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انتقاد سازنده برای ما یا 
آفت تقدس مآبی سیاسی 

انتخابات ریاست جمهوری 
دوازدهم با تمــام تلخی ها و 
شیرینی ها به پایان رسید و 
دست تازه کار دموکراسی در 
ایران برگ دیگــری از دفتر 
تاریــخ را ورق زد. نتیجه انتخابــات دوازدهم تا 
ساعاتی دیگر اعالم می شــود و تقریر این صفحه 
از تاریخ به سرانجام می رســد. آنچه باقی خواهد 
ماند، تجربیات ارزشمند دموکراتیک مردم ایران 
در انتخاب شخصیت دوم کشــور است. حال که 
هیاهوی انتخاباتی به پایان رســیده و در فضای 
آرام پــس از طوفان امکان نقــد منطقی بیش از 
پیش میســر اســت، بر تک تک ما الزم است تا 

کارنامه  خود را ورق زنیم و به نقد درون بپردازیم.
در فرهنــگ ما ایرانیــان، تقــدس دادن به امور 
دنیوی پیشینه ای کهن دارد. حتی تجددگرایان 
و روشــن فکران متأخر هــم نتوانســته   اند این 
فرهنــگ را از مــا بزداینــد. کمتر از دویســت 
ســال، ایرانیان پادشــاه قاجار را ســایه  خدا در 
زمین نامیدند. شاید ادعا شــود که اکنون دیگر 
چنین نیســتیم و این فرهنگ ورافتاده اســت؛ 
امــا همین 8 ســال پیش همســر ســخنگوی 
دولت، رئیــس دولت های نهم و دهــم را معجزه 
هزاره  ســوم می نامد. در انتخابات اخیر هم این 
فرهنگ در میــان طرفداران نامزدها با شــدت 
و قلت قابل رؤیت بــود؛ برای مثــال طرفداران 
دولت، حاضر بــه پذیرش هیچ گونــه نقصی در 
برجام نبودند و دلیل تمام مشــکالت موجود را 
عملکرد ضعیف دولت گذشــته می دانستند. از 
سوی دیگر طرفداران آقای قالیباف هم حاضر به 
پذیرش هیچ گونه ضعف و فسادی در شهرداری 
تهران نبودند. طرفداران دیگر آقای رئیســی هم 
کاندیدای خــود را ابراهیم بت شــکن نامیدند. 
نکته  جالب آنجاســت که مهندس میرســلیم 
که با توجه به تخصص خــود حرف های اصولی 
زد و به نقد آکادمیک دولــت پرداخت، در میان 
مردم چندان طرفداری نداشــت. ریشــه  ایجاد 
دوقطبی در کشــور که رهبر انقالب ماه ها مانده 
به انتخابات دربــاره  آن هشــدار داد نیز همین 
نگاه مقدس مآبانه به احزاب و رهبران سیاســی 
است. تقدیس افراد شــاید بر اشتیاق طرفداران 
بیفزاید و احساساتشــان را تحریک کند؛ اما در 
مقابل موجب برانگیختــن حس نفرت مخالفان 
خواهد شــد. با فراگیری بیشــتر این رویکرد در 
میان آحاد جامعه شــکاف سیاســی میان مردم 

عمق تر خواهد شد.
در این میان تنها عده  معدودی از طرفداران دولت 
از تقدس در دیــدگاه بری بودند؛ عــده ای که به 
وجود ضعف هــا و نقص های مختلــف در دولت 
یازدهم اذعان داشــتند و حتــی رئیس جمهور 
مســتقر را بهترین گزینه برای تصدی این پست 
نمی دانســتند؛ اما با همه  این تفاصیــل ادامه  کار 
وی را به صالح می دیدند. آنچــه در فضای پس از 
انتخابات ضروری می نمایــد، درس گرفتن از این 
تجربه  تاریخی اســت تا بتوانیم در آینده از ایجاد 

چنین روابط مرید و مرادی سیاسی پرهیز نماییم.
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شریف موزون
روز یکشنبه 31 اردیبهشت ساعت 16 تا 19 آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه میزبان جمعی 
از شاعران خوب کشور است. حسین جنتی، مهدی فرجی، حامد ابراهیم پور و سمانه 
کهرباییان در روز رونمایی از کتاب شعر شریف در دانشگاه حضور می یابند. کتاب شعر 
شریف شامل برگزیده ای از شعرهایی است که دانشجویان شریف طی حدود 5سال 

در جلسات شعرخوانی کانون شعر و ادب خوانده اند و برای دانشگاه شریف اثر باارزشی محسوب می شود. چند 
مورد از برنامه های مراسم یکشنبه موسیقی و شعرخوانی دانشجویان و شاعران مدعو و نقد شعر است. برای کسب 

اطالعات بیشتر از این برنامه و دیگر برنامه های کانون شعر و ادب دانشگاه به کانال ksasharif@ مراجعه کنید.

 سریال بیانیه های انتخاباتی
پس از نامه 104 تن از اســتادان دانشگاه در حمایت از حسن روحانی در انتخابات 
96، تعدادی از دانشجویان در نامه ای به نامه  استادان واکنش نشان دادند. در این 
نامه که به امضای 104 نفر از دانشجویان رســیده، در رابطه با ادعای تقلبی بودن 
مدرک حسن روحانی بحث شده است و از استادان خواسته شده که در این زمینه 

توضیح دهند. از ســوی دیگر بیانیه ای به نام »وفاق« از ســوی یکی از کانال های دانشگاه منتشر شده است 
که به امضای حدود 30 نفر از استادان رسیده و جهت گیری خاصی ندارد و به نکات کلی مربوط به انتخابات 

پرداخته و ویژگی های کاندیدای اصلح را برشمرده است.

صدای آزادسازی خرمشهر
»خونین شهر، شهر خون، آزاد شد«؛ این قطعًا یکی از ماندگارترین عباراتی است که در 
حافظه شنیداری مردم ایران نقش بسته است. چهارشنبه سوم خرداد سال روز آزادسازی 
خرمشهر از اشغال رژیم بعثی عراق است. به همین منظور برنامه ویژه ای به همت کانون 
موسیقی و معاون فرهنگی در دانشگاه برگزار می شود و علیرضا قربانی، خواننده شهیر 

کشورمان موسیقی زنده برگزار خواهد کرد. این برنامه در سالن کنسرت مرحوم جباری)!( برگزار می شود و بلیت های 
آن از 25تا50 هزار تومان، بسته به محل صندلی فرق می کند. گفتنی است مدت هاست که خوانندگان و گروه های 
موسیقی مشهور کشور به دانشگاه نیامده اند و برگزاری مناسب این برنامه به بهانه ملی، شاید این روند را تغییر دهد.

دومین روز ادبیات با نویسندگان
بعد از یک ماه نســبتًا داغ سیاســی، هفته بعد از انتخابات دانشگاه شاعرانه و ادبی 
برگزار می شود. دومین روز برنامه هفته ادبیات شریف، با حضور نویسندگان و منتقدان 
ادبی مطرح کشور برگزار خواهد شد. استاد هوشنگ مرادی کرمانی، محمدمنصور 
هاشمی و داوود ملکی در این روز میهمان کانون شعر و ادب دانشگاه شریف هستند 

.همچنین آثار ارســالی در بخش مسابقه داستان کوتاه توسط استادان ادبیات دانشگاه، آقایان دکتر قیدی و 
دکتر رحیمی، داوری می شوند .این برنامه دوشنبه 1 خرداد با سخنرانی مدعوین، معرفی و تقدیر از برگزیدگان 

مسابقه داستان کوتاه، موسیقی زنده و پذیرایی از ساعت 16تا19 در سالن آمفی تئاتر مرکزی برگزار می شود.
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دانشجویان گرامی! زمان حذف اضطراری   
یا همان حذف دبلیو فرارسیده است؛ لذا اگر 
از نتایج درســی ناامید هستید، زودتر اقدام 
کنید. برای این کار می توانید از روز دوشنبه 
یکم خرداد تا ســاعت 16 روز یکشنبه هفتم 

اردیبهشت به سامانه آموزش مراجعه کنید.
خبر تــرم تابســتان شــماره قبــل را یادتان   
هست؟ زمان ثبت نام آن با تغییر یک ماهه به 

16تا20 خرداد تغییر کرد.
ســاعت اداری دانشــگاه در مــاه مبــارک   
رمضان از ساعت ۸ تا ساعت  15 خواهد بود 
و روزهای 24 و 2۸ خردادماه )لیالی قدر( از 

ساعت  10تا15 است.
جلســه هیئت امنای هیئت الزهرا با حضور   
آیت الله صدیقی، امــام جمعه موقت تهران 
و رئیس هیئت امنــا، دکتــر فتوحی رئیس 
دانشگاه، حجت االســالم رستمی مسئول 
نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه شریف، 
حجت االسالم مرتضوی مسئول اسبق نهاد 
نمایندگی رهبــری، حجت االســالم قمی 
رئیس اســبق حوزه دانشــجویی، مهندس 
عسکری ساری و مهندس میرزایی تشکیل 
شــد. در این جلســه پس از ارائه گزارشــی 
از امیرحســین زیــاری و تقدیــر از زحمات 
ایشان، امین شــریفی به عنوان دبیر جدید 
هیأت الزهرا)س( تعیین شد. به امیرحسین 
زیاری، دبیر با عشــق هیئت خسته نباشید 
عرض می کنیم و امیدواریم که امین شریفی 
بتواند همچون دبیران قبلی چراغ هیئت را 

روشن و پرنور نگه  دارد.
جایــزه برتریــن پایان نامه دانشــجویی در   
مقطع کارشناســی از ســوی IEEE بخش 
ایران به دانشجویان دانشــکده مهندسی 
برق شــریف رســید. صبا کریمانی، محمد 
یاسر مفتح و علی نیکخواه برنده این جایزه 

شدند.
ســمینار اخالق و فنــاوری روز دوشــنبه از   
ســاعت 15تــا19 در آمفی تئاتــر انجمن 
فارغ التحصیــالن برگزار می شــود. دکتر 
سید حسن حســینی، عضو هیئت علمی 
گروه فلســفه علــم، ســخنرانی افتتاحیه 
ایــن ســمینار را برعهــده دارنــد. از دیگر 
برنامه هــای ایــن ســمینار ارائــه مقاالت 
تخصصی و میزگرد چالش های اخالقی در 

فناوری های نوین است.

اســکیپ روم بازی تقریبا تر و تازه ای اســت که مدتی است 
رونقی هــم در میان جــوان ترها پیدا کرده. حــل معماهای 
پیاپی و کشف راه فرار یا کلید خنثی سازی بمبی که جایی از 
شهر پنهان شــده تم قالب اتاق های فراری است که گوشه و 

کنار شهر را پر کرده اند. 
حــاال روزنامه هم بــرای رفع خســتگی ترم و یــک انتخابات 
سنگین و داغ ســراغ برگزاری یک اســکیپ روم در دانشگاه 
رفته. اگر تجربه این ژانر را دارید و اگــر ندارید و می خواهید 
برای اولین بار تجربه اش کنید زودتر ســری به روزنامه بزنید 
و در بازی شــرکت کنید. تیم ها باید 4تا 6 نفره باشند. هزینه 
ثبت نام هــر نفر 10هزار تومان اســت و برنده بــا کوتاه ترین 

زمان هم جایزه خوبی دارد.

ب  مغــر ن  ا ذ ا روز گزارش پنجشــنبه، 
قبــل از انتخابــات در گوشــه و کنار 
حیــاط دلبــاز و باصفــای مســجد 
دانشــگاه، صندلی های ســیاه ســه 
تایی، با میز تاشو جلب توجه می کند. 

