ماهنامه فر هنگی ،خبری  ،اجتماعی
سال سوم ،شماره  ،28آرذ ماه 1392

به نام خدا
به شما دانشجوها می گویم سنگربان این سنگر (دانشگاه ها) شمایید .مواظب باشید
خاکریزهایتان سست نشود دایم خاکریزها را ترمیم کنید .خاکریزها ،خاکریزهای
فرهنگی و فکری است .این ها را ترمیم کنید .خودسازی فکری و اخالقی و انقالبی
درونی دانشجویان یک فریضه است.
گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر 79/12/9
وقتی ماه آذر می آید ناخودآگاه یاد سه آذر اهورائی می افتی که هنوز پس از گذشت بیش از 5
دهه از شهادتشان ،جزو نامی ترین افراد باقی مانده اند .در این میان بیش از هر چیز نام دانشجو
در ذهن تکرار می شود ،و جایگاه و رسالت او.
جوان این سنگر دانشگاهی
اگر به یاد داشته باشید که دانشگاه محل انسان سازی و شما افسران
ِ
هستید ،بیش از هر چیز بر اهمیت رسالت خود واقف خواهید شد .امروز شاید نگاه دانشجو،
اعتقادش ،گفتمانش و حضورش در عرصه های مختلف علمی ،سیاسی ،اجتماعی و باالخص
فرهنگی از جایگاه و اهمیت واالیی برخوردار است.
بر همین اساس ضمن تبریک 16آذر ،روز دانشجو ،بر تمامی دانش پژوهان این مرزو بوم ،امید
داریم که هماره سنگربانی این سنگرهای خطیر و گرانسنگ را قدر دانسته و روزبه روز در تحقق
آرمان های دانشجویی کوشاتر باشید.
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گزارش :آهو ضرغامی
کارشناس روابط عمومی معاونت

به کوشش انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه و با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مراسم افتتاحیه
دفتر انجمن اسالمی با حضور دکتر پیوندی رئیس دانشگاه ،حجت االسالم و المسلین عبدالجباری مسئول دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر رمضانخانی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر رحمتی
رودسری معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ،دکتر مومنی رئیس حراست دانشگاه و جمع دیگری از مسئولین و
مدیران دانشگاه در تاریخ سه شنبه  14آبان ماه برگزار گردید.
در ابتدای این مراسم مهرانی دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه ضمن عرض تسلیت به مناسبت ماه محرم
الحرام گفت :جا دارد که در ابتدا از زحمات دکتر پیوندی و دکتر رمضانخانی که در بازسازی و تجهیز کردن این دفتر
از هیچ کمکی دریغ نکردند صمیمانه تشکر و قدردانی کنم .مهرانی همچنین در ادامه به شرح فعالیت های انجمن
اسالمی که در آینده برگزار خواهد شد ،پرداخت.
در ادامه این مراسم دکتر پیوندی ضمن تسلیت ایام تعزیت اظهار داشت :خوشحالم که در خدمت شما دانشجویان
عزیز هستم و این باعث افتخار است .وی گفت :پایه و نهاد انجمن اسالمی پیش از انقالب گذاشته شده و بعد
از آن هم در جهت حفظ و استحکام نظام فعالیت کرده است .دکتر پیوندی خاطر نشان کرد :دانشگاه ابعاد زیاد
پژوهشی ،بهداشتی ،فرهنگی و ...دارد اما مسائل سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی از اهمیت باالیی برخوردار است ،چرا
که باعث پویا شدن محیط دانشگاه می شود و در این میان دانشجویان مهم ترین بازوهای آن هستند ،به همین
سبب خوشحال می شویم که دانشجویان در این زمینه ها فعالیت داشته باشند .وی گفت :بنده همیشه گفته ام
که دانشگاه محل کار سیاسی است ولی محل سیاسی کاری نیست بلکه محل انتقاد و ارائه راهکار و پیشنهاد است.
امیدواریم که در این مدت در جهت اهداف نظام و منویات مقام معظم رهبری گام برداریم .رئیس دانشگاه در بخش
دیگری از سخنان خود بیان نمود :در دانشگاه باید به همه تشکل ها و کانون ها بها و قدرت دهیم چرا که بعد از 24
خرداد ماه فضا و گفتمان جدیدی ایجاد شد که باید همه با حفظ اصول انقالب و خط قرمز ها به خواست اکثریت
احترام بگذاریم .وی همچنین افزود :سالیق مختلف در دانشگاه خطرناک نیست ،بلکه منجر به بالندگی دانشگاه می
شود .دکتر پیوندی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد :اگر در چهارچوب حرکت کنیم ،سعه صدر داشته
باشیم می توانیم با رفاقت و همدلی کار کنیم .پل حرکتی ما انجمن اسالمی ،تشکل ها و کانون هاست به همین خاطر
باید با سعه صدر و گفتمان اسالمی سعی کنیم این مسیر را هموار کنیم و در این میان دانشجویان باید در کارهای
مدیریتی و فنی به ما کمک کنند تا بتوانیم با امکانات موجود بهتر تصمیم گیری کنیم .رئیس دانشگاه همچنین
خاطر نشان کرد :ما در دانشگاه چشمه زاللی همچون دانشجویان ،کارمندان ،مدیران ،اعضای هیأت علمی و ...را داریم
که هر کدام می توانند حماسه ای را برای رسیدن به هدف دانشگاه ایجاد کنند .ما هم به هر طریقی که بتوانیم به
این عزیزان کمک می کنیم .وی گفت :باید یاد بگیریم که سعه صدر داشته باشیم و با یکدیگر ارتباط کالمی داشته
باشیم چرا که با ارتباط کالمی بسیاری از سوء تفاهم ها حل می شود و دانشگاه محیط مناسبی است که این کارها را
تمرین کنیم و ما هم در این میان وظیفه داریم این فضای همدلی و صداقت را برای شما فراهم کنیم .دکتر پیوندی
در خاتمه سخنان خود بیان نمود :در بحث بسیج ،انجمن اسالمی و کانون ها باید فراگیرتر کار کنیم و در این میان
باید چهارچوب هایمان یکی ،اما سالیقمان مختلف باشد .به دانشجویان بیشتر فرصت بدهیم چرا که محیط دانشگاه
یک محیط دوستانه است و امیدوارم که روزهای خوبی را با یکدیگر و در کنار هم داشته باشیم.
در ادامه این مراسم دکتر رمضانخانی اظهار داشت :از سال  1353که در کنار دانشجوها بودم به غیر از ادب و خالقیت
چیز دیگری از این دوستان ندیدم و احساسم این است که باید برای این صالحیت و شایستگی ها هزینه کنیم چرا
که دانشجویان سرمایه های آینده هستند .وی در خاتمه سخنان خود بیان نمود :امیدوارم که خداوند کمک کند تا
بتوانیم پاسخ گوی تعهد و صداقت دانشجویان عزیز باشیم و در این ایام عزیز از مکتب امام حسین(ع) درس بیاموزیم.
در بخش دیگری از این مراسم حجت اسالم والمسلمین عبدالجباری بیان نمود :افتتاح اتاق رحمت و برکت را تبریک
می گویم و از کسانی که کمک کردند و این امکانات را برای دانشجویان فراهم کردند که دانشجویان با آسایش و
آرامش به کارهای فرهنگی خودشان بپردازند تشکر می کنم .وی گفت :از آن جایی که همگی ما شیعه هستیم باید
حرکت ها و اهدافمان با یکدیگر هماهنگ باشد و در این مسیر بادقت گام برداریم .مسئول دفتر نهاد رهبری در خاتمه
گفت :همگی باید فراگیر کار کنیم و در خدمت همه افراد جامعه باشیم.
در خاتمه این نشست دکتر رحمتی رودسری ،ضمن یادآوری دوران
دانشجویی خود اظهار داشت :معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از
هیچ کمک و حمایتی برای دانشجویان انجمن اسالمی دانشگاه دریغ
نمی کند.
الزم به ذکر است اتاق انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه(تأسیس
 )1342در طبقه سوم ساختمان شماره دو ستاد تجهیز و راه اندازی
مجدد گردیده است.

اشاره :رزومه اش راکه در دست می گیری و
ورق می زنی نکات جالب و تعجب برانگیز زیادی
در آن می بینی! هر لحظه چشمانت گرد تر و
ابروانت باالتر می رود وقتی می خوانی :شش
اختراع ثبت شده در سازمان ثبت اختراعات
آمریکا دارد 28 ،اختراع در ایران؛ سه بار
پژوهشگر برتر دانشکده و سه بار پژوهشگر برتر
دانشگاه شده!  11مقاله در ژورنال های مختلف
خارجی چاپ کرده 12 ،مقاله در کنگره های
بین المللی ارایه داده؛ دو کتاب در دست ترجمه
دارد و عناوینی چون«:دانشجوی نخبه مخترع»،
«دانشجوی نمونه دانشکده» «،دانشجوی نمونه
دانشگاه» و ...باز برمی گردی به صفحه نخست و
اسمش را می خوانی :امیر هاشم شهیدی بنجار،
متولد  1367کرمان که به تازگی فارغ التحصیل
شده .خودش را که می بینی حسابی شیفته ی
ادب و شخصیت اش می شوی .راستی! تنیس
هم خوب بازی می کند.
کاری از :آهو ضرغامی ،حامد اسدیان ،سمانه ضرغام
و مسعود آقائی

• چرا رشته دندانپزشکی را انتخاب کردید؟
پاسخ این سوال چندین بعد داره .اما واقعاً عالقه اولین
و پررنگ ترین بُعدش بوده و هست .به ویژه وقتی وارد
کلینیک شدم و به معنای واقعی ادغام علم وهنر (Art
 )& Scienceرا علم دندانپزشکی دیدم.
• نقطه شروع اختراعات شما کجاست؟
(با خنده) چرا این قدر زود پریدید به این سئوال؟!
هنوز که صحبت ما گرم نشده و فنجان چای ما داغ
داغ هست!
• شاید به این دلیل که یکی از نقاط مهم رزومه
شما تعداد اختراعاتتان است.
سوم دبیرستان بودم یعنی سال  1383که اولین ایده
به ذهنم رسید .کیسه هوای زلزله .که اتفاقاً با استقبال
و حمایتی که از طرف پدرم مواجه شدم ،تونستم اون
رو به صورت اختراع ثبت کنم و اتفاقاً در همان سال در
یک کنگره بین المللی مقاله ام به صورت سخنرانی ارائه
شد و سال بعد از اون هم در یک ژورنال آمریکایی این
ایده به چاپ رسید .برای یک دانش آموز دبیرستانی،
شروع زیبا ،انگیزه بخش و حتی غیر قابل باوری بود.
یادش به خیر.
•چه طور ایده یک اختراع به ذهن تان می
رسد؟
قبل از اینکه این سئوال شما رو پاسخ بدم ،باید یه نکته
مهم رو بگم .اون هم این که اختراع و پروسه اختراع،
قبل از این که به دید پژوهش بهش نگاه بشه ،باید بهش
عالقه مند بود و  Senseاختراع داشت .مثل موسیقی یا
مثل شعر سرودن یا حتی مثل استاد بودن! منظورم اینه
مثل شعر گفتن باید ایده اختراع ناگهانی به ذهن خطور
کنه و اختراع واقعی اون ایده ای نیست که شما با فکر
بهش رسیده باشین ،بلکه ایده ای است که ناگهانی به
ذهنتون رسیده باشه اما بعد از اون ،آگاهانه این ایده رو
پرورش داده باشین تا پختگی و لیاقت ثبت به صورت
اختراع رو کسب کنه .بدین معنی که اگر کسی به دید
و نیت اختراع کردن بیاد سمت اختراع کردن ،هیچ وقت
به نقطه اوج نخواهد رسید .اختراع قبل از این که نوعی
پژوهش برای فرد حساب بشه ،باید در عالقه و در ذات
طرف باشه ،وگرنه موفق نخواهد بود و یا در کوتاه مدت
به موفقیت های مقطعی دست پیدا خواهد کرد.
•توی مثال هاتون گفتید مثل استاد شدن یا
مثل موسیقی؟ این یعنی چی؟
ماشاا ...بزنم به این فنجان داغ حواستون خوب جمع
هست و راه گریزی از حرف هایی که می زنیم نیست!
•حاال واقع ًا چه شباهتی قضیه اختراع کردن با
این موضوعات داشت؟

بسیاری از اساتید دانشگاه هستن که علم بسیار مناسبی
دارن اما نمی تونن استاد خوبی سر کالس باشن .چون
استاد موفق بودن یک حس ذاتی و  Senseالزم داره
و صرفاً به سواد طرف نیست .و یا حتی بالعکس ،بعضی
اساتید هستن با این که اطالعات بسیار جامعی ندارن،
اما قدرت بیان و  Senseاستادی باالیی دارن و مطالب
رو هر چند در سطحی نه چندان پیشرفته ،اما بسیار
خوب به دانشجویان منتقل می کنن و آدم از این که
سر کالس این اساتید بشینه واقعاً احساس لذت می
کنه .البته دسته سومی از اساتید هستن که هم علم
باال و هم  Senseتدریس رو دارن که مسلماً بسیاری
از اساتید عزیز دانشگاه ما از این دسته سوم هستن که
جای داره واقعاً ازشون به عنوان یک دوست کوچک و
دوستدار بزرگ تشکر کنم .از بحث اختراع دور نشیم،
خالصه این که اختراع کردن نیاز به  Senceداره و اگر
آدم تصمیم بگیره که مث ً
ال اآلن من می خوام چند روز
بشینم و تمرکز کنم تا یک ایده خوب در حد اختراع به
ذهنم برسه ،هیچ وقت یک ایده درجه یک به ذهنش
نخواهد رسید .مثل شعر سرودن که باید ناگهانی به
ذهن برسه و روی کاغذ آورده بشه ،نه این که از همان
اول با فکر سروده بشه .در نهایت این که به اختراع نباید
به دید پژوهش و هدف نگریسته بشه .اگرچه متأسفانه
این دید اآلن در همه مراکز علمی کشور پر رنگ هست.
اما اختراع واقعی و مخترع موفق(در دراز مدت) کسی
است که از روی عالقه و  Senseبه ایده ها بنگره نه
به صرف پژوهش ،اگرچه بعد ها مزایای پژوهشی هم
متعاقباً خواهد داشت
• چه قدر بابت ایده های اختراعاتتان حمایت
شده اید؟
این سئوال شما بسیار کلی است .چون حمایت انواع
متعددی داره .از همان روز اول که پدرم ذوق منو
هرچند با یک ایده بسیار خام تائید و پشتیبانی کرد ،تا
امروز که دانشگاه هزینه  6مورد ثبت اختراع در آمریکا
رو متقبل شده ،همه این ها نوعی حمایت از ابعاد
مختلف است .این جا واقعاً جا داره از چند نفر تشکر
ویژه کنم .اول پدر و مادرم که من رو از نظر ذهنی
همیشه تائید و حمایت کردن و همین طور برادر عزیزم
که همیشه در پرورش ایده های خام اختراع من رو از
نظر فنی و علمی بسیار کمک کرده .به صورت بسیار
ویژه از استاد عزیزم پروفسور مسعود یغمایی تشکر
کنم که در این چند سال همچون پدرم منو دوست
داشتن و از همه ابعاد حمایتم کردن ،ایشان بسیار بسیار
انسان پاک ،شریف و خوش قلبی هستن که از پیشرفت
اطرافیان لذت می برن و حمایت می کنن .نهایتاً تشکر

