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با عرض سلام  خدمت شما همشهری های عزیز،امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ مشکلی تو زندگی
نداشته  باشین!!!

امروز  میخوام در مورد فرهنگ صحبت کنم.اول اجازه بدید یه تعریفی از فرهنگ داشته  باشیم،فرهنگ
یعنی همان نحوه زندگی کردن من وتو.همه اون چیزی که ما به عنوان یه ارزش  قبول میکنیم یا بر عکس
رد میکنیم.به عنوان مثال حفظ و نگهداری از زبان مادری یه  ارزشه،که متاسفانه تو سنگسر داره تبدیل
میشه به ضد ارزش(خواهش میکنم به من ایراد  نگیرید چون حقیقت داره)،اگر بخوایم به کم جزئیتر به

این موضوع نگاه کنیم باید گفت  فرهنگ شامل سلیقه ما در ضمینه های مختلفه مثل نوع فیلمی که تماشا
میکنیم،نوع  پوشش،نوع حرف زدن،طرز تفکر و... درحالت کلی فرهنگ یعنی نوع بودن ما.

حالا به این  موضوع میپردازیم که تهاجم فرهنگی چیه؟

تهاجم  فرهنگی یعنی فرهنگ دیگران با همون سلیقه و پوشش و طرز فکر میخوان ما رو مجبور کنن 
فرهنگ خودمونو به طور کلی  فراموش کنیم.شرایطی رو ایجاد کنند که ما فرهنگ و  فرهنگ بگیریم و

اعتقاداتمون رو فراموش  کنیم.

حالا که یه  کم به خودم نگاه میکنم میبینم که منم دچار تهاجم فرهنگی شدم اونم از نوع فوق العاده 
حاد.الان دیگه من داستان های سنگسری بلد نیستم،دیگه با بچه های سنگسری نمیتونم  سنگسری حرف

بزنم چون بلد نیستن، دیگه با بزرگتر ها هم نمیتونم سنگسری حرف بزنم چون  جدیدا همه ادعا دارن
اصالتشون سنگسری نیست و... 

من که  اینجوری شدم شما چی؟

 

باتشکر: یک سنگسری        
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