ظاهرًا فردا خبری خواهد بود.

جمعه، مسجد دانشگاه همراه با هزاران 
حــوزه انتخاباتی دیگــر، صحنه نمایش 
صف های طوالنی مردم برای شــرکت در 
انتخابات ریاست جمهوری بود. در مسجد 
رو به خیابان آزادی برخالف روزهای عادی 
که فقط دم اذان باز می شــد، یک ســره 
از صبح تا شــب باز بود. این بــار به جای 
آنکه پر از دانشــجو باشــد، انواع و اقسام 
مردم بــا چهره های مختلــف و از جوان و 
پیر شناسنامه به دســت آمده بودند. دم 
در دو ســرباز نشســته بودند و با کمترین 
مزاحمــت وضعیــت مراجعه کنندگان را 
وارســی می کردنــد. صندوق هــای رأی 
در دو اتــاق هیئت الزهــرا و َمدرس ضلع 
شمالی مسجد واقع شده بودند و مردم در 
دو صف طوالنی، از همان ساعات ابتدایی 

تا آخرین ساعات انتخابات در این رویداد 
سیاسی مشارکت کردند.

کادر منضبط و مؤدب
کادر انتخابات را دو دسته اصلی تشکیل 
می دادنــد: افراد بیــرون از دانشــگاه و 
کارمنــدان خود دانشــگاه. دیدن آقای 
ابطحی، مسئول اجرایی باسابقه معاونت 
فرهنگی، میــان خیــل جمعیت حس 
خوبی به آدم می داد. از نکات مثبت دیگر 
برخورد بسیار محترمانه نیروهای امنیتی 
و انتظامی بود؛ به طور مثال وقتی یکی از 
رأی دهندگان از جمعیت حاضر در مسجد 

فیلم گرفت، پس از اتمــام فیلم برداری، 
یک نیروی نظامی کالشینکف به دست، 
خیلی محترمانه وی را از صف جدا کرد. 
ســراغ او رفتیم و دلیل این برخورد را از او 
پرسیدیم که به نقل از مأمور مذکور گفت 
که در یکی از شعب اخذ رأی در سال های 
گذشــته، عکســی منتشر شــد از یکی 
از مأموران انتظامی که بــا باتوم، خیلی 
محترمانه و بدون تنش صف مردم را منظم 
می کرد. همین عکس دست آویز برخی از 
رسانه ها شد برای آنکه بگویند حکومت 
مــردم را به زور پــای صندوق هــای رأی 
آورده است. لذا فیلم برداری از نیروهای 

انتظامی، خصوصــًا آن هایی که حامل 
سالح هستند، ممنوع است و خواهش 

کرد تا فیلم ها را پاک کند.
یکــی دیگــر از مــواردی کــه به چشــم 
می خورد، تعبیه تعــداد درخورتوجهی 
صندلی برای کســانی بود کــه به دلیل 
آســیب های جســمانی، توان ایستادن 

طوالنی در صف را نداشتند.
از صحنه های جالــب مورد انتظار دیگر، 
ادای احترام مداوم مردم به مزار شهدای 
گمنام بود. هر کســی که صفش به ضلع 
شمالی دانشگاه می رسید، دستی بر قبر 
شهدا می گذاشت و زیارتی کوتاه پیش از 
شرکت در انتخابات به جا می آورد. به طور 
کلی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
در مسجد دانشــگاه با آرامش و به خوبی 
انجام شــد و تا جایی که خبرنگار روزنامه 
در محل حضور داشت، می شد رضایتی 
نسبی در چهره مردم دید. تنها چیزی که 
جایش خیلی خالی بود، پذیرایی مختصر 
یا تهیه و پخش شــربت و آب خنک بود تا 
کمی از گرمای آفتاب سوزان در ساعات 
ظهر و بی سایه بکاهد. اما درکل می توان 

گفت که مسجد، جمعه آبروداری کرد.

صف طوالنی انتخابات از مسجد دانشگاه تا خیابان آزادی

مسجد دانشگاه آبروداری کرد
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 صعود دخترانه به شاه پیل
در آخر ایــن هفته گروه کوه دانشــجوی شــریف، هم بــرای اســتادان و هم برای 
دانشــجویان برنامه دارد. 4 و 5 خرداد صعود دختران به قله  شــاه پیل اســت. قله  
شاه پیل با ارتفاع 3400 متر از سطح دریا در استان مازندران قرار دارد و مسیر صعود 
آن جنگلی است. جلسه  توجیهی این برنامه امروز ساعت 12 در کالس 1 ساختمان 

شهید رضایی است و حضور در آن برای شرکت در برنامه الزامیست. همچنین گروه کوه در آخر این هفته، در 
روز 4 خرداد و به مناســبت روز استاد، برای استادان و خانواده هایشــان برنامه  طبیعت گردی برگزار می کند. 

مقصد این برنامه آهار به شکراب است.

 مسیر آینده من
مرکز کارآفرینی دانشگاه همایش مسیر آینده من را امروز ساعت 16 برگزار می کند.
این همایش با حضور و ســخنرانی چهره های موفق در حوزه  های مختلف علمی، 
کسب وکاری و فرهنگی است. دکتر فرشاد نورایی فارغ التحصیل مهندسی شیمی 
دانشــگاه و بنیان گذار و مدیرعامل شرکت مشاوره مهندسی NEXO ، دکتر فرزام 

فرهمند فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از ایمپریال کالج و عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه و 
مهندس علی قنواتی فارغ التحصیل فیزیک دانشگاه و بنیان گذار »نقطه سرخط«، اولین نشریه دانشجویی 

کشور، روزنامه شریف و گروه مجالت همشهری از مدعوین این همایش هستند. 

سیاحت در سیاست شماره 721  یکشنبه 31 اردیبهشت 96بــــــــخش  خـــــــبری

ضعف های  همیشگی انتخابات 
صرف نظــر از اینکــه امروز  پوریا علیمردانی

صبح چه کسی رئیس جمهور شده است، حسن 
روحانــی یــا ابراهیم رئیســی، ایــن انتخابات و 
انتخابات ریاســت جمهوری اشکاالتی اساسی 
دارد؛ اشکاالتی که در بلندمدت برای پایدارشدن 
مردم ساالری و امنیت در کشــور باید برای آن ها 
چاره ای اندیشــید و حرکت مســئوالن به سوی 
چاره اندیشی برای این موارد هم راهی جز مطالبه 
افکار عمومــی از فردای انتخابــات تا انتخابات 

بعدی ندارد. 
اولین مشــکل، مشــخص نبودن جریــان مالی 
انتخابات است. هیچ آمار روشنی از میزان هزینه 
کمپین کاندیداها و روش تأمین آن وجود ندارد؛ 
درحالی که شفافیت مالی در کشورهای باسابقه 
در امــر انتخابات از بدیهیات اســت کــه در هر 
انتخابات روشن است و دردسترس همه قرار دارد. 
در ایران اما نه معلوم اســت که باید از کجا تأمین 
شود و راه مشروع و قانونی تأمین هزینه چیست و 
نه معلوم است که از کجا تأمین می شود. برای این 
منظور باید قانون و راه اجرایی فراهم و برای همه 

کاندیداها اجباری شود. 
دومین مسئله ماجرای فســتیوال ثبت نام و بعد 
ردصالحیت همــه و انتخاب 6 نفر از بین 1600 
داوطلــب اســت. ایــن وضعیت مایــه تضعیف 
مردم ساالری اســت؛ چون عماًل آنچه در قانون 
اساسی به عنوان رأی مستقیم مردم برای انتخاب 
رئیس جمهور ذکر شده، به رأی غیرمستقیم به 
کاندیداهای منتخب تبدیل شده است. از طرفی 
جشــنواره ثبت نام به نقل از دبیر محترم شورای 
نگهبان شأن و جایگاه انتخابات را هم زیر سؤال 
برده است. هرکس در این زمینه مسئول است، 
باید زودتر فکری به حال تعریف معیارهایی مثل 
رجل سیاســی مذهبی و مدیر و مدبر کند و البته 
شکی نیســت که منظور قانون اساسی از رجل 
سیاســی در اینجا فقط مــردان نبوده اند و باید 
شــرایط مذکور در قانون با ذکــر و درنظرگرفتن 

شرایطی در سوابق کاندیداها مشخص شود. 
سومین و آخرین مورد، مسئله مدت کم تبلیغات 
و ضعف احزاب در همگرایی و باالخره نتیجه آن 
یعنی پدیده انصــراف از انتخابات اســت که در 
کشــور ما فقط رخ می دهد و در دموکراسی های 
باســابقه بی نظیــر اســت. اینکــه  کاندیداهــا 
بعــد از تأیید صالحیت شــورای نگهبــان و ارائه 
حرف هایشــان در صداوســیما در روزهای آخر 
انصراف می دهند، به نوعی اتالف وقت و انرژی و 
ظرفیت مردم است. چطور است که قانون اجازه 
نمی دهد شما در زمانی که دانشگاه دولتی قبول 
شدید، انصراف دهید و شــما را سخت مجازات 
و محروم  از شــرکت در کنکــور می کند، اما برای 
چنین انصراف بزرگی هیچ مجازات متناســبی 
مثل انفصــال مادام العمــر از خدمــات دولتی 
پیش بینی نشده اســت. این ها سه نکته ای بود 
که به نظر بــرای پایــداری ســاختار انتخابات، 
حل وفصل آن ها باید به مطالبه عمومی بدل شوند 

تا شاید راهگشا باشد. 

االن کــه این گزارش را  گزارش
گــر محمد حسین هوایی ا  ، نیــد ا می خو

خوش بین باشــیم و همین شنبه شروع به 
خواندنش کنید، دیگر کار از کار گذشــته 
است و باید تنها منتظر نتیجه ماند؛ اما اگر 
اندکی بدبین تر باشــیم، شاید حتی نتایج 
انتخابــات هم اعالم شــده باشــد. هفته 
گذشته، روبه روی ساختمان سلف، حدود 
70تا۸0 نفر دانشجو در تریبون آزاد انجمن 
اسالمی شرکت کردند. حرف هایی که برای 
شــنیدن آن ها باید اقاًل 4 ســال دیگر صبر 
کنیــد. گــزارش زیــر گزیــده ای از ایــن 

حرف هاست.

کجاست »امید«؟ کجاست »تدبیر«؟
مهم تریــن شــاخص پیشــرفت جامعه، امید اســت و 
مهم ترین قشــر در این زمینه جوانان هستند که از این 
میان، دانشجویان بزرگ ترین سهم را دارند. دانشجوی 
هوافضا یا انرژی هسته ای سال ها درس می خواند و به 
جایی می رسد، بعد می بینید در نتیجه اش سیمان ُپر 
کردند. آیا دیگر امید پیــدا می کند که به تحصیالتش 
ادامه دهــد؟ موضوعی را که به راحتی می توانســتیم 
همین داخل حلش کنیم، بــا خیلی چیزهای دیگری 
معامله شــد و نتیجه  زحمات چندین و چندســاله اش 

از بین رفت.
شــاخصه،  مهم تریــن  تدبیــر،  درمــورد  مــا  ا
عاقبت سنجیســت. بزرگ ترین پــروژه دولت یازدهم، 
برجام اســت که به خوبی در آن عاقبت ســنجی نشد. 
بدعهدی کردند، اقتصاد بهبود نیافت و سانتریفیوژها 

هم از کار افتادند. نه امیدی بود و نه تدبیری... .

