
در ستایش مادر بودن
سال پیش كه به مناسبت روز مادر همین جا یادداشتی 

حسین شاهرخی

نوشتم بازخورد های جالبی داشت. چند روز بعد مادر 
یك دوست و دانشجوی شریفی با دفتر روزنامه تماس 
گرفت و كلی از كم لطفی پسرش گالیه كرد. ناراحت 
شدیم و شرمسار. در باب مادر و عظمت او هرچه باید 
گفته اند و نوشــته اند و حرف نو زدن دشــوار می نماید. چند وقت پیش 
خبری درباره یك دختر شریفی منتشر شد كه از وجوه مختلف جای تامل 
دارد؛ یكــی از ما پــس از فارغ التحصیلی و ازدواج و فرزند دار شــدن، در 
مدت زمان كوتاهی فرزند دلبندش را از دست می دهد. این اتفاق ناگوار 
بهانه ای می شود برای یك اتفاق خوب؛ »خانه عماد«. مادر دلشكسته با 
مبلغی از میراث خانوادگی و كمك چند نیكوكار خانه ای را رهن می كند 

تــا در این خانه امیــد، از كودكانی كه پس از پیوند مغز اســتخوان نیاز به 
مراقبت دارند نگهداری شود؛ یعنی عمدتا از عزیزان شهرستانی كه در 
شــهر ما غریبند و اقامت برایشان دشــوار است. نیازی نیست كه حتما 
فرزند داشته باشی تا مادر شوی. مادر بودن یك حس قشنگ است. مادر 
حامی اســت و همیشــه نگران و دغدغه مند. دنیایی كه در آن زیســت 
می كنیم پر اســت از حوادث و اتفاقات خارج از كنترل. بیماری، سوانح 
رانندگی و هزار مشكل و گیر و گرفتاری دیگر. ارزش انسان های بزرگ در 
آن اســت كه از كنــار درد بی تفاوت نمی گذرند. مــادر عماد كوچولو هم 
می توانست بعد از فوت فرزندش زانوی غم بغل بگیرد و تارك دنیا شود. 
اما ایســتاد و برای ایســتادن دیگران تالش كرد. انسان مدرن به واسطه 
مشغله های واقعی و كاذب خیلی چیز ها را از یاد برده است، اما مهربانی 

چیزی نیست كه فراموش شود. خانه عماد بهانه-ای شد، تلنگری شد 
كه شــاید به خود بیاییم و ما هم كاری كنیم. بلند فكر می كنم، دانشگاه 
شــریف ســرآمد اســت در پژوهش و آموزش پس چرا در كار خیر سرآمد 
نباشــیم؟ ســال پیش كه زلزله كرمانشــاه اتفاق افتاد یك نفر از میان ما 
برخاست و تالش كرد و حاصلش مدرسه ای شد در شأن مردمان سرزمین 
ما. فكر می كنم خیلی كارها می شود كرد. از استارتاپ هایی با هدف كمك 
به آســیب دیدگان تا هزار و یك كار دیگر. شــریف خانه همه ما است. این 
خانه در نیم قرن حیاتش بركات بســیاری داشته و بعد از این هم به یاری 
خدا كار های بزرگی انجام خواهد داد. خانه عماد دل خیلی از والدینی را 
كه به شدت غمگین بودند شــاد كرد اما ابتدای یك راه بی انتهاست. راه 
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قصه ای از یک بازگشت متفاوت
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هشت سخنران در TEDx شریف از تجربه ها و ایده های خود گفتند 

بازگشت باشکوه پس از پنج سال
z	  شــماره  بیســت و ششــم نشریه

عطش منسوب به جامعه اسالمی 
منتشر شــد. در این شماره وجود 
تنها یــک عکس و تنــوع مطالب 
)شــش عنوان( و نویســنده )10 

نویســنده( و متنــی با دیــد متفاوت 
در مــورد نیاز جوانان بــه ازدواج نظر 
خواننــده را به خود جلــب می کند. 
نکته  قابل تامل تقسیم شدن صفحه  
اول به نویســندگان عمرانی و صفحه  
دوم به کامپیوتری هاست. جالب آنکه 
هیچ خانمی در ساختار این تشکل و 

حتی نشریه آنها نیست. 

z	 شــماره  پنجاه و هشتم نشریه میدان
انقالب بسیج با صفحه آرایی شکیل 
و اختصاص تمامی مطالب جز یکی 
بــه موضوعاتــی در باب انقــالب به 
مناسبت چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب منتشر شــد. نکته   چشمگیر 
نام بــردن از افراد به عنوان مثال های 
نقض در متن ها و نبــود عکس مریم 
میرزاخانــی در میــان عکس ســایر 
بانــوان نهضــت انقــالب و وجــود 
عکس های دیگری بود. نوشته  صفحه  
آخــر با عنوان روســتا، فقر تجربه ای  
خواندنی از سفر جهادی به روستای 
تل عارف بود که به خاطره ای عجیب 
 از حضــور یکــی از مســئوالن گــره 

خورده بود.

z	 شــماره  شــانزدهم نشــریه داد بــا
ایــده  تخمین زمــان مطالعــه و ارائه  
بــه  مردم ســاالری  شــاخص های 
همــراه رفرنس منتشــر شــد. زمان 
پیش فــرض مطالعــه 55 دقیقه بود 
اما مطالب به هم چســبیده و رعایت 
نکردن فاصله بیــن کلمات برای جا 
شــدن همه مطالــب طوالنی، نفس 
خواننده را عمال می گرفت و دو روزی 
باید بــه خوانــدن اختصــاص داده 
می شــد. توصیف های ناامیدکننده 
از ســال های جنــگ تیــر خــالص 
 را بــه خواننــده زد تــا به طــور کامل 

ناامید شود.

	z»تسلی بخشــی های فلســفه« 
نوشــته  آلن دوباتــن و ترجمه  عرفان 
ثابتی، کتابی مناســب برای کسانی 
ا ســت که فلسفه را دوســت دارند اما 
خواندن آن را نه. این کتاب در شــش 
فصــل و بــا نثــری روان و روایت گر به 
معرفی زندگی و اندیشــه های شــش 
فیلســوف می پردازد و هر یک از این 
اندیشه ها را با یکی مشکالت روزمره 
اما تاریخی انســان پیونــد می دهد. 
در روایــت این کتــاب درمی یابیم که 
ســقراط، اپیکــور، ســنکا، مونتنی، 
شــوپنهاور و نیچــه چطور بــا کمک 
اندیشه های خود به استقبال مشکلی 

در زندگی شان رفته اند. 

	z جنایت و مكافات« داستایوفسکی«
یکی از شــاهکارهای ادبیات جهان 
اســت کــه در ایــران بــا ترجمه های 
متعــددی به چاپ رســیده اســت. 
نشر ســپهر ادب نیز امســال ترجمه  
محمدصــادق ســبط  الشــیخ از این 
کتاب را منتشر کرده. این رمان که در 
کنار کتاب برادران کارامازوف یکی از 
دو اثر بزرگ نویســنده اش محســوب 
می شود، روایت مواجهه  انسان است 
با  مفهوم تعدی از حدود و قراردادهای 
اجتماعی و جرات به انجام رســاندن 
آن ؛ جرات شکستن حدود و مواجهه 

با پیامدهای درونی و بیرونی اش.

	z عشــق ســال های وبــا« یکــی از«
رمان هــای محبوب گابریل گارســیا 
مارکز است که پیش از این با چندین 
ترجمه از جمله ترجمه  بهمن فرزانه به 
چاپ رسیده است. این بار نشر آریابان 
این کتاب را با ترجمه  کیومرث پارسای 
منتشــر کرده. این کتاب مانند اغلب 
رمان های مارکز در ســبک رئالیســم 
جادویی نوشته شده اما حضور عناصر 
فراواقعی در آن به نسبت کمتر است. 
مارکــز در این رمان تصویــری به دور 
از هرگونــه تقدس یا افســانه پردازی 
از عشــق می ســازد؛ تصویری کامال 
انسانی و در اوج انسانی بودن خود، 

جادویی. 

جام عقیق
ایــن هفته اگر گذرتان به هر دلیلی به ســاختمان شــهید رضایی 
افتاده باشــد، در بدو ورود احتماال کار خودتــان را فراموش کرده 
و محو آثار هنری نمایشــگاه جام عقیق شــده اید؛ نمایشــگاهی 
از تابلوهای نقاشــی و خوشنویسی تا ســفال و هرچه که در زمره 
هنر بگنجد. نمایشگاه آثار هنری شریفی ها از شنبه این هفته در 
همکف ساختمان معاونت فرهنگی برپا بوده و تا چهارشنبه ادامه 
دارد. بچه های گروه موســیقی نیز امروز آخرین اجرای زنده خود 
را از ســاعت 12:30 تا 13:30 در همکف شهید رضایی خواهند 
داشت. بعد از این برنامه هم کارگاه آشنایی با سفالگری از 13:30 

تا 15:30 در آنجا برقرار اســت. از لذت نقاشی دیواری در همکف 
ساختمان ابن سینا نیز غافل نشوید؛ بساطی که تا چهارشنبه ادامه 
دارد و یکبار امتحان آن حتما می ارزد. کارگاه آشنایی با قالب گیری 
از دست و صورت هم امروز از ساعت 16 تا 19 در همکف دانشکده 
ریاضــی برگــزار می شــود و در نهایت جشــنواره جــام عقیق روز 
چهارشنبه با برگزاری اختتامیه از ساعت 13 تا 15 به پایان می رسد.
اگر در سه روز گذشته سری به هنر و هنرمندان شریفی نزده اید، 
این دو روز باقی مانده را قدر بدانید و کمی لطافت را البه الی عدد 

و رقم و استدالل  منطقی به خورد روح و مغزتان بدهید.

جشنواره صنعتی مکانیک شریف
دوازدهمین دوره جشــنواره صنعتی مکانیک شریف امسال نیز 
همانند سال های گذشته با هدف ارتباط هرچه بیشتر دانشجویان 
با صنعت و آشنایی آنها با فضای کار و پژوهش، از 11 تا 14 اسفند 
برگزار می شود. این جشنواره با برگزاری کارگاه های فنی و مهارتی 
و نشست های آموزشی در کنار دعوت از شرکت های معتبر و فعال 
در زمینه مهندســی مکانیک، فرصــت خوبی برای تجربه کردن  و 
آموختن مواردی اســت که در دانشــگاه معموال پیدا نمی شوند. 
 @sutmifestival بــرای ثبت نام و کســب اطالعات بیشــتر بــه

مراجعه کنید.

رزمایش دوم نیروی انتظامی
نیروی انتظامــی مطابق وعده ای که داده بود، یکشــنبه طی یک 
رزمایش، تعداد زیادی از کسانی را که به عنوان خفت گیران طرشت 
بازداشــت شده بودند، به جامعه معرفی کرد. همچنین آنها یکی از 
مقرهای اســتقرار این افراد را به صورت کامل پاکسازی کردند. این 
رزمایش درحالی برای دومین بار برگزار می شــود که در همان شب 
رزمایش قبلی، یک خفت گیری در میدان تیموری اتفاق افتاد. اخیرا 
دانشجویان نامه ای خطاب به دکتر فتوحی نوشته و راه حل هایی برای 
حل مشکل امنیت پیشنهاد داده اند. امیدواریم مسئوالن دانشگاه 
و نیروی انتظامی نســبت به این مســأله بی تفاوت برخورد نکنند.

