
بــزرگ،  دیــاری  در  روزگاری  روزی   
ــرارآمیزش وارد  ــد اس ــا کلی ــردی ب م
ــا  ــی رس ــا صدای ــد. وی ب ــدان ش می
شــروع بــه نطــق کــرد: آی مــردم! چــه 
نشســته اید کــه مــن آمــده ام. مــن بــا 
کلیــد اســرارآمیزم آمــده ام. آمــده ام تا 
شــما را از ایــن وضعیت اســفناک نجات 
ــق  ــان رون ــة »آن چن ــه ورط ــم و ب ده
ــان  ــم و آن چن ــاد بکن ــادی ایج اقتص
مــردم را از لحــاظ درآمــِد سرشــار 
ــره«  ــرار بگی ــون ق ــن در اختیارش بتون
ــار  ــای گهرب ــس از نطق ه ــم. پ وارد بکن
او، دیگــر افــرادی نیــز بــه صــف 
ــت را  ــود مل ــای خ ــا تَکراره ــده و ب ش
ــا  ــعار ت ــا ش ــت از او ب ــمت حمای به س

ــد.  ــوق دادن ــی س ــا فالن ۱۴۰۰ ب
در ایــن هنــگام بــود کــه ماجراهــای او 

آغــاز شــد. 
ــدیدی  ــاد ش ــه وی اعتق ــی ک  از آنجای
ــم  ــاز نمی گردی ــب ب ــعار به عق ــه ش ب
بــاز  به عقــب  نه تنهــا  داشــت، 
نگشــتیم بلکــه حــال را پــاک نمــوده و 
ــل  ــا ماقب ــه دوران پس ــل ب ــور کام به ط
ــان  ــن س ــم. بدی ــت نمودی ــخ رجع تاری
ــد  ــادی و درآم ــق اقتص ــعار رون ــه ش ک
سرشــار بــه جــزء جدانشــدنی زندگــی 
مــردم ملحــق شــد و بــه چنــان 
ــد  ــت یافتن ــه ای دس ــی عارفان زندگ
کــه روزبــه روز از میــزان مــواد غذایــی 
موجــود در سفره هایشــان کــم کردنــد. 
ــکر و...  ــن، ش ــرغ، روغ ــه م ــن جمل م
ــای  ــی از برنامه ه ــری یک ــول مج ــه ق ب
ایــن درک  بــه  مــردم  تلویزیونــی 
ــی دارد  ــه معن ــاًل چ ــه اص ــیدند ک رس
ــاًل  ــورد. اص ــت خ ــا خورش ــج را ب برن
ــت  ــج اس ــخصیت برن ــه ش ــن ب توهی
ــرار  ــری ق ــه دیگ ــته ب ــه آن را وابس ک

ــم.  بدهی
بلــه، داســتان بــه همیــن منــوال جلــو 
می رفــت کــه مــا شــاهد عمــل کــردن 
بــه شــعار دیگــری از جانــب وی بودیــم 
کــه می فرمــود: »آی مــردم عزیــز! مــا 
ثبــات بــه اقتصــاد کشــور بازگرداندیم، 
مگــر یادتــان می رفــت لحظــه ای نــرخ 
ارز عــوض می شــد؟« بلــی! دقیقــًا 

طبــق شــعار ایــن بزرگ مرد 
دالر  و  ارز  نــرخ  نه تنهــا 
ــد  ــوض نمی ش ــه ای ع لحظ
ــول  ــار تح ــاًل دچ ــه کام بلک
به صــورت  اساســی 
هــم  می شــد.  ثانیــه ای 
اکنــون کــه نگارنــده در 
در   ۱۴۰۰/۳/۱۷ تاریــخ 
ــن  ــن مت ــتن ای ــال نوش ح
ــاعت ۱۶ و ۵۷  ــد، س می باش
دقیقــه قیمــت دالر ۲۳ هــزار 
می باشــد  تومــان   ۵۹۴ و 
ــد  ــه چن ــمایی ک ــال ش و ح

روز بعــد ایــن متــن را خواهیــد خوانــد 
مجــدداً قیمــت دالر را چــک بنماییــد و 
بــه ایــن آمــار تاریــخ مصــرف گذشــته 

ــد.  ــه نفرمایی توج
از دیگــر ویژگی هــای منحصر به فــرد 
ــق  ــتراحت مطل ــرد، اس ــزرگ م ــن ب ای
در روز جمعــه بــود. بدیــن شــکل 
ــور  ــم در کش ــات مه ــی اتفاق ــه تمام ک
را ایشــان در صبــح شــنبه مطلــع 
افزایــش قیمــت  می شــدند. مثــل 
بنزیــن کــه بــه زیبایــی پــس از بحــث 
ــد  ــده فرمودن ــش آم ــای پی و جنجال ه
ــه  ــنبه متوج ــح ش ــودم صب ــن خ م

ــدم.  ش
ــتراحت  ــه اس ــاد ب ــدای از اعتق  وی ج
مطلــق در روز جمعــه، اعتقــاد شــدیدی 
ــز از روز  ــه چی ــدن هم ــت ش ــه درس ب
ــنبه  ــن ش ــال ای ــت. ح ــنبه داش ش
موعــود کــی قــرار اســت برســد دیگــر 

ــد.  ــدا دان خ
در ادامــه بایــد خدمتتــان عــرض 
ــات  ــم اتفاق ــق نگذری ــه از ح ــم ک کن
عجیــب و دور از انتظــار زیــادی نیــز در 
ــه از  ــرد رخ داد ک ــن بزرگ م ــان ای زم
ــیریش و  ــان س ــر، مهم ــه عجیب ت هم

ــود.  ــد ۱۹ ب ــل کووی ــده ای مث ناخوان
ــت  ــر فعالی ــی عم ــال های پایان  در س
ــان او  ــم حامی ــرد، کم ک ــن بزرگ م ای
ــد  ــه کوچــه علــی چــپ زدن خــود را ب
و چنیــن ابــراز داشــتند کــه مــا نــه او 
ــتیمش  ــه می خواس ــیم و ن را می شناس
ــز  ــش نی ــم بنف ــا ت ــا ب و آن عکس ه

ــه  ــخصی ب ــة ش ــت عالق ــًا به جه صرف
ــوده ودیگــر هیــچ.  ــگ ب ــن رن ای

ــی  ــی، یعن ــان پایان ــن زم ــا در همی ام
هنــگام ورود بــه ســال ۱۴۰۰ بــود 
ــازه  ــان ت ــرد پرماجرایم ــه بزرگ م ک
ــاب  ــدا انتخ ــه از ابت ــرد ک ــف ک کش
کلیــد به عنــوان راهــکار اساســی 
ــت  ــد دس ــت و بای ــوده اس ــتباه ب اش