مسئول ناامیدی کس دیگری است
دوســتانی که از ناامیدی قشــر دانشــجو می گویند، 
دانشکده اقتصاد به تنهایی نامه ای در حمایت از دکتر 
روحانی نوشــت و 400 نفر زیر آن را امضــا کردند؛ اما 
وقتی در کل دانشگاه یک نامه حمایت از حجت االسالم 
رئیسی نوشته شد، تنها 300 نفر زیرش را امضا کردند. 
به چه حقی از جانب کل دانشــجویان حرف می زنید؟ 
آن ۸ ســال قبلــی هم کــه ناامیدی بود، کســی اینجا 
می ایستاد از ناامیدی دانشجویان بگوید؟ بله! ناامیدی 

هست؛ ولی از نتایج باقی مانده از دولت قبل است.

تدبیر نبود ولی مجلس کجا بود؟
برجام را مجلسی تصویب کرد که 90درصد اعضای آن 
اصولگرایان بودند. برجام در کنگره آمریکا بیشتر صبر 
کرد تا تصویب شود؛ ولی در مجلس ایران 20 دقیقه ای 
تصویب شد! من در دانشــگاه علم وصنعت بودم. آنجا 
کمپوت ایران است! هرتغییری آنجا به بیشترین شکل 
مشاهده می شــود و من ســیر تغییرات را در این مدت 
دیدم. من دانشــجوی نانوفناوری هستم. در این دوره 
ســتاد توســعه فناوری نانو زیر نظر ریاست جمهوری، 
کمک های بسیاری به شرکت های دانش بنیان کرد. ما 

را بیمه کرد و باعث پیشــرفت های زیادی در این زمینه 
شــد. در دولت قبلی اصاًل علم مطرح نبود، دانشــجو 
اهمیت نداشــت. من مدت ها به دنبال کار می گشتم. 
االن انتخاب بین دو شخص نیست، بین دو تفکر است!

تحریم بر ما اثر نمی کرد اگر...
اگر پشتیبانی دانشجویان را در صحنه داشتیم، نیازی 
نداشتیم برای حل مشــکل اقتصادی سیمان بریزیم! 
بحث دفــاع از دولت قبلی نیســت؛ بحث عــدم اتکا و 
توجه به این قشر دانشجو نیست. امید دانشجو به این 
است که فردای تحصیلش کار پیدا کند، نه اینکه در آن 
سیمان ریخته شود. رشد علمی در این دولت نسبت به 
دولت قبلی بســیار کاهش یافته است. گفتند مجلس 

اشتباه کرد. بله! مجلس هم بی تدبیری کرد.

دیروز تحریمی بودم، امروز مصمم
من تــا هفتــه گذشــته تحریمی بــودم؛ ولــی االن به 
پویــش 1+11 دکتــر روحانی پیوســتم. رشــد علمی 
که تولید انرژی هســته ای توســط دختربچه  16ساله 
نیست! اگر رشد علمی در دوره ای اتفاق بیفتد، حتمًا 
برنامه ریزی های 20 ســال قبــل آن هم در این رشــد 
دخیل بوده اند. سیاست های دکتر روحانی در کاهش 
تــورم منجر به رکود شــده و بنابراین طبیعی اســت که 
ما دانشــجویان فنی مهندسی، بیشــترین انتقاد را به 
ایشان داشته باشیم؛ اما باتوجه به سیاست های عرصه  
بهداشــت و درمان به نظرم حداقل دانشــجویان علوم 
پزشکی نباید در رأی دادن به آقای روحانی شکی داشته  
باشند! باتوجه به سخنان رهبری در ابتدای سال 96، ما 
برای توسعه پایدار به تکنولوژی و سرمایه گذاری و نیروی 
انسانی احتیاج داریم. برجام باعث شد توفیقات بسیار 
بزرگی، حداقل در زمینه نفت و گاز داشته  باشیم. برای 
همین فکر می کنم آقای روحانی پازل توســعه صنعت 
نفت و گاز را حل کردند. دانشجویان باید همکاری کنند 
تا زمینه برای تندروی در این کشور تا ابد برداشته شود.

برجام چه شد؟
دکتر روحانی در آن ابتدا ادعا داشتند تمام تحریم ها، 
ازجمله اقتصادی، هســته ای، حمل ونقــل ریلی و... 

همگی برداشته و نه تعلیق شوند؛ ولی بعد 
از مدتی این تبدیل بــه »بدعهدی غرب« 
شــد و االن هم کــه می گوینــد مهم ترین 
دســتاورد برجام، دورکردن سایه جنگ از 
کشــور بوده اســت! بعد از برجام باید 55 
میلیــارد دالر وارد ایــران می شــد؛ ولی به 
اذعان خود جان کری، تنها 3میلیارد دالر 
وارد ایران شــده اســت. 1200 دانشمند 
هسته ای بیکار شــدند و تمام هزینه هایی 
که در این زمینه شــد، تبدیل به هیچ شد. 
اگر انرژی ای را که ســر برجام گذاشتیم، 
بر ســر نظام مالیاتی می گذاشتیم، توفیق 
بیشــتری حاصــل می شــد. [جمعیت به 
مالیات آستان قدس اشــاره می کنند. در 
جواب جمعیت ادامه می دهد] چرا به آستان قدس گیر 
می دهید؟ مگر پول آستان در جیب چه کسی می رود؟ 
چــه لزومــی دارد نام خانوادگــی دو بــرادر ]روحانی و 

فریدون[ متفاوت باشد؟

برای اسالم به رئیسی رأی ندهید، به خود اسالم 
ظلم می کنید

برخی دوستان از برطرف نشــدن تحریم ها می گویند 
و از آن طرف افزایش شاخص رشد اقتصادی از منفی 
6 به مثبت 6درصد را ناشــی از فروش نفت می دانند؛ 
هرچند در این دولت صادرات غیرنفتی از نفتی پیشی 
گرفته است که خود بی سابقه اســت! ما نفت را به چه 

کسی فروختیم؟
من خودم تا همین االن برای رأی دادن مردد هستم؛ 
چون من هم مانند عده ای از شما قبول دارم انتخابات 
در جاهایی آزاد نیســت. من هم مثل شما سؤال دارم 
که چــرا رئیس جمهوری کــه 24میلیــون رأی آورده 
است، باید ردصالحیت شــود؟ ]به محض مواجهه با 
تشویق حضار، از آن ها می خواهد که دست نزنند[ این 
انتخابات برخالف نظر رهبری، دوقطبی شده است. 
ما سابقه  دوقطبی شدن را داشته ایم و به آشوب منجر 
شده اســت؛ ولی این انتخابات، انتخاباتی نیست که 
بخواهید تحریم کنید. انتخابات بین دو تفکر اســت؛ 
کســی که تمام مراتب مدیریتی را طی کرده و به اینجا 
رسیده و کســی که تاکنون به وسیله انتصاب از باال، به 
سمت های مختلف گمارده شده است. کابینه ایشان 
همان هایی هستند که مملکت را به سمت نابودی برد. 
شــما دارید به خودتان خیانت می کنیــد! فکر نکنید 
برای اســالم به رئیســی رأی می دهید، شما به اسالم 
هم ظلم می کنید. ]شخصی از میان جمعیت می گوید 
اگر 29 اردیبهشت رأی نیاوردید، دوباره نگویید تقلب 

شده است.[
توضیح نویســنده: انتخابــات تمام شــد؛ نتایج هم 
به زودی مشــخص می شــود؛ اما فراموش نکنیم این 
مطالبــات و درخواســت ها را در 4 ســال پیــِش رو هم 
ادامه دهیم. مبادا 4 ســال بعد دوباره همین حرف ها 
و همین ایــرادات و مطالبات، تیتــر صحبت های قبل 

انتخابات شوند.

گزارشی از تریبون آزاد دانشجویی هفته گذشته

رفت تا چهارسال بعد...
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علمی
خوبدرسیمخونیم

در مرکز آمار ایران آخرین آمار سال 93 نشــان می دهد که نسبت استاد به دانشجو 
در کل کشــور 0/016 است که این نســبت در ســال 84، معادل 0/019 بوده است. تعداد 

دانشجویان در ایران 5 میلیون نفر است که 45درصد خانم ها و 55درصد آقایان هستند. 250هزار 
دانشجوی پزشــکی، 2میلیون دانشجوی علوم انســانی، 260هزار دانشــجوی علوم پایه، 1/5میلیون 

دانشجوی فنی مهندسی، 200هزار دانشــجوی کشاورزی دامپزشــکی و 500هزار دانشجوی هنر داریم. 
همچنین 13میلیون دانش آموز در کشــور مشــغول به تحصیل اند. نرخ باسوادی در کشــور 87درصد است؛ 

یعنی حدود 13درصد از جامعه هنوز کاماًل بی سواد هستند. بیشــترین نرخ بی سوادی در سیستان و بلوچستان با 
30درصد است و تهران با 10درصد کمترین درصد بی ســوادی را دارد. در شاخص های بین المللی، شاخص آموزش 
ســازمان ملل متحد ایران 0/68 اســت که میانگین جهانی0/61 اســت و ما رتبه 75ام در جهان را داریم. استرالیا با 

شاخص 0/9کشور اول است.
مقایسه با دنیا

در جهان به طور میانگین 14درصد بودجه دولت به آموزش اختصاص داده می شــود. در ایران طبق آمار بانک جهانی 
18درصد بودجه به آموزش اختصاص پیدا می کند. بیشــترین سهم آموزش در ســال 81 با 26درصد بوده است. 
رشد علمی اما کلیدواژه ایست که زیاد شنیده ایم، پایگاه استنادی علوم جهان اسالم میزان مقاالت و ارجاعات را 

به عنوان شاخص های کلیدی رشد علمی در نظر می گیرد. با این شــرایط ایران سهم 1/7درصد از تولید علم 
دنیا و در سال 2014 رتبه 16ام جهان را داشته است. 

کجای جدولیم؟ 
دانشگاه شــریف رتبه اول در بین دانشگاه های فنی کشــور را دارد و در میان دانشگاه های 

جــوان در دنیا رتبــه 100ام را به خود اختصاص داده اســت. امــا در میان تمامی 
دانشــگاه های دنیا رتبه ای بین 500تا600 در جهان دارد. بیشترین نمره 

دانشگاه شریف مربوط به درآمدهای صنعتی و کمترین نمره 
به چشم انداز جهانی دانشگاه است.

وضعیت کشورمان در 
ابتدای انتخاب رئیس دولت دوازدهم 

در جهان چیست؟

کجا ایستاده ایم
االن که روزنامــه را می خوانید، به احتمال بســیار نتیجه  انتخابات مشخص شــده اســت. فارغ از اینکه چه کسی پرونده

رئیس جمهور 4 سال آینده ما خواهد بود، به نظرمان رسید که تصویری 
کلی از وضعیت کشورمان در چند حوزه، به خوانندگان ارائه دهیم. 

ناســالمتی مخاطبان روزنامــه از قشــر فرهیخته جامعه 
محســوب می شــوند و الزم اســت تا تصویری از 

وضعیت کالن کشور داشته باشند. 

