی در سیســتم نگاهــی بــه 
ــس  ــتور رئی ــه و دس ــوای نام محت
ــه  ــت ضرب ــوک انگش ــا ن ــد، ب بکنن
ای بــه کاغــذ زده و آن را پــرت 
ــان و  ــه هم ــن ضرب ــد،و ای ــی کن م
ــاب امیدهــای جــوان  ترکیــدن حب
همان!پســر جــوان بــدون هیــچ 
ــاون  ــاق مع ــری از ات ــب دیگ مطل

ــود. ــی ش ــارج م خ

و در آخر...
پســر جــوان چنــد روز پیــش بدون 
ــیه و  ــچ حاش ــدون هی ــور و ب کنک
ــز ثبــت  زحمتــی در دانشــگاه تبری

نــام کــرد.
ظاهــرا دلیــل دانشــگاه بــرای عــدم 
شــورای  ی  مصوبــه  نــام  ثبــت 
آموزشــی دانشــگاه بــوده کــه علــی 
ــتی  ــن باالدس ــح قوانی ــم تصری رغ
بــدون  نــام  ثبــت  در  وزارتــی 
نفــر  برتر)ســه  نفــرات  کنکــور 
اول(،در تقابلــی آشــکار بــا ایــن 
ــر اول کالس را از  ــا نف ــن تنه قوانی
ایــن حــق بهــره منــد مــی کند،امــا 
در کل ســواالت زیــر را مــی تــوان 

ــرد: ــرح ک مط
۱.سیســتم پیچیــده ی بروکراســی 
معاونــت آموزشــی بــر همــه ی 
دانشــجویانی کــه حداقــل یــک بــار 
ــان  ــت خ ــن هف ــه ای ــان ب گذارش
افتــاده روشــن و مبرهــن اســت 
ــی  ــن ندارد،جای ــه گفت ــازی ب و نی
ــک  ــان ی ــرای خودش ــه ب ــه هم ک
ــد  ــا مســئله جدی ــا رئیــس اند،ام پ
قانونــی اســت کــه در واقعهــی 
ــت  ــه ثب ــده ب ــد روز مان ــوق چن ف
ــی آورد و  ــر م ــام دانشــجو ســر ب ن
ــتی  ــی کند!براس ــق م ــق را ناح ح
ــه  ــت ک ــی اس ــه قانون ــن چگون ای
ممتــاز هــای دانشــگاه را دودســتی 
ــی  ــر م ــگاههای دیگ ــم دانش تقدی

ــد؟ کن
آموزشــی  محتــرم  ۲.معــاون 
دانشــگاه چــرا پیگیــری هــای الزم 
ــه  ــکل ب ــن مش ــل ای ــرای ح را ب
عمــل نیــاورده و حتــی نگاهــی بــه 
دســتور رئیــس دانشــگاه نیانداختــه 

ــد؟ ان
۳.همانگونــه کــه در متــن آمــد 
ایــن دانشــجو اولیــن و آخریــن 
مــورد نبــوده و قبل)وبعــد( از او 
نیــز مــوارد مشــابهی اتفــاق افتــاده 
ــن  ــئول چنی ــی مس ــت،چه کس اس
بــی قانونــی هــای آشــکاری اســت؟

فراری دادن مغزها از دانشگاه اروميه

حسام الدین شریف
دانشجو سالمی ها ســـــــــالم ... 