ــت.  ــده اس ــل می ش ــن بی ــه دام ب
ــل  ــا بی ــودش دوت ــای خ ــق گفته ه طب
ــر  ــر کم ــی را ب ــه یک ــرده ک ــدا ک پی
کرونــا زده و دیگــری را بر کمــر تحریم. 
البتــه گویــا آن دیگــری کــه بــر کمــر 
تحریــم نهــاده حداقــل یــا در خــواب 
بــوده یــا بــرای کشــور دیگــری غیــر 
ــوس  ــون ملم ــت چ ــوده اس ــا ب از م
ــه  ــی و ن ــم نفت ــه تحری ــه ن ــت ک اس
بانکــی هنــوز هیچ کــدام  تحریــم 
ــًا  ــان عمیق ــی ایش ــده اند. ول ــع نش رف
ــام  ــل کار تم ــه اص ــد ک ــرار دارن اص
ــر  ــه خی ــاءاهلل ک ــت. ان ش ــده اس ش

ــت.  اس
همانطــور کــه خدمتتــان عــرض کــردم 
وعده هــای  تک به تــک  ایشــان 
گفتــه شده شــان را بــه اجــرا نهادنــد. 
ــما  ــا و ش ــه م ــه ک ــه آن گون ــه ن البت
ــه ای  ــا به گون ــم. م ــرش را می کردی فک
ــا  ــال ۱۴۰۰ را ب ــا س ــاوت ت ــاًل متف کام

ــم.  ــه کردی ــرد تجرب ــن بزرگ م ای
ــا  ــم ب ــاه می کن ــث را کوت ــر بح  دیگ
تاریخی تریــن جملــه ی او کــه فرمــود: 

»تــا تاریــخ تاریخــه، تاریخــه«.

عدالت سیاسی

در سیاســت، عدالــت وجــود دارد، ولــی 
نــه بــه معنــای کامــل آن.

ــی در  ــت سیاس ــرف از عدال ــی ح وقت
ــن  ــور ای ــد، منظ ــان آی ــان به می جه
اســت کــه هــر سیاســت مداری منفعــت 
خــود را عدالــت میبینــد و به غیــر از آن 
ــت  ــک عدال ــن ی ــه ای ــول ندارد،ک را قب

اســت. سیاســی لیبرالی 
ــای  ــی نامزده ــر، برخ ــرات اخی در مناظ
ریاســت جمهوری بنــا را بــر همیــن 
طــرح  به جــای  و  گذاشــته  عدالــت 
برنامه هــای خــود، منفعــت خــود را 
ــردم  ــه م ــی ک ــد. گوی ــر گرفته ان درنظ

ــد. ــاورده بودن ــاب نی ــه حس را ب
ــد  ــی بودن ــتا، نامزدهای ــن راس در همی
کــه بــا پرداختــن بــه برنامه هــای 
خــود، ســعی در برقــراری عدالــت 
سیاســی مهدوی یــا همــان اســالمی 

داشــتند.
بــا گذشــت از ایــن موضــوع، بــه 
مــردم  بیــن  در  سیاســی  عدالــت 
میرســیم کــه اََهــّم آن رأی دادن اســت 
و می تــوان حتــی بــا یــک رأی، جلــوی 
ایــن نــوع عدالــت را در کشــور گرفــت 
و مــردم میتواننــد بــا اثرانگشــت خــود 
ــات، ارادهــای از خــود نشــان  در انتخاب
دهنــد تــا بــه لیبرال هــا بفهماننــد کــه 
ایــران جایــی بــرای کســانی کــه فقر را 

ــت. ــد نیس ــان آورده ان ــه ارمغ ب
توانایــی  موجــود،  وضــع  بانیــان 
سیاســی مهدوی  عدالــت  برقــراری 
ــت را  ــد اس ــت و رش ــان صداق ــه هم ک

ندارنــد.
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ی ر حید ــل  لفض ا بو یا د یز ا نم  خا

کلید؛ نه! ... بیل؛ آری!

ــا  ــد. ب ــایل جنگیدن ــت های خ ــا دس ــد. ب ــاب کردن ــره زده انق ــت های گ ــا مش ــه ب ــی ک مردم
رسبلنــدی مقاومــت کردنــد؛ مقاومــت کردنــد در برابــر تحریم، رانــت، فســاد و مظلومانه هر 
روز سفره هایشــان کوچک تــر شــد. مردمــی کــه در رسمــا و گرمــا پــای کار آمدنــد و در میــدان 

بودنــد. مردمــی کــه ایــران و شــهیِد سپهبدشــان را دوســت دارنــد.

این شامره از نرشیه تقدیم می شود به:   همٔه مردم رشیف ایران زمینهمٔه مردم رشیف ایران زمین



ــان و  ــان ترک زب ــظ هموطن ــرای حف ــرات، ب ــل مناظ دور قب
لــر، ســعی بــر فعــال کــردن پایــگاه انتخاباتــی خــود داشــت.

در ایــن ســه مناظــره تمرکــز صحبت هــای وی روی کلمــه 
))گشــایش(( بــرای مــردم جمالتــی چــون برکــت و لبخند را 

بــر مــردم بــاز می گردانــم، بــود.
ــوان و  ــوق بان ــر حق ــان ب ــل همچن ــد دوره قب ــی مانن رضای
ــن دور  ــا در ای ــت ام ــاره داش ــود اش ــف خ ــای مختل طرح ه
انتخابــات بــا تاکیــد بــر وعده هایــی غیرعقالنــی چــون یارانــه 
ــه اجتماعــی داشــت.  ۰۵۴هزار تومانــی ســعی در جــذب بدن

علیرضا زاکانی:
وی همچنــان بــا دســت فرمــان مناظــرات قبــل و بــا بیــان 
قاطــع و نقدهــای جــدی بــه عملکرد دولــت روحانــی، همتی 

را بعنــوان نماینــده دولــت فعلــی مخاطــب قــرار مــی داد.
ــر وارد کــردن  ــن مناظــرات تمرکــز خــود را ب ــی در ای زاکان
نقدهــای جــدی خــود مثــل: پیامک هــای بانــک و روکشــی، 
بــه مقابلــه بــا کاندیــدای دیگــر پرداخت کــه در مناظره ســوم 
خیلــی از نقدهــای وی ماننــد پررویــی نجومــی و پینوکیــو به 
دور از چارچــوب ارزش هــای اخالقــی جمهوری اســالمی بــود.