از مسئولین دانشگاه هم که جای ویژه خود رو دارن
که من رو به معنای واقعی بیش از اعتبار یک دانشجو
حمایت مادی و معنوی کردن و به چشم محقق به من
نگریستن ،مستقل از مقطعی که در اون بودم.
•شما در دو دوره پیاپی به عنوان پژوهشگر
برتر شناخته شدید ،کمی برایمان توضیح
می دهید؟
انشاا ...اگر خدا بخواد امسال هم پژوهشگر برتر دانشگاه
بشم ،چون تا سه نشه بازی نشه! اما از شوخی گذشته،
اینجاست که ثمره حمایت اساتید دانشکده و مسئولین
دانشگاه بروز می کنه و یک دانشجوی ساده و کوچک،
می تونه برای سه سال پیاپی پژوهشگر برتر دانشگاه
بشه و سه سال این تداوم رو حفظ کنه .زیرا گاهی
ماندن بسیار سخت تر از بودن است .امید دارم که
امسال به عنوان دانشجوی نمونه کشوری نیز انتخاب
بشم تا حاصل اون ،یعنی لبخند روی لب های اساتیدم،
کوچک ترین سپاسی باشه از طرف این دانشجوی
کوچکشان به پاس محبت ها و حمایت هایشان.
•کدام اختراعتان را بیشتر دوست دارید؟
من ک ً
ال به پرورش ایده های خام و کامل کردن اون ها
برای رسیدن به درجه اختراع عالقه خاصی دارم .اختراع
بیشتر یک سرگرمی ،عالقه و لذت در اوقات فراغت من
است ،اگرچه از طریق همین  28اختراعی که در ایران
تا کنون ثبت کردم ،در طرح های پژوهشی زیادی
فعالیت داشتم که ماحصل آن  14مورد ارائه مقاالت در
کنگره های بین المللی 4 ،مورد ارائه مقاالت در کنگره
های ملی و  11مورد مقاالت ژورنال های خارجی
هست .اما باز هم تأکید می کنم که اختراع
اگر به دید پژوهش به اون نگریسته بشه ،در
دراز مدت به بن بست خواهد خورد .بلکه باید
از روی عالقه و بدون استفاده ابزاری کردن در
پژوهش از کلمه دهان پر کن «اختراع» باشه.
اگرچه رسیدن به مزایای ثبت اختراع به شرط
عالقه مندی فرد در ایده پردازی ،منافاتی با
قضیه مذکور نداره .صحبت سر این است که
چشم ها را باید شست...
•چه شد که اختراعاتتان را بین المللی
کردید؟
سال  1389در بنیاد ملی نخبگان با وکیلی
آشنا شدم که از دانشگاه هارواد فارغ التحصیل
شده بود و مدت کوتاهی به ایران برای انتخاب
همسر اومده بود تا دوباره برگرده! وی نیز به
بنده عنایت ویژه ای داشتن و پیشنهاد دادن
که اگر اسپانسر برای هزینه های اختراع بتوانی
پیدا کنی ،من اختراعات ایران تو رو در آمریکا
ثبت می کنم .این بود که با رایزنی که با
مسئولین دانشگاه و دانشکده صورت گرفت،
پس از مدتی پیگیری تونستیم رضایت اون ها
را جهت تأمین اعتبار کسب کنیم .اما از اون جا
که پروسه ثبت اختراع هزینه بسیار سنگینی
داره و حداقل حدود دو سال پرونده آن در
سازمان ثبت اختراعات آمریکا ()USPTO
نیاز به پیگیری مداوم داره ،با نظر مسئولین
دانشگاه به ثبت  6مورد بسنده شد.
•جالب است! بسیاری از اساتید فقط
یک یا حداکثر دو مورد اختراع
توانسته اند ثبت کنند .آن وقت شما
هنوز هم عطش ثبت دارید؟
عطشی که از روی عالقه باشه سیراب نمی
شه .عالقه و عشق ،راه بن بست رو باز و حتی

نامتناهی می کنه ،در هر زمینه ای که باشه .اختراع
هم از این مقوله مستثنی نیست .هدف من استفاده
از مزایای اختراع همانند تجاری سازی ،کسب درآمد،
کسب اعتبار و عناوین پژوهشی و  ...نیست ،اگرچه
امکان رسیدن به اون ها هم متعاقباً باشه اما وقتی این
ها تبدیل به هدف نشه و شما مسیر رو به علت عالقه
ای که در پیمودن خود مسیر دارین ،طی می کنین،
مسیر شما نامتناهی و بسیار زیبا تر می شه .مسیری
که حتی قب ً
ال بن بست و غیر ممکن بوده .شاید قضیه
اختراعات من هم همین جور باشه.
•به نظر شما چه مشکالت و موانعی بر سر راه
یک مخترع است؟
بیایید در کنار این فنجان داغ و زیبا ،فقط زیبایی ها
را ببینیم و فقط از زیبایی ها بشنویم و از مشکالت
سخنی به میان نیاوریم.
•شما به زبان انگلیسی هم مسلطید ...یادگیری
را از چه سنی آغاز کردید و چه طور شد که
جذب آن شدید؟
کالس زبان را به صورت جدی و منظم از مهد کودک
شروع کردم و در دوران دبستان ادامه دادم تا تونستم
نهایتاً در دوران راهنمایی مدرک Advanced
Diplomaرو از کانون زبان ایران بگیرم و به عبارتی
آخرین  Levelممکن کانون زبان ایران رو هم پاس
کنم .یادم هست همواره از هم کالسی های زبان
حداقل هفت هشت سال کوچکتر بودم و همیشه منو از
باال نگاه می کردن!
•در جشنواره های

علمی در سطح ملی و بین المللی چه رتبه
هایی را کسب کردید؟
سه مورد از اختراعاتم در سه جشنواره مقام اول کشوری
رو کسب کرد .اختراعی تحت عنوان «پنس جراحی با
قابلیت هدایت سوزن بخیه» در جشنواره ملی ایده های
برتر بین  5221ایده رقابت کننده ،به عنوان ایده برتر
جشنواره انتخاب شد .همین اختراع در جشنواره بین
المللی اختراعات بنیاد ملی نخبگان ()2012 Finex
نیز به عنوان اختراع منتخب هیأت داوری انتخاب شد.
سال بعد نیز اختراع دیگری تحت عنوان «اپلیکاتور
رول پنبه دندانپزشکی» در همین جشنواره بین المللی
( )2013 Finexمجددا ً موفق به کسب عنوان اختراع
منتخب شد.
•آیا ورزش کردن ،در پیشبرد اهداف شما
موثر بوده؟
ً
این سئوالی با پاسخ واضح هست که صرفا نیاز به تائید
داره ،نه پاسخ .بیایین به ورزش محدودش نکنیم.
همواره اگر بتوان ابعاد مختلف وجودی خود را همگام و
همزمان پرورش داد و پیش برد ،نه تنها لذت از زندگی
بسیار فراتر می ره ،بلکه در هر بعد از وجود خودتان،
نسبت به زمانی که صرفاً به همان بعد به صورت تک
بعدی بپردازین ،بسیار بهتر می تونین پیشرفت کنین.
اکثر افراد موفق تاریخ ،افرادی هستن که چند بعدی
بودن ،اگرچه یک بعد اون ها بیشتر نمود اجتماعی پیدا
کرده و موجب شهرت اون ها شده .انشتین ویولونیست
قهاری بوده که هر زمان در فیزیک به بن بست می
رسیده ،با نواختن ویلون به خود انرژی مثبت می داده

و ذهن خود را از فیزیک کمی دور می کرده .این یعنی
هارمونی موجود در بعد های وجودی یک فرد موفق،
که البته این فقط دو بعد از اون بود که ذکر شد .افراد
موفق همواره هارمونی ابعاد وجودی و چند بعدی
بودنشان را حفظ می کنن.
•فکر می کنید مطالعه چه میزان در پرورش
ذهنتان تأثیر گذار بوده است؟
مطالعه یک جزء الینفک پرورش ذهن است و ذهن رو
برای تفکر بهتر با دید بازتر و جامع تر آماده می کنه .به
عبارتی زمینه ساز اعتالی ذهن هست و عمق نگرش به
موضوعات ظاهرا ً سطحی رو بیشتر می کنه.
•اولین تلنگر زندگی شما که زمینه ساز
موفقیت هایتان بوده را چه می دانید؟
(با کمی فکر ،با خنده) شاید اولین تلنگر همون اولین
ثانیه ای بود که به دنیا اومدم! آخه من هفت ماهه به
دنیا اومدم و از همون اول برای پیشروی عجله داشتم.
همیشه دوست دارم در کوتاه ترین زمان ممکن،
حداکثر بازده رو از محیط کسب کنم .این موضوع
شاید یکی از زمینه سازهای پیشرفت هر فردی باشه.
•نقش خانواده در بروز این موفقیت ها چه
بوده است؟
این سئوال هم سئوالی با پاسخ واضح هست که صرفاً
مسلم که کانون گرم
نیاز به تائید داره ،نه پاسخ.
ِ
خانواده و حمایت های خانواده ،زمینه ساز آرامش
ذهنی و پیشرفت فرد هست .بسیاری از افراد اعتقاد
دارن بهترین پدر و مادر دنیا رو دارن ،من هم از همین
دسته هستم که عمیقاً و قلباً اعتقاد دارم بهترین و
گرم ترین خانواده دنیا رو خداوند نصیب من ،خواهر و
برادرم کرده هست.
•پول چه قدر برای شما مهم است؟
از خانواده چرا یهو پریدید سراغ پول آخه؟؟؟
•زیبا تفسیر می کنید و موضوعات را به دید
قشنگی می نگرید .می خواهیم نظر شما را
راجع به این موضوع هم بدانیم .بفرمایید!
شما لطف دارین .اما ای کاش از این بحث های سیاسی
نمی کردیم! (با خنده) به هر حال اگر پول در زندگی
تبدیل به هدف نشه ،می تونه به شیرین تر شدن زندگی
بیانجامه .البته به چندین شرط .اول این که حالل باشه
و ناخالصی وارد اون نکنیم .دوم این که مایه زحمت
خود فرد باشه و باد آورده نباشه ،حتی اگر کام ً
ال حالل
باشه .سوم این که مدیریت مناسبی بر روی نحوه خرج
کردن اون باشه و به افراط و تفریط در بعضی از موارد
نینجامه .اگر این سه شرط با هم رعایت بشه ،احتمال
این وجود داره که زندگی روکمی راحت تر کنه .باز هم
تأکید می کنم که هر سه شرط باید باهم باشه ،وگرنه
در دراز مدت موجب سلب آرامش می شه .البته من
به شخصه خواب راحت رو بسیار بیشتر از تخت خواب
شیک می پسندم .چه بسا خانواده هایی که در اون
ها محبت و آرامش ،جایگزین پول شده و در عین کم
پولی ،در اوج رضایت از زندگی و شکر الهی زندگی می
کنن .اما این ها در حرف راحت هست ،ای کاش بتونم
در آینده هم به این اعتقادات پایبند باشم و در عمل به
این اعتقادات جامه عمل بپوشانم.
•در طول دوران تحصیل ،مهم ترین و محبوب
ترین فردی که در ذهنتان باقی مانده ،چه

کسانی هستند؟
(با کمی فکر) علت این که این قدر فکر کردم این نبود
که دنبال فرد یا افراد محبوب در ذهن خود بگردم.
بلکه دقیقاً برعکس .به این فکر می کردم که از بین
این همه افراد با محبت در اطرافم که تا به امروز وجود
داشته و دارن که موجب پیشرفت من شدن ،کدوم ها
رو در اولویت بذارم و این جا بگم ،به نتیجه نرسیدم.
چون تعداد اون ها این قدر زیا ِد که اوالً از حوصله
این مصاحبه خارج هست و دوماً در اولویت گذاشتن
تعدادی از این افراد ،شاید نوعی کم لطفی به محبت
سایرین باشه .فقط می تونم این رو بگم که بسیاری
از این افراد در واقع واسطه و دست خدا بودن در حل
کردن مشکالت راه پیشرفت بنده حقیر و از صمیم
قلب برای همه اساتید و دوستان و اعضای خانواده
آرزوی عاقبت به خیری و جبران شدن محبت هایشان
توسط خود خدا رو دارم.
•هدف بعدی شما در زندگی چیست؟
هدف همیشگی من این بوده که از مسیر لذت ببرم و
هدف گرا نباشم .پس هدف قبل و بعد معنی برام نداره.
زمانی که این ایدئولوژی تبدیل به هدف اصلی شما
بشه ،نه تنها از مسیر زندگی لذت می برین ،بلکه در
رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت زندگی خود
نیز بسیار موفق تر خواهین بود .اگرچه در این مسیر،
باید برنامه ای دقیق داشت و از قبل به فکر قدم بعد
بود .اگر منظور شما از هدف در صورت این سئوال،
قدم بعدی باشه ،باید بگم که هدف بعدیم ادامه
تحصیل و ازدواج است .این ها قدم های بعدی
من هست.
•بهترین اتفاقی که در دوران
دانشجویی تان افتاده چه بوده است؟
بهترین اتفاق اون دوران این بوده که در این
دانشگاه فرصتی پیش اومد تا در کنار اساتیدی
بزرگ زمینه پیشرفتم فراهم بشه و بسیاری از
رفتارها و طرز تفکرها ،تبدیل به الگوی آیندم
بشه .یکی از این اساتید ،دکتر مسعود یغمایی
بودن که همواره سعی کردم شخصیتشون ملکه
ذهنم باشه .شاید همنشینی با وی رو بتوان
زیباترین اتفاق دوران دانشجویی ام حساب کرد.
•دغدغه اصلی شما در دوران
دانشجویی چه بوده است؟
یکی از دغدغه های اصلی که همواره گوشه
ذهن من بوده و هم اکنون هم همچنان هست
و مطمئناً همواره خواهد بود ،این که یک
دندانپزشک موفق بشم .اما این موفقیت برای
من به این معنی نبوده که فالن نمره یا فالن
معدل رو کسب کنم یا به فالن افتخار علمی یا
پژوهشی برسم .این ها فرعیات بودن .بلکه من
موفقیت حقیقی خود رو در باال بردن ظرافت و
هنر دست هایم می دیدم تا بتونم در آینده از
این ظرافت ،در ایجاد ارتباط مناسب با بیمار
استفاده کنم .بدین معنی که ظرافت و حوصله
ای که دندانپزشکی برای یک بیمار به خرج می
ده نه تنها موجب جلب اعتماد و رضایت اون
(به عنوان خلق ا ...و بنده ای از خدا) می شه،
بلکه موجب ارضای روحی خود دندانپزشک هم

می شه .اعتقاد دارم که پزشکان(نه صرفاً دندانپزشکان)
نگه دارندگان امانت های خدا هستن ،که اون امانت
ها ،سالمتی بیماران هست .به عنوان مثال اگر مریضی
با درد دندان به شما مراجعه کنه و شما او رو به
نحو احسن درمان کنین ،در حقیقت امانت خدا (که
سالمتی بیمار بوده) رو به نحو احسن به صاحب اون
(که بیمار هست) تحویل دادین .در حقیقت طبابت
نوعی امانت داری الهی هست و برای تحویل دادن این
امانت سالمتی به دست بیمار ،حداکثر وقت ،حوصله
و ظرافت رو برای او باید به کار گرفت .در غیر این
صورت به بیمار و خدای خودتون مدیون خواهید بود.
از نگرشی دیگر ،درست کردن هر دندان بیمار همچون
خالکوبی هست که می تونه تا آخر عمر بر روی او
بمونه .پس چه زیباست که زیباترین یادگاری رو برای
او طراحی کنیم .این همواره بزرگترین دغدغه تحصیلی
ام بوده هست.
•مهم ترین آرزویی که در سر دارید ،چیست؟
شاید بزرگترین آرزویم همین موضوعی بود که ذکر
کردم .یعنی آرزوی قلبی ام این است که روزی طبیبی
بشم که خلق ا ...و خدای خودم از من راضی باشن.
آرزوی بسیار دشواری هست.
•در طول تحصیل ،برای ارتقاء این ظرافتی که
گفتید چه کار می کردید؟
عالوه بر ظرافت و دقتی که سعی می کردم در درمان
دندان های بیماران به خرج بدم ،سعی می کردم