احتماال اخبــار برگزاری TEDxSUT را شــنیده 
باشید. پس از گذشت پنج سال، سرانجام به همت 
دانشــجویان دانشکده کامپیوتر رویداد TEDx به 
شریف بازگشت؛ رویدادی که شریف از جمله اولین 
جاهایی بود که مجوز برگزاری آن را گرفته بود ولی 
چندســالی می شد که خبری از آن نبود و جای خالی اش حس 
می شــد. در رویداد امســال که با حضور 1۷0 نفر در آمفی تئاتر 
مرکزی و در روز پنج شنبه 2 اسفند برگزار شد، هشت سخنران به 
بیان تجربه ها و ایده های جدید خود پرداختند. این رویداد با تم 
»^_^« سعی داشت خوشحالی درونی را توضیح دهد و ایده های 

هر سخنران را نسبت به این شکل نشان دهد.
ســخنرانی ها با صحبت هــای امیرحســین تکیان؛ پزشــک، 
نویسنده، پژوهشگر سیاست گذاری نظام سالمت و دبیر نشست 
مجمع جهانی ســالمت 2019 در مورد ســالمت ایران و جهان 
آغاز شد و در ادامه فرشــید پاتینیان؛ نوازنده کنترباس ارکستر 
سمفونیک تهران و مدرس دانشــگاه به بیان ایده های خود در 
حوزه موسیقی پرداخت. سپس خانم نازنین دانشور؛ کارآفرین، 
مدیرعامل ســایت تخفیفــان و برترین جوان کارآفرین آســیا و 
اقیانوسیه )CACCI( زندگینامه خود را برای حاضران شرح داد 
و تعریف کرد که یک دختر جوان توانســته با مشــکالت دست و 

پنجه نرم کند و شرکت موفقی همچون تخفیفان را ره بیاندازد.
حســین مدنــی؛ انسان شــناس، مدیر ارشــد نوآوری نشــنال 
جئوگرافیک فارسی، پژوهشگر ارشد مرکز نوآوری شهری تهران 

و مدیر گروه نوآوری موزه ملی علوم و فناوری کوشید تکنولوژی را 
بررسی کند و بگوید آیا ما ایرانیان می توانیم خالق تکنولوژی های 
جدید باشــیم؟ و پوپک عظیم پور؛ عضو هیأت علمی دانشکده 
هنرهای نمایشــی و موســیقی دانشــگاه تهران، مولف اولین 
فرهنگ نمایش های عروســکی و سنتی در ایران و عضو اصلی 
کمیته های پژوهــش و عضو فرعی کمیته انتشــارات یونیمای 
جهانی، داستان عروسک ها را برای شرکت کنندگان بازگو کرد و 

سعی کرد برای دقایقی مخاطبان را به دنیای عروسک ها ببرد.
در قســمت آخر این رویداد ابتدا علی دهباشــی؛ روزنامه نگار، 
نویسنده و ســردبیر مجله بخارا در مورد مجموعه داری صحبت 
کرد و پس از او ایمان افســریان؛ هنرمند، نقاش و دانش آموخته 
دانشگاه هنر تهران سیر تحول نقاشــی ها از دوران اولیه انسان 
تــا زمان حاضر را بررســی کرد. ســخنرانی افســریان از برترین 
سخنرانی های این رویداد بود. در انتهای برنامه نوبت به سخنرانی 
بازیگری رســید که خبر دختردارشــدنش ایــن روزها در فضای 
مجازی دست به دســت می شود؛ نگار جواهریان بازیگر سینما، 
تئاتر و تلویزین، طراح صحنه و برنده سیمرغ بلورین بازیگر نقش 

اول زن به بیان بخشی از زندگی خود از کودکی پرداخت.
TEDxSUT با رویدادی نسبتا جذاب و مهیج کار خود را دوباره 
آغاز کرد. امیدواریم ســال های آینده نیز این روند با رویدادهایی 
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سیفدار

نخستین مدرسه ادبیات، انسان، شهر در شریف 

مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی

در بر همان پاشنه 
می چرخد؟

مقایســه دولت هــا و دولت مــردان 
ازجمله بحث های پرطرفدار و جذاب 
در مطبوعات و نیــز محافل خانوادگی 
ایران به شــمار می رود. اکثر اوقات نیز 
نتیجه خیلی ســاده است: در بر همان 
پاشنه می چرخد. پاسخ شما برای این 

مقایسه چیست؟
بســیاری از مــا در چرخــه امیــد بــه 
تغییر ناشــی از دولت ها و ناامیدی از 
همســان بودن رفتار همــان دولت ها 
گرفتاریم. در آستانه هر تغییر سیاسی، 
در آســتانه هــر انتخابــات بــه ظهور 
پدیده های جدید دل خوش می کنیم 
و امیــد داریــم که با گــردش حاکمان 
اوضاع ما و کشــور هم به سوی سامان 
گردش کند. با گذشــت دو ســه سال 
از دولــت گرمای امیدمان به ســردی 
می گرایــد. گرما را با هراس بازگشــت 
آنهــا کــه رفته انــد، بازمی گردانیم تا 
ناامیــدی و خســتگی بار دیگــر بر ما 
چیره شــود. این بار به نیــرو، جناح و 
شــعار تــازه ای دل خــوش می کنیم و 
چرخه را یک بار دیگر می پیماییم. در 
نهایت بعضی هامــان از اصالح ناامید 
می شــویم. به رفتــن می اندیشــیم یا 
 زیــر و زبر کردن و از نو ســاختن را تنها 

چاره می دانیم. 
تغییــر چهره های سیاســی و دولت ها 
دو سه سالی بیشتر امیدمان را روشن 
نگه نمــی دارد. تمام آنهایی که پس از 
انقالب به ریاست جمهوری رسیده اند، 
نماینــده تغییر در اوضــاع و روندهای 
جــاری بوده اند. ما همیشــه به تغییر 
رای داده ایم، اما تنهــا به تغییر افراد. 
ذهن سیاستمدار و شــهروند ما هنوز 
درگیر سوال چه کســی باید حکومت 
کند، است. حکمرانی برای ما تنها در 
ویژگی های فردی حاکم تصویر شده: 
تقــوا، ساده زیســتی، ســاعی بودن. 
حتــی روزی کــه انقــالب کردیــم، به 
تغییر ســاختار سیاســی اکتفا کردیم 
و روال های اداره کشــور فراموش مان 
شد. انتظار داشــتیم رفت وآمد آدم ها 
همه چیز را درســت کند. با گذاشــتن 
آدم هــای تازه کنار روندهای گذشــته 
تنها بــه این نتیجه می رســیم که همه 
ســر و ته یک کرباســند، قحط الرجال 
اســت و خوبــی و خیــر مرده اســت. 
نتیجه، ناامیدی مطلق است و منتظر 
کوبیــدن و ســاختن مانــدن. منتظر 
کســی می مانیم که معجزه گر باشد و 
معجزه کند. بیشــتر دیکتاتوری هایی 
که مــردم آنها را دیکتاتور مصلح فرض 
کرده اند، در بســتر همین ناامیدی ها 
زاده شده اند. خستگی از همه و دنبال 
ســوار آرزوها بودن تنهــا پذیرش پدر 

مقتدر بعدی را در پی دارد. 

چهارشــنبه و پنج شنبه گذشــته، آمفی تئاتر 
مرکزی و ســالن جابر میزبان دو روز نخســت 
»مدرسه ادبیات، انسان، شهر« بود؛ مدرسه ای 
که به همت انجمن اسالمی مستقل، جامعه 
اســالمی، کانون شــعر و ادب و اندیشــکده 
مهاجر و باحضور چهره های سرشــناس ادبیات و فلســفه 
ایران برگزار می شود. چهارشنبه آمفی تئاتر مرکزی میزبان 
ادبیات دوستان شریفی و غیرشریفی برای روز اول مدرسه 
بود؛ روزی که قرار بود به موضوع بیداری در ادبیات بپردازد. 
از میان مدعوین روز اول دکتر خرمشاهی به دلیل کسالت 
نتوانســت حضور پیدا کند و حضور دکتر دینانی نیز بنا به 
گفته مسئوالن برگزاری به روزهای بعدی مدرسه موکول شد. 
در روز اول ابتدا دکتر علی زمانی، با صحبت هایی دلنشین 
که با چاشــنی ابیاتی شــیرین از مولوی همراه بود، درباره 
مولوی و تنهایی و معنای زندگی سخن گفت و سپس دکتر 
چاوشی بحث را به سمت فلسفه کشاند و در ارائه ای نسبتا 
پرحرارت از غرب و مدرنیته و رندی گفت. ارائه دکتر چاوشی 
پرسش و پاســخ مخاطبانی را که دچار ابهام و سرگشتگی 

شده بودند، به همراه داشت.

عشق بعد از رندی
روز دوم که به موضوع عشــق از زمین تا آسمان اختصاص 
داشت، در ســالن جابر برگزار می شد. ابتدا علی مودب با 
خواندن ابیاتی از مولــوی و بیان معنای آن درباره بیداری 
صحبت کرد. سپس دکتر قیدی که برای مخاطبان شریفی 
آشــنا بود، با ارائه ای منســجم به موضوع عشــق در اشعار 
مولوی پرداخت و با اشــاره به اصل بودن عشــق در مقابل 
معشوق، عشق زمینی را پرتویی از عشق آسمانی دانست. 
بنا به عقیده قیدی، در مســیر عشــق توقف جایز نیست و 

منازل عشق را باید پیمود و به سرمنزل عشق رسید.
آخرین ارائه روز دوم به علیرضا ســمیعی اختصاص داشت 
که با بیانی جذاب و آمیخته به طنز از عشــق و امر جنسی 
ســخن گفت و بــا بیان  مثال هایــی از ادبیات یونــان و روم 
باســتان به تنش میان عشــق مادی و عشق معنوی اشاره 
کرد. ســمیعی در ارائه خود سعی کرد با ذکر داستان های 
مختلــف از گیلگمش گرفته تا شــیرین و فرهــاد و لیلی و 
مجنــون درباره کارکــرد و موضوعیت عشــق زمینی و آثار 
عاشقانه نظامی صحبت کند. ارائه صمیمی آنقدر جذاب 
بود که روز دوم مدرسه نیم ساعت بیشتر از زمان اعالم شده 
به طول انجامید. مدرسه ادبیات، انسان، شهر این هفته نیز 
از امروز با موضوع عقالنیت و زندگی آغاز می شود. موضوع 
چهارشنبه انسان و ساختن شهر است و روز آخر مدرسه نیز 
به ادبیات، دین و دنیا اختصاص دارد. قرار است اختتامیه 

مدرسه نیز روز پنج شنبه برگزار شود.