کــه در آخــر بــا تاکیــد بــر حمایــت از جبهــه انقــالب و انجام 
رســالت خویــش مبنــی بــر نقــد دولــت فعلــی بــه نفــع آقای 

ــی انصراف داد.  رئیس

آنچه گذشت؛ مناظرات انتخاباتی
انتخابــات  کاندیــدای  هفــت  مناظــره  ســومین 
ریاســت جمهوری بــا توجــه بــه اعتراضاتــی کــه در دو 
ــار  ــرات دچ ــرم مناظ ــت، ف ــورت گرف ــت ص ــره نخس مناظ
تغییراتــی شــد، هرچنــد نتوانســت خیلــی تغییــری در 

مشــارکت و حتــی آرای هــر کاندیــد ایجــاد کنــد. 
ــان  ــرای بی ــا فرصت هــای ۴-٣ دقیقــه ای ب ــی ب ســواالت کل
ــد  ــد، نمی توان ــر کاندی ــای ه ــه روش ه ــا و مقایس برنامه ه

مخاطــب را اقنــاع کنــد.
اگــر صداوســیما ماننــد ســال ٨٨ مناظــرات دوتایــی را 
ــش  ــری در افزای ــش موث ــت نق ــود می توانس ــب داده ب ترتی
ــا  ــای کاندیداه ــردم در برنامه ه ــل م ــار مشــارکت و تحلی آم

داشــته باشــد.
ابراهیم رئیسی: 

ــظ آرای خــود  در دو مناظــره نخســت، رئیســی ضمــن حف
ــه کارنامــه  ــه جــای وعــده دادن، آنهــا را ب ــا ب تــالش کــرد ت

خــود ارجــاع دهــد.
ــا  ــرد ت ــظ ک ــود را حف ــه خ ــع نجیبان ــن موض ــن بی در ای

مناظــرات کنــد. را حاشیه نشــین  مهرعلیــزاده 
ــی چــون گشــت  ــردن جمالت ــکار ب ــا ب در طــول مناظــره ب
ارشــاد بــرای مدیــران، دانشــجوی ســال اول وزارت خارجــه و 
البتــه حفــظ برجــام بــا رعایــت اصــول و قوانیــن... ســعی در 

بدســت آوردن بدنــه اجتماعــی کــرد.
در مناظــره ســوم امــا ورود بهتــری داشــت ولــی همچنــان 
تاکیــد وی بــر مســئله عدالــت و دیپلماســِی اقتصــادی بــرای 

بهبــود اوضــاع بــود.
بزرگتریــن ایــرادات رئیســی را می تــوان بــه فن بیــان 
ضعیــف وی اشــاره کــرد کــه البتــه از مناظرات ۶٩ پیشــرفت 
بهتــری داشــته اســت. همچنیــن وی نتوانســت در پاســخ بــه 

ــد.  ــی بده ــر خــود پاســخ های خوب ــای وارده ب نقده
محسن رضایی:

ــد در مناظــرات اول نتوانســت فاصله گــذاری  ــی هرچن رضای
ــا  ــا در مناظــره دوم ب ــد ام ــرار کن ــا رئیســی برق مناســبی ب
ــا  ــرد ت ــالم ک ــا اع ــی صراحت ــدای پوشش ــه کاندی ــاره ب اش

ــد. ــدان می مان ــه در می ــن لحظ آخری
ــی در  ــزاده و همت ــی مهرعلی ــای ترک ــه صحبت ه ــه ب باتوج

محسن مهرعلیزاده:
وی در ســه مناظــره موضــع خــود را بــا حملــه بــه رئیســی 
ــا  ــت  ب ــره نخس ــت وی در مناظ ــات نادرس ــه داد. ادبی ادام
ــا مهرعلیــزاده  واکنــش برخــی اصالح طلبــان مواجــه شــد ت
در مناظــره دوم کمــی بهتــر از قبــل ســخن بگویــد. او 
وعده هایــی چــون انتخــاب ســه وزیــر زن و بســتن دولــت بــا 
میانگیــن ۵۴ ســال را مطــرح کــرد و از روی متن هایــی کــه به 
همراهــش بــود خطــاب بــه مــردم گفت»اگــر ضــرای شــما 
اثــر نداشــت پــس چــرا آنقــدر گزینه هــای شــما را محــدود 

ــد؟«  کردن
مناظــرات  خوانــی  انشــا  در  وی  ضعیــف  عملکــرد 
ــه  ــد وی ب ــادی را در نق ــای زی ــت جمهوری واکنش ه ریاس
همــراه داشــت کــه متن هــای از قبــل نوشــته شــده خــود را 

ــراف داد. ــت انص ــه رقاب ــا از صحن ــد و نهایت ــه ده ارائ
سعید جلیلی:

جلیلــی کــه در مناظــره دوم نقــد جــدی بــر رونــد مناظــرات 
صداوســیما وارد کــرد در ادامــه مناظرات قبل، ســعی داشــت 
ــن  ــه در عی ــد ک ــان ده ــه نش ــا برنام ــدای ب ــود را کاندی خ
ــا مطــرح کــردن چــک بالعــوض برجــام، خــود  موفقیــت ب
را پایبنــد بــه مواضــع قبلــی در سیاســت خارجــه نیــز نشــان 

داد .

او در پاســخ بــه صحبت هــای همتــی کــه برخــی می خواهنــد 
کاخ ســفید را حســینیه کننــد، گفــت: »ایــن حرف هــا موهوم 

اســت و بــا ایــن لولوهــای الکــی کار را ســخت نکنید.« 
ــی  ــت روحان ــرد دول ــه عملک ــدی ب ــد ج ــن در نق همچنی
ــی  ــئوالن در زندگ ــات مس ــر اقدام ــه اگ ــت ک ــاره داش اش
مــردم ملمــوس نباشــد معلــوم می شــود نمایشــی بــوده نــه 
واقعــی. وی در مناظــره ســوم بــا وجــود نقدهایــی بــه آقــای 
ــکده ها و  ــط اندیش ــتن توس ــه داش ــون برنام ــی همچ رئیس
ــن  ــع ای ــه نف ــا ب ــام، نهایت ــا برج ــورد ب ــی در برخ تفاوت های

ــرد.  ــری ک ــد کناره گی کاندی
امیرحسین قاضی زاده هاشمی:

ــا  ــه در مناظــره نخســت ســعی داشــت وارد درگیری ه او ک
نشــود و بــه ارائــه برنامــه خــود بپــردازد، در مناظــره دوم نیــز 
ــاه نیــز ادامــه داد. امــا در  ــا نقدهایــی کوت همیــن رویــه را ب
مناظــره ســوم نقدهــای تندتــری داشــت کــه حتــی آقــای 

روحانــی را نیــز بــه مناظــره دعــوت کــرد. 
وی در پــی انتقــاد بــه رونــد مناظــرات بقیــه کاندیدهــا کــه 
نبایــد دنبــال شــوآف و پرداختــن بــه حاشــیه بــرای جلــب 
ــور و  ــذف کنک ــون ح ــی چ ــود، وعده های ــران ب ــه دیگ توج