فرهنگ و هنر
وفرهنگدرایران96 جایگاەه�ن

بحث فرهنگ و هنر، بحثی نیست که بتوان آن را با یک ســری آمار و ارقام سنجید. هیچ پارامتر و هیچ معیار 
دقیقی برای ســنجش امور فرهنگی و هنری ملت ها وجود ندارد. شــاخص های مختلفی را برای اینکه کشــوری را 

در زمینه های مختلف فرهنگی محک بزنیم وجــود دارد؛ مانند تعداد جوایز هنرمندان آن جامعــه، تعداد تولیدات فرهنگی 
آن جامعه، مانند تعداد فیلم های تولیدشــده در کشور و ... اما شــاید بهترین شاخص برای سنجش فرهنگ هر کشــور، میزان تأثیر 

تولیدات فرهنگی هنرمندان و فرهنگ دوســتان جامعه روی عموم مردم و همچنین میزان اقبال عمومــی مردم به تولید فرهنگی آن جامعه 
باشــد. ما در این نوشــتار ســعی می کنیم تا با ارائه یک ســری آمار و برخی شــاخص ها فرهنگمان را بررســی کنیم و ببینیم که در کجا قرار داریم.

تئاتر
نمایش های زنده از گذشته دور در ایران رواج داشته اســت. تئاتر در ایران همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده اســت. در چهار سال اخیر، تئاتر وضع 

رو به رشدی داشــته اســت. در ســال 1395 حدود 675 نمایش در سراســر کشــور به روی صحنه رفت که این موضوع موفقیت بزرگی محسوب می شود؛ 
اما بســیاری معتقدند ســالن های تئاتر در ایران دارای هویت نیســتند. همچنین به این علت که تمامی ســالن های فرهنگ ســراها در ایران بــرای تئاتر نیز 

استفاده می شــود، اطالع دقیقی از تعداد سالن های تئاتر دردســترس نیست. همچنین قیمت تئاتر بســته به سالن آن به طور متوســط 25هزار تومان است.
سینما

سینما در 20 سال گذشته در ایران رشت چشــمگیری داشته اســت. همچنین وجود کارگردانانی جهانی، چون زنده یاد عباس کیارســتمی و نیز اصغر فرهادی باعث 
شده است تا ســینمای ایران شناخته تر شود. ســینمای ایران حدود صد ســال اســت که قدمت دارد. آخرین گزارش های منتشرشده از تعداد ســالن های سینمایی در 
کشور مربوط به ســال 1392 است و اینکه سرانه تعداد ســالن های ســینما در ایران به ازای هر 10هزار نفر 0/6است؛ اما رشــد تولیدات و فروش فیلم به خصوص در سال 
1395 بسیار چشمگیر بود؛ به طوری که میزان فروش فیلم در سال 95، حدود  163/6میلیارد تومان بود که برای سینمای ایران فروشی بسیار رؤیایی بود. با اینکه برخی 
آن را اتفاقی خواندند؛ اما ســینماگران وضع ســینما را روبه بهبود ارزیابی می کنند. قیمت هر بلیت سینما در ســال گذشــته به طورمیانگین حدود 15هزار تومان بود.

موسیقی
یکی از مظلوم ترین فرم های هنری در ایران موســیقی اســت. وضع نامطلــوب برگزاری کنســرت در ایران، مشــخص نبودن آمار دقیق فروش هر آلبوم موســیقی و 
اجرای نادرســت قانون کپی رایت باعث شده است که موسیقی در ایران همیشــه با مشکل باقی بماند؛ اما میزان کنسرت ها از 924 کنســرت در سال 92 به حدود 

4500 کنسرت در سال 95 رسید که رشــد درخورتوجهی اســت. همچنین تعدادی از هنرمندان ایرانی، به خصوص در زمینه موسیقی سنتی و محلی ایرانی، 
در طول این ســال ها موفق به دریافت جوایز معتبری ازجمله گرمی شــدند؛ با این حال وضعیت سالن های کنســرت در ایران مانند سالن های تئاتر است.

 کتاب و ادبیات
ســرانه مطالعه کتاب در ایران همواره با تناقض های فراوانی همراه بوده اســت. از مطالعه 5 دقیقه در هفته گرفته تا مطالعه حدود 90 دقیقه در روز، 

آمارهایی است که گفته می شود؛ اما آنچه واضح است، میزان سرانه مطالعه در ایران، مطلوب نیست و ایران نیز مانند تمامی کشورها با کاهش 
مطالعه مواجه اســت. تعداد کتاب های تولیدی در ایران نیز مشــخص نیست. وزیر کشــور قبل از ســال 95، از آمار تولید یک میلیون 

کتاب در ســال 95 گفت. از طرفی معلوم نیســت چه کتبی بیشتر خوانده می شــوند. نکته دیگر تعداد نشــرها در ایران است. 
متأسفانه تعداد نشرها در ایران بسیار زیاد و همچنین نشرها بســیار ضعیف اند؛ مثاًل نشر McGraw-Hill آمریکا بیش 

از 2 میلیون عنوان کتاب تولید می کند این در حالی اســت که بیشــترین میزان تولید عنوان کتاب در ایران 
توسط هر نشر حدود 130 عنوان کتاب اســت. در ایران بیش از 5 هزار انتشــارات داریم. این در 

حالی است که تعداد نشرها در آمریکا حدود یک پنجم است و در عوض نشرهای 
آمریکایی بســیار قدرتمندند و می توانند از لحاظ اقتصادی 

روی پــای خــود بماننــد.

اقتصاد
پوالمونروتوخونهقایمکردیم

مسائل اقتصادی شاید پربسامدترین مباحث مطرح شده در انتخابات اخیر بود. حتی اگر فرهنگ را زیرپایه اقتصاد 
بدانیم باز هم اهمیت این بخش بر کسی پوشیده نیست؛ اما وضعیت کنونی اقصاد ما چیست و در کدام نقطه ایستاده ایم؟ طبق 

آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در 9 ماه نخست 1395 )بدون درنظرگرفتن نفت( 5درصد، نرخ بیکاری12/4درصد و 
نرخ تورم در فروردین 96، حدود 7درصد بوده اســت. برای آنکه از این اعداد حس دقیق تری داشته باشــیم، بد نیست بدانیم که رشد اقتصادی 

جهان در ســال 2016، به میزان 3/6درصد و نرخ بیکاری جهان 5/7درصد است. کمترین نرخ بیکاری مربوط به قطر اســت که تنها 0/2درصد است. 
تورم جهانی 1/6 است که البته نقش کشورهایی که تورم منفی دارند در پایین بودن این نرخ کم نیست. گفتنی است منفی بودن تورم نشان از بدبودن وضعیت 

اقتصادی است. ضریب جینی شاخص اقتصادی مهم دیگری اســت که یک عدد بین صفر و یک اســت. هرچه ضریب جینی به صفر نزدیک تر باشد، نشان از توزیع 
متناسب تر درآمد است. درحال حاضر ضریب جینی ما 0/39 است که این عدد برای کل جهان 0/69 است و کمترین آن در کشورهای اسکاندیناوی است با حدود 0/52.

هر کس چقدر سهیم بوده است؟
سهم استان های کشور در تولید ناخالص داخلی اما شاخصه مهمی اســت که گواه از توزیع نابرابر اقتصادی می دهد. استان های تهران، خوزستان، خراسان رضوی و اصفهان 

چهار استان اول هستند که بیشترین سهم را دارند، اســتان تهران به تنهایی 24درصد از تولید ناخالص دارد که معادل 10 اســتان پایین این جدول! خراسان جنوبی با کمتر از 
1درصد کمترین سهم از تولید ناخالص داخلی را دارد.
کدام بخش ها بیشترین سهم را در اقتصاد دارند؟

طبق آمار منتشرشده در ســال 2015، نفت و گاز 30درصد از ارزش افزوده اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده اســت، بخش عمومی 10درصد، کشاورزی 9درصد، خرده فروشی 
8درصد، حمل ونقل 6درصد، ساختمان 5درصد، خدمات 5درصد و سایر بخش ها حدود 25درصد است.

در بخش انرژی کجا ایستاده ایم؟
انرژی یکی از عوامل مهم مرتبط با اقتصاد است. مخصوصاً برای کشور درحال توسعه ای مثل ایران. آخرین آمار انرژی که در ترازنامه سال 1393 منتشر شد، نشان می دهد ساالنه مصرف انرژی 
معادل 1320 میلیون بشکه نفت در سال است؛ یعنی حدوداً روزی 3/6میلیون بشکه نفت مصرف می کنیم. بیشترین مصرف، یعنی30درصد در بخش خانگی و غیرصنعتی است که سبب شده 
است شدت مصرف انرژی افزایش یابد. شدت مصرف انرژی شاخصی است از میزان انرژی مصرفی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی؛ یعنی از میزان انرژی مصرف شده چقدر اقتصاد پیشرفت کرده 
است. شاخص شدت مصرف انرژی در ســال 93 به میزان 0/89 میلیون بشکه معادل نفت به میلیون ریال است که نرخ رشــد حدود 5درصد دارد؛  درحالی که میانگین رشد شدت مصرف در 
چهار سال اخیر در جهان منفی 20درصد بوده است.  کل تولید انرژی اولیه معادل 2380 میلیون بشکه نفت خام است که تولید نفت خام با رقمی نزدیک به 3/6میلیون بشکه 50درصد این 
تولید است؛ یعنی معادل همان مقدار که کل مصرف انرژی است و تولید گاز طبیعی نزدیک 35 ترلیون متر مکعب است. سرانه مصرف نهایی گاز طبیعی، 5/6 و نفت خام 1/6 برابر متوسط 
سرانه جهانی است.  هزینه انرژی برای فقیرترین و ثروتمندترین خانوار شهری 6/6 و 3/2درصد از هزینه کل خانوار است که این مقدار برای بخش روستایی 9/2درصد و 5/4درصد است.  

ایران از لحاظ 
تولید ناخالص 
ملی، در رتبه 28 
جهان قرار دارد.
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وضعیت کشورمان در 
ابتدای انتخاب رئیس دولت دوازدهم 

در جهان چیست؟

کجا ایستاده ایم
االن که روزنامــه را می خوانید، به احتمال بســیار نتیجه  انتخابات مشخص شــده اســت. فارغ از اینکه چه کسی پرونده

رئیس جمهور 4 سال آینده ما خواهد بود، به نظرمان رسید که تصویری 
کلی از وضعیت کشورمان در چند حوزه، به خوانندگان ارائه دهیم. 

ناســالمتی مخاطبان روزنامــه از قشــر فرهیخته جامعه 
محســوب می شــوند و الزم اســت تا تصویری از 

وضعیت کالن کشور داشته باشند. 

محیط زیست
آسمانمالمناست

در چند دهه اخیر محیط زیســت به عنوان یکی از شــاخص های موردتوجه در بررسی 
وضعیت کشورها شــناخته شده اســت. خصوصاً از وقتی مفهوم توســعه پایدار شکل گرفت و 

مفاهیم مربوط به محیط زیست با آن حوزه اقتصاد و اجتماع گره خورد، بر اهمیت محیط زیست افزوده 
شد. نگاهی اجمالی به عملکرد زیست محیطی کشورمان می اندازیم.

انتشار گازهای آالینده
بیشــترین میزان انتشــار متان، مونوکســید کربن، ســاکس وناکــس از بخش حمل ونقل اســت کــه به ترتیب 

97/2درصد،80/7درصد، 80درصد و 50درصد از کل انتشار این گازها در بخش انرژی است.  نفت کوره مهم ترین عامل 
)60درصد( انتشار SO2 است و به طورکلی سرانه انتشار کربن دی اکسید 7/5میلیون تن در سال به ازای هر نفر است.