ادبیات برای مهندسان
برگزاری یک مدرســه با محوریت ادبیات در جایی که قرار 

بــوده مهد صنعت و تکنولــوژی ایران باشــد، در نگاه اول 
عجیب به نظر می رســد. بچه های دســت اندرکار برگزاری 

مدرسه کمی از اهداف خود برای ما گفته اند:
»روزگاری در این ســرزمین کمتر کســی به اهمیت شــهر 
و وضعیــت خاص آن برای حیات آدمــی فکر می کرد و آنان 
هم که سخنی داشتند، گوش شــنوایی پیدا نمی کردند یا 
کلماتشان از حلقه نزدیکانشان فراتر نمی رفت. دیگر اینکه 
دســت اندرکاران اداره کشور و موثران در تصمیم گیری های 
کالن التفاتی بــه این موضوع پیدا بکنند، بیشــتر به آرزو 
می مانست. یکی از مهم ترین گروه هایی که دستی طوالنی 
در ساخت شهرهای نوین داشتند و گوششان کمتر از همه 
به نسبت شهر با انســان و فرهنگ بدهکار بود، مهندسان 
بودند. اساســا دانشــگاه های صنعتی ما طوری طراحی 
شــده بود تا کسی زحمتی برای اندیشیدن به خود ندهد و 
صرفا مهره ای از مهره های مدرنیسم دولتی وارداتی باشد.
جمعی  از بچه های شــریف پس از ماه هــا گفت وگو درباره 
نسبت مسائل ایران معاصر و انسان ایرانی با سنت ایرانی و 
اسالمی و اهمیت روندی که به ساختن شهر منتج می شود، 
تصمیــم به برگزاری دوره هایــی گرفته اند که بتواند چنین 
مسائلی را به صورتی کامال جدی و اساسی در این دانشگاه 
مطــرح کند. اهمیت این دوره هــا در زدودن غبار غفلت ما 
نسبت به شهر معاصر، به دو وجه اساسی محل برگزاری این 
دوره ها برمی گردد؛ اول اینکه مهندسان در کشور ما اثرگذاری
های وسیعی در اداره کشور و ساختن شهر دارند. هم خود 
مهندسان جایگاه بسیار مهمی در ساخت ایران آینده دارند 
و هم حضور ایشــان در عرصه های گوناگون سیاست گذاری 
و حاکمیتی و حتی فرهنگی کامال پذیرفته شــده و معمول 
است. مهندسان هموارکننده راه ورود صورت های تازه تجدد 
به کشــور هستند. دومین وجه اهمیت این دوره ها آموزش 

اندک و تنک مهندســان ایرانی خــارج از حیطه تخصصی  
ایشان است. مهندسان در ایران اینگونه پرورش می یابند که 
به هیچ رشته دیگری اهمیت ندهند و به تناسب پدیده های 
تکنولوژیــک به هیچ امر دیگری توجــه نکنند. همه چیز را 
خالصه شده در تکنیک ببینند و برای هر مشکلی راه حلی 

برآمده از تکنولوژی و مبتنی بر تکنیک بجویند.
دست اندرکاران برگزاری مدرسه پس از بحث و مطالعه به این 
نتیجه رسیدند که از مهم ترین امکان های پیش روی ما در این 
دوران، بازخوانی سنت ایرانی برای یافتن امکان های سنت 
برای مواجهه درست با مسائل بازسازی مستمر مسیر ایران 
امروز است تا در حرکتی گام به گام به رشد و توسعه ای برسد 
که در آینده نیاز به تکلمه های مکرری چون توسعه پایدار، 
متوازن، انسانی و... نداشته باشد. در وهله اول این توجه 

به سنت هم، گام اول را به سنت ادبی معطوف داشته اند.
در دوره اول که ایده اولیه، هنوز تجســد و تجسمی نیافته 
و در پرده ابهام اســت، انتخاب سنت ادبی این امکان را به 
برگزارکننــدگان می دهد تا تصویری کلی از آنچه را که امروز 
وجود ندارد، بســازند و با مخاطبان در میــان بگذارند. در 
ســنت ادبی مان ســراغ ادبیات منظوم رفته اند تا به واسطه 
شاعران شناخته شــده ایران زمین و حکمت جاری در آثار 
ایشــان، زمینه صحبت از برخی مفاهیم بنیادین زندگی با 
مخاطبی که آشنایی تخصصی با شیوه های معمول تفکر 
و علوم انســانی ندارد، فراهم شــود. از این رو قرار است در 
»مدرسه ادبیات، انسان، شهر« متفکران صاحب نام کشور 
با بازخوانی مفاهیم مهمی چون بیداری، ایمان، عشــق، 
خرد، اخالق، هویت و ملیت، حماسه، امید، معنای زندگی، 
ادبیات و قرآن، و ادبیات و تمدن، منظری متفاوت پیش روی 
مخاطبان بگشــایند و شیوه ای تازه از مواجهه با مسائل را 

به نمایش بگذارند.«

گزارش

نمی نویسم ولی هستم
آیا می دانســتید تنها در ماه گذشــته ِشــش نشریه جدید 
مجوز گرفته اند؟ آیا می دانستید این تعداد تقریبا 10درصد 
به تعداد نشــریات موجود در دانشــگاه افزوده است؟ آیا 
می دانســتید تنها یک فرد مشــخص که پیشتر در بیش از 
دو نشریه دانشــگاه قلم می زده و هم زمان یک مسئولیت 
اجرایی جدی دارد، در سه تا از این شش نشریه نیز نقشی 
قابل  توجه دارد؟ آیا می دانستید که دو نشریه از این شش 
نشــریه، متعلق به کانون شعر و ادب هستند؛ درحالی که 
این کانون قبال نیز نشریه ای به نام »بامداد« داشت و االن 
مجموعا سه نشــریه دارد؟ آیا می دانستید در حال حاضر 
در میان کانون های فرهنگی، هیأت الزهرا نیز ســه نشریه 
متفاوت دارد؟ آیا می دانستید چهار تشکل اسالمی شریف 
مجموعــا 13 نشــریه دارند؟ )بســیج  5 نشــریه، انجمن 

اســالمی 5 نشــریه، انجمن مســتقل 2 نشــریه و جامعه 
اســالمی 1 نشــریه(. آیا می دانســتید چاپ هر شماره از 
نشریات دانشجویی، چندصدهزار تومان هزینه دارد؟ آیا 
به نظرتان واقعا در شریف 64 نشریه متفاوت چاپ می شود و 
همگی فعال هستند؟ در نهایت آیا می دانستید این روزها، 
انتخابات نمایندگان نشریات در هیأت نظارت بر نشریات 

دانشجویی هم برقرار است؟!
هیچکس در اهمیت نشریات دانشجویی شک و شبهه ای 
ندارد. ســهولت دریافت مجوز نشریه نیز به همین نیت در 
نظر گرفته شده تا افراد بدون نگرانی از دغدغه های مالی 
و بدون وجود نظارت کیفی و ســلیقه ای به طرح نظرات و 
عقاید خود در فضای دانشــگاه بپردازند. اما آیا به راستی 
این اســتفاده از بیت المال و بستر موجود، مسئولیتی را  

حداقل اخالقی به دنبال ندارد؟ فضای نشریاتی شریف 
در چند ســال اخیر همیشه از نکات قابل افتخار دانشگاه 
بوده و هســت. امــا آیا سزاســت در وضعیتــی که قیمت 
کاغذ و مرکب به شــکلی افزایش یافته که حتی مطبوعات 
اســتخوان دار این کشور کمر شکســته اند، تیشه به ریشه 
بیت المال بزنیم؟ نظر نگارنده به هیچ وجه این نیســت که 
جلوی مجوز نشریات را بگیریم یا بودجه آنها را محدود کنیم 
یا نظارتی کیفی، قبل از چاپ بر آنها اعمال کنیم. اعمال 
فوق همگی مغایر اصول اساســی نشریات و آزادی بیان و 
در تعارض با هدف اصلی نشــریات است. سؤال این است 
که فعاالن نشــریات دانشــگاه که از فرهنگی ترین فعاالن 
فرهنگی دانشــگاه نیز به شــمار می روند، نباید خودشان 
بیش از آنچه قانون اجازه داده احساس مسئولیت کنند و 

از این آزادی استفاده بهینه تری ببرند؟

مرتضی یاری

حرف 
زیادی

ذره بین
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بخش خبری



چرا انقالب كردیم؟
انقالب ایــران در اصل یک انقــالب ایدئولوژیک مبتنی 
بــر آموزه های اســالمی بود. هــر چند عالوه بــر انگیزه 
ایدئولوژیــک، مثل ســایر انقالب ها عوامــل اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی نیز در آن دخیل بود. از منظر اقتصادی 
در آن دوران فقر حاشیه نشینان شهرها از یک طرف و فساد 
دولت ها از طرف دیگر رو به افزایش بود. در حوزه فرهنگی 
و اجتماعی، نظام گذشــته تطابق الزم را با فرهنگ عامه 
نداشت. در آخر در حوزه سیاسی، رژیم گذشته نتوانسته 
بود تعاملی سازنده و راضی کننده با گروه های اجتماعی 

برقرار کند و انتخابات نیز امری نمادین بود.
بــه نظر شــما چــرا انقــالب مــا یــک انقالب 
ایدئولوژیک اسالمی بود؟ مگر گروه های دیگر 

در آن حضور نداشتند؟
گروه هایی مثل چریک های فدایی نیز در انقالب حضور 
داشتند، اما در سال 56 به بن بست خوردند. آنها نتوانسته 
بودند تبدیل به جریانی همه گیر شــوند. در نهایت اگر در 
نقطه پیروزی صحبت کنیم، این شخصیت کاریزماتیک 
و ایدئولوژی امام بود که توانست یک همگرایی عظیم در 
مردم به وجود آورد و نارضایتی مردم را به ســمت پیروزی 

انقالب رهبری کند.
آیــا فقریک پدیــده جدید بود یا یــک پدیده رو 

به رشد؟
وجود داشت اما شکاف زیاد شده بود. درآمد نفتی در دهه 
آخر پهلوی بسیار زیاد شد و وارد اقتصاد کشور شد. مدل 
توزیع این ثروت متوازن و متناســب نبود. گروهی از این 
درآمد سرشار بهره بیشتری می بردند و مردم این مسأله را 
احساس کردند. بدین ترتیب مردم احساس تبعیض کردند 
و شکاف نیز به مرور زیاد شد و به ظهور رسید. قبل از انقالب 
ما 6 میلیون بشکه نفت تولید می کردیم که االن هم بسیار 
با آن فاصله داریم. قیمت هر بشــکه هم از دو، سه دالر به 
حدود 20 دالر رسیده بود؛ یعنی درآمد 10 برابر شده بود، 
آن هم در جامعه ای 25 میلیونی. لذا احســاس تبعیض 

خیلی سریع در مردم به وجود آمد.
اینها زمینه هــای انقالب بود. هــدف انقالب 

چه بود؟
اهداف مختلف بوده اســت. از نظر رهبر انقالب اگر نگاه 
کنیم، تشکیل یک جامعه مبتنی بر ارزش های اسالمی 
هــدف اصلی بوده اســت. برقــراری عدالت اســالمی و 
اجتماعــی و اتکا به مردم نیز از اهداف اصلی انقالب بود 
و تقریبــا همه بر این اصول هم نظر بودند، ولی در ســطح 
تاکتیکی و سیاســتی انســجامی نمی بینیم. همچنین 
در فاصله ای کوتــاه از پیروزی انقالب جنــگ و مقابله با 
جدایی طلب ها اتفاق افتاد که باعث شــد کشور فرصت 

برنامه ریزی نداشته باشد.
در واقع باید از ســال 6۷ عملکرد انقالب را بســنجیم که 
تازه برنامه ریزی آغاز شد. در حوزه اقتصاد دو طیف وجود 
دارد. یک ســر طیف دولت را محور می دانند و یک طیف 
محوریت بازار را با نقش حداقلی دولت می پسندند. اینها 
تفکرات کف جامعه بود ولی معموال دولت چنین عملکردی 
نداشته اســت و هر چند خود را متمایل به یکی از این دو 
طیف معرفی کرده، اما بیشتر اقتضایی عمل کرده است.
ما در حوزه سیاسی و فرهنگی یک انسجام نسبی داریم. 
امنیت، کشوری یکپارچه، عدم نگرانی از جدایی طلبی 
رابطه خوب با همسایه ها و... از جمله این انسجام نسبی 
در حوزه سیاسی اســت و در حوزه فرهنگی نیز اوضاع از 
دوران پهلوی بســیار بهتر اســت، زیرا دولت و حکومت با 
فرهنگ عامه مردم در تضاد و تزاحم نیست. اما در اقتصاد 
موفق نبودیم. مدیران و مسئوالن ما تجربه و نگاه علمی به 

اقتصاد نداشتند. معموال تصمیم ها سیاسی بوده است. 
تمام تصمیم های دولت هــای ایران، چه قبل از انقالب و 
چه بعد از انقالب تصمیم هایی اقتضایی بوده اند. ساختار 

تغییر نکرده.
آیا نمی توان سیاست اقتصادی دولت در اوایل 
جنگ را كه سیاستی دولت محور بوده است، 

معلول جنگ دانست؟
چرا. دقیقا چون اقتضایی بوده اســت. البته دولت محور 
بودن لزوما بد نیســت و می تواند باعث پیشرفت و توسعه 
شود اما دولت ما همیشه درگیر حل مسائل روزمره بوده و 
هست. شرکتی می زند برای آنکه قیمت مرغ را مشخص 
کند و ساعت ها درباره آن جلسه می گذارد. شده است یک 
دولت بزرگ ناکارآمد. دولت بزرگ لزوما بد نیست ولی حضور 
دولت باید در خدمات عمومی پررنگ باشد. خدماتی مثل 
آموزش و ســالمت که اتفاقا حضور دولت ما در این بخش 