حــل مشــکالت ســربازی اشــاره کــرد.
ــت  ــوان دول ــود بعن ــت خ ــغ دول ــر تبلی ــعی ب ــت س در نهای
ســالم از نســل نــو و جوانــان داشــت و از دعواهــای اصولگــرا 
و اصالح طلــب هــم ابــراز خســتگی کــرد و اظهــار داشــت مــا 
از همــه جناح هــا و کســانی کــه داخــل جناحــی نیســتند بــه 

ــم. ــالب را می تکانی ــفره انق ــرم و س کار می گی
عبدالناصر همتی:

او همچنــان بــا تاکیــد بــر اینکــه در برابــر ۵ نفــر ایســتاده و 
برخــی کاندیــدا پوششــی هســتند، بــه نســبت بــه مناظــره 
ــاد  ــوزه اقتص ــود در ح ــای خ ــر وعده ه ــتر ب ــت بیش نخس
تمرکــز کــرد. همچنیــن مدعــی شــد کــه صــدای بی صداهــا 

ــت. ــان اس ــدرت بی قدرت و ق
ــنت  ــل س ــرادران اه ــان و ب ــه از زن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــعی  ــرد س ــد ک ــتفاده خواه ــر، اس ــرایط حاض ــر ش ــه براب س
بــر جلــب رأی ایــن اقشــار داشــت.همتی کــه خــود را دارای 
ــچ  ــد، در هی ــادی در تمــام زمینه هــا می خوان برنامه هــای زی
یــک از برنامه هــای انتخاباتــی صداوســیما بــا دلیــل کمبــود 

وقــت، ارائــه نکــرد.

                                                                                                                                                                                                    

ایــن روزهــای خــردادی کــه بــه چشــم بــر هــم زدنــی درحــال                                                                       
ــده اند.  ــراه ش ــات هم ــنی انتخاب ــا چاش ــتند ب ــدن هس سپری ش
بحث هــا، مناظره هــا، نقدهــا، توییت هــا و روم هــای سیاســی 
ــه  ــت ک ــن اس ــده ای ــیار آزار دهن ــاق بس ــا اتف ــد ام ــیار داغ ان بس
ــرده،  ــروع نک ــه و ش ــم اهلل نگفت ــوز بس ــرم هن ــدای محت کاندی
می گویــد: حقــوق زنــان! در حالــی  کــه بایــد بــر اعصــاب 
خــودم مســلط باشــم می گویــم: یکــم، جنــاِب آقــاِی کاندیــداِی 
ــن و  ــوق م ــع حق ــه مداف ــای آنک ــما به ج ــرم، ش ــوِر محت مذک
امثــال مــن باشــید، لطفــا در ادبیــات خــود تجدیــد نظــر کنیــد. 
ــوق  ــد حق ــوان می گویی ــوق بان ــای حق ــوز به ج ــه هن ــمایی ک ش
ــه  ــوردة ک ــن قشــر زخم خ ــرای ای ــد ب ــه می خواهی ــان، چگون زن
ــد؟  ــد کاری کنی ــی بوده ان ــای سیاس ــتاویز بازی ه ــه دس همیش
دوم، مســئله ای کــه عمــوم بانــوان کشــور انتظــار دارنــد، فقــط 
وزیــر فــالن کابینــه شــدن نیســت. آن هــا انتظــار دارنــد بتواننــد 
ــی  ــک زندگ ــد و ی ــع ازدواج کنن ــه موق ــد، ب ــع کار کنن ــه موق ب
ــای  ــدا انتظاره ــم ابت ــه می کن ــس توصی ــند. پ ــته باش آرام داش
ــا انشــا  ــرای جــذب رأی م ــد ب ــید، بع ــوان را بشناس ــة بان جامع
بخوانیــد. توصیــة دیگــرم بــه شــما ایــن اســت کــه بــرای جــذب 

بــرای مــا کــه بــه خــرداد پــر از حادثــه عــادت داریــم، ایــن 
خــرداِد ســرِد کم حادثــه، نوعــی ترک عــادت محســوب 
ــادت موجــب مــرض  ــد ترک ع ــه ندان می شــود و کیســت ک

اســت؟ 

از  دی  هــا  و  آبان هــا  داریــم؛  حــق  شــاید  نمی دانــم 
چشــیده ایم،  را  جمعــه  صبــح  داغ  گذرانده ایــم،  ســر 
دســت های  کشــیده ایم،  را  شــنبه  صبــح  خنده هــای 
کــف  عکس هــای  ترورشــده،  دانشــمندهای  جداشــده، 

رأی تــا ایــن انــدازه تابلــو و بــدون مقدمــه شــروع بــه دفــاع از 
ــت  ــن مل ــرای ای ــئله ب ــن مس ــون ای ــد. چ ــوان نکنی ــوق بان حق
ــال  ــم کام ــد ه ــم نبودن ــر فهی ــی اگ ــت. حت ــرز اس ــم مح فهی
ــاند  ــوان را می ترس ــر بان ــه اکث ــه ای ک ــوم، نکت ــود! س ــکار ب آش
ــب  ــط های عق ــا و قس ــت. قیمت ه ــاب نیس ــک حج ــط پیام فق
ــادن ازدواج  ــب افت ــث عق ــه باع ــران ک ــة دخت ــادة جهیزی افت
دفــاع  اینکــه شــعار  اســت.  ترســناک تر  جوانــان می شــود 
ــوش  ــه گ ــا ب ــی دائم ــعار های انتخابات ــوان در ش ــوق بان از حق
می رســد امــا هیــچ برنامــه و ســازوکاری و بــه دنبــال آن 
ــت.  ــی اس ــدارد، درد اصل ــود ن ــرای آن وج ــردی ب ــچ عملک هی
ــر  ــا را زخمی ت ــب م ــه مرات ــه ب ــی اســت ک ــا دردهای ــه، این ه بل
ــن  ــی در ای ــال حرف ــی اص ــزد انتخابات ــک نام ــر ی ــد و اگ می کن
ــک  ــا ی ــت. این ه ــر اس ــا بهت ــرای م ــاورد ب ــان نی ــه می ــاره ب ب
مشــت حــرف مزه مــزه نشــدة نمایشــی و تشــریفاتی اســت کــه 
ــه جوشــش  ــوان را ب ــات بان ــا احساس ــد ت ــات می گوین در انتخاب
ــه  ــد روزی ک ــه امی ــد. ب ــا را جــذب کنن ــد و رأی آن ه دربیاورن
هیــچ قشــری بانــوان را دســتاویز رســیدن بــه هدف هــای خــود 
قــرار ندهنــد و بــه حقــوق بانــوان بــرای اجرا شــدن توجــه کنند.