رفع تشنگی با هندوانه
در حال حاضر میانگین سرانه کل مصرف آب شرب در ایران، شامل تجاری، صنعتی، خانگی، فضای سبز و... در حدود 204 لیتر 
در روز است که در مقایسه با اکثر کشورهای اروپایی، مانند اسپانیا )200 لیتر در روز(، پرتغال )194 لیتر در روز(، یونان )175 
لیتر در روز(، سوئد )164 لیتر در روز(، دانمارک )159 لیتر در روز(، انگلستان )153 لیتر در روز(، اتریش )153 لیتر در روز(، 
ایرلند )142 لیتر در روز(، فرانسه )139 لیتر در روز(، آلمان )129 لیتر در روز(، هلند )129 لیتر در روز(، بلژیک )112 لیتر 
در روز( و لهستان )98 لیتر در روز( باالتر است؛ ولی نسبت به برخی کشورهای اروپایی ازجمله سوئیس، فنالند و ایتالیا 
و همچنین آمریکا و کانادا کمتر است و سرانه مصرف آب شرب در سوئیس 252، در فنالند 213، در ایتالیا 213، در 

آمریکا 295 و در کانادا 326 لیتر در روز است. البته باید توجه داشت که ایران در منطقه گرم و خشک قرار داد.
اگر هوا برسه

در خصوص کیفیت هــوا در  تهران ســال 95 تعداد روزهای پاک 17، ســالم 260، ناســالم برای 
گروه های حساس 80 روز و 9 روز نیز ناسالم بوده اســت. در سال 92 تهران 152 روز ناسالم 

داشته است. در اصفهان هوای سالم و پاک مجموعاً 108 روز در سال 92 بوده است 
که در سال 95 به 295 روز هوای ســالم و پاک رسیده است. متأسفانه 

گزارش جامعی درخصوص بقیه کالن شــهرها و سایر 
نقاط کشور وجود ندارد.

اجتماعی
چندنفریم؟

بر اساس آخرین سرشماری که در سال 1395 صورت گرفته اســت، جمعیت ایران 79926270 نفر است که 
از این میزان 40میلیون و 498هزار و 442 نفر مرد و 39میلیون و 427هزار و 828 نفر زن هســتند. همچنین 24میلیون 

و 196 هزار و 35 خانوار در کشــور  زندگی می کنند. 74درصد جمعیت ســاکن شهرند که در ســال 1390 این میزان 71/4درصد 
بوده است و 25/9درصد نیز ساکن روســتاها هستند و 0/01درصد جمعیت نیز غیرســاکن اند. با توجه به هرم سنی بیشتر جمعیت ایران را 

جوانانی که در بازه سنی 20تا30 سال هستند، تشکیل می دهند که این مسئله از نظر ایجاد شغل و بســترهای الزم برای ازدواج درخورتأمل است. 
میانگین بعد خانوار در ایران 3/3 است؛ خانوار روســتایی 3/4 و خانوار شــهری 3/3. بعد خانوار در ایران در حال کاهش است؛ به طوری که در سال 1390، 

عدد آن 3/5 و در سال 85 عدد آن 4 بوده است. رشــد جمعیت در کل کشور  1/24درصد و در شهر و روســتا به ترتیب 1/97 و منفی 0/73درصد است. بیشترین 
نرخ رشد در خراسان جنوبی با 3/02 و کمترین در همدان با منفی 0/23 اســت. سیستان بلوچستان با 3/9 بیشــترین بعد خانوار را دارد و گیالن و مازندران و تهران 

با بعد 3 کمترین بعد خانوار در ایران را دارند. بیشــترین مهاجرت به تهران، 20درصد از کل مهاجرت اســت و کمترین مهاجرت به ایالم و چهارمحال و بختیاری اســت.

تاالر بریم یا دادگاه؟
با توجه به این جدول درصد جمعیت مردان و زنان دارای همســر در مقایسه با سال های 85 و 90 رو به افزایش است. همچنین متأســفانه آمار طالق نیز در بین جمعیت رشد داشته 
است و فاصله درصدی بین زنان بی  همسر، به علت طالق و مردان بی همســر به علت طالق، درحال افزایش است. میانگین سن ازدواج در مردها 27 سال و خانم ها 25 سال است که 

این میانگین در برخی استان ها از جمله تهران بیشــتر بوده و روند صعودی نیز دارد. براساس آمارهای کنونی، سن ازدواج در کشــور پنج سال افزایش یافته است و ازطرفی در 
سال گذشته 163هزار و 572 واقعه طالق ثبت شــده که 5/3درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته اســت. نکته مهم و نگران کننده دربحث طالق ها این است که 

80درصد آن ها در سن زیر 30 ســال اتفاق می افتد. ضمن اینکه 14/2درصد طالق ها در ســال اول زندگی و 50درصد نیز در پنج سال اول زندگی حادث شده است.
اعتیاد و آسیب های اجتماعی

وقتی حرف از آمار اعتیاد می شود، خیلی باید با احتیاط با آن روبه رو شد؛ زیرا نه تنها تعاریف مختلفی از اعتیاد مطرح است، بلکه روش جمع آوری آمار معتادان 
بســیار پیچیده و اتکاناپذیر است. بهترین شــاهد بر این مقدمه، آمار متناقض مسئوالن اســت که عددی بین 1/2میلیون تا 2/2میلیون نفر را اعالم 

می کنند. درمورد اعتیاد می توان گفت که روزانه 8 جوان بر اثر اعتیاد در کشــور جان می دهند و 14درصد معتادان در گروه ســنی 15تا19 
سال و 58درصد آنان زیر 35 سال ســن دارند. ضمن اینکه نگرانی 91درصد والدین ایرانی اعتیاد فرزندان و علت 50درصد طالق ها 

نیز به دلیل اعتیاد اســت. متوسط زمان موردنیاز برای رســیدن فرد معتاد به تریاک در ســال 94 بین 5تا20 دقیقه در 
تهران برآورد شده است. آسیب های اجتماعی، بسیار متعدد و پیچیده تر از آن است که بخواهیم در بخشی 

از این پرونــده آن را واکاوی کنیم؛ ولی مســائلی که در ایران 96 خیلی بیشــتر مورد توجه 
اذهان عمومی است، بحث های بی خانمانی و در رأس آن گورخوابی و نیز 

حاشیه نشینی و کودکان کار هستند. 

هرم جمعیتی ایران نشان از رشد میل به فرزندآوری در سال های اخیر و 
ورود موج عظیم دهه شصتی ها به دوران میان سالی خبر می دهد.

رشد قابل توجه طالق در 10 سال گذشته

جمعیت 10 ساله و باالتر برحسب وضع زناشویی؛ 1385-1395 هرم سنی جمعیت؛ 1390-1395

 )ستون های آبی نشانه 
تولید ناخالص ملی و 

خط قرمز نشان دهنده 
سرانه تولید ناخالص 

ملی است(

اقتصاد
پوالمونروتوخونهقایمکردیم

مسائل اقتصادی شاید پربسامدترین مباحث مطرح شده در انتخابات اخیر بود. حتی اگر فرهنگ را زیرپایه اقتصاد 
بدانیم باز هم اهمیت این بخش بر کسی پوشیده نیست؛ اما وضعیت کنونی اقصاد ما چیست و در کدام نقطه ایستاده ایم؟ طبق 

آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در 9 ماه نخست 1395 )بدون درنظرگرفتن نفت( 5درصد، نرخ بیکاری12/4درصد و 
نرخ تورم در فروردین 96، حدود 7درصد بوده اســت. برای آنکه از این اعداد حس دقیق تری داشته باشــیم، بد نیست بدانیم که رشد اقتصادی 

جهان در ســال 2016، به میزان 3/6درصد و نرخ بیکاری جهان 5/7درصد است. کمترین نرخ بیکاری مربوط به قطر اســت که تنها 0/2درصد است. 
تورم جهانی 1/6 است که البته نقش کشورهایی که تورم منفی دارند در پایین بودن این نرخ کم نیست. گفتنی است منفی بودن تورم نشان از بدبودن وضعیت 

اقتصادی است. ضریب جینی شاخص اقتصادی مهم دیگری اســت که یک عدد بین صفر و یک اســت. هرچه ضریب جینی به صفر نزدیک تر باشد، نشان از توزیع 
متناسب تر درآمد است. درحال حاضر ضریب جینی ما 0/39 است که این عدد برای کل جهان 0/69 است و کمترین آن در کشورهای اسکاندیناوی است با حدود 0/52.

هر کس چقدر سهیم بوده است؟
سهم استان های کشور در تولید ناخالص داخلی اما شاخصه مهمی اســت که گواه از توزیع نابرابر اقتصادی می دهد. استان های تهران، خوزستان، خراسان رضوی و اصفهان 

چهار استان اول هستند که بیشترین سهم را دارند، اســتان تهران به تنهایی 24درصد از تولید ناخالص دارد که معادل 10 اســتان پایین این جدول! خراسان جنوبی با کمتر از 
1درصد کمترین سهم از تولید ناخالص داخلی را دارد.
کدام بخش ها بیشترین سهم را در اقتصاد دارند؟

طبق آمار منتشرشده در ســال 2015، نفت و گاز 30درصد از ارزش افزوده اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده اســت، بخش عمومی 10درصد، کشاورزی 9درصد، خرده فروشی 
8درصد، حمل ونقل 6درصد، ساختمان 5درصد، خدمات 5درصد و سایر بخش ها حدود 25درصد است.

در بخش انرژی کجا ایستاده ایم؟
انرژی یکی از عوامل مهم مرتبط با اقتصاد است. مخصوصاً برای کشور درحال توسعه ای مثل ایران. آخرین آمار انرژی که در ترازنامه سال 1393 منتشر شد، نشان می دهد ساالنه مصرف انرژی 
معادل 1320 میلیون بشکه نفت در سال است؛ یعنی حدوداً روزی 3/6میلیون بشکه نفت مصرف می کنیم. بیشترین مصرف، یعنی30درصد در بخش خانگی و غیرصنعتی است که سبب شده 
است شدت مصرف انرژی افزایش یابد. شدت مصرف انرژی شاخصی است از میزان انرژی مصرفی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی؛ یعنی از میزان انرژی مصرف شده چقدر اقتصاد پیشرفت کرده 
است. شاخص شدت مصرف انرژی در ســال 93 به میزان 0/89 میلیون بشکه معادل نفت به میلیون ریال است که نرخ رشــد حدود 5درصد دارد؛  درحالی که میانگین رشد شدت مصرف در 
چهار سال اخیر در جهان منفی 20درصد بوده است.  کل تولید انرژی اولیه معادل 2380 میلیون بشکه نفت خام است که تولید نفت خام با رقمی نزدیک به 3/6میلیون بشکه 50درصد این 
تولید است؛ یعنی معادل همان مقدار که کل مصرف انرژی است و تولید گاز طبیعی نزدیک 35 ترلیون متر مکعب است. سرانه مصرف نهایی گاز طبیعی، 5/6 و نفت خام 1/6 برابر متوسط 
سرانه جهانی است.  هزینه انرژی برای فقیرترین و ثروتمندترین خانوار شهری 6/6 و 3/2درصد از هزینه کل خانوار است که این مقدار برای بخش روستایی 9/2درصد و 5/4درصد است.  