بسیار کم رنگ تر از چیزی است که باید باشد.
دولت کوچک هم محقق نشده است. دولت در جاهایی 
که باید حضوری کمرنگ داشته باشد، بزرگ و تعیین کننده 
است. اینها نشان دهنده این است که سیاست مشخص 
و منســجمی برای اداره اقتصادی کشــور وجود نداشته 
است. روند دولت های ایران قبل و بعد از انقالب یک چیز 
بوده است؛ خیلی ساده پول می آمد و خرج می شد. یعنی 
برای درآمد سرشــار نفت کانال هایی را برای خرج کردن 
ایجاد می کرد. کجا؟ بستگی داشت که در زمان خودش 
چه مشکل سیاسی یا اقتصادی را می خواست حل کند، 

همان جا خرج می کرد.
می شود مثال بزنید؟

مثال خودرو. زمان شــاه، محمدرضا دوســت داشــت ما 
جزو 10 خودروســاز دنیا باشیم. این کار را بدون توجه به 
اقتضائات اقتصادی انجام دادیم. پول نفت هزینه شد و یک 
کارخانه بدون توجه کامل به زنجیره تأمین آن وارد کشور 
شــد تا خودرو مونتاژ کنــد. در حالی که صنعت خودرو از 
بخش های بسیار متنوع و متعددی مثل انواع قطعه سازی، 
تحقیق و توسعه، رنگ و... تشکیل شده است ولی ما فقط 
انتهای زنجیره را وارد کردیم. نه در طراحی برند شدیم، نه 
در قطعه سازی و نه چیز دیگر. پس از آن هم با پول نفت و 
یک بازار انحصاری آن را حفظ کردیم. این روّیه 50 ســال 
است که دارد کار می کند. با هر معیار علمی حسابداری 
آن را آنالیز کنیم، این صنعت ورشکسته است. حاال چطور 
این همه سال دوام آورده است؟ با همان رانت نفتی. ممکن 
است برخی بگویند همه جای دنیا پا گرفتن چنین صنعتی 
با حمایت دولت بوده است. بله درست است اما همیشه 
این حمایت مقطعی و با برنامه بوده اســت و پس از مدتی 

معین، حمایت دولت قطع شده است.
فقط خودروســازی این گونه بوده یا در صنایع 

دیگر نیز به همین شكل عمل كرده ایم؟
صنعت فوالد نیز چنین پیشــینه و سرنوشتی دارد. همه 
جای دنیا صنایع فوالد در کنار دریاست. دالیل متعددی 
هم دارد. مثال در همه جای دنیا آب این صنعت آب بر را از 
دریا تأمین می کنند و ضمن اســتفاده از آن، آب شور را به 
آب شــیرین تبدیل می کنند. حال ما چه کردیم؟ آن را در 
اصفهان احداث کردیم؛ یعنی آب شیرین را در یک جایی 
کــه کمبود آب دارد تبخیر می کنیم. چطور این مجموعه 
دوام می آورد؟ با همان پول رانتی و منابع مفت آب و برق و...
یکی از همکاران محاسبه کرده بود که اگر فقط گاز و برق و 
آبی که به صنعت فوالد می دهیم به صورت مستقیم صادر 
می کردیم بیشتر عاید کشور می شد تا فروش فوالد. همین 
االن فوالدی که از کره و چین که هم برق و گاز مفت ندارند و 
هم فاصله بسیار زیادی با ما دارند، وارد می شود، از فوالدی 

که در ایران تولید می کنیم ارزان تر است!
پس شــما می گوییــد دولت های مــا در زمینه 

اقتصادی با هم فرقی نمی كردند؟
از لحاظ ســاختاری با هم فــرق نمی کردند ولی از لحاظ 
سیاست های اقتضایی با هم متفاوت بودند. هر کسی به 
فراخور زمان خودش و مسائل روز، سیاستی را پیش گرفت. 
مثال در دوره ای البی اصفهان قوی می شــود و فوالد را به 
منطقه خودش می آورد در حالی که از لحاظ منطقی باید 

کنار دریای عمان احداث می شد.
خــب باید چــه می كردیم؟ مزیت مــا چه بوده 

است؟
مهم نیست مزیت ما چیست، زیرا با وجود پول نفت اصال 
به آن فکر نمی کنیم. برای مثال ما محل تقاطع ســه قاره 
هســتیم. یعنی محل گذر و ترانزیت هستیم ولی هرگز از 
این مزیت عظیم استفاده نکرده ایم. چرا؟ چون به توسعه 
زیرساخت های حمل و نقل خود توجه نکرده ایم. چر توجه 
نکرده ایم؟ چون با خرج کردن پول نفت تمام نیازهای خود 

را رفع می کنیم.
دولت های ما همیشــه برای رفع یک فشــار اجتماعی یا 
سیاسی تصمیم گرفته اند، در حالی که بسیاری از اوقات 
این تصمیم ها نه تنها با مزیت های کشور همسو نیست که 
گاهی در تقابل اســت. به طور خالصه دولت پول نفت را 
طوری هزینه نمی کند که به ازای هر ریال هزینه، دو ریال 

درآمد داشته باشد.
منظور این اســت که دولت تا وقتی کــه درآمدی راحت و 
خارجی مثل نفت دارد، بدون مالحظه هم خرج می کند. 
اگر درآمدش به ســختی به دســت می آمد حتما طوری 
هزینه می کرد که کارآمدی داشــته باشد. یعنی به جای 
آنکه خودش را به صورت مســتقیم درگیــر صنعت فوالد 
کند، تمرکــزش را روی برنامه ریزی می گذارد به طوری که 
بخش خصوصی واقعی تشویق شــود به سرمایه گذاری 
روی صنعت فوالد یا مشــابه آن. متأسفانه هیچ برنامه ای 
برای تشــویق بخش خصوصی برای ورود به یک صنعت 

خاص نداریم.
ایــن همــه برنامــه توســعه و چشــم انداز پس 

چیست؟
اینها همه فرمالیته هســتند؛ یک برداشــت و کپی کاری 
سطحی از کشورهای دیگر که انطباقی با فرهنگ و اقتصاد 
و شرایط کشــور ما ندارند. یک مثال دیگر از ناکارآمدی را 
می توانیم در بخش درمان ببینیم. شــما MRI را در نظر 

بگیرید. در کشورهای پیشرفته اوال به سختی MRI برای 
کسی تجویز می شود و اگر هم بشود، بیمار باید به صورت 
عادی سه ماه منتظر باشد که نوبتش برسد. این در حالی 
است که در ایران شما تا اراده کنید می توانید MRI بگیرید! 
چرا؟ چون مسیر یارانه  های نفتی درمان به گونه ای بوده 
است که مراکز ارائه دهنده این خدمت افزایش یافته اند و 

تجویز نیز به راحتی برای این کار داده می شود.
خب این ناكارآمدی ها را كه همه می دانند. پس 

چرا اتفاقی برای اصالح آن نمی افتد؟
زیرا همگی در این ساختار ذی نفع هستند. این ساختار به 
تولید و فروش منابع طبیعی خالصه می شود. فرش و پسته 
هم دستاورد انقالب نیســت و از قدیم بوده است. ضمن 
اینکه آنقدر مقدار آنها کم اســت که قابل اغماض است. 
شفاف بگویم، اقتصاد ایران قبل و بعد از انقالب مبتنی بر 
توزیع رانتی منابع طبیعی است، نه مبتنی بر تکنولوژی و 
امثالهم. این منابع طبیعی، شبکه ای از منافع را به وجود 
آورده است که این منافع چون از جنس پول است، بسیار 
ملموس تر از منافع در امور فرهنگی است. فقط ذی نفعان 
گاهی جابجا شده اند و مسیر رانت عوض شده است ولی 
اصل رانت همیشــه برپا بوده و هست. اصالح این مسیر 
مســتلزم اهتمام چند دولت به اصالح وضعیت است که 

هرگز چنین تمرکزی در کشور وجود نداشته است.
آیا هیچ وقت تالش كرده ایم این مســائل را حل 

كنیم؟
بلــه. مثــال در همــان صنعــت خــودرو ســعی کردیــم 
خصوصی سازی انجام دهیم ولی آنقدر گروه های ذی نفع 
در این کار مقاومت کردند که آخر سر باز هم این کار بدون 
مدلی مناسب اتفاق افتاد و به دست خود دولتی ها افتاد. 
االن وضعیتش بدتر هم شــده اســت و در عین اینکه در 
ذاتش تغییری ایجاد نشده و دولتی باقی مانده است، پیرو 
سیاست های دولت نیست و قانونا با ساز و کاری خصوصی 
اداره می شود. دلیل این واگذاری ها نیز این است که این 
تصمیم ها در فضایی شــفاف گرفته نشده است و ما فقط 
االن پس از سال های متمادی نتایج آنها را داریم می بینیم.  
به طــور خالصــه انقالب اســالمی در حــوزه فرهنگی و 
سیاسی و امنیتی توفیقات قابل توجهی داشته است، اما 
در حوزه اقتصادی هنوز در بر همان پاشنه قبل از انقالب 
می چرخد. با اقتصاد به صورت علمی برخورد نکرده ایم 
زیرا پای منافع افراد زیادی در میان است و اصالح آن هم 

هزینه، هم زمان و هم تمرکز زیادی می طلبد.

گفت وگو

؟؟؟؟

رضا بخشیانی، استاد مدعو دانشكده مدیریت و اقتصاد شریف است، اما این 
برای مصاحبه درباره انقالب كافی نیســت. بخشیانی دبیر انجمن اسالمی و 
از فعاالن دانشــجویی اوایل دهه هشتاد بوده است و امروز با عینک اقتصاد 
بــه موضوعات كشــور می نگرد. پاســخ های صریح، علمی و دلســوزانه او به 
پرسش های ما درباره شیوه مدیریت كشور پس از انقالب، پیش روی شما است.

گفت وگو با رضا بخشیانی 

انقالب منهای اقتصاد
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گفت وگو



قصه ای از یک بازگشت متفاوت

عماد برای مادر، مادر برای همه

دمپایی های رنگی؛ مجوز ورود
انتهای کوچه ای بن بست؛ نمی دانیم کدام زنگ را بزنیم. ساختمانی قدیمی 
با پنجره هایی که لب آنها گلدان هایی رنگارنگ وجود دارد، نظرمان را جلب 
می کند. دل را به دریا زده و به ســمتش می رویم. حدسمان درست است، به 
خانه عماد رسیده ایم. وارد می شویم. روی تابلویی با گچ نوشته شده: »به یاد 
عماد، زینب جان تولدت مبارک«. عجیب اســت که احساس می کنی اینجا 
خانه خودت است. خانمی نسبتا مسن با گرمی به استقبالمان می آید، بعدا 
فهمیدیم مادر بزرگ عماد است. از ما می خواهد کفش هایمان را در بیاوریم 
و وارد ســاختمان شویم. قفســه هایی پر از ســبدهای رنگی با دمپایی های 

رنگی تر به چشم می خورد.
ِس ُطوًی. به راستی که  َك ِباْلواِد اْلُمَقدَّ » وادی مقدسی است، َفاْخَلْع َنْعَلْیَك ِإنَّ
این زمین از مقدس ترین زمین هاست. اینجا کودکانی نفس می کشند که هر 

نفسشان تسبیح خداست.«
از پله هایی پوشــیده با فرش های قرمز باال می رویم. مانند خانه مادر بزرگ ها 
لبه هایش گیره ای زده اند تا جمع نشود و زیر پای کسی نرود و زمین نخورد. هر 
پاگرد با کاغذهای رنگی رنگی تزیین شده است. اغلب آنها بادبادک و پروانه اند.