بیابــان افتــاده، آمــار مــرگ و میــر روزانــه بــاالی ۴۰۰ نفــر 
و...، چــه چیزهــا کــه دیده ایــم. 

ــرض  ــار م ــه گرفت ــم ک ــق داری ــاً ح ــه، حتم ــه ن ــاید ک ش
ــدون  ــش ب ــی در آت ــادر ابراهیم ــول ن ــه  ق ــی ب ــیم. ول باش
ــراغ را  ــاخته اند و چ ــد س ــای ب ــرای روزه ــد را ب دود: »امی
ــا  ــرای تاریکــی« و مگــر غیــر از ایــن اســت کــه آدمــی ت ب
ــوز  ــا هن ــته باشــد و م ــد داش ــه امی ــده اســت ک ــی زن زمان

ــم؟  ــردن بزنی ــه م ــان را ب ــر خودم ــی اگ ــم حت زنده ای

مــا هنــوز زنده ایــم؛ چــون بــه روزهــای بعــد از کرونــا فکــر 
می کنیــم، بــرای آینــده خــود رؤیاپــردازی می کنیــم، 
را  نداشــته مان  بچه هــاِی  اســم  می شــویم،  عاشــق 
ــویم  ــحال می ش ــی خوش ــرد تیم مل ــم، از ب ــاب می کنی انتخ

ــم.  ــذار می خندی ــاس بوع ــه عب و ب

ماننــد  می ترســیم.  چــون  زنده ایــم،  هنــوز  مــا  آری 
مارگزیــده ای کــه از ریســمان سیاه و ســفید می ترســد و 
احتیــاط می کنــد تــا زنــده بمانــد. مــا بایــد زنــده بمانیــم. 
ــران،  ــان در ای ــاد آلم ــازی اقتص ــای پیاده س ــا از وعده ه م
ــه  ــل از خان ــرمایه، تعام ــازار س ــکالت ب ــه روزة مش ــل س ح
ــی و امثالهــم می ترســیم.  ــه ۴۵۰هزارتومان ــان، یاران ــا جه ت
چــون مــا چندســال اســت کــه وعــده و شــعار شــنیده ایم 
ــی،  ــه، توانای ــا کارنام ــه م ــم. ب ــزی ندیده ای ــل چی و در عم
برنامه هــا و مــرد میــدان بودنتــان را نشــان دهیــد. مــا مــار 

ــم! ــده بمانی ــد زن ــم، بگذاری گزیده ای

بانوان دستاویز جذب آرا چه چیزها که دیده ایم

۲

لی کما ــم  ن خا

ــنی محس نم  خا ئی زا میر ــم  ن خا
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خانم دستان

ــم  ــت کن ــی صحب ــون موضوع ــما پیرام ــا ش ــم ب می خواه
ــانه های  ــه رس ــده در هم ــان ش ــائل بی ــر از مس ــه فرات ک
کنونــی کشــور و حتــی همیــن نشــریه اســت؛ آری، 

ــات. انتخاب
البتــه انتخابــات همــان موضوعــی اســت کــه همــه 
ــچ  ــر، هی ــی دیگ ــه بعض ــد و البت ــرف می زنن ــاره اش ح درب
عالقــه ای بــه آن ندارنــد. ولــی اشــتباه نکنیــد، مــن حرفــی 

در این بــاره نــدارم!
ــن  ــه در ای ــی را ک ــکل اساس ــک مش ــم ی ــن می خواه م
برهــه زمانــی به تبــع شــرایط بیشــتر نمــود و بــروز 

ــم. ــکافی کن ــی و موش ــت را بررس ــته اس داش
ــدرت  ــب ق ــرای کس ــه ب ــدی ک ــا به ح ــخصیت؛ ت ــف ش ضع
ــت،  ــم نیس ــه ک ــد البت ــه ص ــه آن ک ــته ب ــع وابس و مناف
ازهیچ گونــه دروغ، تهمــت، افتــرا، انــگ، توهیــن و ... 
ــر از  ــی بهت ــتم عبارت ــن نتوانس ــل م ــود. حداق ــغ نش دری

ــده  ــن پدی ــرای ای ــخصیت ب ــف ش ضع
ــم.  ــدا کن ــی پی اجتماع

ــن و  ــود م ــی خ ــان -حت انس
ــن  ــده ای ــه خوانن ــمایی ک ش
ایــن  از  و  هســتید  متــن 
ــتید-  ــتثنی نیس ــده مس قاع
ــه جایــی برســد  ــد ب چــرا بای
ــرای یک ســری منافــع  کــه ب
و  قــدرت  کســب  مالــی، 

ــا  ــره، نه تنه ــا غی ــهرت و ی ش
ــروی خــود  ــه آب چــوب حــراج ب
ــردم را  ــی م ــد منف ــد و دی بزن

ــه  ــرد، بلک ــود بخ ــه خ ــبت ب نس
ــری  ــدی مادام العم ــره و عای ــچ به هی

نصیبــش نشــود؟
بــه کــرات دیده ایــم از ســران مملکــت 

ــرات  ــه در مناظ ــروز ک ــن ام ــه همی ــا ب ت
کــه  صحبت هایــی  چــه  انتخاباتــی، 
شــاید  و  نمی شــود  زده  دروغ  بــه 
چندثانیــه ای هــم از ایــن کــه مثــل 
روز روشــن شــود، نمی گــذرد.
ایــن مثــال را صرفــًا بــرای 
ایــن می زنــم کــه شــاید 
اســت  ملموس تریــن 
حاضــر  حــال  بــرای 
در  نویســنده  و  مردمــان. 
ــه  ــد هیچ گون ــن، قص ــن مت ای
ــدارد. ــی ن ــرداری سیاس بهره ب
ــد؟  ــت کردی ــاال دق ــه ب ــه جمل ب
ــی  ــد! حت ــر بخوانی ــار دیگ یک ب
می گویــد؛  دروغ  هــم  نویســنده 
قطعــًا اگــر قصــد سیاســی نداشــت یــا 

انتخابات دریچه ای برای نگاه به خود
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ــت. ــی نمی نوش ــن متن ــود، چنی ــی نب ــن زمان در چنی
ــه راهکارهایــی  بیاییــد خیلــی کوتــاه و در چنــد جملــه، ب
کــه می توانــد ایــن خصلــت نفســانی را کم رنــگ و 

ــیم. ــد بیاندیش ــوش کن خام
ــن  ــه ای ــوان ب ــاید بت ــه ش ــی ک ــردم اوالً منافع ــرض ک ع
ــه  ــت ک ــذرا اس ــاه و گ ــدر کوت ــرد، آن ق ــب ک ــق کس طری
شــاید هیــچ عقــل ســلیمی حاضــر نباشــد آن را با ســرمایه 