این صدای دانشجویان نازلو است ؛ در دوران حب نقی مچکریم ....
۱. از مســئولین محتــرم جهــت افزایــش n درصــدی قیمــت غذاهــا صمیمانــه 
تشــکر مــی کنــم! مخصوصــا غــذای روز پنــج شــنبه هــا کــه افزایــِش عــدد 
ــرای  ــن ب ــر از ای ــی بهت ــم راه ــان نمیکن ــت ... گم ــته اس ــی داش آووگادروی
ــی  ــد وقت ــرم باشــه! آخــه چن ــدان محت ــن دانشــجویان و کارمن ــم گرفت رژی
هســت کــه بعضــی دانشــجویان و کارمنــدان دانشــگاه مبتــال بــه مــرض چاقی 
شــده ان! بعضــی دوســتان از فــرط بــی پولــی در طــول شــبانه روز فقــط یــک 
وعــده غــذا ، رزرو کــرده و آن را در دو وعــده ی ناهــار و شــام میــل میکننــد. 
ــور  ــی ن ــور عل ــذا ، هــم ن ــی نخــوردن غ ــزار تومن ــِد جریمــه دو ه ــه ِمُت البت
شــده !!! و ان شــاء اهلل در پایــان ســال شــاهد ایــن خواهیــم بــود کــه اســکلت 
ــه  ــم ب ــرده و بتوانی ــن ک ــای جانورشناســی کل کشــور را تامی آزمایشــگاه ه
مقــام چهــارم در بیــن کل دانشــگاه هــای کشــور در تولیــد اســکلت ) البتــه 
بــه جــز ده دانشــگاه برتــر کشــور ( برســیم ؛ کــور شــود هــر آن کــه نتوانــد 

دیــد ...
ــول یکــی از  ــه ق ــد! ب ــه نیام ــوس نمــاز جمع ــه ی اول گذشــت و اتوب ۲.هفت

ــواب  ــه نمــاز جمعــه ث ــا پیــاده رفتــن ب ــا دانشــجوها ب ــوس فراهــم نمــی کنــه ت رفقــا کــه میگفــت: دانشــگاه  اتوب
بیشــتری ببرنــد! چــرا کــه در حدیثــی از پیامبــر )ص( آمــده : هــر کــس قدمــی بــه ســوی نمــاز جمعــه برمــی دارد 
بــه ازای هــر قــدم هــول و هراســی از او در روز قیامــت ریختــه میشــود. حــاال حســاب بفرماییــد مســافت کوتــاِه )!( 

نازلــو تــــــــا مصــال را ! حــب نقــی مچکریــم کــه میخواهیــد مــا را بــه زور بــه بهشــت ببریــد ...
۳. آدم اول صبــح شــنبه )۲۲ شــهریور ( گاهــي یــه چیزایــي تــو ایــن دانشــگاه کــه الهــي قربونــش بــرم مــي بینــه 

کــه میخــواد  بــرا ســالمتی مســئولینش یــه دعایــی بخونــه !!! )اونــم جوشــِن کبیــر(
ــگاه  ــود کــه اگــه نیاییــد حــذف میشــید ؛ اوِل صبحــی از خواب ــه مــا داده ب ــه خاطــر اولتیماتومــی کــه آمــوزش ب ب
زدیــم بیــرون کــه راهــی کالس شــویم ولــی در کمــال بهــت و نابــاوری هیــچ ســرویس داخلــی  نبــود !!! حــاال شــما 
حســاب اون بدبختایــی را بکنیــد کــه خوابگاهشــون بنــت الهــدی باشــه و دانشــکده شــون علــوم و بخــوان بــا پــای 
پیــاده خودشــون برســونن ســر کالســای  پــر از خالــی)!( آدم اول صبــح شــنبه از ایــن جــور خاطــره هــا هــم داشــته 

باشــه جالبــه هــا ، مگــه نـــــــه ...
حب نقی مچکريم !!! اما اين داستان همچنان ادامه دارد... 

دانشجــو ســالم...