»اهالی این خانه پرواز را خوب بلدند.«
وارد اتاقی می شــویم که جلــوی آیینه در کنار قرآن عکــس عماد در روزهای 
بیماری در بیمارستان دیده می شود. تابلویی روی دیوارآویخته شده که بر آن 
نوشته »خانه عماد« و دورش پر است از پروانه هایی که به دور عماد می چرخند.
زینب مشــغول صحبت با آقایی خّیر اســت. به بهانه عکس گرفتن چرخی 
در مجموعه می زنیم. وارد هر طبقه که می شــویم، چندیــن مادر و فرزندان 
بیمارشــان را می بینیم که صورتشــان حتی زیر ماسک گلی هم به ما لبخند 
می زند. اســمش فاطمه زهرا بود و در کنار تصویر زرافه روی دیوار ایســتاد تا 

عکسش را بگیرم: »خدا کند قدش از قد رزافه هم بلندتر شود«.
اسمش روح انگیز است و در تکاپو برای تمیز کردن اتاقش تا شلوغی آن از دید 
ما پنهان بماند. 1۷سالش است و گرافیک می خواند: »نکند از درس امسالش 

جا بماند؟ نه. او از زندگی جلوتر است، همین کافی است«.

از صنایع شریف تا مادری عماد
مریم می  گفت: نباید زیاد نزدیکش شــوی، ایمنی بدنش پایین است؛ نباید 
وارد اتاقش شوی آلوده می شود. »راست می گفت خواهر زینب، جنس ما با 

این آدم های حسابی جور نبود، آلوده بودیم«.
حرف هایش که با آقای خّیر تمام شد، به تک تک سوال های ما با حوصله جواب 
داد. از روزگار شــریفی بودنــش گفــت و اینکه از همان ابتــدا آدمی تک بعدی 
نبوده؛ ورودی 80 صنایع شریف و ارشد امیرکبیر. گروه کوه و شورا سال ها محل 
رفت وآمدش بود. از تصمیم یحیی، همسرش که با ذوق عکسش را نشان می داد، 
برای رفتن به آمریکا تعریف کرد و گفت که تحت تأثیر دکتر مشایخی و انگیزه های 
آموزشــی اش تصمیم به خواندن higher education administration گرفته 
بود. از تصمیم خودش برای ادامه تحصیل ندادن 
در دوره دکتــری علی رغم فشــار و حرف های 
اطرافیان مبنی بر حیف بودن عمر گذشــته و 
تصمیم جــدی اش برای مادر شــدن گفت.  از 
عمادش با ذوقی وصف ناشــدنی حرف می زد. از 
یک ســال و چهار روزی که معتقد بود به معنای 
واقعی کلمــه زندگی کرده، بزرگ شــده، 
قــوی شــده و امتحانــش را پــس داده 
است. از آمریکا و آمریکایی هایی که در 
روزگار مریضــی عماد، برایش بســیار 

آرامش بخش بوده اند.

كاری بزرگ به یاد عماد 
كوچک

ماجرای زینب ما از آن جایی 
شروع شد که سه سال قبل 
صاحب فرزندی به نام عماد 
شــد. او مبتال بود به سندرم 
داون و بیمــاری نــادری که 

نصف قلــب مهربانش را گرفته بود. خیلی زود با این واقعیت روبرو شــد که 
لزوما شهری که بیمارستانی برای درمان این نوع بیماری دارد، محل زندگی 
او نیســت. معتقد بود مکان هایی برای والدین در بیمارستان و امکاناتی که 
خیرین به وجود آورده بودند، باعث شــد به چیزی به جز مریضی عماد فکر 
نکنــد و همین نگاه جدیدی به زندگی بــه او داد. می گفت این را می فهمی 
که اگر دغدغه ای به جز مریضی فرزندت داشــته باشی، دو شب غذا خوب 
نخوری و خوب نخوابی، حتما صبر کم کم از یادت می رود و گفتن جمله  »با 
روحیه باش« برایت تبدیل به طنزی تلخ می شود. هفت ماه را در بیمارستان 
گذرانــده بــود و تمام مدت به کــودکان ایرانی فکر  کرده بــود. موقعیتش را 
نعمت می دانست و دوست داشــت روزی برسد که پدر و مادر ها دغدغه ای 
جز درمان فرزند بیمارشــان نداشته باشــند. در این مدت چندبار مجبور به 
گرفتن تصمیم های ســختی شــده بود. تصمیم بین احیــای قلب عماد با 

شکستن دنده هایش یا... .
»در چک لیست دغدغه هایم حتی مشابهش را هم ندارم«.

بعد از پرکشیدن عماد و فوت خاله اش تصمیم گرفت برگردد و پیش مادرش 
باشد که اکنون تنها شده بود، و بعد از آن به خاطر درس یحیی یک سالی در 

رفت وآمد بود تا کامال برگردند، چون از اول قرار به برگشت گذاشته بودند.
این زمان آغاز دوران بیمارســتان گردی و پیدا کردن جایگاه خودش در این 
دنیا بود. سهمی از ارث مادر را برداشت و با جذب اعتماد و جمع پولی معادل 
500 میلیون شــروع به کار کرد. یک خانه 9 اتاقه را نزدیک بیمارستان هایی 
 gift of lifeکه پیوند مغز و استخوان انجام می دهند، رهن و با الگو گرفتن از
آمریکا مجموعه ای به یاد عماد راه اندازی کرد. حامی مالی خاصی نداشت 
ولی با استفاده از گوگل فرم، داوطلب برای کمک پذیرفته و می پذیرد؛ حتی 

کمک هایی در حد پختن غذا برای چند نفر. 

همه چیز برای راحتی بچه ها

تنها یک آقا در مجموعه بود که کارهای اداری را انجام می داد و از شهرستانی 
می آمد که با تهران فاصله داشت ولی این کار را به یاد فرزندش که چندماه قبل 
اینجا بود، بر عهده گرفته بود. »مادر بزرگ عماد حتی حاال هم برای همه مادر 
بزرگی می کند، برایشان کار می کند. با آنها زندگی می کند، غذا می خورد.«

گــزارش 10ماهه فعالیتش را نشــانمان داد؛ 44 مادر و کودک و در مجموع 
5۷35 نفــر با میانگین 54 روز اقامت و ۷4 ســفر هوایی. می گفت بچه ها از 
اقصی نقاط کشور می آیند و بعضا 20-30 ساعت در راه هستند. دو ماه بعد 
از پیوند که مداوم باید به بیمارســتان و آزمایشــگاه مراجعه کنند، می توانند 
در خانه  عماد بمانند و پس از آنکه مراجعه به 3هفته یک بار کاهش می یابد، 
با کمک دوســتان شریف شریفی اش در کافه بازار، آ نها را هوایی برای آسیب 
ندیدن به شهرشان باز می گرداند. در همان حوالی تابلویی به چشم می خورد 
که روی آن برنامه های مجموعه نوشــته شده بود: اوریگامی، موزیک تراپی، 

کارهای دستی، بافتنی، جشن، ورزش، ماساژ، قصه خوانی، مشاوره.

آرزوهای بزرگ مادر عماد
برای آینده اش برنامه ها داشــت. می گفت می تــوان پایان نامه هایی تعریف 
کرد که کاربردی باشــد، می توان کارآفرینی کــرد، می توان ایده هایی داد تا 
ذهن های آکادمیک وارد این حوزه شــوند و به چشــم کاری سیســتماتیک 

و حرفــه ای به همراه ســرا ها نگاه شــود. به همین خاطر با چندین دوســت 
شــریفی اش 180 صفحــه طــرح نوشــته بودند که شــامل نــوع پذیرش و 
آشناسازی با محیط بود. می گفت در آمریکا با فرض خنگ وگیج بودن تمامی 
آموزش های الزم را به شــما می دهند تا  بتوانی به هم نوع خودت کمک کنی 
اما حس می کنم ما فعال در کشــورمان نمی توانیم در این سطح ظاهرشویم 

ولی کاری نشدنی نیست.
 سه همراه ســرایی را که در آمریکا رفته بود، همراه با فیلم هایی از عماد به ما 
نشان می داد و آرام اشک می ریخت، اما به گفته  خودش از سر ذوق نه اندوه. 

»چه دلی داشت این دختر«.
از لحاف ها و لباس هایی می  گفت که برندهای معروف برای بچه ها می دوختند 
تا نشان دهند برایشان مهم هستی، نکند حس کنی چون بیماری تنهایی.

از داوطلبانی می گفت که عکس بچه های بیمار را که فوت کرده اند به همراه 
نوشــته هایی از والدین آنها می گرفتند و مراسمی برایشان برگزار می کردند 

و حاصل کارشان کتابی شده بود که به همه به عنوان یادگاری می دادند.

نگران و دغدغه مند
نگرانی اصلی اش مســتاجر بودنشان بود، دوســت نداشت همراه سراها به 
گرم خانه ای صرفا برای خواب تبدیل شــود. دوســت داشت محیطی شاد 
ایجاد کند که ثابت باشــد و مهم تر از همه شبیه خانه.  از خواهر و برادر های 
بچه ها تعریف می کرد که کاشکی بشود در نبود بچه ها به آ نها آسیبی نرسد. 
مگر می شــود بچه های دوقلو کنار هم نباشــند. هیچ فکر آینده شــان بعد 

بیماری هستیم؟ 
»نگران خیلی چیزها اســت کــه حتی ثانیه ای به آنها فکــر نکرده ام؛ چقدر 

دنیایمان متفاوت است.«
با گریه می گفت وقتی کســی با تو درددل می کند، نگو من می فهمم. وقتی 
بچه اش فوت شد، نگو جوانی و باز بچه دار می شوی. کشیشی در بیمارستان 
به او گفته بود: »خدا هیچ وقت تو را ســر دوراهی نمی گذارد، تو دلســوزتر از 

خدا برای هیچ کس نیستی«.

خودم را در امتحان خدا شناختم
»شــما بعد از اتفاق خودت را می شناســی. چه بســا قبــل از اینکه اتفاقی 
بیفتد، حس کنی بعد از آن نمی توانی زندگی کنی و حتما خواهی مرد ولی 
اتفــاق می افتد و تو زنده می مانی. من همیشــه بی اطمینان به خودم بودم 
و نمی دانســتم چه چیزی برایم خیر است. وقتی یحیی گفت عماد سندرم 
داون دارد، خیلی ناراحت نشدم با اینکه هنوز خبر نداشتم مشکل قلبی هم 
قرار است به دنبالش بیاید. چه بسا ذوق هم کردم که خدا امتحانم می کند. 
همیشــه می ترسیدم به قول دوســتانم »گاو برم آمریکا، گوسفند برگردم«. 
دوست داشــتم چیزی کسب کنم. من بچه مریض ندیده بودم و تمام مدت 
به دانشــگاه های مختلف می رفتم و دنبال جایگاه خودم و دنبال پلنی برای 
زندگــی بودم. بعد از اینکه متوجه بیماری عماد شــدم، با خودم گفتم خدا 
نگاهم کرد و »عماد شــد پلن زندگی من«. باز هم تحمل شرایط عماد برای 
من راحت تر از بچه هایی بود که پدر و مادری کنار تختشان نبود. من در این 

اتفاق، قدرت و معنویت را کامال حس کردم.«
در آخر همه سر یک سفره نشستیم و غذایی را که مادر یکی از بچه های بیمار به 
مناسبت تولد فرزند مرحومش پخته بود، خوردیم. »این بود امروز متفاوت ما«.

زهرا طائفی

گزارش

- الوسالم، زینب آذرمند؟   /   - بله
- »من از بچه های روزنامه شریف هستم. امكان داره همدیگه رو ببینیم تا در مورد كارتون باهم صحبت كنیم؟«

- »بله حتما. فقط بیایید خانه عماد.«
چقدر صمیمی. گویی چندین سال است مرا می شناسد. این مكالمه كوتاه تلفنی مقدمه ای بود برای رفتن من به یک همراه سرا؛ خانه ای كوچک ولی پر از مهر 

برای زندگی بچه هایی كه مراحل درمان خود را طی می كنند در كنار خانواده هایشان. همراه سرایی به نام خانه عماد.