همکاری گوگل و E.ON در پروژه سانروف
شــرکت گوگل از طریق فناوری هــای Google Earth، Google Maps، مدل های 
سه بعدی و یادگیری ماشــین، بســتری نرم-افزاری را به نام »پروژه سانروف« فراهم 
کرده است که با استفاده از آن میزان دریافت انرژی خورشیدی در بام هر خانه جهان 
پیش بینی پذیر است. این پروژه در سال 2015 در آمریکا کلید خورد و حاال با همکاری 

گوگل، شرکت انرژی E.ON در آلمان و یک شرکت نرم افزاری به نام Tetraeder وارد اروپا شده است. پروژه سانروف 
در آلمان برای 7 میلیون خانه به اجرا درآمده است. مردم می توانند پس از تخمین توان خورشیدی در بام خانه شان 
منبع: گوگل بالگ به سفارش تجهیزات متناسب با آن برای تولید انرژی تجدیدپذیر بپردازند. 

خودروی هیدروژنی آئودی
 خــودروی SUV آئودی به نــام H-tron Quattro Consept کــه البته هنوز مدلی 
مفهومی است، اولین تاخت وتاز شرکت آئودی به حوزه خودروهای هیدروژنی است. 
این خودرو از فناوری پیل سوختی برای تولید برق استفاده می کند و شباهت های 
بسیاری به خودروی الکتریکی آئودی یعنی E-tron Quattro Consept دارد و البته 

سرعت و قدرت آن را ندارد. مخزن هیدروژن این خودرو در مدت 4 دقیقه شارژ می شود و قادر است حدود 600 
کیلومتر را با یک باک هیدروژن طی کند و حداکثر سرعت آن 19۸ کیلومتر بر ساعت است. انتظار می رود این 
Top Gear :منبع خودرو در سال 2020 وارد بازار شود. 
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این  نکتــه حیرت انگیز 
حضور کم تعداد اما مؤثر 
این بود که گرگ ها نه تنها 
زنجیــره گونه هــا را در 
تغییر  پارک  اکوسیستم 
دادنــد و آن را شــکوفا 
حضور  با  بلکه  ساختند، 
آن ها عــوارض فیزیکی 
پوشش  یعنی  قلمرو  این 
نیز  رودخانه ها  و  گیاهی 

تغییر کرد.
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وقتــی مســئوالن پارک یلوســتون  محیط زیست
آمریکا، در تاریــخ 12 ژانویه 1995، محمد فالحی

هشت گرگ خاکستری را از پارک ملی جاسپر در آلبرتای 
کانادا در این پارک رها کردند، نمی دانستند 20 سال بعد 
این اکوسیستم طبیعی چگونه خواهد بود. از دهه 1920 
که به علت شــکار بی رویــه، گرگی در این پــارک حضور 
نداشت، اولین بار بود که گرگ ها قدم به این پارک 900هزار 

هکتاری می گذاشتند.

 تغییر نگاه مردم به طبیعت
بیشــترین شــکاری که در تاریخ آمریکا اتفــاق افتاده، 
درمورد گرگ ها بوده اســت. پس از زمانی طوالنی وقتی 
نگرش مردم به اکوسیســتم عوض شــد، آن هــا در این 
مورد ســؤال می کردند که آیا یک یلوســتوِن بدون گرگ، 
اکوسیســتم ســالمی دارد؟ از زمانی که گرگ ها از پارک 
رفته بودند، جمعیت گوزن ها شدیدًا رو به فزونی گذاشته 
بود و علف زارها و درختان جــوان تحت چرای آن ها قرار 
داشت. از دهه 1930 بود که دانشمندان درباره تخریب 
اکوسیســتم یلوســتون و فرســایش خاک و گیاهان آن 
هشدار دادند. برای جلوگیری از کاهش گونه های درحال 
 Endangered( »کاهش، »اقدام برای گونه های در خطر
Species Act( برنامه ریزی شــد. در سال 1974 گرگ به 

لیست این گونه ها اضافه شد.

واکنش اجتماعی به حضور گرگ ها
بعد از رهاشدن گرگ ها در پارک یلوستون، گله دارانی که در 
نزدیکی مرزهای پارک حضور داشتند، درمورد دام هایشان 
احســاس خطر کردند و این موضوع باعث نگرانی آن ها 
شد؛ اما زیست شناسان حیات وحش پارک یلوستون بر 
این عقیده بودند که گرگ ها نقشی کلیدی در اکوسیستم 
پارک مخصوصًا با کنترل جمعیت گوزن ها ایفا می کنند. 
گرگ ها قلمرو وســیعی دارند و دارای تمایلی ذاتی برای 
بازگشــت به خانه هســتند. در ابتــدا این تصــور وجود 
داشــت که گرگ ها پس از مدتی به سمت شمال و خانه 

قبلی شــان باز خواهند گشت. 
برای جلوگیری از این اتفاق، سه 
قلمروی حفاظت شده برای 14 
گرگ در نظر گرفتند و ســه هفته 
آن ها را در این فضا نگه داشتند و 
با پنهان کردن الشه هایی از گوزن 
در این محوطه، آن هــا را با طعم 
شکارشان در اکوسیستم جدید 

آشنا کردند.

تاثیر حضور دوباره گرگ ها
در اکوسیســتم ها، فراینــدی 
بــه نام آبشــار زنجیــره غذایی یا 
Trophic cascade وجود دارد که 
از باالترین سطح زنجیره غذایی 
در اکوسیســتم آغاز می شــود. 
این فرایند زمانی اتفاق می افتد 
که شــکارچیان با حضور خود، 

جمعیت یا رفتار گونه های ســطوح پایینی اکوسیستم، 
یعنی شکار خود را تغییر می دهند و این تغییر به صورت 
آبشاری تا پایین ترین سطوح اکوسیستم ادامه می یابد. 
در پارک ملی یلوستون نیز همین اتفاق شگفت آور رخ داد. 
شاید در ابتدا این طور به نظر برسد که حضور گرگ ها باعث 
مرگ بیشتر گیاه خوران اکوسیستم خواهد شد؛ اما این 
آگاهی کمتر وجود دارد که این حضور، حیات را به بسیاری 
از گونه ها باز خواهد گرداند. با حضور دوباره گرگ ها بعد از 
چند سال، جمعیت فراوان گوزن ها رو به کاهش گذاشت. 
نکته مهم تر اینکه حضــور گرگ ها رفتار گوزن ها را تغییر 
داد. درحالی که چرای گوزن ها درحال تخریب پوشــش 
گیاهی پارک بود، بــا حضور گرگ ها قلمــروی گوزن ها 
در مناطقی از پارک محدود شــد و پوشش گیاهی شروع 
به رشــد و بازتولید خود کرد. در برخــی از مناطق ارتفاع 
درختان در مدت شــش سال، پنج برابر شد. با این اتفاق 
به ســرعت حضور پرندگان نغمه ســرا و مهاجــر در پارک 
بیشتر شد. همچنین از آنجا که سگ های آبی به خوردن 
درختان عالقه مندند، جمعیت آن ها رو به فزونی گذاشت 
و درحالی که در سال 1995 فقط یک کلونی از آن ها وجود 
داشت، درحال حاضر پارک یلوستون میزبان 9 کلونی از 
آن هاست. درضمن سگ های آبی 
مثل گرگ ها مهندســان طبیعت 
هستند. آن ها با فعالیت خود برای 
دیگر گونه ها محل زندگی و پناهگاه 
می سازند. ســدهایی که آن ها با 
درختان می ســازند، زیستگاهی 
برای بسیاری از جانداران ازجمله 
سمور دریایی، موش آبی، مرغابی، 
ماهی، خزنــدگان و دوزیســتان 
اســت. گرگ هــا عالوه بر شــکار 
گوزن هــا، جمعیــت کایوت ها یا 
گرگ های صحرایی را هم کاهش 
دادنــد و ایــن اتفاق باعث رشــد 
جمعیت موش هــا و خرگوش-ها 
شــد. به این ترتیب دوباره حضور 
دســته ای دیگر از گونه ها در پارک 
کلیــد خورد. حضور شــاهین ها، 
ســمورها، روباه ها و گورکن ها در 

پارک بیشتر شد و همین طور حیوانات الشه خواری چون 
عقاب سرســفید و زاغ ها که از الشه های شکار گرگ-ها 
تغذیه می کننــد، در پارک مشــاهده شــدند. جمعیت 
خرس ها نیز که بخشــی از خوراک آن ها الشه حیوانات 

است، رو به فزونی گذاشت.

گرگ ها رودخانه ها را هم تغییر دادند
نکته حیرت انگیز این حضور کم تعداد اما مؤثر این بود که 
گرگ ها نه تنها زنجیره گونه ها را در اکوسیستم پارک تغییر 
دادند و آن را شکوفا ساختند، بلکه با حضور آن ها عوارض 
فیزیکی این قلمرو یعنی پوشش گیاهی و رودخانه ها نیز 
تغییر کــرد. رودخانه ها از مســیرهای پرپیچ وخم خارج 
شــدند و فرســایش کمتری را رقم زدند. کانال های آب 
باریک تر شــدند و حوضچه-های آبی بیشــتری شکل 
گرفتند که همه این ها به عنوان زیستگاهی برای گونه ها 
بسیار مناسب است. علت همه این ها این بود که با رشد 
دوباره جنگل ها، رودخانه ها تثبیت شــدند و مسیرهای 
معینی پیدا کردند. با دورشدن گوزن ها از برخی مناطق 
پوشــش گیاهی حضور خود را بازیافت و فرسایش خاک 
کاهش یافت. این ها همه پاسخ هایی بود که اکوسیستم 
پارک ملی یلوستون به حضور ۸ گرگ داد. این پاسخ نه تنها 
از سوی گونه های حاضر در اکوسیستم گسترده پارک بود، 
بلکه جغرافیای فیزیکی پارک نیز به این حضور پاسخ داد.

یوزپلنگ و پلنگ ایرانی
این داستان نمونه ای بسیار زیبا و گویا از اهمیت حضور 
مؤثر حیوانات در زنجیره اکوسیســتم اســت. به همین 
دلیل اســت که اگر آگاهی و دوراندیشی در مجموعه ای 
انسانی وجود داشته باشــد، به حفظ گونه های طبیعی 
می پردازد و خود را تنها موجودی نمی بیند که همه زمین 
و کائنات فقط برای او و به علت حضور او خلق شده است. 
حال که این داستان واقعی را خواندیم به اهمیت حضور 
شکارچیانی چون پلنگ و یوزپلنگ هم در طبیعت ایران 
بیشــتر پی می بریم. آن ها فقط حیوانی صرف نیستند، 
بلکه عنصری مؤثر در زنجیره اکوسیســتم هســتند که 
حضور آن ها متعادل کننده و شــکوفاکننده بخش های 

دیگر طبیعت حیوانی و گیاهی است.
Yellowstonepark.com :منبع

چگونه این شکارچیان طبیعی به اکوسیستم یلوستون جان بخشیدند؟

طنین گرگ ها در پارک ملی یلوستون آمریکا
درس محیط زیستی از انتخابات 
انتخابات ریاست جمهوری  محمد فالحی