موازی با اون نیز کارهای جانبی برای ارتقاء این
ظرافت انجام بدم .یکی از عالقه های من تراش
مجسمه های مینیاتوری از گچ و موم که اتفاقاً از
همون ترم های اول دندانپزشکی برای این عالقه ام
احترام و توجه ویژه ای قائل شدم و اون رو پیگیری
کردم و کارهای متعددی تراش دادم .یک آهوی
مینیاتوری از گچ و چند مورد دیگر از این صنایع
دستی مینیاتوری از گچ و موم ،در موزه دانشکده به
عنوان یادبودی از بنده حقیر به جای مانده هست.
•در اوقات فراغت خود چه می کنید و
سرگرمی های شما چیست؟
این قدر کارهای زیاد و موازی با هم به خودم
تحمیل می کردم که گاهی واقعاً خستگی و کم
خوابی بسیار اذیتم می کرد.
به همین دلیل تنها اوقات
فراغت که به معنای واقعی
اوقات فراغت بود ،برای
من فقط عید نوروز و نیز کسری از
تابستان بود که سعی می کردم این
دوران رو کام ً
ال با خانواده و در کنار
اون ها ها باشم و شب ها رو زودتر
بخوابم! بزرگ ترین سرگرمیم پرورش
ایده های خالقانه بود .بدین معنی که
در اوقات فراغت سعی می کردم پروتوتایپ های
جدیدتری از ایده های قبلی خود طراحی کنم و
نواقص نسخه قبلی رو رفع کنم .این ایده پردازی
واقعاً انرژی مثبت بهم می داد .به ورزش هم عالقه
زیادی دارم .اسب سواری ،شنا و تنیس روی خاک،
سه رشته ورزشی مورد عالقه من هستن و سعی کردم
از کودکی استمرار در اون ها رو حفظ کنم.
•به دانشجویانی که می گویند«ما وقت برای
کارهای جنبی نداریم» چه می گویید؟
(با خنده) بهشون می گم که من این قدر کارهای جانبی
داشتم که وقت برای درس خواندن نداشتم! اما همون
طور که من درس رو در برنامه کارهای جانبیم جا دادم
و به صورت جدی درس رو ادامه دادم ،شما هم کارهای
جانبی رو در برنامه درسیتان جای بدین و حتماً به اون
ها هم برسین! چرا که گاهی زمینه ساز موفقیت شما،
همون کارهای جانبی خواهد بود ،نه صرفاً درس خواندن
و تک بعدی بودن .اگرچه در این موارد ،درس خواندن
الزمه ی کسب موفقیت واقعی و نامتناهی در اون کار
جانبی یا غیر درسی هست .به عبارتی تحصیل و کسب
علم ،الزمه رسیدن به جایگاه اجتماعی و سطح فکری
هست که موفقیت در کارهای جانبی رو دو چندان می
کنه و بروز اون ها رو در نظر اجتماع بسیار پررنگ تر
می کنه .پس تحصیل و ادامه تحصیل رو همیشه جدی
بگیریم.
•به عنوان یک دانشجوی نخبه و موفق ،مهم
ترین توصیه تان به دانشجویان دانشگاه
چیست؟
من نخبه نیستم ،مثل همه یک دانشجوی ساده هستم
و فقط سعی کردم به عالیقم در زندگی کمی بیشتر
احترام بذارم و بیشتر پی گیر اون ها باشم .رمز موفقیت
که همه در جست و جوی آن هستن ،به همین سادگی
هست.
•به نظر شما از دانشجویان نخبه در دانشگاه ما
حمایت می شود؟
پاسخ سئوال شما به میزان پیگیری آن فرد(به قول شما
نخبه) برمی گرده .بدین معنی که نه تنها در دانشگاه،

اون هستیم مغرور نشیم.
•آیا مخالف یا بدخواهی هم داشته اید؟
فکر نمی کنم کسی بدخواه من بوده باشه و همواره جز
محبت از دوستان و مسئولین چیزی ندیدم .اما به هر
حال گاهی مخالفت هایی وجود داره که به نظرم اتفاقاً
ِ
مخالف
اون هم الزمه پشرفت بود .چون بادبادک با باد
که اوج می گیره نه با با ِد موافق و مساعد.
•اولین عبارتی که با شنیدن کلمات زیر به
ذهنتان متبادر می شود را بفرمائید:
•دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :اولین انتخابم
•یونیت :دست چپ و دست راست
•دکتر کدخدازاده :بسیار خوش قلب و حامی
دانشجویان
•دانشکده دندانپزشکی :اولین انتخاب رشته کنکورم
•خوابگاه امام علی(ع)(3209 :شماره اتاقم)
•گلبانگ :یک فنجان چای داغ

بلکه به طور کلی در جامعه کنونی ما ،میزان حمایت
رابطه مستقیمی با میزان پشتکار و ممارست آن فرد
در جذب حمایت داره .هرچه این پیگیری بیشتر باشه،
میزان حمایت جامعه از شما نیز در ابعاد مختلف بیشتر
می شه .اگرچه موارد دیگری هم می تونه دخیل باشه،
اما این یکی از موارد مهم هست.
•بزرگ ترین نقص این دانشگاه از نظر شما
چیست؟
بیایین در کنار این فنجان داغ که هنوز هم داغ داغ
هست ،از خوبی ها فقط بگوییم و زیبایی ها رو ببینیم.
دو مورد از بزرگ ترین مزایای دانشگاه شهید بهشتی،
یکی اعتبار باالی بین المللی اون (به ویژه در چند رشته
خاص که در ایران حرف اول رو می زنه) و دیگری
منطقه زیبای آب و هوایی اون که در ولنجک می توان
از هوای تمیز تر و مناظر بهتری نسبت به مرکز شهر
بهره برد .به ویژه زمانی که صحبت از چندین سال رفت
و آمد گریز ناپذیر روزانه باشه .البته از دیگر مزایای
اون اساتید با تجربه و بزرگوار آن است ،که کتب مرجع
درسی زیادی رو تألیف و به دانشجویان ایران زمین
تقدیم کردن .کتبی که بعضاً تنها مرجع سئواالت آزمون
رزیدنتی و بورد در ایران می باشن.
•آیا تا به حال در زندگی احساس شکست
کرده اید؟ بزرگ ترین اشتباه زندگیتان چه
بوده است؟
به دو دلیل بزرگترین شکست خود رو روزی خواهم
دونست که مغرور بشم .اول این که هر چه دارم و به
هرکجا که رسیدم ،هدیه ای از طرف خدا بوده و شخص
خود من در جایگاهی نیستم که الیق هیچ کدام از اون
ها به تنهایی باشم و در صورت غرور امکان صلب توفیق
در آینده وجود داره .دومین علت این که نقطه اوج هر
فواره ،آغاز سقوط اونه ،پس هیچ گاه از جایگاهی که در

•صحبت پایانی...
از شما و همکاران خوش اخالقتون بابت وقتی که برای
تهیه این مصاحبه گذاشتین تشکر می کنم و همین
طور از خوانندگان عزیز این نشریه که وقت و حوصله
خود رو صرف خواندن این صحبت ها کردن .امیدوارم
همه دوستان همواره شاد ،سربلند و بر اوج قله عزت در
زندگی قدم بردارن.

نویسنده :بهنام معصومی
مسئول روابط عمومی انجمن اسالمی
(تأسیس  )1342دانشگاه

آن روزها دانشجو بودن به معنای دانش جو بودن بود! یعنی دانش جستن در
تمامی زمینه ها ،علم ،سیاست ،دیانت و...
در تاريخ  24آبان اعالم شده بود كه نيكسون معاون رئيس جمهور آمريكا
از طرف آيزنهاور به ايران ميآيد .نيكسون به ايران مي آمد تا نتايج «پيروزي
سياسي اميدبخشي كه در ايران نصيب قواي طرفدار تثبيت اوضاع و قواي
آزادي شده است» (نقل از نطق آيزنهاور در كنگره آمريكا بعد از كودتاي 28
مرداد) را ببيند .دانشجويان مبارز دانشگاه نيز تصميم گرفتند كه هنگام ورود
نيكسون ،ضمن دمونستراسيون عظيمي ،نفرت و انزجار خود را به دستگاه كودتا
و طرفداري خود را از دكتر مصدق نشان دهند .تظاهرات عليه افتتاح مجدد
سفارت و اظهار تنفر به دادگاه «حكيم فرموده» همه جا به چشم ميخورد و
وقوع تظاهرات هنگام ورود نيكسون حتمي مينمود .ولي اين تظاهرات براي
دولتيان خيلي گران تمام ميشد زيرا تار و پود وجود آن ها بستگي به كمك
سرشار آمريكا داشت .اين بود كه دستگاه براي خفه كردن مردم و جلوگيري
از تظاهرات از ارتكاب هيچ جنايتي ابا نداشت .روز  15آذر يكي از دربانان
دانشگاه شنيده بود كه تلفني به يكي از افسران گارد دانشگاه دستور ميرسد
كه «بايد دانشجويي را شقه كرد و جلوي در بزرگ دانشگاه آويخت كه عبرت
همه شود و هنگام ورود نيكسون صداها خفه گردد و جنبدهاي نجنبد ».دولت
بغض و كينه شديدي به دانشگاه داشت .زيرا دانشجويان پرچمدار مبارزات
ملي بودند و با فعاليت مداوم و موثر خود هيأت حاكمه را به خطر و سقوط
تهديد ميكردند .دولت با خراب كردن سقف بازار و غارت اموال رهبران آن،
بازاريان را كم و بيش مجبور به سكوت كرد ولي دانشگاه همچنان خاري در
چشم دستگاه ميخليد و دست از مبارزه برنميداشت و دستگاه همچون
درنده خونخواري به كمين نشسته دندان تيز كرده بود كه از دانشجويان مبارز
دانشگاه انتقام بگيرد .انتقامي كه عبرت همگان شود .اين بود كه به خاطر
انتقام از دانشجويان و به بهانه تظاهرات عليه تجديد رابطه با انگلستان و براي
جلوگيري از تظاهرات در مقابل نيكسون ،جنايت بزرگ هيأت حاكمه ايران
در صبح روز دوشنبه شانزده آذر ماه 1332ش در صحن مقدس دانشگاه به
وقوع پيوست .رئيس وقت دانشگاه تهران براي اينكه جلوي ناآراميها را بگيرد،
كل دانشگاه تهران را تعطيل كرد .حضور نظاميان در صحن دانشكده فني
باعث شد كه بين نظاميان و دانشجويان ،زد و خورد شود .عدهاي از سربازان،
دانشكده فني را به صورت كامل محاصره كرده بودند تا كسي از ميدان نگريزد.
آن گاه دستهاي از سربازان با سر نيزه از در بزرگ دانشكده وارد شدند .اكثر
دانشجويان به ناچار پا به فرار گذاردند تا از درهاي جنوبي و غربي دانشكده
خارج شوند .در اين ميان بغض يكي از دانشجويان تركيد و او كه مرگ را
به چشم ميديد و خود را كشته ميدانست ديگر نتوانست اين همه فشار
دروني را تحمل كند و آتش از سينه پرسوز و گدازش به شكل شعاري كوتاه
بيرون ريخت« :دست نظاميان از دانشگاه كوتاه!» .هنوز صداي او خاموش
نشده بود كه رگبار گلوله باريدن گرفت .تیراندازی با مسلسل شروع شد،
سقف ،ستون ها ،دیوارها به مسلسل بسته شد ،چندین نفر بر زمین افتادند.
آبی که از سوراخ شدن رادیاتورها در کف دانشکده به راه افتاده بود ،با خون
دانشجویان آمیخته شد .پس از ده دقیقه سکوت برقرار شد .گاردی ها افراد
زخمی را کشان کشان خارج کردند ،ولی سه نفر باقی ماندند ،سه قطره خون
که همیشه تاریخ بر برگ تقویم این مملکت باقی خواهند ماند؛ مصطفی بزرگ
نیا ،احمدقندچی و آذر شریعت رضوی...

بوی تازگی که از عصاره جان دانشجو برمیخیزد ،همراه با بوی
سنگفرشهای لگدمال شده دانشکده فنی ،در خیابانهای دانشگاه میپیچید،
از زیر در میگذرد و تمام ایران را فرا میگیرد .آن وقت به یاد میآوری
که در  16آذر ،خشم و اعتراض دانشجویان را با گلوله پاسخ گفتند و
تنهای نحیفشان را پیش پای نیکسون ،به خاک و خون کشیدند.
قلمهای شکسته و دفترهای پاره را به یاد میآوری که اینجا و آن جا،
روی پلههای دانشکده فنی افتاده بودند و فریادهای فرو خفتهای که
از آن به بعد ،هر سال ،فضای دانشگاه را پر میکند.
مصطفي بزرگ نيا به ضرب سه گلوله از پا درآمد .مهندس آذر شريعت رضوي
كه ابتدا هدف قرار گرفته به سختي مجروح شده بود بر زمين ميخزيد و ناله
ميكرد ،و دوباره هدف گلوله قرار گرفت .احمد قندچي حتي يك قدم هم به
عقب برنداشته و در جاي اوليه خود ايستاده بود و از گلوله باران اول مصون
مانده يكي از جانيان«دسته حاجيباز» با رگبار مسلسل سينه او را شكافت .در
جريان درگيري  16آذر عده زيادي از دانشجويان كه تحت فشار و حمله
قرار گرفته بودند به ناچار به آزمايشگاه پناه بردند .پس از ختم گلوله باران
دقيقهاي سكوت ،دانشكده را فرا گرفت .ناگهان ميان سكوت ناله بلندي به
گوش رسيد كه مانند دشنه در قلبها فرو رفت و از چشم بيشتر دانشجويان
اشك جاري شد .نالههاي بلند سوزناك ميفهماند كه عدهاي مجروح شدهاند
و در همان جا افتادهاند .اولياي دانشكده ،مستخدمان و چند نفري از دانشكده
پزشكي ميخواستند مجروحان را به پزشكي برده معالجه كنند ولي سربازان
با تهديد به مرگ مانع اين كار شدند .بدن مجروحان در حدود دو ساعت در
وسط دانشگاه افتاده بود و خون جاري بود تا باالخره جان سپردند .بدين
ترتيب سه نفر از دانشجويان(بزرگ نيا ،قندچي و شريعت رضوي) شهيد و
بيست و هفت نفر دستگير و عده زيادي مجروح شدند.
هنوز هم اگر البهالی دیوارهای دانشکده فنی را خوب بنگری ،زخمهای گلوله
را میتوانی ببینی؛ گلولههایی که  16آذر ،پیکر دانشگاه را خراشیدند و سه
آذر اهورایی را به بهمن جاویدان پیوند زدند.
روز بعد نيكسون به ايران آمد و در همان دانشگاه ،در همان دانشگاهي كه
هنوز به خون دانشجويان بيگناه رنگين بود ،دكتراي افتخاري حقوق دريافت
داشت و از سكون و سكوت گورستان خاموشان ابراز مسرت كرد و به دولت
كودتا وعده مساعدت و كمك داد و به رئيس جمهور آمريكا پيغام برد كه
آسوده بخوابد چون او كه نوشته بود؛ گو اين كه مخاطراتي كه متوجه ايران
بود ،تخفيف يافته است .معذالك ابرهايي كه ايران را تهديد ميكرد ،به كلي
متالشي و پراكنده نشده است .و مملكت نسبتاً امن و امان است! صبح ورود
نيكسون يكي از روزنامه ها در سرمقاله خود تحت عنوان «سه قطره خون»
نامه سرگشادهاي به نيكسون نوشت كه فورا ً توقيف شد .ولي دانشجويان
سحرخيزي كه خواب و خوراك نداشتند و استراحت در قبل مرگ دوستانشان
ميسر نبود ،زودتر از پليس روزنامه را خواندند .در اين نامه سرگشاده ابتدا
به سنت قديم ما ايراني ها اشاره شده بود كه«هرگاه دوستي از سفر ميآيد
يا كسي از زيارت باز ميگردد و يا شخصيتي بزرگ وارد ميشود ،ما ايرانيان
به فراخور حال در قدم او گاوي يا گوسفندي قرباني ميكنيم ».آنگاه خطاب
به نيكسون گفته شده بود«:آقاي نيكسون وجود شما آن قدر گرامي و عزيز
بود كه در قدوم شما سه نفر از بهترين جوانان اين كشور يعني دانشجويان
دانشگاه را قرباني كردند».