سید

دعوت به همکاری

دانشــجویان محترمــی کــه در زمینــه هــای 
مختلــف توانمنــدی و یــا عالقــه دارنــد بــا نشــریه صــراط 
ــی،  ــای سیاس ــته ه ــد نوش ــی توانن ــد، م ــکاری کنن هم
ــب  ــری در قال ــه گ ــته، مطالب ــی، دل نوش ــی، ادب فرهنگ
ــی را  ــکالت صنف ــا مش ــگاه و ی ــالت دانش ــاب معض بازت
بــه همــراه مشــخصات شــخصی)در صــورت تمایــل( بــه 

ــد.  ــن نشــریه ارســال نماین ــه ای رایانام

را  وزیــرش  نخســت  خواســت  مــی  پادشــاهی 
کنــد... انتخــاب 

چهار اندیشمند بزرگ کشور فراخوانده شدند.
آنــان را در اتاقــی قــرار دادنــد و پادشــاه بــه آنــان گفــت 
کــه: »در اتــاق بــه روی شــما بســته خواهــد شــد و قفــل 
اتــاق، قفلــی معمولــی نیســت و بــا یــک جــدول ریاضــی 
ــل  ــدول را ح ــه آن ج ــی ک ــا زمان ــد، ت ــد ش ــاز خواه ب
نکنیــد نخواهیــد توانســت قفــل را بــاز کنیــد. اگربتوانیــد 
ــد و  ــاز کنی ــد در را ب ــی توانی ــد م ــل کنی ــئله را ح مس

بیــرون بیاییــد«...
ــه کار  ــروع ب ــه ش ــرد بالفاصل ــار م ــن از آن چه ــه ت س
ــان  ــود، آن ــده ب ــته ش ــل نوش ــدادی روی قف ــد. اع کردن
ــد. ــه کار کردن ــروع ب ــا آن اعداد،ش ــتند و ب ــداد را نوش اع
ــود! آن ســه  ــارم فقــط در گوشــه ای نشســته ب ــر چه نف
ــا چشــمان  ــه اســت. او ب ــه او دیوان ــد ک ــر کردن ــر فک نف
ــرد.  ــی ک ــود و کاری نم ــته ب ــه ای نشس ــته در گوش بس
ــت، در را  ــرف در رف ــه ط ــت، ب ــی او برخاس ــس از مدت پ

ــت!!! ــرون رف ــاز شــد و بی ــل داد،ب ه
و آن ســه تــن پیوســته مشــغول کار بودنــد. آنــان حتــی 
ندیدنــد کــه چــه اتفاقــی افتــاد کــه نفــر چهــارم از اتــاق 

ــه  ــن شــخص ب ــا ای ــه! وقتــی پادشــاه ب ــرون رفت بی
اتــاق بازگشــت، گفــت: »کار را بــس کنیــد. آزمــون پایــان 

یافتــه و مــن نخســت وزیــرم را انتخــاب کــردم.
ــاور کننــد و پرســیدند: »چــه اتفاقــی  ــان نتوانســتند ب آن
افتــاد؟ او کاری نمــی کــرد، او فقط در گوشــه ای نشســته 

بــود. او چگونــه توانســت مســئله را حــل کنــد؟«
مــرد گفــت: »مســئله ای در کار نبــود. مــن فقط نشســتم 
و نخســتین ســؤال و نکتــه ی اساســی ایــن بــود کــه آیــا 
قفــل بســته شــده بــود یــا نــه؟ کامــأ ســاکت شــدم و بــه 

خــودم گفتــم کــه از کجــا شــروع کنــم؟
ــد  ــر انســان هوشــمندی خواه ــه ه ــزی ک نخســتین چی
پرســید ایــن اســت کــه آیــا واقعــأ مســأله ای وجــود دارد؟ 
بعــد چگونــه میتــوان آن را حــل کــرد؟ اگــر ســعی کنــی 
مســئله ای را کــه وجــود نــدارد، حــل کنــی تــا بــی نهایت 
ــه قهقــرا خواهــی رفــت؛ هرگــز از آن بیــرون نخواهــی  ب
رفــت. پــس مــن فقــط رفتــم کــه ببینــم آیــا در، واقعــأ 

قفــل اســت یــا نــه و دیــدم قفــل بــاز اســت«.
قفلی که باز است، کلید نمی خواهد..!!

افسوس که این مزرعه را آب گرفته
دهقان مصیبت زده را خواب گرفته

کليد!!!
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