در ایران همیشه بســیار مورد توجه مردم بوده 
است؛ زیرا مردم، تأثیر رئیس جمهور و تفکر او 
را در عرصه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و 
فرهنگــی و بین المللی دریافته انــد؛ اما نقطه 
عطــف انتخابــات 96، افزوده شــدن چالش 
محیط زیســت به دیگر چالش های مورد بحث 
بود. محیط زیســت که در کشــور ما همیشه به 
واســطه اولویت هایی چون رونق کسب و کار و 
اشتغال زایی قربانی می شد، امروز به چالشی 
مهم در عرصه مدیریت کشور بدل شده است. 
اما در اینجا می خواهم از اصلی انتخاباتی بهره 
بگیرم تا ثابــت کنم که مردم ایران می توانند به 
شــخصه در حوزه محیط زیســت بهبود ایجاد 
کننــد و تغییــر را از پایین به باال ایجــاد کنند. 
اصل انتخابات می گوید که هر شهروندی یک 
حق رأی دارد و هــر کاندیدایــی بتواند جمع 
بیشــتری از آن »یک« رأی هــا را با خود همراه 
کند، شانس بیشــتری برای مدیریت اجرایی 
کشــور دارد. اگر قرار بود هر شخصی فکر کند 
کــه 1. چون فقط یــک رأی دارد و نظر او وزنی 
در کل نظرات ندارد یــا 2. با انتخاب هر فردی 
به عنوان رئیس جمهور، تغییــری در مدیریت 
کشــور روی نمی دهد، احتمااًل مشــارکتی در 
انتخابات صورت نمی-گرفــت؛ اما چرا مردم 
در انتخابات شرکت می کنند؟ چون می دانند 
که تعدادی گزینه محدود برای انتخاب وجود 
دارد و تعــداد افراد بســیاری هســتند که رأی 
می دهنــد و همه رأی ها با رعایــت امانت ثبت 
و خوانــده می شــود. پس رأی آن هــا هرچند 
قطــره-ای از دریا، اما تأثیــر دارد و امید دارند 
کاندیدای موردنظرشــان بر کرســی مدیریتی 

کشور بنشیند. 
اما متأسفانه در برخی از حوزه های شهروندی 
همچــون اخــالق اجتماعی، رعایــت حقوق 
دیگــران و محیــط زیســت در کشــور مــا این 
دیدگاه وجود ندارد که من به اندازه »یک نفر« 
تأثیرگذارم. یا 1. مردم فکر می کنند وزن »یک 
نفر« در مقابل وزن کل هیچ اســت، یا 2. فکر 
می کنند اگر هم، رفتار مثبت تر و مسئوالنه تری 
را انجــام دهنــد در سرنوشــت خودشــان و 
جامعه شــان هیچ تأثیری نخواهد داشت. اما 
به نظر من هر دوی این دو شق باطل است. به 
نظر من با پیش فرضی که عرض خواهم کرد ما 
با رفتار فردی می توانیم حتی در محیط زیست 
ایران بهبود ایجاد کنیــم؛ اواًل چون رفتارهای 
درســت تک تــک مــا جمــع می شــود و تأثیر 
می گذارد و ثانیًا اگر رفتاری از سوی میلیون ها 
نفر شهروند انجام شود، قدرت های مدیریتی 
را هم با خــود همراه می کند و البته به نظرم آن 
پیش فرض مهم آموزش اســت. بــه نظرم اگر 
هر شــهروند ایرانــی در حوزه محیط زیســت 
انتخــاب  را  مســئوالنه ای  فــردی  رفتــار 
 کنــد، تغییــری از پایین بــه باال در کشــور ما 

روی خواهد داد.

انـــرژی و محیط زیـــستبهره وری
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مفهوم رنگ
به طور کلی رنگ را می بایســت با سه المان به سیســتم های کامپیوتری شناساند. روش اول 
 hsl یا همان شدت قرمزی و سبزی و آبی ای است؛ اما روش دوم که rgb برای این کار استفاده از
نامیده می شود، المان های مورد بررســی دیگری دارد. ما در عکاسی بیشتر به این روش دوم 
توجه داریم؛ یعنی hue که رنگ و saturation که شدت رنگ و lightness که روشنایی را مشخص 
می کنند. یک طیف رنگــی را تصور کنید که همانند رنگین کمان از قرمز شــروع می شــود و 
کم کم رنگش به زرد و ســبز و آبی و بنفش و درنهایت به قرمز می رســد. این طیف همان طیف 
hue  یا رنگ است. برای درک شــدت رنگ، اجازه دهید اول به شما بگوییم عکس سیاه سفید، 
شــدت رنگش صفر اســت. حال می توانید تصور کنید عکــس رنگی عادی سچوریشــن یا 
شدت رنگی اش مقدار متعادلی اســت و اگر آن را زیاد کنیم، رنگ ها چطور شدیدتر به چشم 
می آیند. در انتها برای درک روشــنایی، دقت کنید این المان ربطی به پرنوربودن عکســتان 
ندارد. تنهــا تفاوتش این اســت که انــگار یک درخــت را یک بار در هــوای عــادی و بار دیگر 
در هوای مه آلود می بینید. هوای مه  آلود رنگ های با lightness  بیشــتری خواهند داشــت.

عکاس باشی

شماره 721  یکشنبه 31 اردیبهشت 96

توضیــح روزنامه: در  هزار قلم
7 حامد منوچهری 1 9 ه  ر شــما

یادداشــتی در نقد مخالفت قاطع افکار 
عمومــی با ســند 2030 ســازمان ملل 
بــه برخــی  آن  منتشــر شــد کــه در 
سوءبرداشــت های  و  ســوءتفاهم ها 
مخالفان اشاره شــده بود. در جواب آن 
یادداشت، مطلبی به دست ما رسید که 
توجه شــما را به آن جلب کرده و از پاسخ 
مســئوالنه این مخاطب گرامی تشــکر 

می کنیم.
ســازمان ملل متحد درراســتای رسیدن به 
توســعه پایــدار و جهانی، چشــم اندازی را 
برای ســال 2030 تدوین کرده است که از 
آن به عنوان »سند توسعه پایدار 2030« یاد 
می شود. این ســند شامل 17 هدف اصلی 
اســت که هدف چهارم آن به بحث آموزش 
و پــرورش میپــردازد.  به منظــور پیش برد 
این هدف و درراســتای اعالمیه  اینچئون، 
برنامه ا ی اجرایی تدوین شــده است که به 
ســند »آموزش و پرورش2030« مشــهور 
اســت. پس از حضور وزیر ســابق آموزش و 
پرورش ایران در مراسم اعالمیه اینچئون و 
در پی آن تدوین سند ملی آموزش 2030، 
مناقشات بسیاری بر سر آن در کشور به راه 
افتاد. تا اینکه باالخره هفته گذشته خبر لغو 
این سند داده شد. البته به گفته دبیر ستاد 
راهبردی نقشه جامع علمی کشور، اجرای 
بخش آموزشی سند 2030 لغو شده  است. 
به نظر مخالفان این طرح، ســند آموزش و 
پرورش 2030 دارای تعارضاتی با فرهنگ 
ایرانی اسالمی و همچنین چالش هایی برای 

امنیت ملی است.
سؤالی که مطرح می شود این است که وجود 
چه مواردی در سند آموزش و پرورش2030 
منشــأ این مناقشــات اســت؟ با بررســی 
اظهارات مخالفان و نگاهی به متن سند به 

موارد زیر برخورد می کنیم:
1. ایدئولــوژی و روح حاکــم بر این ســند، 
همان نگاه اومانیســتی و لیبرال اســت که 
مؤلفه های تمدن غرب را تشکیل می دهد؛ 
به طور مثال در قسمتی از متن سند اظهار 
می شود: »]نگاه ما[ الهام گرفته از نگرشی 
 )humanistic :انسان گرایانه )اومانیستی

به مسئله آموزش و پرورش و توسعه است«.
2. در بندهــای متعــددی از ایــن ســند به 
مفهوم »برابری جنسیتی« و دسترسی برابر 
دختران و پسران به امکانات آموزشی تأکید 
شده  اســت. در بندی از این سند ذکر شده 
که از هرگونه »تمییز«، تبعیض یا خشــونت 
برمبنــای جنســیت افــراد در مؤسســات 
آموزشی خودداری شود تا اطمینان حاصل 
شــود که آموزش برای هر دو گروه یکســان 
است. بندهای بســیاری از ســند اصواًل با 
فرض مدارس مختلط نوشــته شده  است. 
همچنین تأکید شده است که از کلیشه های 
جنســیتی پرهیز و این کلیشــه ها از کتب 

درسی حذف شود. 
3.  در بنــدی دیگــر از ایــن ســند در کنار 
آموزش هــای مرتبــط بــا حوزه ســالمت و 
مســئولیت پذیری و... بــه آمــوزش جامع 
 comprehensive ( جنســی  مســائل 

sexuality education( اشاره شده است.
4. گســترش فرهنگ صلــح و عاری کردن 
محیط آموزشــی از »فرهنگ خشــونت« از 

مفاهیم پرتکرار این سند است.
5. در بخش هــای متعــددی از ســند بــه 
جمع آوری اطالعات به روز در حوزه  آموزش 

و پرورش و ارسال آن به یونسکو اشاره شده 
است.

مخالفان این ســند در ایــران معتقدند که 
برخی از این موارد در تعارض آشکار با عرف 
و فرهنــگ ایرانی اســالمی و امنیــت ملی 
ما هســتند. برخی دیگر نیــز اگرچه ظاهر 
خوب یا قابل تفســیر دارند، اّما تأکید دارند 
که ما مفسر سندی نیستیم که خود تنظیم 
نکرده ایم و نظــارت بر آن نیز با ما نیســت. 
مخالفان معتقدند، این مفاهیم و واژگان در 
چارچوب اصول و ایدئولوژی حاکم بر سند 
معنای خاص و مشــخصی دارند که لزومًا با 
معانی واژه های معادل آن در فارســی برابر 
نیســت؛ همان طور که واژه »رند« در دیوان 
حافظ معنــای خاصی دارد که به ســادگی 
قابل ترجمه به انگلیســی نیســت. اگر در 
چنین چارچوبی و طبق تعاریف ســازمان 
ملل از این کلیدواژه ها سند را قرائت کنیم، 
اجرای کامل آن به معنای حرکت به ســمت 
مــدارس مختلــط، حــذف مفاهیــم حیا، 
عّفت و حجاب )کلیشــه های جنسیتی( از 
کتب درســی، آموزش مســائل جنسی در 
ســنین پایین، حذف آموزه هــای راجع به 
دفاع مقدس و جهــاد، حذف کتب آمادگی 

دفاعــی و... اســت؛ به خصوص کــه توجه 
بــه نظام آموزش و پــرورش فعلی غرب نیز، 
بر این برداشــت صحه می گــذارد. مجتبی 
همتی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش، 
دراین باره می گوید: »در ســند بین المللی 
2030 نظام ارزشــی خاصی وجود دارد که 
اگر برخورد ســطحی و مســامحه آمیز با آن 
شود و معادل گرفتن کلیدواژه های آن فارغ 
از نظام فکری پشتیبان مربوطه باشد، بسیار 
خطرناک اســت«. البته مخالفان، مسائل 
دیگری را نیز مطرح می کنند که برای رعایت 

ایجاز و اختصار به آن نمی پردازیم.
در مقابــل، موافقان داخلی این ســند، بر 
غیرالزام آوربودن آن تأکید دارند و معتقدند 
می توان آن را به نحوی ترجمه، تفسیر و اجرا 
کرد که با امنیت ملی و فرهنگ ما در تعارض 
نباشــد؛ به عبارت دیگر تنها بخش هایی از 
آن را اجرا کنیم که با اسناد باالدستی نظام 

سازگار است.
در پایــان و فــارغ از ایــن بحث هــا، به نظر 
می رسد تأمل بر سه پرسش زیر موجه باشد:
1- ســازمان ملل متحد ســابقه  خوبی در 
زمینــه  رازداری و عــدم افشــای اطالعات 
محرمانــه کشــورهای مختلــف، ازجمله 

ایــران نــدارد. از ســوی دیگر وابســتگی 
مالی و راهبردی این ســازمان بــه آمریکا، 
رژیم صهیونیســتی و عربســتان سعودی 
بر کســی پوشــیده نیســت. آیــا عقالنی 
اســت که اطالعات حوزه  مهم و حســاس 
آموزش وپرورش را که مرتبط با آینده  کشور 
و سرنوشت نسل آتی اســت، به سادگی در 