زینب آذرمند، موسس خانه عماد
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باال و پا�یین بودجه

 مائده 
صالحیان

گزارش

ایــن روزها بــا توجه بــه شــرایط اقتصادی، 
خبرهــای اقتصــادی از جذابیــت  ویــژه ای 
برخوردارنــد. در میان این خبرها، بحث داغ 
ماه هــای آخر ســال الیحه بودجه اســت که 
برنامه مالی دولت را برای ســال آینده نشان 

می دهد. در این نوشته به بررسی این مهم می پردازیم.

مفهوم بودجه
به زبان ساده بودجه یک سند مالی است که حساب و کتاب 
و دخل و خرج کشــور را در طول یک سال نشان می دهد. 
دولت در این الیحــه درآمدها و هزینه هــای وزارتخانه ها، 
موسســات و شرکت های دولتی را برای تصویب به مجلس 
شورای اسالمی ارسال می کند. طبق قانون دولت موظف 
است هر ساله تا قبل از 15 آذرماه الیحه بودجه سال آینده 
را تقدیم مجلس کند اما در سال 9۷ با توجه به شرایط خاص 
اقتصادی تغییراتی در بندهای درآمدی و هزینه ای بودجه 
ایجاد شــد و در نهایت در تاریــخ 4 دی 9۷، کلیات الیحه 

بودجه در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت.

بودجه ۹۸ چند چند است؟
به طور کلی منابع بودجه از دو طریق به دست می آید: 

1. درآمدهای بودجه ای عمومی که شــامل درآمد حاصل 
از مالیــات، گمرک، فــروش نفت و انتشــار اوراق و درآمد 

شرکت های دولتی است. 

2. بانک ها و موسسات انتفاعی
به لحاظ اســمی بودجه سال 98 از لحاظ منابع و مصارف 
عمومی با رشــد 5درصدی روبرو بوده اما براساس تعدیل 
نرخ تورم، بودجه سال آتی نسبت به سال جاری انقباضی 
خواهد بود. مجموع درآمدهای دولت در الیحه بودجه 98 
نسبت به بودجه 9۷، بیش از ۷ هزار میلیارد تومان کاهش 
یافتــه اما ایــن کاهش در درآمدهای مالیاتــی رخ نداده و 
درآمدهای مالیاتی نســبت به ســال گذشــته 8.1درصد 
افزایش داشته  است. در واقع در زمینه درآمدهای ناشی از 
»درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات« و »درآمد حاصل 
از مالکیت دولت« بوده که نســبت بــه بودجه 9۷ بیش از 

33درصد کاهش داشته  است.
کاهش 12درصدی ســهم صندوق توسعه ملی و افزایش 
نرخ تســعیر ارز )سودی که بابت افزایش نرخ ارز از تبدیل 
دالر به ریال به دست می آید( موجب شده درآمدهای ریالی 
دولت از فروش نفت و فرآورده های نفتی نســبت به ســال 

گذشته افزایش یابد.
ســهم درآمدهای نفتی در بودجــه 9۷، 26.1درصد بوده 
اما این عدد در بودجه 98 به 35درصد رســیده که نشــان 
می دهــد یک ســوم از منابع عمومی دولت در ســال آتی 

وابسته به درآمدهای نفتی خواهد بود.
از طرف دیگر هزینه ها در بودجه 98 روند افزایشــی پیش 
گرفته و نسبت به سال گذشته 9درصد رشد داشته  است.

عمــده هزینه های جــاری دولت صرف حقــوق کارکنان 

و رفــاه اجتماعــی می گــردد. فصــل اول هزینه هــا کــه 
نشان دهنده حقوق کارمندان دولت است، نسبت به سال 
9۷، 29.2درصد رشــد کرده. دولت در سال آینده حقوق 
کارمندان را افزایش داده اما پرداخت های عمرانی را ثابت 
نگه داشته است. بخش بعدی که در هزینه ها افزایش قابل 
توجهی داشــته، رفاه اجتماعی بوده که نسبت به بودجه 

9۷، 20درصد افزایش پیدا کرده است.

ای كاش اینطور نبود
z	 بودجه 98 تورم زا خواهد بود و این در حالی است که نرخ

تورم فعلی نیز بسیار زیاد است. 

z	 در بودجه 98 میــزان اخذ مالیات روند افزایشــی دارد
درحالی که در شــرایط رکودی که هم اکنون گرفتار آن 
هستیم، بهتر بود تولیدکنندگان را تشویق کنیم، نه اینکه 
با گرفتن مالیات بیشتر سدی بر سر راه تولید شان باشیم.

z	 4200 خطــا در برآورد نرخ ارز و اصرار بــر تخصیص ارز
تومانی برای کاالهای اساســی و بــرآورد پایین نرخ ارز 
موثر در محاســبات بودجه یکی دیگــر از ایرادهای وارد 
بر الیحه بودجه 98 اســت. دولت بــرای تخصیص دالر 
4200تومانی، 42 هزار میلیــارد تومان یارانه پرداخت 
کرده، این درحالی اســت که منابع ارزی کشور به علت 

تحریم ها به شدت محدودیت دارد.

تقسیم کیک ۳
اگر بخواهیم سرمایه گذاری و انتفال 
ســهام را محدود به نقل و انتقال پول 
در ازای ســهام بدانیــم، می توان دو 
نوع تزریق سرمایه برای استارتاپ ها 

در نظر گرفت. نوع اول جذب ســرمایه، 
افزایش ســرمایه اســتارتاپ است و نوع 
دوم، خرید سهام سهام داران. در نوع اول 
ابتدا به کمک روش های ارزش گذاری، 
ارزش شــرکت تعیین می شــود. فرض 
کنیــد که ارزش شــرکت قبــل از تزریق 
ســرمایه در مرحلــه seed 1میلیــارد و 
200میلیون تومان برآورده شــده باشد 
و ســرمایه گذار خطرپذیــر قصــد دارد 
300میلیون تومان در این شرکت برای 
مدت 12ماه ســرمایه گذاری کند. این 
 Premoney Valuation را  ارزش 
)ارزش گذاری پیش از جذب ســرمایه( 
می نامیــم. بــا افزایش ســرمایه، ارزش 
شرکت به 1میلیارد و 500میلیون می رسد 
 Postmoney Valuation کــه بــه آن
)ارزش گــذاری پس از جذب ســرمایه( 
اطالق می شــود. شــرکت بابــت تزریق 
ســرمایه، 20درصد از ســهام خود را به 
ســرمایه گذار واگذار می کند. نمونه این 
نــوع ســرمایه گذاری، ســرمایه گذاری 
شــرکت naspres آفریقــای جنوبی در 
شــرکت Tencent )دومیــن شــرکت با 
ارزش آســیا( در ســال 2001 است که 
در ازای 32میلیون دالر افزایش سرمایه 
46.5درصد از سهام شرکت را جذب کرد.
در نــوع دوم ســرمایه گذاری پــس از 
مشــخص شــدن ارزش اســتارت آپ، 
سرمایه گذار پول را به سهام داران فعلی 
)به جای واریز به حســاب اســتارتاپ( 
می دهــد و در ازای کاهــش ســرمایه 
سهام داران، سهم ســرمایه گذار جدید 
افزایــش پیدا می کند. برای مثال فرض 
کنیــم ارزش اســتارتاپ 1میلیــارد و 
200میلیون تومان است و سرمایه گذار 
قصد تزریق سرمایه 300 میلیون تومانی 
را بــه صورت خرید ســهام دارد. در این 
حالــت 25درصــد از ســهام )300 از 
1200( بــه ســرمایه گذار جدید تعلق 
می گیرد. این نوع سرمایه گذاری معموال 
در راند های باالی سرمایه گذاری صورت 
می پذیــرد. برای مثال ســرمایه گذاری 
1میلیارد و 300میلیون دالری ســافت 
بانک ژاپــن به ازای دریافــت 15درصد 
سهام استارتاپ اوبر در اکتبر 201۷ یک 

نمونه از این نوع سرمایه گذاری است.
ســرمایه گذاری نــوع اول معمــوال در 
راند های اولیه نیاز تیم به سرمایه صورت 
می گیرد و نوع دوم بیشــتر در راند های 
نهایی ســرمایه گذاری دیده می شــود. 
گرچه معموال پیشنهاد می شود که بهتر 
است ســهام داران اســتارت آپ بیشتر 
به جذب ســرمایه برای اســتارتاپ خود 

فکر کنند.

علیرضا 
محمودزاده

استارتاپ

یک پوشه پرکاربرد
برای برنامه نویســانی که به نوشتن نرم افزارهای کاربردی 
برای تلفن های همراه هوشمند مشغولند، همواره تعامل 
مســتمر و موثر با کاربران و ارســال پوش نوتیفیکیشــن و 
اعالن برای آنها از جمله دغدغه های مهم به شمار می رود. 
باتوجه به عدم در اختیار داشــتن ســرور و پیچیدگی های 
ایــن کار معموال برای برنامه نویســان به صرفه اســت که از 
کتابخانه های آماده موجود اســتفاده کنند و این کار را به 
شرکت هایی بسپارند که به طور تخصصی در این زمینه کار 
می کنند. پوشه از جمله شرکت های شریفی است که حوزه 
کاری خود را در زمینه ارسال پوش نوتیفیکیشن و ارتباط 

با کاربر تعریف کرده است.
چهار شریفی پوشه را در سال 93 تأسیس کردند؛ دو نفر از 
 MBA آنها ورودی 83 هوافضا بودند که در ارشــد به سراغ
رفتند، یکی شان ورودی 83 مکانیک بود که ارشدش را هم 
در همان مکانیک خواند و نفر چهارم ورودی 89 کامپیوتر. 
در همان اوایل کار دو ورودی 88 کامپیوتر هم به تیم اضافه 

شدند و در نهایت این شش نفر سهامداران اصلی شرکت را 
تشکیل دادند. پوشــه برای برنامه نویسان، امکان تعامل با 
کاربر از طریق ارسال پوش نوتیفیکیشن و اعالن را در کنار 
آمارهایی از فعالیت کاربران فراهم می آورد. همچنین فیلترها 
و امکاناتی متناسب با کاربران ایرانی مثل تفکیک کاربران بر 
اساس استان و رعایت قواعد زبان فارسی و... را در نظر گرفته 
اســت. عالوه بر این اعالن ها بر اساس هوش مصنوعی و با 
توجه به عالیق و ویژگی های زمانی و مکانی و سایر داده هایی 

که از کاربر در اختیار سرور است انجام می شود.
در حال حاضر 2۷ نفر در پوشــه فعال انــد که تقریبا همه 
شــریفی به شــمار می روند و نیمی از آنهــا در حال حاضر 
مشــغول تحصیل در دانشــگاه هم هســتند. بــا توجه به 
حجــم زیاد داده هــا، اعضای شــرکت در دو تیم پوشــه و 
داده تقســیم شــده اند. درحال حاضر بچه های پوشه در 
خیابــان قاســمی و در یک محیط کاری جذاب اســتقرار 
دارنــد. حدود ۷800 اپلیکیشــن برای تعامــل با کاربران 

از پوشه اســتفاده کرده و نزدیک 2۷ میلیون کاربر یکتای 
ایرانی، کاربر پوشــه محسوب می شوند. پوشه در راستای 
مسئولیت های اجتماعی خود با همکاری گروه فرهنگی 
خیریه فردای سبز، استارتاپ برکت را نیز راه اندازی نموده 
است که در زمینه اشتغال زایی برای خانواده های محروم 

فعالیت می کند.