ــد. ــک بزن ــش مح ــروی خوی ــر آب مادام العم
ــا چهارتــای اقتصــادی،  حــال فــرض کنیــم در ایــن دودوت
کســب  بــرای  و  کنیــم  قانــع  را  خــود  توانســتیم 
بــا  هــم  صحبت هایــی  ریــز،  خیلــی  منفعت هایــی 
چنددرجــه اختــالف نســبت بــه واقعیــت روا داریــم، فقــط 
ــد  ــا می توانی ــید: آی ــم پرس ــما خواه ــوال از ش ــک س ی
پاســخ عواقــب حرف هــای خــود را بدهیــد؟ همگــی 

هســتیم... پاســخ تان  روز  منتظــر 

ــای آخــر کارشناســیت رو  ــا ترم ه ــی ی ــر ارشــد می خون اگ
بــا ادوب کانکــت می گذرونــی، خیلــی خــوب می دونــی 
بــرای  شــما  اول  گام  )ســرچ(  جســت وجوکردن  کــه 
ــد  انجــام کارهــای تحقیقاتــی اســت. چــرا؟ اصــال چــرا بای

کنیــم؟  جســت وجو 

می تونیــد  باشــید  بلــد  وقتــی جســت وجوکردن  شــما 
ــوع  ــی روی موض ــما کس ــل از ش ــا قب ــید آی ــه بش متوج
مدنظــر شــما تحقیــق انجــام داده یــا نــه؟ آیــا موضوعتــون 
نــه؟ می تونیــد  یــا  داره  دادن  انجــام  ارزش  و  اهمیــت 
متوجــه بشــید در ایــن زمینــه چــه کارهایــی انجــام 
ــد  ــه کنی ــا رو مطالع ــف اون ه ــوت و ضع ــاط ق ــده، نق ش
کار خودتــون.  انجــام  بــرای  بگیریــد  ایــده  ازشــون  و 
اگــر جســت وجوی درســتی انجــام بدیــد، می تونیــد از 
نتیجــة همیــن جســت وجوها بــرای نوشــتن پایان نامــه 
بــرای  باشــه  یادتــون  کنیــد.  اســتفاده  مقاله تــون  و 

 )keyword( جســت وجوکردن بایــد از کلمــات کلیــدی
اون موضــوع اســتفاده کنیــد. 

ــوی  ــت وج ــرای جس ــی ب ــگاه اطالعات ــد پای ــه چن در ادام
بــرای  ازشــون  می تونیــد  کــه  کــردم  معرفــی  مقالــه 

کنیــد: اســتفاده  تحقیق هاتــون 
 www.sciencedirect.com
 www.scopus.com
 Google Scholar
 www.elsevier.com
 www.wiley.com
 www.acs.org
 www.nature.com
www.springer.com

ِسرچینگ
ی هر طا نــم  خا

آن  از  کــه خیلــی  موضوعاتی ســت  از جملــه  فاصله گــذاری 
ــان.  ــث زب ــة مباح ــدیدتر از بقی ــتر و ش ــتیم؛ بیش ــل هس غاف
ــد:  ــه می گفتن ــا ک ــد، آن زمان ه ــه می مانَ ــل مهری ــاً مث دقیق

ــه؟!«  ــی گرفت ــی داده؟ ک »ک
ــه را  ــد فاصل ــه معتقدن ــرگ ُگل ک ــر از ب ــم زیبات ــی داری عزیزان

ــه ســاخته؟  ــه گذاشــته و اصــاًل ِک ِک
ــا  ــدر ب ــی آنق ــوند و گاه ــت می ش ــور یاف ــزان به وف ــن عزی ای
ــم  ــر خ ــان س ــه• جلویش ــه •فاجع ــد ک ــذاری بیگانه ان فاصله گ

می کنــد. 
چنــد مــدت پیــش بــه یکــی از دکترهــای مملکــت پیــام دادم 

و بیــن صحبــت، بــا صحنــة عجیبــی روبــه رو شــدم: 
»ازخوب هم خوبتره. 

»بهتــره ببینیم چقدرجرئت دارن.« 
کنیم«  »مابایدحدودصدنفررودعوت 

نزدیک بود قلبم بایســتد! 
ــاً از  ــه حتم ــن هفت ــم ای ــم گرفت ــه تصمی ــود ک ــا ب ــان  ج هم
ــای  ــادا تحصیل کرده ه ــا مب ــم ت ــان بنویس ــذاری برایت فاصله گ

جمــع از ایــن فاجعه هــا به بــار بیاورنــد. 
اساســاً بین واژه ها سه نوع فاصله وجود دارد: 

 space ۱. فاصلــة کامل یا همان
۲. بــدون فاصله یا بی فاصله 

ــد درج  ــا ctrl+shift+۲ بای ــه ب ــدا ک ــا نیم ج ــه ی ٣. نیم فاصل
ــدی  ــم کلی ــراه ه ــن هم ــای تلف ــی از صفحه کلیده ــرد. بعض ک
 space ــار ــول کن ــور معم ــه به ط ــد ک ــه دارن ــرای نیم فاصل ب

اســت. 
ــة  ــتند، فاصل ــم هس ــدا از ه ــه ج ــی ک ــر زبان ــام عناص ــن تم بی

کامــل می گذاریــم. 

مثِل: 
 به نام خدا، بگذار ببینم، ســالم حالتان چطور اســت؟

ما بایــد حدود صد نفر را دعوت کنیم. 
واژه هایــی کــه ســِرهم یــا چســبان هســتند و حــروف چســباِن 

ــیم.  ــه بنویس ــد بی فاصل ــر واژه را بای در ه
مثِل: 

آنــگاه،  سپاســگزار،  )معــروف(،  بنــام  )ناصحیــح(،  بیجــا 
دوســتدار، کتابخانــه، همــدرد، همنــوع، همــدل، گناهــکار، 

دســتیابی  یکشــنبه، 
و امــــــا کاربرد نیم فاصله: 

نیم فاصلــه را باید در چنیــن جاهایی به کار ببریم: 
ــِل:  ــوند. مث ــب می ش ــم ترکی ــا ه ــرف ب ــم و ح ــی اس * وقت
آن قــدر،  بی دلیــل،  کم نقص ترین هــا،  وســیع تر،  کتاب هــا، 

البــه ال  گفت و گــو،  جســت و جو،  هم اکنــون، 
*وقتــی اســم مرکبــی یــک واحــِد خواندنــی یــا معنایــی 
دیــن دار،  راســت گو،  کتاب فروشــی،  مثــِل:  باشــد.  داشــته 

ان شــاءاهلل  باســمه تعالی،  این جانــب، 
به کاربــردن،  مثــِل:  شــبه مصدر.  و  مصــدر  بــرای   *

نگاه کــردن  شاخ به شاخ شــدن، 
*در فعل های پیشــوندی. مثِل: درآورد، فرورفت، دریافت 

*بــرای جداکــردِن حــروف چســباِن واژه. مثــِل: می آیــم، 
مــادری اش  خانه شــان، 

به امیِد نایســتادِن قلِب هم وطنی! 
پی نوشت: 

ــر  ــتثنائاتی دارد، اگ ــف و اس ــاد مختل ــذاری ابع مبحــث فاصله گ
عمــری باقــی مانــد بیشــتر بــه آن خواهیــم پرداخــت.