«از آن روز -يعني  ١٦آذر  -١٣٣٢سال ها ميگذرد؛ ولي وقايع آن روز چنان در نظرم مجسم است كه گويي همه را به چشم ميبينم؛ صداي رگبار مسلسل در گوشم
طنين مياندازد .سكوت موحش بعد از رگبار ،بدنم را ميلرزاند .آه بلند و ناله جان گذار مجروحين را در ميان اين سكوت دردناك ،ميشنوم ،دانشكده فني خون آلود را
در آن روز و روزهاي بعد ،به روشني ميبينم.
آن روز ،ساكت ترين روزها بود و چون شواهد و آثار ،احتمال وقوع حادثه اي را نشان ميداد ،دانشجويان بي اندازه آرام و هوشيار بودند كه به هيچ وجه ،بهانه اي به
دست كودتاچيان حادثه ساز ندهند .پس چرا و چگونه دانشگاه گلوله باران شد و چطور سه نفر از بهترين دوستان ما ،بزرگ نيا ،قندچي و رضوي ،به شهادت رسيدند؟
جواب به اين سئوال ،مستلزم بررسي شرايط آن زمان و حوادث پي در پي آن روزهاست .وقايع آن ايام چون حلقههاي زنجير به هم مرتبط بوده ،يكي پس از ديگري پيش
ميآمد و دولت كودتا هر روز قدم تازه اي برخالف ايدهها و آرزوهاي مردم برمي داشت».
برگرفته از خاطرات شهید چمران
جنبش دانشجویی طی حدود نیم قرنی که تاریخ ایران را زیر گام های خود طی نموده است ناظر بر وقایع و حوادث گوناگونی از فراز و فرود های مختلف در کشور ،از
اتفاقات دانشگاهی گرفته تا مسائل کالن کشوری و منطقه ای .همچون کودتا ،انقالب،جنگ و ...بوده است و در این میان دانشجویان همواره جزء تأثیرگزارترین اقشار
جامعه به حساب آمده اند .جنبش دانشجویی از همان طفولیت تاکنون آرمان خواهی ،عدالت طلبی و آزادگی خود را حفظ کرده و همواره پیشگام تغییرات بزرگ در
جامعه به سوی اهداف عالیه بوده است .در این نوشته به مثالی چند در مورد وقایعی که در  16آذر 1332ش به وقوع پیوسته می پردازیم که این وقایع مثال بارزی از
این شعار معروف است که «دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد»

به کوشش :بی تا نداف فرحی
کارشناس مرکز مشاوره

هر رویدادی در زندگی ما توان بالقوه آن را دارد که ما را متحول کند و از میان همه رویدادها ،سختی ها و مصیبت ها بیشترین توان
را برای تغییر تفکرات ما دارا هستند .سئوالی که همیشه مطرح است این است که با آن چیزی که در اختیار داریم چه کنیم؟ تا وقتی
جواب این باشد که کار زیادی نمی توانیم انجام دهیم ،امیدی به بهبودی نمی رود .در ادامه به طور کلی راه کارهایی ارائه می شود که
با به کار بستن آن ها بتوان در خود احساس کامیابی به وجود آورد:
اگر به دنبال کسب موفقیت هستیم باید راهی هرگونه تعالی انسانی سه عنصر را باید شبیه
بیابیم تا از آن طریق کسانی را که به آن موفقیت سازی کرد:
نظام باور
دست یافته اند الگو قرار دهیم .انسان های موفق •	
چهارچوب فکری
دنیا الگو سازهای حرفه ای اند .آن ها می دانند •	
در هر کاری که انجام می دهیم به خداوند متعال ایمان
وضعیت جسمانی
چگونه از ابزار«زمان» که هیچ یک از ما به اندازه •	
قلبی داشته باشیم و در تمام مراحل زندگی به خدا توکل
کافی آن را در اختیار نداریم استفاده کنند و در اولین عنصر ،نشان دهنده نظام باور شخصی
کنیم.
نتیجه آنان خود الگوساز شده اند .طبق تحقیقات است(ایمان یا اعتقاد) .وقتی اعتقاد داریم
و مطالعات «باندلر» و «گریندر» برای دستیابی به نمی توانیم کاری را انجام دهیم ،به طور
برای هر کاری که پیش روی ما قرار می گیرد(حداکثر توان
مداوم به سیستم عصبی مان پیامی را می
خود را به کار بگیریم و مطمئن باشیم که فرصت ها و موقعیت
فرستیم که توانایی رسیدن به هدف را در ما
ها ما را پیدا خواهند کرد ،هر پله آغازی است برای رسیدن
محدود یا نابود می کند .نیروی یک شخص
به پله دیگر).
شکرگزاری موجب آرامش بیشتر انسان می گردد .با ایمان ،مساوی با نیروی نود و نه شخص
هر بار که می گوییم«متشکرم» در حقیقت خاطر عالقه مند است.
اگر به زندگی پر تالش و سازنده عشق بورزیم ،زندگی نیز به
نشان می سازیم آن چه را که دارم ،می پذیرم و آن دومین عنصر ،چهارچوب فکری شخص
راستی این عشق را به ما بر می گرداند .به شکلی که همواره
چه را که باید یاد بگیرم می آموزم.
است .انسان ها به وسیله چهارچوب فکری،
در زندگی شور و شوق خواهیم داشت.
افکار خود را نظام می دهند و این کار در
واقع همانند یک رمزگذاری است .اگر به
رمزها پی ببریم قادر خواهیم بود بهترین
دستاوردهای انسانی را الگو قرار دهیم.
احساس رضایت خاطر ،از تکامل یافتن استدادهای
سومین عنصر ،وضعیت جسمانی است .ذهن
خدادادی خود ما به دست می آید ،نه از حسرت خوردن بر
و جسم کام ً
ال با یکدیگر در ارتباط هستند.
استعدادهای دیگران .اگر در کارهای اجرایی و عملی موفق
پس طرز تنفس و طرز نگه داشتن بدنمان
هستیم از آن استفاده کنیم ،غبطه خوردن به تفکر انتزاعی،
و ...نشان دهنده حاالت درونی ما هستند .در
آن را ایجاد نمی کند.
واقع حاالت چهره بر احساسات ما تأثیر می
گذارند و همچنین خنده وضعیت جسمانی
مأموریت ما در زندگی«بی مشکل زیستن» نیست«،با انگیزه
ما را بهبود می بخشد.
زیستن» است .پس تصمیم بگیریم با نیت خیر به هر کاری
می توان در یک کالم راز کامیابی در زندگی
که در حال حاضر انجام می دهیم ،عشق بورزیم .کسانی که
را عشق به خدا و عشق به
از شغل خود لذت می برند صبح را با این جمالت آغاز می
دیگران دانست.
کنند«:امروز می خواهم بهتر و مؤثرتر از دیروز باشم».

بازارچه خیریه غذا به نفع یتیمان

درشانزدهمینجلسهشورایمعاونیندانشجوییوفرهنگیدانشکدهها

تأکید بر حمایت از فعالیت کانون های
فرهنگی دانشجویان

شانزدهمین جلسه از سلسله جلسات شورای معاونین
دانشجویی و فرهنگی دانشکده ها به ریاست دکتر
رمضانخانی و با تالوت آیاتی چند از کالم ا ...مجید در
روز سه شنبه مورخ  14آبان ماه در دانشکده پیراپزشکی
با حضور دکتر عمرانی رئیس دانشکده ،مدیران حوزه
معاونت و معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده ها
برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دکتر رمضانخانی ضمن عرض تسلیت
به مناسبت ایام عزاداری حضرت اباعبدا ...الحسین علیه
السالم و تشکر از زحمات و فعالیت های معاونین فرهنگی
در خصوص اجرای برنامه های فرهنگی در دانشکده ها
در ترم جاری ،خواستار سرعت بخشیدن به فعالیت های
فرهنگی در دانشکده ها شد .وی همچنین به حفظ
اهمیت محتوای فرهنگی در برنامه ها و مناسبت ها و
دعوت از اساتید شاخص در دانشکده ها با هدف غنی
شدن محتوای فرهنگی مراسم تأکید نمود.
در ادامه دکتر رمضانخانی از معاونین فرهنگی دانشجویی
دانشکده ها خواست ضمن شناسایی نیروهای فعال
فرهنگی در دانشکده ها در زمینه های اجرا ،قرائت
قرآن ،گروه تواشیح ،سرود و  ...همت و تالش خود را در
خصوص فعال نمودن نیروهای فرهنگی دانشجویی در
دانشکده ها به کار گیرند.
در بخش دیگری از این نشست دکتر عمرانی ضمن
تشکر و قدردانی از حضور حاضران در جلسه ،درخصوص
جذب دانشجو در خوابگاه ها در زمینه فعالیت های
فرهنگی تأکید نمودند
در این جلسه مواردی از جمله بحث و بررسی در
خصوص فعال تر شدن کانون های دانشجویی ،شناسایی
پتانسیل های دانشجویی توسط معاونین دانشکده ها و
گسترش همکاری و تعامل معاونین با اعضاء کانون ها،
بحث و تبادل نظر در خصوص اجرای برنامه های ساعت
فرهنگی در دانشکده ها و هزینه های آن ،بحث و تبادل
نظر در خصوص برنامه های پیشنهادی ویژه ایام ماه
محرم در دانشکده ها صورت پذیرفت.
در پایان حاضرین در جلسه در خصوص موارد مطروحه
به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کانون خیریه همای رحمت دانشجویی در روز شنبه
یازدهم آبان ماه 92بازارچه خیریه غذا راه اندازی کرد
تا منافع حاصل از آن را به نفع کودکان یتیم پرورشگاه
بعثت هزینه کند .این بازارچه که از ساعت  9صبح
الی 14در محوطه دانشکده بهداشت برپا بود با نمایشی
از لذیذترین غذا های محلی و سنتی با استقبال خوبی از
دانشجویان این دانشکده و دیگر دانشکده های هم جوار
خود روبرو شد و خیرین توانستند درآمدزایی نمایند.
الزم به ذکر است این مبلغ صرف خرید مایحتاج مورد
نیاز پرورشگاه شد.
فعال فرهنگی دانشگاه مدیر روابط عمومی
سازمان نظام پزشکی شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام
پزشکی جمهوری اسالمی ایران :دکتر علی رضا زالی
رئیس کل سازمان نظام پزشکی طی صدور حکمی دکتر
رضا الری پور را به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان
نظام پزشکی منصوب کرد.
به همین مناسبت معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن تبریک به این
دانشجوی فارغ التحصیل که از فعاالن فرهنگی دانشگاه
نیز محسوب می شود ،از خداوند متعال توفیقات روز
افزون را برای وی خواستار است.
الزم به ذکر است که پیش از این دکتر علیرضا زالی طی
حکمی دکتر رضا الری پور را به عنوان مشاور خود در
امور جوانان نیز منصوب کرده بود.
بازدید دانشجویان بورسیه دانشگاه از سرعین
به همت واحد اردویی و گردشگری مدیریت تعالی
فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه اردوی
فرهنگی -تفریحی اردبیل و سرعین ویژه دانشجویان
دختر غیر ایرانی از تاریخ پنجشنبه بیست و پنجم لغایت
بیست و هشتم مهر ماه برگزار گردید.
بازدید از موزه میراث روستایی گیالن ،رفتن به جنکل
فندقلو ،بازدید از دهکده توریستی حیران و سوار شدن
تله کابین ،بازدید از روستای کندوان تبریز ،استفاده از
آبدرمانی و ...از برنامه های متنوع این اردو بود.
قربان تا غدیر در خوابگاه های دانشجویان
به کوشش واحد امور فرهنگی خوابگاه ها ی مدیریت
تعالی فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه مراسم
جشن قربان تا غدیر از تاریخ بیست و هشتم مهر ماه
لغایت یکم آبان ماه در خوابگاه های دانشجویان برگزار
گردید .سخنرانی ،مولودی خوانی ،پخش نماهنگ،
برگزاری مسابقه و اهداء جوایز به برگزیدگان از دیگر
برنامه های متنوع این جشن بود.

الزم به ذکراست در این مراسم به قید قرعه از میان
شرکت کنندگان زیارت مشهد مقدس و قم جمکران به
عنوان هدیه در نظر گرفته شد.
جشنبزرگوالیتدردانشکدهپیراپزشکیبرگزارشد
به کوشش مدیریت امور فرهنگی و با همکاری نماینده
دفتر نهاد رهبری و واحد بسیج دانشجویان در دانشکده
پیراپزشکی مراسم جشنی به مناسبت فرا رسیدن عید
سعید غدیر خم در تاریخ سه شنبه  30مهر ماه در زنگ
فرهنگ این دانشکده برگزار گردید.
در ابتدای این مراسم حجت االسالم و المسلمین
افشاری معاونت دفتر نهاد رهبری در دانشگاه ضمن
عرض تبریک و تهنیت این روز خجسته به اساتید،
دانشجویان وکارکنان شرکت کننده به بیان بسیار زیبا
و دلنشین در مقام واالی حضرت علی(ع) پرداخت و در
وصف مقام و منزلت ایشان جمالت پرمحتوا و آموزنده
را بیان نمود.
پخش نماهنگ ،مولودی خوانی توسط سیروان نوروزی،
سخنرانی مسئول موسسه تعالی ،برگزاری مسابقه و
اهداء جوایز به چهار نفر از برگزیدگان از دیگر برنامه
های متنوع این جشن باشکوه بود.
«پا جای پای آفتاب» در دانشکده پزشکی

به کوشش واحد قرآن و عترت مدیریت تعالی فرهنگی
و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه مراسم جشنی با
عنوان «پا جای پای آفتاب» به مناسبت فرارسیدن عید
سعید غدیر خم با حضور حجت االسالم والمسلمین
عبدالجباری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه ،دکتر جوانمرد مدیر تعالی فرهنگی و
فعالیت های فوق برنامه دانشگاه ،دکتر شجاعی مسئول
امور عمومی معاونت و جمعی از دانشجویان در تاریخ
یکم آبان ماه در مرکز همایش های بین المللی امام
خمینی(ره) دانشکده پزشکی برگزار گردید.
در ابتدای این مراسم دکتر جوانمرد ضمن عرض تبریک
عید عظیم و با سعادت غدیر خم بیان نمود :عید سعید
غدیر خم از بزرگترین و باالترین عیدهاست و در این
روز است که امیرالمومنین علی(ع) به مقام واالی امامت
و خالفت رسول ا ...می رسد .دکتر جوانمرد در خاتمه
سخنان خود خاطر نشان کرد :این عید فقط مخصوص
شیعیان و مسلمانان جهان نیست بلکه عید تمام بشریت
است.
در بخش دیگری از این مراسم حجت االسالم والمسلمین
علی بهجت فرزند مرجع عالیقدر و فقید جهان تشیع
حضرت آیت ا ...العظمی بهجت(ره) به سخنانی با
موضوع امامت و والیت ،جایگاه عید قربان و عید غدیر
و ...پرداخت.
پخش نماهنگ ،شعر خوانی توسط یکی از دانشجویان
دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست با موضوع
غدیر ،اجرای تواشیح توسط گروه همخوانی و مدیحه
سرایی«نور» ،برگزاری مسابقه و اهداء جوایز به فعاالن
کانون دانشجویی قرآن و عترت و ...از دیگر برنامه های
متنوع این مراسم بود.
افتخارآفرینی دانشجویان دختر دانشگاه در
رشته کاراته
به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی کشور ،یازدهمین دوره المپیاد

فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های علوم
پزشکی سراسر کشور در تاریخ  28مهر ماه به صورت
دوره ای در قالب  10رشته ورزشی در مجتمع رفاهی
خزر آباد شهر ساری در حال برگزاری می باشد.
در این دوره از المپیاد تیم دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی در قالب  9تیم در رشته های کاراته ،تیراندازی،
والیبال ،بسکتبال ،شطرنج ،بدمینتون ،تنیس روی میز،
دو و میدانی و شنا شرکت نمود .که در دور اول تیم
های شرکت کننده در دو رشته کاراته و تیر اندازی
به مصاف هم رفتند ،که در پایان تیم دانشگاه شهید
بهشتی توانست با اقتدار و با کسب دو مدال طال و یک
نقره و یک برنز به مقام اول تیمی دست یابد .در همین
راستا لیالعابدی در کاتای انفرادی در بین  23شرکت
کننده توانست به مقام اول و مدال طال دست یابد ،ساناز
نوروزی در  +68در بخش کمیته در بین  13نفر توانست
به مقام اول و مدال طال ،فاطمه سلطانی نژاد در بخش
کمیته در وزن  -55در بین  14نفر به مقام دوم و مدال
نقره و سارا کاظمی نیا در بخش کمیته و در وزن -68
در بین  21نفر شرکت کننده توانست به مقام سوم مدال
برنز دست پیدا کند.
همچنین دور دوم این دوره از مسابقات از تاریخ ششم
آبان ماه آغاز گردیده که تیم های شرکت کننده در
این دوره از مسابقات در دو رشته والیبال و بسکتبال به
مصاف هم خواهند رفت.
دومین باران بهشتی در دانشکده پزشکی بارید

دومین بازارچه خیریه باران بهشتی همراه با اختتامیه
ای شاد و مفرح به مدت سه روز از تاریخ چهارم لغایت
ششم آبانماه در دانشکده پزشکی برگزار شد در این
جشنواره که به همت ورودی های مهر و بهمن 90و
 91این دانشکده برگزار گردید ،برنامه های متنوعی
همچون :فوتبال دستی ،دومینو ،فروش کتاب ،غذاهای
متنوع و  ...ارایه شد .گفتنی است به دعوت دانشجویان
برگزار کننده دکتر پیوندی ریاست دانشگاه نیز با
حضور در این جشنواره از تالش های نوع دوستانه ی
دانشجویان تقدیر و مبلغی نیز به این خیریه کمک
نمود .در پایان مبلغی که جمع آوری شد صرف خرید
مایحتاج الزم انجمن حمایت از کودکان کار می گردد.
روز جهانی کاردرمانی با حضور دانشجویان

و با برگزاری نشستی صمیمانه با محوریت چالش ها و که در فیلم دکتر قریب از آن استفاده شده بود ،از دیگر
برنامه های متنوع این اردو بود.
مشکالت تداوم یافت.
بررسی راهکارهای موثر در پیشبرد اهداف
همچنین در ادامه این مراسم ،کتب مرتبط با رشته
مدیریت امور دانشجویی
جهت آشنایی بیشتر دانشجویان ورودی جدید ارائه
گردید.
زیارت حرم مطهر حضرت معصومه(س) توسط
دانشجویان دانشگاه