از صفر تا ثروت

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  803
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 مترجم: 
حسین رجبی

گزارش

 مهاجرت و پدیده ای 
به نام »شوک فرهنگی«

من برای تحصیل به شهر تورنتو نقل  
مکان کردم. در این شهر از هر دو نفر 
یکی متولد خارج کانادا است. طبیعتا 
در میان این تنــوع بی نظیر، الگوهای 
رفتارِی نزدیک به هر شخصی به راحتی 
یافت خواهد شــد. حاال این شــرایط را 
با وضعیت شــهری کمــی نزدیک تر به 
مناطق سردســیر کانادا مقایسه کنید. 
جایی که تنوع قومیتی و آداب فرهنگی 
بسیار کم است. یک بار دوستی که برای 
تحصیــل به یکی از شــهرهای کوچک 
آمریکا رفته بود تعریف می کرد که در کل 
آن شهر فقط حدود 80 نفر ایرانی زندگی 
می کنند. این شرایط را مقایسه کنید با 
شرایط حاکم بر شهرهای بزرگی مانند 
تورنتــو، ســیدنی و لس آنجلس با چند 
صد هزار ایرانی ساکن و شاغل در آنها. 
بی گمان حالت دوم خوشایندتر است. 
در این شرایط شما می توانید گروه های 
اجتماعی هم وطن و یا هم مذهب خود 

به سرعت پیدا کنید.
تفاوت هــا گاه می توانند تمجید شــما 
را بــه همراه بیــاورد. نحــوه رانندگی و 
رعایت قوانین راهنمایی در کشورهای 
غربــی یکــی از تحســین برانگیزترین 
پدیده هایی است که با آن روبرو خواهید 
شــد. به گونه ای که در مــدت کوتاهی 
به ســرعت بر رفتار شما نیز تأثیر خواهد 
گذاشت. از طرف دیگر برخی رخدادها 
می تواند منجر به تأســف شــما شــود؛ 
مثال در اولین روزهــای ورودم به تورنتو 
به هیچ وجه انتظار دیدن این تعداد باال 
افراد بی خانمان و متکدی آن هم در مرکز 
شهر تورنتو را نداشتم. یا دوست دیگری 
از فرانســه و اســپانیا تعریف می کرد که 
چندین بار شاهد بوده که مردم در کنار 

خیابان قضای حاجت می کرده اند!
گاهی نیــز ســاده ترین فرآیندها برای 
شما تبدیل به معضلی بزرگ می شوند؛ 
مثال در اولین روزهای بعد از مهاجرت، 
اســتفاده از متــرو یــا اتوبــوس، خرید 
تلفن همــراه، خرید مــواد غذایی و... 
هرکدام می توانند بــاری از نگرانی را بر 
شما تحمیل کنند. شاید شاخص ترین 
نشانه شوک فرهنگی احساس تنهایی 
و غربــت، به ویژه در ســال اول اســت. 
کافی اســت یک بار بیمار شوید تا عمق 
این تنهایی بر شما سایه بیفکند. گاهی 
نیز شــوک فرهنگی می توانــد منجر به 
بروز حس پشــیمانی از مهاجرت شود. 
آمادگی شــخص در مواجهه با شــوک 
فرهنگــی ســبب می شــود واقع بینانه 
شــرایط خود را با محیط جدیدی که در 

آن قرار گرفته است منطبق کند. 
* دانشجوی دكتری مهندسی مكانیک
منبع: ماهنامه ۹۸ + )نشریه الكترونیكی ویژه 

دانشجویان ایرانی مقیم خارج(

علی مهرکیش*

ام آی تی: سنای آمریکا در پی قتل خاشقچی 
مصوبه ای را در 13 دســامبر تصویب کرد که 
دولت آمریکا را ملزم می کند حمایت های خود 
از ائتالف متجاوز به یمن به رهبری عربستان 
را قطع نماید. مجلس نمایندگان نیز در فوریه 
رأی به محدودسازی کمک ها به عربستان سعودی در جنگ 
با یمن داد که شــامل کاهش حضور نیروهای آمریکایی و 
نیز متوقف کردن فروش ســالح به عربستان می شد؛ این 
مصوبه ها برخالف سیاســت های تاریخــی ترامپ درباره 
درگیری و جنگ اســت که برخــی آن را بزرگ ترین فاجعه 

انسانی روی زمین می خوانند.
ما اینجا در ام آی تی تنش میان آمریکا و عربســتان را درک 
می کنیم. تعداد زیادی از پروژه های پژوهشــی دانشــگاه 
از ســوی حامیان مالی ســعودی حمایت می شــود و این 
پژوهشــگران که امیدوار بودند عربســتان بــه جامعه ای با 
نشانه های ترقی بیشتر مبدل شود، پس از قتل خاشقچی 
کامال ناامید و ســرخورده شــده اند. نتیجه این نبرد برای 
جامعه دانشگاهی ما همانند تمام دنیا بازتاب های زیادی 

خواهد داشت.
توصیه هــای کنگره در این رابطه تمامــا نابجا نبود. فرض 
آنها این است که ویرانگری هایی را که در یمن رخ می دهد، 
کاهــش داده و اقدامــات شــاهزاده ســعودی را مجازات 
می کنند. با این حال به زودی پی خواهند برد که این اهداف 
متأسفانه ضد یکدیگر عمل خواهند کرد. تاریخ به ما درباره 
خطرات خألهای قدرت درس داده و اقدامات توهین آمیز 
عربســتان، آمریــکا را به چالش کشــیده تا اتحــاد خود با 
این پادشــاهی را به نقطه تعادل جدیدی برســاند. آمریکا 
نمی تواند متحدان راهبردی خود را از دست دهد؛ آن هم با 
حضور بازیگران مهمی که در جنگ یمن سرگردان هستند.

تاریخچه جنگ
پس از انقالب یمن در ســال 2011 شــبه نظامیان حوثی 
کــه مســلمان زیدی هســتند، پایتخت یمن، صنعــا را در 
سپتامبر 2014 اشغال کردند. به دنبال سقوط پایگاه های 
نظامی در شــمال شــهر بندری عدن، دولت ســعودی در 
مارس 2015 مداخله نظامی خود را آغاز کرد تا از پیشرفت 
حوثی ها به سراســر یمن جلوگیری کنــد و دولت عبد رّبه 
منصور هــادی را بازگردانــد. آمریکا نیروهای ســعودی را 
به طور مستمر پشــتیبانی تسلیحاتی می کرد؛ تسلیحاتی 
که در حمالت ســعودی ها علیه یمن به کار گرفته می شد. 
ارزش تســلیحات تحویل داده شده به ســعودی ها تا پایان 
ســال 201۷،  18میلیارد دالر بود. سازمان ملل با توجه به 
مدل سالح های کشف شده در یمن، ایران را متهم به تأمین 
تسلیحاتی حوثی ها کرده و نمایندگان ایران حمایت های 
خود را از جنبش حوثی ها از طریق کمک های فنی در تأمین 

سالح نشان داده اند.
آمریــکا همواره عالقه شــدید خود را به برقــراری ثبات در 

عربســتان ســعودی نشــان داده چراکه این کشور به طور 
سنتی تنها متحد آمریکا در خاورمیانه محسوب می شود و 
همواره تمایل به تعامل و مذاکره با آمریکا دارد، اما ماجرای 
قتل خاشقچی شرایط را برای مواجهه با عربستان و جنگ 
یمن پیچیده کرده است. در نتیجه این جنگ، بحران حقوق 
بشــری در یمن به وجود آمده، به طوری که غیر نظامیان به 
علت حمالت نیروهای ائتالف کشته می شوند و افرادی که 
نقل مکان کرده اند، دچار گرسنگی و قحطی شدید هستند. 
همین امر بر روابط آینده آمریکا و سعودی سایه افکنده که 

پاسخ متفاوت سیاست آمریکایی را می طلبد.

نقش آمریكا
موقعیت هایی در گذشته وجود داشته که آمریکا می توانسته 
آثار مخرب جنگ را به دو طریق متوازن کند: بررسی مجدد 
فروش تسلیحات به سعودی ها و نقش آنها در این درگیری 
یا بازنشانی نیروهای آمریکایی در کنار پیشگیری از حمله 
بــه مناطق پرجمعیت یمن. آمریکا بــا مصوبه اخیر کنگره 
مجبور است ترکیبی از همه گزینه ها را انجام دهد با اینکه 
تقریبا چیزی برای متوازن کردن نمانده است. هرچند این 
قانون امیدهــا را برای کاهش نقش خونین آمریکا در یمن 
زنده می کند، ممنوعیت فروش سالح به سعودی ها لزوما 
به معنی پایان بحران انســانی در یمن نیســت. اماراتی ها 
که متحد دیگر ســعودی ها محسوب می شوند، از مزدوران 
کلمبیایی در جنگ علیه یمن استفاده می کنند و این یعنی 
نبرد این نیروها مسلما به آسیب غیرنظامیان منجر خواهد 
شد. ســعودی ها هم از مزدوران سودانی در نبرد استفاده 
می کنند که بسیاری از آنها کودکان هستند و باز هم بدین 
معنی اســت که ممنوعیت فروش سالح به معنی افزایش 

حضور مزدوران خارجی در جنگ یمن است.

به هرحال برای کاهش آسیب حمالت به غیرنظامیان یمنی 
و اقدامات بن سلمان، آمریکا باید فروش سالح به عربستان 
را کاهش دهد. اما حمالت مســتقیم پهپادهای آمریکایی 
ابتکار عمل نیروهای آمریکایی را در برابر نمایندگان دیگر 
کشــورها در یمن حفظ می کنــد. اگر این حمالت متوقف 
شــوند، اثرگذاری حوثی ها و ایرانی ها در تمام شبه جزیره 
عربســتان گســترده می شــود؛ در نتیجه قدرت متحدان 
آمریکا تحت تأثیر قــرار خواهد گرفت. حمالت پهپادهای 
آمریکا دقیق تر و کارآمدتر از پرتاب موشک های سعودی به 
سمت غیرنظامیان و نظامیان یمنی است. همزمان آمریکا 
39.۷میلیون دالر به یمنی ها کمک کرده بدون اینکه روابط 

خود با سعودی ها را تغییر دهد.

نگاه به آینده
راه حــل کاملی برای این درگیری متصور نمی شــود و ترور 
جمال خاشقچی نیز بر پیچیدگی جنگ یمن افزوده است. 
اگر آمریکا اقدامات ناپســند سعودی ها را در یمن متوقف 
کند، آنــگاه موازنه قــدرت در خاورمیانه به هــم می ریزد. 
هرچند نشــانه های فساد رهبران ســعودی در چند وقت 
اخیر نمایان شــده، آمریکا نباید اهمیت آنهــا را به عنوان 
یک متحد راهبردی در خاورمیانه نادیده بگیرد، آن هم در 
زمانی که جنگ در هر گوشه این منطقه تداوم دارد. دولت 
ترامپ باید مصوبه سنا را اجرا کند ولی نباید نیروهای خود 
را از یمــن خارج گرداند و نیز نبایــد حمالت پهپادی خود 
را علیه حوثی ها متوقف کنــد. توقف کمک های آمریکا به 
متحدانش ضرر بیشــتری به منافع آمریــکا خواهد زد، در 
عین حال تمایالت بدخواهانه سعودی ها هم باید به سمت 

روابط دیپلماتیک سالم تر با آمریکا پیش رود.
)thetech.com منبع: پایگاه اینترنتی(

جنگ یمن و پیامدهای آن برای ایاالت متحده

�ک بام و دو هوای آمریکا در �من 

از دانشجو برای دانشجو
دانشگاه نیویورک: دانشــگاه ها برای جذب کمک های 
نقدی و غیرنقــدی از افراد مختلف برنامه های متعددی را 
اجرا می کنند. این برنامه ها با توجه به مخاطب و زمان بندی 
آنهــا و نیز هدف دریافــت کمک متفاوت هســتند. تنوع 
برنامه ها ســبب می شــود کمک ها از کانال های مختلف 
به دانشگاه اعطا شــوند. یکی از برنامه های جذب کمک 
نقدی که در دانشــگاه نیویورک )NYU( اجرا می شــود، 
FUND 1831 نــام دارد. FUND 1831 یــک موسســه 
دانشــجویی در دانشگاه نیویورک است که با هدف جذب 
پول برای بورس دانشجویان جدیدالورود و انتقالی است. 
این موسسه را سال 2010 گروهی از دانشجویان دانشگاه 
نیویورک به راه انداختند. باور این گروه این بود که اکنون 
نوبت آنهاســت که از آینده دانشگاهشان برای نسل های 

بعد پشــتیبانی کنند. ســال قبل این موسســه توانســت 
80 بورســیه بــه ارزش میانگیــن 2000 دالر فراهم کند و 
به 54درصد دانشــجویان ســال دوم کمــک نماید. نکته 
جالــب توجه در FUND 1831 این اســت کــه تمام این 
کمک های مالی از خود دانشــجویان جذب می شود؛ در 
واقع دانشــجویانی که عالقه مند به سرنوشت دانشگاه در 
آینده هستند، می توانند با شرکت در این برنامه و اعطای 
کمک های خود، دانشجویان مستعد و توانمند را حمایت 
کنند و در سرنوشت دانشــگاه خود سهیم باشند. مقادیر 
این کمک ها دلخواه است اما در صورت تمایل، از 18.31 
دالر تا 250 دالر را می توان انتخاب کرد. کمک ها مستقیما 
از طریق اداره کمک های مالی به دانشــجویان متقاضی 

داده می شود.