اختیار چنین سازمانی بگذاریم؟
2- با وجود نهادهایی چون شــورای عالی 
انقالب فرهنگی و وجود اسنادی باالدستی، 
همچون  نقشــه جامع علمی کشور و سند 
تحول بنیادین آموزش  و پرورش، چه ضرورت 
و جایگاهی برای سند آموزش2030 وجود 
دارد؟ آیا نمی توان بدون رفتن زیر بار حقوقی 
این ســند و به جای ترجمه  صرف آن، نکات 
مثبت و قابل استفاده  آن را مطابق با شرایط 

داخلی در اسناد باالدستی گنجاند؟
3- جمهوری اسالمی ایران مدعی داشتن 
نگاه انتقــادی به نظــام حاکم بــر جهان و 
داعیه دار ایجاد تمدن نوین اسالمی است. 
آیا ســپردن سیاســت گذاری برای نهادی 
مهم، اساسی و تمدن ساز همچون آموزش 
و پــرورش، بــه ســازمان های بین المللی 

تناقض آمیز و شایسته  مالمت نیست؟

نگرانی های مربوط به سند توسعه پایدار سازمان ملل مشهور به سند 2030

تأملی بر »لغو سند آموزش 2030«
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صفحـــــــه آخـــــــــر

358...0911: سالم، وصله پینه، اصاًل یک بار مطالعه 
مي شــه قبل چاپ؟ به راحتي به هرکســي تهمت زده 
مي شــه؟ اصاًل هم وابســتگي جناحي نداره! نویسنده 

فحاش هم ثابته! شنبه ها!
   نه بابا به راحتی نیســت. باید چندصد 
کلمه دیگه هم جور کرد تا وسطش بشه دو تا فحش 

هم گذاشت.

026...0912: ظریف مثل دانشجویي که در طول ترم 
درس هاش رو خوب خونده، تــو آخر ترم براي روحاني 

رأي جمع مي کنه و جهانگیري شب امتحاني.
   واال اگه مثل دانشگاه باشه که آخرش 
نمره اونی که شب امتحان از یکی دیگه یاد گرفته 

از هر دوشون بیشتر می شه.
773...0919: سالم. در ســتون سمت راست صفحه 

5 در مطلبــي درمورد ترامپ، یک اشــتباهي رخ داده 
است. دو دانشگاه پن استیت در اســتیت کالج و یوپن 
در فیالدلفیا را اشــتباه گرفته اید. ترامپ در دانشــگاه 
یوپن در فیالدلفیا درس خوانده است، نه پن استیت در 

استیت کالج.
   حاال بهش بگی مرکز استان کهکیلویه 

و بویراحمد کدوم شهره، عمراً بلد باشه ها!
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یک وجب روغن

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

همان طور که می دانید آب هست؛ 
اما کم اســت و ما تعجــب می کنیم 
از افــرادی که خودشــان مدام این 
جمله را تکــرار می  کنند، اما فرت و 
فرت می روند صبــح به صبح دوش 
می گیرند. ایــن هــر روز دوش گرفتن باعث می شــود 
دیگر حمام رفتن لطفی نداشته باشــد، لطف حمام به 
این اســت که بعد از دوســه هفته و زمانی که حســابی 
هفت هشت الیه نمک ناشی از عرق کردن های متوالی 
روی بدنت شــکل گرفت، بــروی زیر دوش! بــاور کنید 
این طوری و وقتی بعــد از مدتی طوالنی می روی دوش 
می گیری، نه اینکه فقط احساس کنی سبک شده ای؛ 
بلکه واقعًا سبک هم می شــوی و به واسطه شسته شدن 
همان دوســه الیه نمک، دوســه کیلویــی وزن از تو کم 
می شــود. این طوری و وقتــی دیربه دیر حمــام بروی، 
همه هــم متوجه ایــن تغییر ملموس در شــما خواهند 
شد و احتمااًل به شــما بگویند: »رنگ باز کردی«. حتی 
بعضی ها هم احتمــااًلً با دیدن شــما به تختــه بزنند و 

بگویند: »بزنم به تخته، رنگ وروت باز شــده«، شما هم 
می توانید کالس بگذارید که از کرم های جدید زیبایی  
پوســت اســتفاده می کنید. به هرحال از ما می شنوید 

زودبه زود حمام نروید!
نکته بعدی هم آن اســت کــه این عــدم رعایت نظافت 
شخصی می تواند فواید بسیاری داشــته باشد و در هر 
شــغلی که هســتید، باعث موفقیت های بیشــتر شما 

شود.
اگر متخصص بیهوشی در بیمارســتانی هستید و   
داروی بیهوشی تاریخ مصرف گذشته یا چینی بود 
و به همین خاطر بیمار بیهوش نشــد، می توانید با 
خیال راحت جورابتان را بگیرید جلوی بینی بیمار تا 

بیهوش شود.
حتی این عــدم رعایــت بهداشــت می تواند باعث   
کاهش خشــونت در جامعه شــود. مثاًل شما دزدی 
را تصور کنید کــه می خواهد برود بانــک بزند. این 
آدم دیگر نیازی نیست با سالح ســرد و گرم این کار 
را بکند، می تواند از همان جورابش اســتفاده کند؛ 

البته به شرطی که از قبل نقشه کشیده باشد و دوسه 
سالی جورابش را نشسته باشد!

در بقیه شــغل ها هم وضع به همین ترتیب اســت؛   
مثــاًل خبرنــگاری کــه بــرای گرفتن پاســخش از 
مســئولی، او را تهدید می کند پاهایــش را از کفش 
دربیــاورد! یــا برعکس، مســئولی که بــه خبرنگار 
می گوید اگــر زیاد گیر بدهــی، او ایــن کار را انجام 
می دهد! اصاًل حتی می توانیم دوئل جورابی داشته 
باشیم و هر دو با هم پاهایشان را از جوراب دربیاورند 
و قرار را بر این بگذاریم که بوی جوراب هرکه بیشــتر 

بود، حق با او باشد. 
همچنین پیشنهاد می شــود کارمند بانک یا دیگر   
کارمندهایی کــه حس وحال پاســخ گویی ندارند، 
چندوقتی از مام و این طور چیزها استفاده نکنند؛ 
این  طــوری به صــورت خیلــی محســوس، نه تنها 
روزبــه روز شــاهد کاهــش مراجعــان بــه خودش 
می شود، بلکه به ترویج خدمات الکترونیک بانک ها 

هم کمک می کند.

بزنم به تخته، رنگ و روت باز شده

لطفًا هر چیزی را برداشتید 
سر جای خودش بگذارید. هر 
چقدر هم که باهوش هستید. 
)ارسالی از مخاطبان روزنامه(

 افشای ابعاد جدیدی 
از وادادگی 

توضیح روزنامه: جلو اجرای 
ســند 2030 به درستی و با 
دالیلی روشــن گرفته شد. 
اما اظهارنظرهــای افراد در 
فضای انتخابــات و مصادره 
به مطلوب کردن هر گروه از 
این اقدام و شــب نامه ها و شــایعات مرتبط با آن، 
خود حکایتی جداگانه و متفــاوت از اصل اقدام 
دارد. این متن با همین شب نامه ها مرتبط است.

سند 2030 از موضوعات پرحاشیه روزهای اخیر بوده 
است که در اینجا سعی می کنیم ابعاد نهفته جدیدی 
از این سند ننگین را به اطالع شما خوانندگان شریف 

و فهیم برسانیم:
1. طبق آخرین بررســی های موشکافانه، این سند 
توسط کشور یونســکو که از طرف اسرائیل و آمریکا 
حمایت می شــود، تهیه شــده اســت. تحقیقات ما 
نشــان می دهد این کشــور آن قدر مرموز اســت که 
سفارتش در تهران پیدا نشد تا بتوانیم اعتراضمان را 
به صورت مسالمت آمیز به گوش آن ها برسانیم و حتی 
محل جغرافیایی  این کشور روی نقشه جهان دقیقًا 

مشخص نیست.
2. هدف این سند، توسعه پایدار بیان شده است که 
این عبارت خود گویای همه مســائل اســت.  پایدار 
درواقع متشــکل اســت از دو کلمه پــای و دار. برای 
آشــنایی با کلمه پــای می توانید ســری فیلم های 
هالیوودی »پای آمریکایی« را ببینید تا به عمق فاجعه 

و هدفشان از توسعه پی ببرید.
3. در ذیل بند آموزش جنســی به کودکان که قطعًا 
ضدفرهنگی ترین بند این سند صهیونیستی است، 
آمده که کودکان باید بدانند عموی سوباسا در کارتون 
فوتبالیســت ها واقعًا عموی او نبوده و نقش دیگری 
داشته اســت. خب شــما فرض کنید این کودک در 
بچگی با ایــن واقعیت روبه رو شــود، دیگر برای بچه 

عمو نمی ماند.
4. دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه از دیگر 
اهداف این سند است که باطن آن زیر ظاهر مثبتش 
پنهان شده است. شــما تصور کنید اگر انرژی ارزان 
دردسترس قرار بگیرد، دیگر پدرهای خانواده اقدام 
به خاموش کردن کولر نمی کنند که درنتیجه جایگاه 
پدری آن ها در خانواده تضعیف خواهد شد و احترام به 

والدین و بنیان خانواده از بین خواهد رفت.
5. مقاوم سازی شــهرها هم هدف دیگری است که 
در این ســند عنوان شــده اســت. خب واضح است 
اگر شــهرها مقاوم باشــد و حادثه ای مانند پالسکو 
رخ ندهد، دیگر هیچ مســئولی نمی تواند در دمای 
200 درجــه وارد گدازه هــا شــود و فرهنــگ ایثار و 
ازخودگذشــتگی را ترویج کنــد و جامعــه روزبه روز 

بی اعتنا تر می شود.
6. اما واردکردن این ســند به کشــور، پیچیده ترین 
بخش این عملیات بوده اســت. محمدجواد ظریف 
می دانســت این ســند را به صورت آشکار نمی تواند 
اجرا کند، اما دســتور از باال بود و چاره ای نداشــت؛ 
بنابراین نقشه ای کشید. قرار شد جورج سورس، سند 
را در دستشــویی دوم طبقه منفی یک سازمان ملل 
_همان جا که در فیلم ها تویش اسلحه می گذارند_ 
پنهان کند. بعد ظریف به بهانه قضای حاجت می رود 
و آن را در زیرپــوش خاصــش که جاکاغــذی دارد، 

می گذارد و وارد کشور می کند.

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به همه مردم خوب ایــران. تقدیم می شــود به تمام رأی اولی ها از ســنین 
مختلف؛ چــه آن هایی که متولد 29 اردیبهشــت 7۸ بوده اند و چه آن دهه شــصتی و پنجاهــی و چهلی هایی که 
شناسنامه ســفید قدیمی خود را به مهر انتخابات منقوش کردند. تقدیم می شود به صف های طوالنی زیر آفتاب 
و ســایه که پاســخ محکمی بود به دســته بندی های خطرناک و ســلیقه ای انقالبی و غیرانقالبی، 96درصدی و 
4درصدی، تندروهــا و عاقل ها، عوام و خواص و نخبه و پخمه. درنهایت تقدیم می شــود به اصالت که مســتقل از 

t .رنگ پوست، رنگ لباس و نژاد و قومیت، با اتحاد است، با همدلی است و با مردم است

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
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