به همت واحد اردویی و گردشگری مدیریت تعالی
فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه اردوی
فرهنگی -زیارتی قم و جمکران ویژه  150نفر از
دانشجویان دختر در تاریخ پنجشنبه  16آبان ماه برگزار
گردید.
زیارت کوه خضر نبی ،زیارت مسجد مقدس جمکران،
اقامه نماز ظهر و عصر در این مکان مقدس ،زیارت حرم
مطهر حضرت معصومه(س) ،شرکت در مراسم پر فیض
دعای کمیل ،توزیع فرم های نظرسنجی و جمع آوری
آن از دیگر برنامه های متنوع این اردوی زیارتی بود.
برگزاری مراسم جشن عید غدیر در
دانشکده دندانپزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده به مناسبت
عیداالضحی ،عید غدیر خم مراسم جشنی با همکاری
معاونت دانشجویی و فرهنگی و بسیج دانشجویی
در دانشکده دندانپزشکی با حضور حجت االسالم
و المسلمین افشاری ،جمعی از اساتید ،کارکنان،
دانشجویان و بیماران در تاریخ سه شنبه  30مهر ماه در
ساعت فرهنگ این دانشکده برگزار گردید.
سخنرانی حجت االسالم و المسلمین افشاری پیرامون
غدیر ،تواشیح خوانی با اجرای گروه نور ،اهداء هدیه
به سادات دانشکده ،پخش نماهنگ ،برگزاری مسابقه،
خواندن شعر و دکلمه و ...از دیگر برنامه های متنوع
این جشن بود.
حرکت قطار دودی با حضور دانشجویان

به همت دانشجویان کاردرمانی دانشکده توانبخشی و به همت واحد اردویی و گردشگری مدیریت تعالی
با همکاری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه اردوی
در دانشکده توانبخشی مراسمی به مناسبت 27اکتبر فرهنگی -تفریحی شهرک سینمایی غزالی ویژه 110
روز جهانی کاردرمانی در تاریخ پنجم آبان ماه با حضور نفر از دانشجویان دختر در تاریخ پنجشنبه نهم آبان ماه
برگزار گردید.
جمعی از اساتید و دانشجویان مقاطع کارشناسی
بازدید از صحنه های فیلم مریم مقدس از جمله معبد
وکارشناسی ارشد در این دانشکده برگزار گردید.
این مراسم با سخنرانی و تبریک میرزاخانی مدیر گروه اورشلیم ،کارگاه حضرت زکریا(ع) ،بازدید از شهر ساخته
کاردرمانی و سایراساتید و اعضا هیأت علمی آغاز گردید شده کوفه ،بازدید از ساختمان توپخانه و قطار دودی

به همت مدیریت امور دانشجویی معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه نشستی با حضور دکتر نژاد جواد مدیر
امور دانشجویی دانشگاه به همراه کلیه همکاران در این
حوزه در تاریخ سه شنبه  14آبان ماه برگزار گردید.
در ابتدای این نشست دکتر نژاد جواد به تشکر از
زحمات کلیه پرسنل دانشجویی جهت ثبت نام ،اسکان
کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه در سال جاری ،تجهیز
و راه اندازی خوابگاه شهید عبدالحسینی با ظرفیت 400
نفر پرداخت.
در ادامه این نشست به مسائل و مشکالت داخلی از طرف
روسای ادارات حوزه و همچنین تک تک همکاران حاضر
در نشست مطرح که در نهایت منجر به اخذ تصمیماتی
برای حل مسائل مطروحه و همچنین ارائه راهکارهایی
برای بهبود در پیشبرد اهداف مدیریت گردید.
همچنین در پایان این نشست مقرر گردید که ماهانه
این نشست پیرامون همین موضوعات برگزار شود و به
ارائه راهکار و بررسی عملکرد مدیریت امور دانشجویی
در ماه های گذشته بپردازد.
آشنایی دانشجویان با مهارت های زندگی
به کوشش مدیریت امور فرهنگی و با همکاری نماینده
دفتر نهاد رهبری در دانشکده پیراپزشکی کارگاه مشاوره
با موضوع مهارت های زندگی در تاریخ سه شنبه 23
مهر ماه با حضور اساتید و دانشجویان در این دانشکده
برگزار گردید.
در این کارگاه دکتر کرمانی رنجبر عضو هیأت علمی و
سرپرست مرکز مشاوره دانشگاه به ارائه مباحثی نظیر:
اهمیت ازدواج از نظر اسالم ،چگونگی شکل گرفتن
آشنایی بین دختر و پسر و کیفیت آشنایی ها ،بلوغ
روانی و اجتماعی و ...پرداخت.
همچنین در پایان برنامه به تمام سئواالت شفاهی
دانشجویان پاسخ داده شد.
راهکارهای موثر فرزندپروری در حضور والدین
مرکز مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
کارگاه فرزندپروری را ویژه والدین دانشجویان ورودی
مهر  92در تاریخ چهارشنبه یکم مهر ماه از ساعت 9
صبح الی  13بعد از ظهر برگزار کرد.
اولین کارگاه مرکز مشاوره ویژه والدین در روز همایش
خانواده و دانشگاه در تاریخ پنج شنبه  18مهر ماه برگزار
شد و دومین کارگاه ویژه والدین نیز در تاریخ چهارشنبه
یکم آبان ماه برگزار گردید که هدف از برگزاری آن ارائه
راهکارهای موثر در ارتباط بین پدر و مادر با فرزندان
بود.
الزم به ذکر است که این کارگاه مورد استقبال والدین
قرار گرفت و خواستار تداوم این گونه کارگاه ها نیز
شدند.

نویسنده :شهزاد اسماعیلی
دانشجوی فیزیوتراپی

زیبا بود و با شکوه .هر کس از دور می دید تحسینش
می کرد .ساختمان مدرسه را می گویم .با این که بیش
از  70سال از ساختش می گذشت هنوز جایی در محل
نبود که روی دستش باشد .آجرنمای خیره کننده ،گچ
بری های سلطنتی و پنجره های پوشیده از گل و بوته،
کاری کرده بود که هر بیننده ای را وادار به تحسین می
کرد .همه عاشق این جا بودن بودند؛ حتی بچه مدرسه
ای ها!! البته نه برای درس خواندن ،که برای خوش
گذرانی و پیک نیک!
دور تا دور مدرسه مثل بقیه محل پوشیده از درختان
سر به فلک کشیده بود و چنارهای خسیس طوری
دست هایشان را گسترده بودند که کمتر جایی
را برای دیدن آسمان همیشه آبی و چشم نواز باقی
می گذاشتند .گویی همه ی آسمان را برای خود می
خواستند! سپیدارها بسان تیری که به قلب زمین رفته؛
جا خوش کرده بودند.
روز ثبت نام جلوی در مدرسه از صف شام بزرگترین
مسجد شهر هم شلوغ تر می شد! ولی خب به هر حال
این هم یک مدرسه بود و جایی برای نفرت انگیز ترین
کار دنیا یعنی درس خواندن و با معلم ها و ناظم سر و
کله زدن!!
کنار ساختمان اصلی حیاط خلوتی بود که راه ورودی
اش با دری ساخته شده از میله های موازی بسته شده
بود .باالی راهرو به فاصله ی چند قدم از درب سقف
کاذب گذاشته بودند و برگ و شاخه هایی که از چنارها
آویزان بود سقف دوم شده بود .از جایی که ما همیشه
بودیم یعنی پشت درب مشخص نبود که ته این راهرو
کجاست .ته راهرو پیچ نرمی خورده بود و پشت این پیچ
را کسی ندیده بود.
هر کدام از بچه ها نظریه ای در مورد این راهرو داشت که
شنیدن آن مو به تن هر کسی سیخ می
کرد! یکی می گفت داخل این حیاط
مقبره ی چند تن از پیشکسوتان و در
گذشتگان مدرسه است! دیگری می
گفت بچه هایی که درس نمی خوانند
و از مدرسه اخراج می شوند در این
جا زندانی هستند! یکی که
همیشه در مورد همه
چیز صاحب نظر
بود و

ادعای فضل و کماالتش گوش فلک را کر کرده بود،
می گفت آن جا خانه ی رمال ها و جادوگر هاییست که
مدیر استخدام کرده تا به کمکشان ترفیع درجه بگیرد!
ولی خب این ها همه حدس و گمان بود و بی ارزش.
باید خبر دقیقی از این خانه ی اسرار بیرون می آمد.
روزهای امتحان شده بود و وقت آزاد زیاد داشتیم! آتش
کنجکاوی لحظه به لحظه شعله ورتر می شد و راهی به
جز خبر درآوردن وجود نداشت .کسی باید می رفت آن
طرف در و خبر می آورد .نمی دانم چه مرضی در تنم
بود که همیشه برای این جور دیوانه بازی ها داوطلب
بودم!!
کار چندان سختی پیش رو نبود و تیم تشکیل شده
بود .چند تا از بچه ها کشیک می دادند که ناظم یا
کس دیگری سر نرسد .ناظمی که هر کس را که خدا
می خواست حسابش را در همین دنیا با او یکسره کند
به سراغش می فرستاد! دو تا از بچه های بلند با قالب
و پنجه گرفتن من را به باالی چهار چوب فرستادند.
روی قاب در تا کمر الی شاخه ها و برگ ها بودم .چند
جوجه که انگار من را با مادرشان اشتباه گرفته بودند
برایم جیک جیک و قارقار می کردند! هر چه فکر کردم
نفهمیدم که چه شباهتی به مادرشان دارم؟!
ناگهان یکی از دیده بان ها داد زد ناظم ،ناظم داره میاد!
پیش از این که چشمم را به هم بزنم همه ناپدید شده
بودند و من مانده بودم و جوجه ها و ناظمی که شیلنگ
دستش از الی برگ ها هم پیدا بود! خواستم از همان
شاخه ها باال رفته کنار جوجه ها الی برگ ها پنهان
شوم ،ولی از آن جایی که وزنم اندکی از جوجه ها
سنگین تر بود چاره را در پریدن به آن طرف در دیدم.
بلندی در دو برابر قدم بود ولی چاره ای نبود .از چهار
چوب آویزان شدم و وقتی پایین پریدم یکی از زانو هایم
آه جانسوزی از نهاد بیرون داد!
از صدای افتادن من سایه ی ناظم به طرف من چرخید
و داد زد کی اونجاس؟! به ناچار به طرف ته راهرو به راه
افتادم و به پیچ اسرار آمیز رسیدم .با هر قدمی که می
گرفتم در تاریکی بیشتر فرو می رفتم و از در دور تر
می شدم .گفتم شاید واقعاً زندانی چیزی این جا باشد!
همین طور که در تاریکی راهرو پیش می رفتم گوشم را
تیز کرده بودم که اگر صدای ناله و فغان زندانیان سیاه
چال به گوشم رسید بشنوم!
به جای صدای ناله صدای افتادن و ریختن به گوشم
رسید .گویا به آت و آشغال های آهنی سر راهم
می خوردم و سمفونی اجرا می
کردم! ناظم داد زد
کی

اونجاس و من از ترس به طرف جلو به راه افتادم .با هر
قدمی که می گرفتم ساز دیگری از ارکستر را به صدا
در می آوردم و صدای کنسرت آهن پاره ها را رساتر می
کردم! ناظم داد زد :گفتم کی اونجاست؟ بیا بیرون ...و
من بی توجه به سوی آینده ای نامعلوم پیش می رفتم.
جلوتر که رفتم کورسویی از امید و نور به چشمم خورد
و از ته راهرو نوری پیدا شد.
چشمم که به نور عادت کرد محو تماشای منظره شدم.
کف حیاط با موزاییک های لوزی شکلی پوشیده بود
و در درز البه الی آنها چمن هایی سبز شده بود که
یکدستی و همرنگی خیره کننده ای داشت .هیچ وقت
فکر نمی کردم که ترکیب صنعت و طبیعت چنین
نتیجه ی خیره کننده ای بدهد .روی دیواری که ضلع
بزرگ تر را تشکیل می داد دو سوراخ گرد بود که گویی
نورگیری برای اتاق آن سوی دیوار بودند .درست وسط
این پنجره ها نزدیک به زمین شیر آبی بود که حکم
دماغ این سوراخ ها را داشت! دماغ یاد شده گویی در
تابستان سرما خورده بود و آبریزش داشت!! در مسیر
این آب چمن هایی سبز شده بود که شبیه سبیلی بود
که روی زمین سبز شده باشد! چندین برابر سبیل های
قصاب محل!
بلندترین درخت محل از این جا هم پیدا بود و چند
کالغ برای نشستن روی بلندترین شاخه اش به هم
تعارف تیکه پاره می کردند! داخل این جا هم پر از
آت و آشغال هایی بود که گویی از هفتاد سال پیش
این جا ریخته شده اند .کنار یکی از دیوارها چهارچوبی
برای تکاندن فرش بود و روی آن پتوی پوسیده ای که
تا زمین امتداد داشت سال ها چشم انتظار تمیز شدن!
مشغول این خیال پردازی ها بودم که صدای سرایدار را
از دور شنیدم که می گفت مطمئنی گربه نبود؟ ناظم
جواب داد گربه چیه ،تا گفتم کی اونجاس فرار کرد؛ یا
دزد ِیا یکی از این معتادای ولگرد! امتحان ده دقیقه
پیش شروع شده بود و محال بود که برسم .مدیر گفت
مادر نزاییده کسی از مدرسه ی من دزدی کنه! امتحان
و نمره و تجدید شدن دیگر مهم نبود و فقط به فکر
نجات جانم بودم! هرچه گشتم راه خروجی نبود .ناگهان
متوجه پتو شدم و طوری بین پتو و دیوار رفتم که پتو
تکان نخورد.
ادامه داستان را در شماره بعد بخوانید...

به کوشش :شهزاد اسماعیلی
دانشجوی فیزیوتراپی

پس از آغاز جنگ جهانی دوم در ۹شهریور
۱۳۱۸ش ایران بیطرفی خود را اعالم کرد ،اما
به دلیل گستردگی مرز ایران با اتحاد جماهیر
شوروی و طرف داری رضا شاه از آلمان و هیتلر
این بیطرفی ناپایدار بود .ارتش متفقین به بهانه
ی حضور جاسوسان آلمانی ایران را اشغال کرد.
آلمان در ۹شهریور ۱۳۱۸ش به لهستان حمله
برد و در ۱۱شهریور انگلیس و فرانسه به آلمان
اعالم جنگ کردند .لهستان در کمتر از یک ماه
از ارتش آلمان شکست خورد و زمینه برای حمله
به مناطق دیگر توسط آلمان فراهم آمد .درآغاز
آلمان و متحدانش در تمامی جبهه های غرب
و شرق اروپا و خاورمیانه و شرق آسیا پیروزی
های گستردهای به دست آوردند اما پس از حمله
ت آمیز شوروی در پاییز و زمستان
ی موفقی 
۱۳۲۱ش در نبرد استالینگراد صحنه ی نبرد به
سود شوروی تغییر کرد.