ف ا ص ل ه گ ذ ا ر ی
ر ا پیش د نــم  خا

ی بعید ــین  حس

مناظــره بیــن نماینــده ســتاد کاندیدا 
هــای انتخابــات در آمفــی تئاتــر 
دانشــگاه یــزد بــه میزبانــی انجمــن 
اســامی دانشــجویان برگــزار شــد.

ــا  ــای ب ــه ه ــاش بچ ــت: ت پینوش
ــواب داد.  ــا ج ــت ه ــه محدودی هم

ــرم ــون گ دمت

ــی  ــابقات جهان ــال در مس ــا جم یکت
۲۰۲۱، نخســتین مــدال آوری را در 
تاریــخ وزنه بــرداری زنــان ایــران 

ــاند. ــت رس ــه ثب ب
ــه  ــت ک ــت اس ــز اهمی ــت: حائ پینوش
ــران، در  ــان ای ــوق زن ــداران حق طرف
ــد. ــرو رفتن ــمئز کننده ف ــکوتی مش س

ــم  ــاوس دور ه ــب در کاب ه ــه  ش ی
ــت زن  ــارة هوی ــا درب ــدیم ت جمــع ش
ایرانــی و نقــش حاکمیــت بحــث 

ــم. کنی
بــرای  بایــد  خودمــون  نتیجــه: 
بزنیــم. بــاال  آســتین  خودمــون 

هشتگ آنتی همتی

ــزد در  ــگاه ی ــجوی دانش ــِز دانش مغ
بــازة زمانــی شــروع کاس تــا پایــان 
کاس و شــرکت در آزمــون تــا پایان 

آزمــون،
هشتگ الفهم الَجَرم!



ی چه خبر؟
مجاز
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روزی روزگاری پــدری بــه فرزنــدش کــه بســیار عصبانــی 
ــوار  ــه دی ــاور و ب ــخ بی ــدادی می ــت: تع ــد گف می ش
ــه صبــر کــن نکــوب! ببینیــم ایــن نویســنده  بکــوب. ن
ــی  ــه. الک ــا ن ــد ی ــتان را بگوی ــر داس ــا آخ ــد ت می خواه
دیــوار را خــراب نکنیــم. خــب بگــو عصبانیــت کار خوبی 
ــرم را  ــن و پس ــتان م ــار داس ــر ب ــه ه ــرای چ ــت، ب نیس
ــت  ــی باب ــدگان گرام ــن از خوانن ــی؟  م ــط می کش وس
ــا  ــه اش را ی ــم. ادام ــی می کن ــام عذرخواه ــتان ناتم داس
ــد داســتانی ســر هــم  ــا می توانی ــان شــنیده اید ی خودت
کنیــد و بــه خــورد ذهــن کنجکاوتــان بدهیــد. حتمــا تــا 
اینجــا متوجــه موضــوع شــده اید: چگونــه خشــم خــود 
ــا  ــان م ــار هیج ــی ازچه ــم یک ــم؟ خش ــورت دهی را ق
ــود  ــودی خ ــه خ ــم ب ــاب خش ــن جن ــت. ای انسان هاس
اصــال بــد نیســت. خشــم باعــث مــی شــود که سیســتم 
ــرای بقــا  ــه ب ــرار و مقابل ــا، یعنــی سیســتم ف جنگــی م
ــروری  ــای غیرض ــدن از فعالیت ه ــی ب ــود. حت ــن ش روش
ــد  ــم می کن ــده ک ــز و مع ــای مغ ــی فعالیت ه ــل بعض مث
تــا بــه زوِر بــازو بیفزایــد. امــا مشــکل از آنجایــی شــروع 
ــش  ــی در نقش ــم، خیل ــاب خش ــن جن ــه ای ــود ک می ش
فــرو مــی رود و گاهــی از خــود بی خــود می شــود. 
ــرد  ــم، عملک ــگام خش ــه در هن ــی ک ــی از اتفاق های یک
ــردن  ــر ک ــدرت فک ــود؛ ق ــاب می ش ــروری حس غیرض
ــه  ــت ک ــت. اینجاس ــکل اس ــن مش ــن دومی ــت و ای اس
ــه  ــم ک ــت کاری کنی ــن عصبانی ــت در حی ــن اس ممک
بــازآرد پیشــمانی. بــرای اینکــه خشــم را یــک موجــود 
ــرا  ــم. زی ــت کنی ــا آن رفاق ــت ب ــم الزم اس ــه ندانی بیگان
ــت  ــا اســت. بعــد وق خشــم هــم یکــی از صفت هــای م
آن اســت کــه نگاهــی بــه زندگــی شــخصیمان بیندازیــم 
ــتیم.  ــر آن هس ــتر درگی ــی بیش ــه مواقع ــم چ و ببینی
مثــال روزهایــی کــه مشــغلة کاری داریــم، خــواب کافــی 
ــاب  ــر آفت ــه و زی ــرون خان ــادی را بی ــان زی ــم، زم نداری
ــروز  ــرای ب ــتند ب ــبی هس ــای مناس ــم روزه گذراندی
ــار  ــک کن ــت کوچ ــک عالم ــا، ی ــن روزه ــم. در ای خش

بــرای  می توانــد  روزانه مــان  برنامــة 
ــرل  ــرای کنت ــبی ب ــی نس ــاد آمادگ ایج

ــد.   خشــم بســیار کمــک کن

ــی ات  ــی در زندگ ــم جای ــر روزی خش اگ
ــده:  ــام ب ــا را انج ــن کاره ــرد ای ــاز ک ب

۱. ســکوت و نفــس عمیــق. انجــام ایــن دو 
ــث  ــت، باع ــای اول عصباین کار در ثانیه ه
ــار منفــی قضیــه می شــوند.  کــم شــدن ب
ــت  ــک ای ــم تِی ــد بگوی ــی بای ــه عبارت ب
ــه  ــی ک ــا آن قدرهای ــن! دنی ــزی هموط ای
مــا فکــر می کنیــم جــدی نیســت. نفــس 
ــه  ــو هم ــودت بگ ــه خ ــش و ب ــق بک عمی