در سال 2011 که اولین ســال جذب کمک ها بود، 2۷5 
دانشــجو مشارکت کردند. این تعداد در سال بعد، دو برابر 
شــد و 550 دانشجو شــرکت کردند. طی ســه سال بعد، 
بیــش از 20 هزار دالر کمک نقدی شــد. همچنین نیمی 
از دانشــجویان 201۷ دانشــگاه بیــش از 45 هــزار دالر 

کمک کردند.
دانشگاه نیویورک قدمتی 18۷ ساله دارد. آلبرت گاالتین، 
وزیر خزانه داری آمریکا در ســال 1831 بود که قصد خود 
را مبنی بر ایجاد سیستمی آموزشی که همگان بتوانند از 
آن استفاده کنند اعالم کرد. تا آن زمان بیشتر دانشجویان 
آمریکایی تنها در آموزشگاه های ممتاز عضویت داشتند اما 
دانشگاه نیویورک بدون توجه به ملیت، نژاد و مذهب امکان 

تحصیل برای همه را فراهم کرد.

مرغ همسایه

روی خط 
خارج
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استوری اشتوری!
وزیــر علــوم: در شــرایط فعلــی 

تطبیــق  عــدم  نظیــر  نقدهایــی 
دانشــگاه ها با نیــاز جامعــه و عدم 
نیــاز فنــی و كارشناســی  تأمیــن 
كشــور از سوی دانشــگاه ها صورت 
می گیــرد كه متأســفانه ایــن نقدها 
بــا نگاهــی ســطحی توســط برخی 
اســاتید، دانشــگاهیان و مدیــران 
تكرار می شود/ 5 اسفند۹7، سایت 

وزارت علوم

z	 سالم شترنیوز! میخواستم از ایشون
صمیمانه تشــکر کنم. واقعا دیشب 
تا صبــح از این همه ســطحی نگری 

خوابم نبرد!

z	 وای خــدا مــردم از خنده! شــرایط
فعلــی؟! نیــاز جامعه؟ اشــک توی 
چشــام جمــع شــده! خدایــا ایــن 

خوشی ها رو از ما نگیر!

z	 تــا اونجایی که من می دونم االن نیاز
جامعه این هســت که ما گرسنه ایم. 
بهتــره رشــته های تغذیه رو بیشــتر 

جدی بگیرند!

z	 بــه نظرم باید ســلطان نقدهای عدم
تطبیــق دانشــگاه ها با نیــاز جامعه 

زودتر دستگیر و معرفی بشه.

z	 ببخشــید شــما فیلترشــکن خوب
ندارید؟ سایت شون باز نمیشه!

z	 اســامی ایــن مفســدین رو اعــالم
کنیــد تا مــردم بدونند. آخــه چقدر 

سطحی نگری؟ دیگه خسته شدیم!

وزیــر علوم در دیدار بــا وزیر آموزش 
و فرهنگ جمهــوری قبرس بر لزوم 
تقویــت همكاری هــای تحقیقاتــی 
و رفت وآمد اســاتید و دانشــجویان 
به خصــوص  تحصیــل  حــال  در 
دانشجویان مقطع دكترا، تاكید كرد/ 

4 اسفند۹7، سایت وزارت علوم

z	 اوه اوه! می دونید مهم ترین صادرات
قبرس چیه؟ کمی نگران شدم!

z	 وای چــه دیدار مهمی. باور کنید من
تــا حاال فکــر می کردم قبــرس فقط 
تورهای نوروزی 6 شب و ۷ روز داره!

z	 می شــه از ایشون بپرســید چطوری
می شــه فقط »رفت« داشــته باشیم 

بدون »آمد«؟

z	 امکانــش هســت ســوال کنیــد که
چطوری می شه پناهنده شد؟

z	 خدا رحم کنه! تقویت همکاری ها با
قبرس! یعنــی دقیقا چه بالیی قراره 

سر مردم قبرس بیاد؟

z	 ببخشــید شــما می دونید کــه وزیر
گردشــگری قبرس کی با مــا دیدار 
می کنــه؟ فکــر کنم خیلــی مفیدتر 

باشه.

شریف در سال 2040
5 اسفند

کانــون خفت گیران شــریف بــا ارائه 
آثــاری از رشــادت های اعضای خود 
در بیست سال پیش، نمایشگاهی را 
در داخل ســاختمان ابن سینا برگزار 
کرده است. جلیل جیگردار، دبیر این کانون با اعالم این 
خبر گفت: بیســت ســال پیش ما در دانشگاه جایگاهی 
نداشــتیم و بــا اعضای ما بــا بی احترامی رفتار می شــد. 
حتــی در دوره ای گفتند ما مســئول ناامنی در طرشــت 
هســتیم. اما به تدریج دانشــجویان به ما اعتماد کردند و 
امروز یکی از ستون های شریف هستیم. او با نشان دادن 
یک تیــزی نیم متری به خبرنگار ما گفت این ابزاری بوده 
که خســرو خفت کن، بیست سال پیش توانسته بود با آن 
دانشجویان خوابگاه طرشت 3 را تهدید کند، اما این روزها 
ما با طراحی یک اپ می توانیم موقعیت دانشجو در اطراف 
دانشــگاه را ببینیم و اشــیاء قیمتی او را مشاهده کنیم. 

وی افزود متاسفانه کل دارایی دانشجوها این روزها فقط 
یک دســت لباس است و شــرایط اقتصادی موجب شده 
خیلــی از خفت گیر های ما برای دانشــگاه های آمیرکا و 

کانادا اپالی کنند.

6 اسفند
بازارچه لباس های زنانه به مناسبت روز »هم شیره« در ضلع 
شمال شرقی دانشگاه از امروز آغاز به کار کرد. هفته پیش 
هم یک بازارچه به مناسبت روز عروس در جنوب دانشگاه 
برگزار شده بود. مسئول این بازارچه گفت این رویداد تا روز 
دختر و بعد از آن تا هفته بزرگداشت مادرشوهر برپا خواهد 
بود و در آن همه نوع البسه برای خانم ها به فروش می رسد. 
وی هدف از برپایی این گونه نمایشگاه ها را اهمیت دادن 
به مسائل زنان در جامعه عنوان کرد و گفت ما برای احقاق 
حقوق زنان در جامعه راهی طوالنی در پیش داریم و اینکه 
تقویم ما 2۷ روز را به زنان اختصاص داده، نشــان دهنده 

نقش بــارز زنان در امور اقتصادی و کشــورداری اســت.

۸ اسفند
مدیر آموزش دانشگاه اعالم کرد کلیه کالس ها تا روز 10 
اســفند حتما دایر خواهد بود و از دانشــجویان خواست 
برای ســفر به شهرســتان خــود پیش از ایــن تاریخ اقدام 
نکنند. وی که در جمع عده ای از ســال باالیی ها ســخن 
می گفت، همچنین تاریخ شــروع کالس ها پس از عید را 
نیمه دوم اردیبهشت اعالم کرد و گفت: جیره نان خشک 
دانشجویانی که غیبت شان موجه نباشد، قطع خواهد شد. 
با توجه به گران بودن بلیت اتوبوس، عده ای از دانشجویان 
باید پیاده به شــهر خود بروند که ممکن اســت هفته ها به 
طول بینجامد. اداره حمایت از قحطی زدگان شریف )رفاه 
سابق( اعالم کرده که ممکن است وامی برای خرید کفش 

برای این عده از دانشجویان تصویب نماید. 
* علیرضا مختار

شیخ بزول *

ای گرانمایه مادر/ جان فدای صفای شما باد/ با شما از َسر و َزر چه گویم/ هستی من فدای شما باد!/  با شما، صحبت از »من« خطا رفت/ من که باشم؟ بقای شما باد!
)فریدون مشیری(

شترنیوز

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به صاحب زیباترین واژه دنیا؛ به فرشتگانی زمینی که 
به حق بهشت هم برای زیرپایشان کم است، به تمام لحظه هایی که ما بچه های نمک نشناس 
چینی نازک دل هایشــان را تــرک انداخته ولی بازهم دعای خیرشــان بدرقــه راه و برکت 
زندگی مان بوده، به مادرانی که ریحانه وجودشــان عطر و رنگ خانه هاســت. این شــماره 

تقدیم می شــود به مادرانی که فقط برای بچه های خودشان مادری نکرده و همه بچه های 
این سرزمین را مثل فرزندشان دانسته اند، دست نوازش و چتر حمایتشان برای هر کودکی 
که غم بر چهره اش نشسته، مأوایی بوده آرام و مادرانه، به مادران عماد هایی که نشان مان 

دادند زندگی هنوز هم در تار و پود این شهر جاری است.

سال هاســت  #استاد_شــریف_ما   :0۹11****6۸۸
ایمیل هاشو unread گذاشته سر فرصت بخونه. 

  می دونی مســئول آیتم »اســتاد شــریف ما« 
چقدر زور زد اینو بدم بهــش ولی ندادم؟! چرا؟ چون ما 

اینجا امین مشتری هستیم!
۸27****0۹20: 129430هزار تومان!

120میلیونشــو می فهمــم، 9میلیونــش در هالــه ای از 
ابهامه، اون30هزارتومنشو اصال نمی فهمم. شما چیکار 

می کنید واقعا؟
  اون 30 هــزار تومن رو مــی دن به من كه جواب 

شما رو بدم. لذا تا می تونید ازش استفاده كنید!
۸27****0۹20: سالم

بخش پیامك روزنامه از خیلی بخشای دیگش جذاب تره!
چه وضعشه؟! نکنه پیامك ها هم نویسنده دارن؟!

  خیلی حال كردم كه همچین زیر پوستی گفتی 
تنها قســمت جــذاب روزنامه اون قســمتیه كه خودمون 
نمی نویســیم. یه ســر بیا دفتــر روزنامه دنبال جانشــین 

می گردم!

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

سروان: جناب سرهنگ این 
نقطه هم با رشادت همکاران 

انتظامی پاکسازی شد.
سرهنگ: مگر اینجا برج 

فناوری و نوآوری شریف نیست؟ 
چرا برج فناوری را پاکسازی 

کردید؟
سروان: خیر قربان. مقر 

خفت گیران بود، البته خالی از 
نوآوری هم نبود.

عکس و 

مکث

نیش شتر

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  801

    1397 مـاه  بهمن   30 سه شنبـه 

صفحه آخر

شرح 
هجران