سفیر وقت آلمان اروین اتل در نامهای به وزارت
امور خارجه ایران از اعالم بی طرفی ایران ابراز
خوشحالی کرده و مینویسد :در پی نامه مورخ
 ۶سپتامبر  ۱۹۳۹محترماً به اطالع آن جانب
میرسانم که دولت آلمان از اعالم بی طرفی ایران
با کمال خرسندی اطالع حاصل نموده با عرض
تشکر خواهشمند است مراتب قدردانی ما را به
پیشگاه مقدس اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
تقدیم نمایید .طی ماه های پیش از شهریور
1320ش متفقین چند بار از دولت ایران برای
عبور مسالمتآمیز نیروهایشان از خاک کشور
درخواست اجازه کردند اما همواره این درخواست
از طرف رضا شاه رد می شد .در ستاد ارتش،
سپهبد رزمآرا مدتی پیش از حمله متفقین عدم
آمادگی ارتش برای دفاع از مرزها را به سرلشکر
ضرغامی فرمانده ارتش گزارش میکند .وی
پیشنهاد میکند به دلیل عدم توانایی مقابله با
شوروی ،از راههای سیاسی برای رفع خطر اقدام
شود .این گزارش توسط ضرغامی به رضاشاه ارائه

ارتش سرخ موفق گردید  ۶۰۷لشکر از ۷۸۳
لشکر هیتلری را در جبهه ی جنگ شوروی نابود
سازد .پس از پیروزیهای شوروی و شکستن
ستون فقرات ارتش آلمان نازی در خاک شوروی،
حرکت ارتش سرخ رو به غرب اروپا شروع شد و
توانست ارتش آلمان را در همه کشورهای شرق
اروپا نابود کند .بدین ترتیب آمریکا چارهایی
نداشت و باید مستقیماً وارد جنگ در اروپا میشد
وگرنه شوروی تمام اروپا را اشغال می کرد و به
بزرگترین قدرت در طول تاریخ تبدیل می شد.
با ورود آمریکا به جنگ اروپا در تابستان ۱۹۴۳
با عملیات تصرف سیسیل و در تابستان ۱۹۴۴با میشود .رزمآرا کمبود نفرات و امکانات بهویژه
عملیات نرماندی ،صحنه ی نبرد اروپا رفتهرفته امکانات ترابری موتوری را دلیل اصلی عدم توان
به سود متفقین تغییر کرد و چشماندازی برای مقابله با شوروی بیان میکند .رضا شاه مدتی
بعد دستور تشکیل لشکرهای جدید را صادر
پایان جنگ در اروپا دیده میشد.
میکند .رضاشاه امکان حمله متفقین را بسیار
دولت ایران در ۱۰شهریور  ۱۳۱۸ش تنها یک کم میدانست به همین دلیل ارتش ایران آمادگی
روز پس از شروع جنگ اعالم بیطرفی کرد .در کافی برای مقابله با حمله متفقین نداشت.
۱۱شهریور نخستوزیر محمود جم در بیانیهای
رسمی نوشت :در این موقع که متأسفانه شعله ارتش شوروی در سه جهت و سه ستون وارد
ی جنگ در اروپا مشتعل گردیده است دولت خاک ایران شد .ستون اول از محور جلفا در جهت
شاهنشاهی ایران به موجب این بیانیه تصمیم تبریز حرکت کرده و ستون دوم از راه آستارا
خود را به اطالع عموم میرساند که در این به سوی بندر پهلوی (انزلی) و رشت پیشروی
کارزار بی طرف مانده و بیطرفی خود را محفوظ کردند .ستون سوم به بخش مرزی شمال شرقی
خراسان هجوم برد .در این تهاجم مراکز مهمی
میدارد.
مانند تبریز و مشهد و شهرهای ساحلی دریای
خزر به اشغال ارتش شوروی درآمدند .ارتش
انگلیس هم از دو جهت به سمت ایران پیشروی
کرد .یک ستون از راه خانقین وارد ایران شد و از
طریق کرمانشاه و همدان خود را به قزوین رساند.
ستون دوم از خاک عراق به ناحیه جنوب غربی
خوزستان هجوم آورد .سرانجام در روز ۹شهریور
ارتشهای شوروی و انگلیس در قزوین به یکدیگر
ملحق شدند.

هواپیماهای آمریکا در فرودگاه آبادان آماده تحویل به
خلبانان شوروی برای انتقال به روسیه

ناو «ببر» متعلق به ایران که در اوت  ۱۹۴۱توسط نیروی هوایی
بریتانیا نابود شد.

مردم قحطی زده ی ایران در کنار اموالشان که توسط ارتش
دشمن به یغما رفت.

اشغال نظامی ایران توسط متفقین بالفاصله
سرنوشت رضا شاه را رقم زد .فروغی که مجبور
به بازنشستگی شده بود برای مذاکره با متفقین
نامزد نخست وزیری شد .نخست وزیر جدید در
عرض یک هفته درخواست صلح نمود و پنهانی
متفقین را به برکناری رضا شاه تشویق کرد.
انگلیس نیز که خواستار پشتیبانی عمومی بود
از بیرحمی و عدم اداره درست کشور توسط رضا
شاه انتقاد کرد .دو هفته بعد نمایندگان دست
نشانده متفقین به طور آشکار رضا شاه را به
ثروت اندوزی عظیم ،کشتار مردم بی گناه و سوء
استفاده از القابی برای خود مانند سردار سپه و
فرمانده کل متهمکردند .شاه به نفع ولیعهد خود
کناره گیری کرد و کشور را ترک کرد .پس از
خروج رضا شاه در روز  ۲۵شهریور 1320ش
ذکاالملک فروغی به عنوان صدراعظم با حضور در
مجلس شورای ملی استعفای رضا شاه از سلطنت
و جانشینی محمد رضا شاه را اعالم کرد.
ایران به دنبال حمله متفقین با مشکالت اقتصادی
بسیاری رو به رو شد .تورم ،دزدی و قحطی نمونه
کوچکی از پیامدهای حمله متفقین به ایران بود.

محمدابراهیم باستانی پاریزی (زاده ۳دیماه  ۱۳۰۴هـ.ش؛ کرمان) مورخ،
نویسنده ،پژوهشگر ،شاعر ،موسیقیپژوه و استاد بازنشسته دانشگاه تهران
است.
محمد ابراهیم باستانی پاریزی در سوم دیماه  ۱۳۰۴هـ.ش در پاریز ،از توابع
شهرستان سیرجان در استان کرمان متولد شد .وی تا پایان تحصیالت ششم
ابتدایی در پاریز تحصیل کرد و در عین حال از محضر پدر خود مرحوم حاج
آخوند پاریزی هم بهره میبرد.
پس از پایان تحصیالت ابتدایی و دو سال ترک تحصیل اجباری ،در سال
 ۱۳۲۰تحصیالت خود را در دانشسرای مقدماتی کرمان ادامه داد و پس از
اخذ دیپلم در سال  ۱۳۲۵برای ادامه تحصیل به تهران آمد و در سال ۱۳۲۶
در دانشگاه تهران در رشته تاریخ تحصیالت خود را پی گرفت.
باستانی پاریزی به گواه خاطراتش از نخستین ساکنان کوی دانشگاه تهران
(واقع در امیر آباد شمالی) است .شعری نیز در این باره دارد که یک بیت آن
این است:
فاش میگویم و از گفته خود دلشادم
ساکن سادهدل کوی امیر آبادم
در  ۱۳۳۰از دانشگاه تهران فارغالتحصیل شد و برای انجام تعهد دبیری به
کرمان بازگشت .در همین ایام با همسرش ،حبیبه حایری ازدواج کرد و تا
سال  ۱۳۳۷خورشیدی که در آزمون دکتری تاریخ پذیرفته شد ،در کرمان
ماند .باستانی پاریزی دوره دکترای تاریخ را هم در دانشگاه تهران گذراند و
با ارائه پایاننامهای درباره ابن اثیر دانشنامه دکترای خود را دریافت کرد.
وی کار خود را در دانشگاه تهران از سال  ۱۳۳۸با مدیریت مجله داخلی
دانشکده ادبیات شروع کرد و تا سال  ۱۳۸۷استاد تماموقت آن دانشگاه بوده
و رابطه تنگاتنگی با این دانشگاه داشتهاست .استاد باستانی پاریزی در مرداد
ماه سال  ۱۳۸۷حکم بازنشستگی خود را ،به صورتی غیرمترقبه و همزمان با
بازنشستگی  ۲۱استاد دیگر دانشگاه تهران دریافت کرد .وی یک پسر و یک
دختر دارد و در حال حاضر تابستانها را نزد دخترش در تورنتو و زمستانها
را نزد پسرش در تهران سپری میکند.
شوق نویسندگی وی در دوران کودکی و نوجوانی در پاریز و با خواندن نشریاتی
مانند حبلالمتین ،آینده و مهر برانگیخته شد .باستانی ،اولین نوشتههای خود
را در سالهای ترک تحصیل اجباری ( ۱۳۱۸و  )۱۳۱۹در قالب روزنامهای به
نام باستان و مجلهای به نام ندای پاریز نوشت ،که خود در پاریز منتشر میکرد
و دو یا سه مشترک داشت .اولین نوشته او در جراید آن زمان ،مقالهای بود
با عنوان «تقصیر با مردان است نه زنان» که در سال  ۱۳۲۱در مجله بیداری
کرمان چاپ شد .پس از آن به عنوان نویسنده یا مترجم از زبانهای عربی
و فرانسه مقاالت بیشماری در روزنامهها و مجالتی مانند کیهان ،اطالعات،
خواندنیها ،یغما ،راهنمایکتاب ،آینده ،کلک و بخارا چاپ کردهاست .اولین
کتاب باستانی پاریزی پیغمبر دزدان نام دارد که شرح نامههای طنزگونه شیخ
محمدحسن زیدآبادی است و برای اولین بار در سال  ۱۳۲۴در کرمان چاپ
شدهاست .این کتاب تا کنون به چاپ شانزدهم رسیدهاست .وی تاکنون بیش
از شصت عنوان کتاب تألیف و یا ترجمه کردهاست .کتابهای باستانی پاریزی
برخی شامل مجموعه برگزیدهای از مقاالت وی هستند که به صورت کتاب
جمعآوری شدهاند و برخی از ابتدا به عنوان کتاب نوشته شدهاند.
از میان نوشتههای او ،هفت کتاب با عنوان «سبعه ثمانیه» متمایز است که
همگی در نام خود عدد هفت را دارند ،مانند خاتون هفت قلعه و آسیای هفت
سنگ .بعدا ً ًکتاب هشتمی با عنوان هشتالهفت به این مجموعه هفتتایی
اضافه شدهاست.
به جز کتب و مقاالت ،باستانی پاریزی شعر هم میگوید و اولین شعر خود
را در کودکی در روستای پاریز و در آرزوی باران سرودهاست .منتخبی از
شعرهای خود را در سال  ۱۳۲۷در کتابی به نام «یادبود من» به چاپ
رساندهاست .از جمله یکی از غزلهایش با مطلع «یاد آن شب که صبا بر سر
ما گل میریخت» توسط مرحوم بنان در یادبود مرحوم صبا خوانده شدهاست.
برخالف عمده کتابهای تاریخی که نثری سرد و سنگین دارند ،بیشتر
نوشتههای تاریخی باستانی پاریزی پر از داستانها و ضربالمثلها و حکایات
و اشعاری است که خواندن متن را برای خواننده آسانتر و لذتبخشتر
میکند .به عالوه کتابهای باستانی پاریزی معموالً پاورقیهای بسیار مفصلی
دارند که گاهی از خود متن هم مفصلتر است.

به کوشش :مهناز آزاد
سرپرست روابط عمومی معاونت

به کوشش :دکتر شهال قنبری
مسئول دفتر تحقیق و توسعه معاونت دانشجویی و فرهنگی

در دوران دانشجویی ،دانشجویان به طور نامنظم غذا می خورند ،ترس از چاقی
و داشتن اندامی نامناسب و عدم کسب جایگاه مناسب در بین همساالن ،سبب
تغییر در الگوی دریافت غذا و در نتیجه دریافت ناکافی مواد مغذی در آنان می
شود .از سوی دیگر تمایل جوانان به رژیم های کاهش وزن برای داشتن اندامی
مناسب و نبود آگاهی های تغذیه ای در این زمینه ،سبب شده است که غذاهای
سودمند از جمله نان ،سیب زمینی ،شیر و گوشت را از برنامه غذایی روزانه خود
حذف کنند .عدم مصرف این مواد غذایی به نوبه خود موجب کمبود دریافت
انرژی و برخی از مواد مغذی از جمله پروتئین ،آهن و  ...می گردد.
مطابق روال دو ماه اخیر در این شماره نیز به گزارش نتایج یک طرح پژوهشی
با عنوان «بررسی وضعیت تغذیه دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی از نظر دریافت گروه های غذایی در سال »1391
می پردازیم .این طرح توسط الهه توسلی دانشجوی دکترای تخصصی آموزش
بهداشت و ارتقای سالمت با راهنمایی و نظارت دکتر رمضانخانی معاون دانشجویی
و فرهنگی و با همکاری جمعی از دانشجویان دکترا انجام شده است.
بررسی وضعیت تغذیه دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی از نظر دریافت گروه های غذایی در سال 1391
پژوهشگر :الهه توسلی
دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت
این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که با هدف بررسی وضعیت تغذیه
دانشجویان از نظر دریافت گروه های غذایی بر روی  658نفر از دانشجویان ساکن
در خوابگاه ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد .برای جمع
آوری داده ها از فرم استاندارد اصالح شده نیمه کمی بسامد خوراک (Food
Frequency Questionnaire) FFQاستفاده شد 45/6 .درصد شرکت
کنندگان در این بررسی پسر با میانگین سنی  22/8سال و  54/4درصد دختر با
میانگین سنی  21/8سال بودند .نمایه توده بدنی دانشجویان در گروه های سنی
زیر  25سال در محدوده طبیعی قرار داشت ولی در گروه سنی باالی  25سال،
نمایه توده بدنی در دانشجویان دختر و پسر به ترتیب به  25/3± 3/2و ± 3/3
 25/6افزایش یافته است که بیانگر افزایش وزن در دو گروه دختر و پسر بود.
میانگین تکرر مصرف گروه های غذایی برای گروه نان و غالت  ،3/8گروه گوشت
و حبوبات  ،3/8گروه شیر و لبنیات  ،2/7سبزیجات  ،3/0میوه ها  ،2/4چربی ها
 ،3/3قند ها  2/3و سایر مواد غذایی مثل چیپس و پفک  6/6بود که تکرر مصرف
گروه های غالت ،گوشت و جایگزین های آن ،میوه ها ،سبزیجات و سایر مواد
غذایی مثل چیپس و پفک در دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان دختر
به طور معنی داری بیشتر بود.
نتایج پژوهش نشان داد که گرچه دانشجویان از عملکرد تغذیه ای مطلوبی
برخوردار بودند ولی برای حفظ و تداوم این امر ضروری است که اقدامات الزم
برای آموزش افراد مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد
الزم به ذکر است که پژوهش فوق در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
ایالم ،دوره  ،21شماره سوم مرداد  1392به چاپ رسیده است.