ــود.  ــت می ش ــز درس چی

ــه  ــن ب ــعی ک ــن. س ــر ک ــده دار فک ۲. خن

ــم  ــاز می کنی ــد ب ــد و گفتن ــدی آوردن ــروز کلی دی
ــد  ــون باختن ــت و ۸۰ میلی ــودنی اس ــه ناگش آنچ

ــان را.   ــد خانه ش کلی

ــادی  ــکالت اقتص ــل مش ــواب راه ح ــروز در ج ام
ــد.  ــان می  خوانن ــل زن ــود را وکی ــور، خ کش

حکایــت ایــن اســت کــه ســوراخ را پیــدا کردنــد 
و ایــن ســوراخ حاصــل چهــل ســال کــم کاری در 
ــن  ــی ای ــن وال ــت و مهم تری ــازی اس گفتمان س

ــرد.  ــر می ب ــه س ــق ب ــی عمی ــر، در خواب ام

حتــی  فرهنگ ســازی  و  آگاهــی  آمــوزش، 
ــرن ۲۱  ــانة ق ــة رس ــرگرمی، الزم ــالل س در خ
ــم  ــیما  می بینی ــدا و س ــه در ص ــا آنچ ــت. ام اس
ســنت گرایی و کاچــی بــه از هیچــی اســت.  

ــات  ــای انتخاب ــد اول مناظره  ه ــال ران ــرای مث ب
 .۱۴۰۰

ــن  ــش از تبیی ــره، بی ــک مناظ ــی در ی ــدف اصل ه
ــن  ــا عجیب تری ــت. ام ــا اس ــارب نظره ــا تض نظره
مناظره هــای  کلــی  طراحــی  در  کــه  اتفاقــی 
ــؤا ل های  ــرح س ــه ط ــرار ب ــم، اص ــی دیدی انتخابات
هــم  آن  نامزدهــا،  از  غیرمشــترک  و  مــوردی 
بــر پایــة قرعه کشــی اســت. نامزدهــا مــدام 
ــازیم،  ــیم، بس ــادی، بفروش ــق اقتص ــد رون می گفتن
یارانــه بدهیــم. امــا بحث هــای کالنــی چــون 
ــور  ــما چط ــد. ش ــرح نش ــتی مط ــا به درس تحریم ه
بانکــی،  تحریم هــای  وجــود  بــا  می خواهیــد 
پــول خودتــان را کــه بــا دعــوا و گروگان گیــری از 
ــی  ــراق، قطره چکان ــره و ع ــن و ک ــتی های چی کش

ــد؟  ــل کنی ــا عم ــن وعده ه ــه ای ــد ب می گیری

دربــارة مهم تریــن مشــغولیت ایــن روزهــای 
کشــور یعنــی کرونــا و برجــام هــم هیــچ ســؤالی 

ــد.  ــرح نش مط

در  تحریم هــا  راه حــل  برجــام،  کرونــا، 
پرســش های مناظــره بــا موضــوع اقتصــادی 
طراحــی  گونــه ای  بــه  ســؤال ها  و  نیســت 
شــده اند کــه ارتبــاط مســتقیم بــا زندگــی 
ــران  ــردم ای ــدای م ــد. ص ــردم ندارن ــی م واقع
ــا  ــد و ت ــالمی نمی رس ــوری اس ــیمای جمه ــه س ب
ــرش  ــود، نگ ــالح نش ــن اص ــن رک ــه ای ــی ک زمان

اســت. ســوراخ ها  به دنبــال  ذهن هــا 

چیــز خنــده داری فکــر کنــی. بــرای ایــن کار می توانــی 
کلمــة اختصاصــی خــودت را داشــته باشــی کــه برایــت 
ــه  ــن کار ب ــه ای ــد. البت ــز باش ــرة طن ــک خاط ــادآور ی ی

ــاج دارد.  ــن احتی ــی تمری کم

ــات  ــا جزئی ــت را ب ــت عصبانیت ــو. عل ــا بگ ــس ی ۳. بنوی
ــن.  ــت ک ــی صحب ــا کس ــارة آن ب ــا درب ــس ی بنوی

ــم از  ــد خش ــه می گوی ــم ک ــی داری ــرد. حدیث ۴. آب س
ــش آب  ــکار آت ــش و راه ــیطان از آت ــت، ش ــیطان اس ش
ــورت  ــت و ص ــتن دس ــا شس ــو ی ــن وض ــت. بنابرای اس
ــک  ــش کم ــم در الک ــن خش ــه فرورفت ــرد، ب ــا آب س ب

می کنــد. 

۵. لفــت د گــروپ انــد واک. محیــط را تــرک کــن. قــدم 
بــزن تــا بــر موضــوع تســلط پیــدا کنــی و بهتــر بتوانــی 

بــه آن فکــر کنــی. 

ــت  ــل عصبانیت ــر عام ــن! اگ ــف ک ــزت رو متوق ۶. مغ
شــخصی در اطرافــت اســت، اول از همــه فکــر کــن کــه 
او هــم یکــی از اعضــای خانــواده ات اســت و بعــد جلــوی 
ــر  ــت را پ ــه ذهن ــک لحظ ــه در ی ــی ک ــای منف فکره
ــای  ــودش گزاره ه ــت از خ ــذار ذهن ــر. نگ ــد بگی می کن

ــد.    ــنجی کن ــوع را تش ــد و موض ــد کن ــی تولی منف

ــن  ــه در ای ــم ک ــه کن ــه را اضاف ــن نکت ــد ای ــر بای در آخ
دنیــای مبتنــی بــر دســتاورد، مــا نســبت بــه خودمــان 
گاهــی  ســخت گیری  ایــن  و  شــده ایم  ســخت گیر 
ــن  ــاور ک ــد. ب ــدا می کن ــروز پی ــم ب ــورت خش به ص
ــبخت  ــد خوش ــر می آی ــه نظ ــه ب ــدری ک ــس آنق هیچ ک
نیســت. بــا خــودی کــه ایــن همــه ســال بــا تــو زندگــی 
کــرده مهربان تــر بــاش. تــو کافــی هســتی. تــو خوبــی 

ــا کافــی اســت.  ــن دنی ــرای ای و همیــن ب

ــاال  ــدی. ح ــا را خوان ــم و خواندنی ه ــا را گفتی گفتنی ه
وقــت عمــل اســت. پــس بســم اهلل...

خوشه های خشم

سالم آقا
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صدا به سیما نمی رسه

برداشــت خــود را از تصویــر 
بنویســید و  
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 ارســال کنیــد. بــه بهتریــن 
ــز نفیــس اهــدا  ــه جوای جمل

خواهــد شــد.