نویسنده :مهسا جلیلی
دانشجوی  PhDتغذیه

پیشگیری از سرماخوردگی :حفظ سیستم ایمنی سالم و قوی راه اصلی برای پیشگیری در برابر عفونت
ها و اپیدمی های شایع فصلی می باشد .تغذیه مناسب همراه با دریافت منابع غذایی حاوی کاروتنوئیدها
(رنگدانه های فراوان در میوه ها و سبزیجات) ،ویتامین  Cو عنصر روی اهمیت باالیی دارد .این مواد موثره
به عنوان سد آنتی اکسیدانی مانع از آسیب غشای سلولی در اثر رادیکال های آزاد می شوند .همچنین،
کنترل مناسب استرس به ویژه استرس مزمن سیستم ایمنی را تضعیف می کند و موجب طوالنی شدن
دوره بیماری می شود .در طی پاسخ به استرس مواد شیمیایی از غدد فوق کلیوی آزاد می شوند و موجب
سرکوب فعالیت غده تیموس می شوند .افراد تحت شرایط پر استرس محیط کار باید رژیم غذایی مناسب
حاوی پروتئین کافی و ریزمغذی ها مانند روی و ویتامین  Cدریافت کنند و در صورت شناسایی کمبودهای
مواد مغذی دریافتی از رژیم غذایی معمول باید منابع غذایی حاوی آنها را افزایش دهند .استفاده از سیگار،
دریافت میزان باالی قندهای ساده و تصفیه شده و چربی اشباع حیوانی موجب تضعیف سیستم ایمنی می
شود ،بنابراین با افزایش دریافت میوه ها و سبزیجات تازه و کنترل نوع و مقدار مصرف قندها و چربی ها می
توان به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کرد.
کنترل عالیم سرماخوردگی :اگر تالش برای پیشگیری از سرماخوردگی موثر نبود ابتدا باید به تقویت
سیستم ایمنی بدن از طریق تقویت عمومی بدن بپردازیم .داشتن استراحت و خواب کافی و منظم ،دریافت
مناسب مایعات گرم و دم کرده های گیاهی ،دریافت مواد غذایی طبیعی موجب کاهش دوره بیماری می
شود .متخصصین طب طبیعی معتقدند که «سرماخوردگی نشانه این است که باید به بدنتان استراحت
بدهید ».همچنین مطالعات متعددی نشان داده اند که فعال کننده های سیستم ایمنی در طی خواب عمیق
به میزان زیادی آزاد شده و موجب دفع عوامل بیماری زا می شوند .از دست دادن آب از دستگاه تنفسی
فوقانی موجب ایجاد یک محیط مناسب برای رشد و تکثیر ویروس ها می شود .نوشیدن میزان باالی مایعات
به پیشگیری از کم آبی و بهبود عملکرد سلول های سفید خون کمک می کنند .نوع مایعات مصرفی خیلی
مهم است .نوشیدنی قندی غلیظ و نوشابه ها و آب میوه ها توانایی گلبول های سفید خون برای کشتن
باکتری ها و ویروس ها را به شدت کاهش می دهند .ویتامین  Cمعروفترین ریز مغذی برای پیشگیری و
درمان سرماخوردگی است که بر اساس مطالعات اخیر نشان داده شده در صورت کمبود سایر آنتی اکسیدان
ها در رژیم غذایی همچون روی ،ویتامین  ،Aویتامین  Eو رنگدانه های گیاهی تأثیر اندکی در پیشگیری و
درمان عفونت ها و سرماخوردگی فصلی دارد .تأثیر اصلی آنتی اکسیدان ها در تقویت عملکرد ایمنی بدن
برای دفع عوامل بیماری زا می باشد و موجب تحریک سلول های سفید خون ،میزان اینترفرون ها و پاسخ
آنتی بادی ها می شوند .روی به عنوان یک ریز مغذی آنتی اکسیدان در مراحل ابتدایی سرماخوردگی
موجب کاهش طول دوره بیماری می شود بنابراین دریافت میزان کافی از منابع روی همچون گوشت ها به
ویژه گوشت قرمز ،تخم مرغ ،لوبیا و عدس ،غالت سبوس دار ،شیر و لبنیات و انواع مغزها در هنگام شروع
عالیم سرماخوردگی توصیه می شود .سوپ ها مواد غذایی مناسبی برای درمان سرماخوردگی هستند به
ویژه اگر از آب لیمو یا نارنج تازه و ادویه ها به عنوان چاشنی غذایی استفاده شود .سوپ ها به راحتی هضم
می شوند ،سرشار از فیبر ،رنگدانه های گیاهی ،آنتی اکسیدان ها و مایعات گرم هستند و مکانیسم تعریق
را فعال می سازند .گنجاندن گیاهانی همچون پیاز ،سیر ،کلم ،شلغم ،اسفناج و ...در برنامه غذایی روزانه فرد
دچار سرماخوردگی به کاهش عالیم و تقویت زودرس سیستم ایمنی کمک می کنند .یک مطالعه معروف
که در دهه  1980انجام گرفت نشان داد که افراد سرماخورده ای که سوپ جوجه گرم روزانه دریافت کردند
در مقایسه با افراد مشابه خود که آب گرم دریافت کردند بهبودی سریعتر و با عالیم کمتری داشتند .از
جمله درمان های جدید برای سرماخوردگی پروبیوتیک ها می باشند .این باکتریهای مفید ساکن روده در
صورت تکثیر به تعداد کافی موجب تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش طول دوره بیماری های عفونی می
شوند .لبنیات حاوی میکروارگانیسم های مفید مثل ماست ،دوغ ،پنیر پروبیوتیک وکفیر در صورت وجود
تعداد کافی پروبیوتیک ها و نیز رعایت زنجیره سرما از تولید تا مصرف منابع خوبی از این میکروارگانیسم
های مفید می باشند .مواد غذایی شیرین در صورت مصرف به مقدار زیاد موجب کاهش عملکرد سیستم
ایمنی می شوند ولی به میزان متعادل و به شکل طبیعی مثل عسل ،شیره انگور ،مالس و ...موجب کاهش
گلو درد و تسکین دردهای عضالنی می شوند .لیموترش نسبت به پرتقال میزان پایین تر ویتامین  Cدارد
ولی به شکل لیموناد گرم (آب داغ همراه با عسل و آب لیموی تازه) موجب افزایش دریافت مایعات ،تحریک
تعریق و نیز افزایش ترشح بزاق و تسکین گلو درد می شود .غذاهای تند مثل فلفل ،ترب ها ،پیاز ،خردل
و ...موجب تحریک غشای مخاط بینی و دهان و حتی آبریزش چشم می شوند که موجب تسریع بهبودی
مجاری تنفسی می شوند .دانه های قهوه با تحریک ترشح سیتوکین ها از سیستم ایمنی بدن برای مقابله
با عفونت موجب افزایش هوشیاری ،بهبود زودرس و افزایش میزان متابولیک بدن می شوند .عالوه براین،
قهوه یک بهبود دهنده قوی خلق و خو است و با افزایش انقباض عروق موجب بازشدن عروق خونی در مغز
و کاهش سردرد می شود .توصیه بر آن است که از مصرف همزمان آنتی هیستامین ها و ضد احتقان ها با
قهوه و مواد کافئین دار مثل نسکافه ،شکالت داغ و ...پرهیز شود چون عوارض جانبی همچون سرگیجه و
افزایش شدید تپش قلب و مسمومیت دارویی ممکن است ایجاد نماید .داشتن آرامش کافی ،خواب منظم،
دریافت غذایی خوراکی های طبیعی ،متنوع و غنی از مواد مغذی آنتی اکسیدان ،اولویت بخشیدن به سالمت
جسمی و روحی نسبت به کار و زندگی اجتماعی از موارد مهمی هستند که به تقویت عمومی بدن کمک
کرده و مانع از بیماری می شوند.
از زیبایی های پاییز لذت ببرید و پاییزتان بی غصه باد.

به کوشش :آهو ضرغامی
کارشناس روابط عمومی معاونت

استفاده ناکارآمد از اینترنت و تکنولوژی دغدغه امروز
بشر به شمار می رود و بدون شک یکی از بزرگترین
مشکالت جامعه ما در برابر پدیده اینترنت ،عدم
آشنایی با کاربرد های فوق العاده کارآمد آن است.
اغراق نیست اگر بگوییم بیش از  70درصد از زمانی
که کاربران ایرانی در اینترنت می گذارند فاقد هرگونه
استفاده علمی و یا دارای ارزش اقتصادی برای آن ها
است .مشکل ،زمانی حادتر می شود که بپذیریم حتی
جامعه دانشگاهی و پژوهشگران ما هم به درستی نمی
دانند با اینترنت چه کنند .شاید بتوان گفت امروز گوگل
قلب اینترنت است به همین خاطر در این شماره به
برخی از مهم ترین کاربرد ها براي استفاده بهتر از موتور
		
جستجوي گوگل اشاره می شود.
* نتايج مطلوبتر :در اغلب موارد ،زماني كه
جستجويي را با گوگل انجام ميدهيد ،نتيجه آن
هزاران سايت و وبالگ و نشاني ميباشد كه در واقع
بسياري از آنها كاربرد چنداني ندارند و با موضوع
موردنظرتان هماهنگ نيستند .يكي از روشهاي
مؤثر در كاهش حجم نتايج جستجو ،تعيين بازههاي
تاريخي است( .براي تعريف بازههاي تاريخي به
گزينه <جستجوي پيشرفته> مراجعه كنيد).
* فقط صفحات جديد :جستجو بدون ذكر تاريخ،
نتايج بيشماري در پي دارد .انبوه نتايج ،نه تنها به
يافتن مطلب موردنظرتان كمكي نميكند ،بلكه موجب
سردرگميتان نيز ميشود .عالوه براين اگر بعد از
يك بررسي طوالني بين نتايج جستجو ،به اطالعات
موردنظرتان رسيديد و متوجه قديمي بودن آنها شديد،

چطور؟ اگر به دنبال اطالعات جديد و روزآمد هستيد،
در قسمت جستجوي پيشرفته ،عبارات < 3ماه>6< ،
ماه> و حتي <يكسال> را در مقابل گزينه  Dateوارد
كنيد تا گوگل بسته به تاريخ ذكر شده ،فقط فهرست
صفحات جديد را برايتان نمايش دهد.
* Wildcardها :زماني كه بهطور كامل از كلمات
موضوع مورد جستجو آگاهي نداريد ،بهتر است از
كاراكتر كمكي ستاره <*> استفاده كنيد .كاراكتر
<*> معني <هرچيز> ميدهد.
* شركت در گروههاي خبري :اينترنت فراتر از
ايميل و صفحات وب است .به عنوان مثال گروههاي
خبري () New groupيكي ديگر از خدماتي است كه
از طريق اينترنت ارايه ميشود .گروههاي خبري گوگل،
گروههاي معروف و معتبري هستند كه شركت در آنها،
به نوبه خود ،كار لذتبخشي است .آدرس گروههاي
خبري گوگل از اين قرار استgroups.google.com :
* جستجوگر اخبار :اين ابزار نيز همانند پيغامدهنده
گوگل ،مشخصات اخبار موردنظر را به همراه آدرس
ايميل دريافت كرده و روزانه (بنا به درخواست كاربر،
قابل تنظيم است) .براساس عبارت دريافتي ،جستجويي
را در سايتهاي خبري ترتيب ميدهد و در صورت يافتن
اطالعات مناسب ،آن را برايتان ايميل ميكند .آدرس
www.google.com/newsalerts
اين ابزار
		
		
است.
* معني كلمات :اگر معني يا بهتر بگوييم ،تعريف كلمهاي
را نميدانيد ،در كادر جستجو <كلمه موردنظر>define :
را نوشته و كليد Enterرا بزنيد .در جواب اين جستجو،

دوست عزیز :لطفاً گزینه مورد نظر خودت را به ترتیب سئواالت همراه با نام
دانشکده تا  20آذر ماه ،به سامانه  30007469پیامک کن تا در صورت ارسال
پاسخ درست ،در قرعه کشی گلبانگ شرکت کنی.
-1کدام گزینه زیر از شایع ترین عوارض مصرف ترامادول است؟
(با مراجعه به صفحه  ،17پاسخ صحیح را خواهید یافت).
الف -تعریق
ب -سرگیجه
ج -استفراغ شدید
د -یبوست
-2مصرف کدام ماده غذایی در مراحل ابتدایی سرماخوردگی موجب
کاهش طول دوره بیماری می شود؟
(با مراجعه به ستون تغذیه برای همه ،پاسخ صحیح را خواهید یافت).
الف -شلغم
ب -پرتغال
ج -عسل
د -گوشت قرمز
اسامی برگزیدگان مسابقه آبان ماه:
 .1الهه گندمی /دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست
 .2نگین احمدی /دانشکده بهداشت

عالوه بر تعريف كلمه ،لينكي نيز نمايش داده ميشود كه
با كليك روي آن ،به جزييات بيشتري ميرسيد.
* ترجمه كنيد :در حال حاضر ،ماشين ترجمه گوگل
ميتواند انگليسي را به  5زبان زنده دنيا ترجمه كند
(امكان ترجمه بالعكس نيز وجود دارد) .براي استفاده از
اين مترجم ماشيني به آدرس زیر برويد:
www.google.com/lauguage-tools
* پرسش و پاسخ :تحقيق و جمعآوري مطالب از
اينترنت ،كار وقتگيري است .اگر براي انجام اينكار
وقت كافي در اختيار نداريد .سري به آدرس
answers.google.com/answers
بزنيد و با مطرح كردن سواالتتان و بررسي
جوابها ،سريعتر به هدفتان برسيد.
* كلمات عمومي :برخي كلمات عمومي نظير the
 at، to،و غيره ،زماني كه در عبارت مورد جستجو
ذكر ميشوند ،توسط گوگل ناديده انگاشته ميشوند
و تاثيري در نتيجه ندارند .حال اگر ميخواهيد
چنين كلماتي در نتيجه جستجو موثر باشند كافي
است يك عالمت < >+در مقابل آنها بگذاريد.
* موتورهاي جستجوي تخصصي :با اين ترفند
ميتوانيد ضمن معرفي منابع موردنظرتان به
گوگل ،از آن بخواهيد كه نتايج جستجو را فقط از
همان منابع بياوريد .مث ً
ال براي جستجو در سايت
مايكروسافت به روش زير عمل ميشود:
www.google.com/microsoft htm#calculator

 .طرف کارمنده ،تو هر اتاقی هم یه میز براش گذاشتن ،خودشم دائماً تو این
راهرو و اون اتاق می چرخه! هر بار هم میریم پیشش یا باهاش کار داریم میگه:
«این کار به من ربطی نداره!!» دوستان نظرتون چیه یه برگ کاغذ بذارن باال سر
این عزیزان ما بدونیم چی بهشون مربوط میشه که این قدر وقت ارزشمندشون رو
نگیریم ال اقل!
 .یه سئوال از بچگی ذهن من رو مشغول کرده :اون دوست عزیزی که می خواد یه
برنامه ای اجرا کنه ،روز قبل از برنامه اش میاد میگه نه تاالرش هماهنگه نه مجوز
گرفته نه پذیرایی آماده کرده نه پوستر زده .سه هفته تو این اتاق های امور فرهنگی
چکار می کنه پس؟ هی از تو این اتاق در میاد میره تو اون اتاق؟ نه جدی پرسیدم!
 .این یکی هم که علی رغم نظر مسئولین مجوز برنامه گرفته ...خب عزیز من بهت
پول پوستر و سرویس رفت و
میگن برنامه برگزار نکن یه چیزی میدونن دیگه!! کلی ِ
آمد و پذیرایی و مهمون و دکور و ...دادی که پنجاه نفر بیان بشینن س ِر برنامه ت؟
ِ
حیف بابا جون پول بیت المال رو حروم نکن!
 .آقا اص ً
ال میدونی من از بچگی دوست داشتم یه روزی بزرگ بشم ،کنکور بدم ،شهید
بهشتی قبول بشم ،برم باالی سن بزنم زیر آواز ،بچه ها دست بزنن برام ،تشویقم
کنن ،فکر کنم خبریه! باور کن!!
 .این قدر دلم می خواد بدونم دانشگاه این مجری های توانمند رو از کجا میاره؟!
خداییش خیلی توانایی می خواد یه نفر در عرض دو ساعت برنامه این همه سوتی
بده!! پسره رو خانوم صدا کنه! مسئول رو یادش بره! برنامه رو اشتباه معرفی کنه! هر
کسی این توانایی ها رو نداره ها! باور کن!!

اعتیاد بیماری همه گیر و رو به افزایشی است
که به تصور بسیاری از مردم همان مصرف ماده
مخدراست .اما واقعیت به جز این است یکی از انواع
بسیار نگران کننده اعتیاد در جهان امروز اعتیاد
پنهان یا همان اعتیاد به مصرف خودسرانه داروهایی
است که احتمال وابستگی و اعتیاد دارند.
فرهنگ دست کاری دارو و استفاده سرخود دارو در
خیلی از خانواده ها پذیرفته شده است و شماری از
خانواده ها از دوران کودکی مصرف خودسرانه دارو
را با رفتار عملی به فرزندشان می آموزند .مصرف
دارو بدون تجویز پزشک عالوه بر عوارض خطرناک
و برگشت ناپذیر جسمی و روانی خود می تواند
سرآغازی برای اعتیاد باشد.
این داروها انواع متعددی دارند .از داروهای خواب
آورگرفته تا انواع داروهای مسکن .یکی از داروهایی
که مصرف خودسرانه ی آن درچندسال گذشته رایج
شده ترامادول(بیومادول) است.
ترامادول نوعی مسکن صناعی از دسته ضد دردهای
شبیه داروهای مخدر یا اوپیوییدی است که در
پزشکی جهت تسکین دردهای متوسط تا شدید به
کار می رود.
تأثیرترامادول
به خصوص برروی رسپتوراپیوییدی است که عالوه
بر این از باز جذب سروتونین و نوراپی نفرین نیز
جلوگیری می کند.
اشکال دارویی این ماده که در بازار دارویی ایران
موجود است شامل قرص و کپسول  50و  100ملی
گرم و آمپول 100میلی گرم درهرمیلی لیتراست.
این دارو به صورت خوراکی یا تزریقی در دردهای
نسبتاً شدید حاد یا مزمن از قبیل دردهای بعد از
عمل جراحی و دردهای سرطانی استفاده می شود.
آمار مصرف بی رویه و بدون تجویز پزشک این
«ترامادول» متأسفانه درطی سال های اخیر به دلیل
خاصیت نشئه آور دارو در بین جوانان ایرانی رو به
افزایش است و بسیاری از افراد ناآگاه و معتادان،
دچار سوء مصرف این دارو و اعتیاد به آن شده اند.
عالیم و عوارض مصرف ترامادول:
خاراندن بدن به ویژه بینی
پرحرفی پس ازگذشت یک روز
بروز حاالت عصبی،کالفگی ،خمیازه و بی خوابی یا
خواب زیاد
تهوع ،گنگی ،گیجی ،سرگیجه
یبوست ،تعریق ،کاهش فعالیت سیستم تنفس
دیدن حاالت غیرعادی افت شدید فشارخون
افزایش آنزیم های کبدی افزایش فشار داخل
جمجمه
شایع ترین عوارض گزارش شده
تهوع ،استفراغ شدید ،کاهش فشارخون
عالیم مسمومیت بادارو ()Overdose
تنفس سطحی وکم عمق خواب آلودگی
کاهش ضربان قلب ،پوست سرد و مرطوب
ضعف ،احساس سبکی سر ،سردرد و سرگیجه
تحریک سیستم عصبی مرکزی افسردگی
تهوع و استفراغ ،یبوست ،تشنج وکما
در بیماران با سابقه صرع و تشنج و بیمارانی که

خطر بروز تشنج در آن ها باالست (مواردی مانند
ضربه قبلی به سر یا در زمان قطع سایر داروها و
الکل) احتمال بروز تشنج با ترامادول افزایش می
یابد.
نگران کننده ترین مشکل ترامادول ایجاد
اعتیاد و یا وابستگی حاصل از مصرف بی رویه
این دارو است.
عالیم قطع ناگهانی ترامادول بعد از مصرف
طوالنی مدت
بی خوابی ،تحریک پذیری ،تشنج ،لرزش
تهوع ،استفراغ ،درد عضالت و شکم اضطراب
تعریق ،اسهال ،توهم ،مشکالت تنفسی
تشنج
یکی از عوارض این ماده به وجود آمدن حمالت
تشنجی در زمان مصرف و یا در ابتدای قطع مصرف
این ماده است .مراجعه به پزشک جهت ارزیابی و
تجویز داروی مناسب برای پیشگیری از تکرار این
حمالت به همراه پیگیری مناسب و طوالنی الزامی
است.
وابستگی به ترامادول
الزم به گفتن است اکثر مصرف کنندگان ترامادول
با روش سم زدایی درکوتاه مدت قابل درمان می
باشند .ولی مهم ترین نکته در پیگیری بیماران به
منظور جلوگیری از بازگشت دوباره به مصرف است.
درمان های غیردارویی:
 NARANONو  N.Aمشاوره وروان درمانی
فردی ،خانواده درمانی و در نهایت معرفی به گروه
های خودیاری.

به کوشش :دکتر نجمه تهرانی
قائم مقام مرکز مشاوره دانشجویان
و رضا میرزائی کارشناس مرکز

عالقه مندان می توانند جهت کسب
اطالعات بیشتر در این زمینه با مرکز مشاوره
دانشجویان دانشگاه واقع در طبقه چهارم
ساختمان شماره  2ستاد به شماره تلفن
 23872406تماس حاصل فرمایند.

به کوشش :مهناز آزاد
کارشناس مشاوره

مشاور مذهبی :حجت االسالم و المسلمین رضا علیمحمدی
کارشناس آموزشی دانشگاه

.1شیما .ع ،دانشجو :پوشیدن لباس که رنگ یا دوخت آن ،برجستگی های
بدن را نشان می دهد و همچنین صدای کفش هنگام راه رفتن ایجاد می
شود ،چه حکمی دارد؟
 .اگر پوشیدن آن لباس توجه دیگران را به خود جلب می نماید از پوشیدن
آن پرهیز نمائید و صدای کفش هم اگر افراد را به خود جلب نماید ،باید
به گونه ای راه برود که سبب توجه دیگران نگردد.
.2فرشاد .م ،دانشجو :آیا پوشیدن لباس هایی که بر روی آن حروف و
تصاویر خارجی چاپ شده جایز است و آیا این لباس ها ترویج فرهنگ
غربی محسوب می شوند؟
 .اگر مفاسد اجتماعی نداشته باشند ،پوشیدن آن ها اشکال ندارد و اما
اینکه ترویج فرهنگ غربی معارض با فرهنگ اسالمی محسوب می شود یا
خیر ،موکول به نظر عرف است.
.3بهداد .ت ،دانشجو :بعضی از مسلمانان عیدهای مسیحیان را جشن می
گیرند و همچنین در محل سکونت ما ،تعدادی ارمنی زندگی می کنند که
در عید کریسمس ما را دعوت می کنند ،چه حکمی دارد؟
 .جشن گرفتن برای میالد حضرت عیسی مسیح(ع) و شرکت در جشن
مسیحیان برای والدت حضرت عیسی اشکالی ندارد.
.4فرزانه .س ،دانشجو :آیا سخن گفتن از اسرار شخصی و امور خصوصی و
سری در برابر مردم جایز است؟
ّ
 .کشف و بیان امور خصوصی و شخصی در برابر دیگران اگر به نحوی
مربوط به افراد دیگر هم باشد و یا موجب فساد شود ،جایز نیست.
.5مریم .م ،دانشجو :برای عید غدیر مقداری اسکناس نو به قیمت باال
خریداری کردم ،آیا اشکال دارد؟
 .در صورتی که اسکناس ها از نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته
باشد اشکال ندارد ،ولی اگر معامله ،صوری و برای فرار از ربا بوده و در واقع
برای دستیابی به سود پول باشد ،شرعاً حرام و باطل است.

يه شب سه نفر رو اشتباهي دستگير مي کنن و در نهايت ناباوري
این سه نفر به اعدام روي صندلي الكتريكي محكوم مي شن ...نوبت
نفر اول مي شه كه بشينه روي صندلي .وقتي مي شينه مي گه :من
توي دانشگاه ،رشته فلسفه خوندم و به قدرت بي پايان خدا اعتقاد
دارم...
مي دونم كه خدا نمي ذاره آدم بيگناه مجازات بشه...
كليد برق رو مي زنن ...ولي هيچ اتفاقي نمي فته...
به بي گناهيش ايمان ميارن و آزادش مي كنن...
نفر دوم مي شينه روي صندلي و مي گه  :من توي دانشگاه حقوق
خوندم...
به عدالت ايمان دارم و مي دونم واسه آدم بي گناه اتفاقي نميفته...
كليد برق رو مي زنن و هيچ اتفاقي نميفته ...به بي گناهي اون هم
اعتقاد ميارن و آزادش مي كنن...
نفر سوم مياد روي صندلي و ميگه :من توي دانشگاه ،رشته برق
خوندم و به شما مي گم كه وقتي اين دوتا كابل به هم وصل نباشن
هيچ برقي به صندلی وصل نمي شه.
خوب بقيه داستان هم مشخصه ،مسئولين زندان مشكل رو مي
فهمن و موفق به اعدام فرد سوم مي شن ...

نکته ماه  :هميشه الزم نيست همه جا راه حل مشكالت را
عنوان كنيد!! گاهی سکوت کردن ،خود راه حل مشکل است.

نویسنده و کارگردان :احسان عبدیپو /تهیه کننده :ادریس عبدیپور /بازیگران :میثم فرهومند ،آرمان هوانسیان ،ابراهیم تمهید ،آنا پانوسیان...
برگزیده پروانه زرین بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر کودک و نوجوان از 27امین جشنواره فیلم کودک و نوجوان /برگزیده بهترین فیلمنامه از سی و
یکمین جشنواره فیلم فجر /نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم نگاه نو از سی و یکمین جشنواره فیلم فجر  /اکران پس از عاشورا وتاسوعا
«عبدالکریم»ـ معروف به «رنجرو»ـ پسرکی بوشهری است که با پسرکی روسی ،که پدرش از مهندسان روسی نیروگاه است دوست میشود؛ اما تحوالت جهانی به
ویژه پرونده هستهای ایران و واکنشهای اطرافیان ،دوستی صادقانه و بیآالیش آن ها را تهدید میکند ...آن ها می خواهند بگویند « :آی آدمها! شما را به خدا ،به ما
ی اتاقهای خود در آن سر دنیا لم بدهید و برای به راه انداختن
و به دوستیهای ما رحم کنید .جنگ چیز وحشتناکی است و شما حق ندارید بر روی مبلهای راحت 
جنگ در یک سوی دیگر دنیا تصمیم بگیرید».
همه چیز دستبهدست هم داده ،تا فیلم را به موفقیت برساند ،فیلمنامه خوب ،کارگردانی قوی ،بازیهای دلنشین ،و صدا و تصویر قابل قبول.
بازیهای فیلم «تنهای تنهای تنها» در حد بسیار خوبی است و به همین علت نه تنها لهجه بوشهری رنجرو ،که حتی زبان روسی الگ هم مانع برقراری ارتباط بین
گ های روسی زیرنویس نمیشوند ،پیام را به مخاطب
بیننده و فیلم نمیشود .سادگی جنوبی رنجرو و گریههای صادقانه الگ ،حتی در آن جا که دیالو 
میرساند .و البته کارگردان فیلم به خوبی توانسته نگاه صادق و بی آالیش کودکانه را به تصویر بکشد و نگاه نویی به مسایل سیاسی روز و مردم داشته باشد.
«تنهای تنهای تنها» را باید دید ،و بیش از یک بار هم باید دید .در عین سادگی پیچیده است و در عین پیچیدگی ساده و اثریست که نمی توان آن را
بر روی کاغذ شرح داد .بنده به واقع معتقدم یکی از بهترین فیلم هایی بود که من در این چندسال اخیر دیده بودم و این فیلم تنها فیلمی بود که در اکران
جشنواره فجر تا پایان تیتراژ همه مخاطبان را سرجای خود میخکوب کرده بود.
نویسنده :سمیرا علی نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی

تو سيب و گندم ...تو خود حوا /محمد مرادی /انتشارات سوره مهر /چاپ اول  200 /1390صفحه4500 /تومان
مجموعه شعر «تو سيب و گندم ...تو خود حوا» از زمان انتشارش تا به امروز جوايز متعدد و معتبري را براي شاعر جوانش که خود دانشجوی ادبیات فارسی
دانشگاه شیراز است؛ به ارمغان آورده است .از جمله این جوایز باید به هجدهمین دوره جشنواره«کتاب فصل» ،نهمین دوره جشنواره«قلم زرین» ،نوزدهمین دوره
جشنواره«کتاب سال دانشجویی» و ...اشاره کرد .با توجه به این توفیقات میتوان این کتاب را مجموعهای موفق قلمداد کرد که حتی حجم نسبتاً زیاد آن نیز نمیتواند
مانع از رجوع عالقمندان و مخاطبان شعر و ادبیات امروز به این کتاب شود.
این مجموعه شعر در قالب های غزل ،مثنوی ،رباعی و دوبیتی سروده شده و از از ويژگي هاي برجسته آن می توان به تلفيق و تركيب مضامين عاشقانه و عارفانه يا
اجتماعي و آييني با طنز و تراژدي اشاره کرد.
تو سيب و گندم ...تو خود حوا چهارمین اثر از مرادی می باشد و در سه بخش مجزا سروده شده :در بخش اول سرودههایی مذهبی ،در بخش دوم حقیقت و عرفان و
زندگی و در نهایت در بخش سوم شاعر به اجتماع پرداخته است ،وی پیش تر از این نیز سه مجموعه شعر با عنوانهای«دخترک کوچه باال سالم»(شعر
و شعرواره)« ،این جمعه ...آن بابانوئل»(مجموعه رباعی) و «خمپارهها که اوج بگیرند»(مجموعه غزل) منتشر کرده است.
محمد مرادی درباره عنوان اين مجموعه شعری گفته«:تو سيب و گندم ...تو خود حوا» اشارهای است به گندم در روايات اسالمی و سيب در اساطير غربی.
مسلمانان اعتقاد دارند كه آدم و حوا به خاطر خوردن گندم از بهشت خدا رانده شدند و در اساطير غربی آمده كه اين دو سيبی خوردند و از سوی خدا
به زمين فرستاده شدند...
در بخشی از کتاب می خوانیم... :چقدرخاطره جاري است در حوالي تان گذشته ها كه چه سبز است جاي خالي تان هنوز هم اي گل دسته
نویسنده :سمانه ضرغام
هاي مسجد دوردلم خوش است به بانگ خوش باللي تان...

کارشناس نشریات دانشگاهی

خواننده :امید نعمتی /سال انتشار /۱۳۹۱ :انتشارات :ماهریز مهر /تعداد قطعات۱۱ :
قرار است یک موسیقی تلفیقی بشنویم« .تلفیق» نه به معنایی که تاکنون شنیدهایم .موسیقیای که در نوع سازبندیاش ،حواسش به همه چیز و همه سبک هست.
آذری و کردی و خراسانی میزند و سعی دارد در همه این بخشها سنگ تمام بگذارد .آلبومی که این دفعه معرفی می کنیم«آقای بنفش» از گروه پالت است .این
آلبوم که تابستان 91منتشر شد ،بدون هیچ تبلیغی فروش خوبی داشت و بلیط های اولین کنسرت رسمی شان به سرعت(به معنای واقعی اش!) تمام شد .سازهای پالت
کنترباس ،کالرینت ،آکاردئون ،گیتار و ویلن سل است و امید نعمتی خواننده اصلی گروه است که با صدای گرمش در گروه دنگ شو آشنا هستیم .بعد از سازبندی و امید
نعمتی ،سومین ویژگی پالت ،خلق اثر به شیوه یک گروه واقعی موسیقی است .یعنی آن طور که از گفتههای اعضای گروه بر میآید ،آن ها دور هم مینشینند و آهنگ
میسازند .مشارکت شش عضو گروه با سلیقههای متفاوت در جریان آهنگسازی ،در عمل به آلبومی انجامیده که تنوعی دور از انتظار در آن شنیده میشود.
دست آخر این که متن آهنگ های پالت یا شعر معروف کالسیک هستند(مانند اشعار موالنا ،سعدی و خیام) یا آثار معروف شعر نو (مانند آثاری از فروغ
فرخزاد ،هوشنگ ابتهاج و سیاوش کسرایی) ،یا ترانههایی که امید نعمتی در فضایی متناسب با باقی اشعار گروه آن ها را نوشته است .پالت در چند اثر هم
از موسیقی محلی ایران الهام گرفته است .خود گروه درباره این آلبوم می گوید:در جهانی که هر روز پیچیده تر و دشوارتر می شود ،تجربه های بینابینی و
بین فرهنگی می توانند داد و ستدهای انسانی را آسان و اصطحکاک ارتباطات بین المللی را روان کنند .در چنین وضعیتی پالت با حفظ اصالت و سلیقه خود
می کوشد با به کارگیری ظرفیت های تازه ای از موسیقی ،رنگ ها را به هم بیامیزد و مرزهای جغرافیایی و تاریخی را در نوردد تا جهانی رنگارنگ و بی مرز
بسازد که در آن مساحت شادی و اندوه انسان ،به وسعت آرزوهایش باشد.
نویسنده :لعیا جلیلیان
دانشجوی پزشکی

در خیابان ولیعصر باالتر از سه راه زعفرانیه ،میانه همهمه و شلوغی خیابان ،رهگذران و خودروهایی که سکوت خیابان را با بوق های کشدار خود می شکنند محله ای ساکت
و قدیمی وجود دارد.
در انتهای یکی از کوچه های باغ فردوس ،خانه ای قدیمی واقع شده ،خانه ای زیبا که روزی به دستور محمد شاه قاجار ساخته شد ،اما او هیچگاه نمی دانست که سال ها
بعد یعنی در سال 1381ش این خانه تبدیل به موزه سینما خواهد شد .این جا حاال محل دنجی است که سینماگران و سینمادوستان می توانند دقایقی را با خیال راحت
در طبقات موزه قدم بزنند و به تماشای تابلوها ،عکس ها ،تندیس ها و جایزه های هنرمندان محبوبشان ،عروسک های دوران کودکی شان ،دوربین های فیلمبرداری قدیمی
و  ...بایستند.
سینما ،از آن دسته موزه هایی است که اگر پایتان را داخل آن بگذارید حوصله تان به هیچ عنوان سر نمی رود ،در گوشه گوشه این عمارت به خاطر وجود المان هایی از
سینمای ایران ،به راحتی می توانید حس و حال سینما و دنیای آن سوی جعبه جادویی تلویزیون را درک کنید.
تاالر جشنواره ها و حضور بین الملل ،تاالر آبی ،تاالر میانی ،اتاق دفاع مقدس ،اتاق کودک و نوجوان ،اتاق سالن های سینما ،اتاق دوبله و موسیقی ،اتاق ارامنه
و اتاق زیرگذر تاریخ ،بخش های داخلی موزه سینما را تشکیل داده است.
تاالر اول یا تاالر آبی تاریخچه ورود سینما به ایران است و به تشریح پرده خوانی ،شهر فرنگ ،پوسترهای اولیه ،پیشگامان ،اسباب سینما توگراف می پردازد.
تاالر دوم که همان تاالر سفید می باشد ،به بررسی سینمای معاصر ایران در سالهای 1330-1380ش پرداخته است .تاالر سوم یا
نویسنده :مریم السادات ضیاءزاده
تاالر افتخارات ،جوایز و حضور بین الملل سینمای ایران در این تاالر جای گرفته است .تاالر چهارم سینمای جنگ و دفاع مقدس ،تاالر
پنجم تاالرارمنه است که به نقش ارامنه برای پیدایش سینما در ایران می پردازد .تاالر ششم بخش کودک و نوجوان و تاالر آخر هم اتاق صدا ،دوبله و کارشناس ارشد محیط زیست
موسیقی است که در این قسمت ،بازدیدکنندگان می توانند از تجهیزات و ابزار قدیمی صدابرداری و صفحه های تولید موسیقی فیلم ها دیدن کنند.

