
بوی بهبود ز اوضاع جهان »بشنویم«
»ملک دینــار« نــام دارد. اهل یکــی از دور افتاده ترین 

سپهر حجازی

روستاهای ایران است؛ »باهوکالت«. روستایی که اکثر 
کودکانــش کفــش و لباس نداشــتند و راه رســیدن به 
مدرسه شان از وسط رودخانه ای می گذشت که پل درست 
و حســابی روی آن نبود. »ملک دینار« شاید حتی سواد 
خواندن و نوشتن نداشت ولی از نخستین جمالتش می شد به هوش باالی او 
و احترامی که برای طبیعت قائل بود پی برد. به خودم اجازه ندادم بپرسم سواد 
خواندن و نوشــتن دارد یا نه! ولی اگر معیار ما برای سواد، علوم تجربی ای که 

یاد می گیریم باشد، بسیار باسواد بود و تجربیات خوبی داشت. 
شروع داستان او این چنین است که چند سال پیش، خشکسالی های پیاپی 

باعث می شود رودخانه فصلی که تمساح های گاندو در آن زندگی می کردند، 
رو به خشکی برود. گاندو های بیچاره از گرسنگی در حال مرگ بوده اند. او که 
خطر انقراض تمساح ها را حس کرده بود، با هزینه شخصی اش برای آنها غذا 
می خرد. حتی در یک اقدام فداکارانه چند نخل باغش را برای حفظ آب رودخانه 
می خشکاند و نهایتا گاندوها را نجات می دهد. او چندین سال به این کار مشغول 
بوده تا اینکه بعد ها دو گردشــگر جوان که از این روستا دیدن می کنند متوجه 
داستانش می شوند و به او پیشنهاد می دهند خانه شخصی اش را به اقامت گاه 
بوم گردی تبدیل کند. اکنون او »بوم گردی شجره« را اداره می کند و به معرفی 

تمساح های گاندو و فرهنگ روستای خود می پردازد.
یووال هراری در کتاب »انسان خردمند« وجه تمایز انسان را با سایر گونه های 

جانوری، قدرت تخیل و توانایی ســاخت افســانه می داند؛ افسانه هایی مثل 
ملیــت، حقوق قضایی، دیــن و... که به ما اجازه می دهند گروه هایی بســیار 
بزرگ تر از سایر گونه ها بسازیم. مثال این امکان را می دهند که دو مسیحی بدون 
هیچ شــناختی از یکدیگر در جنگ های صلیبی کنار هم بجنگند یا دو وکیل 
برای تصویب قانونی با هم همکاری کنند. اینگونه انسان تبدیل به قوی ترین 
گونه روی کره زمین شد. داستان افرادی مثل ملک دینار، باوری در ذهن من 
و همسفرانم ایجاد کرد. باور به اینکه می توان بدون چشم داشت، برای تبدیل 
جهان به جهانی بهتر تالش کرد. نگران نتیجه عملکرد افراد به صورت تک تک 
نباشــیم. قدرت چند میلیون انسان را تصور کنید که با هم برای بهبود محیط 

پیرامونشان تالش می کنند.

سه شـنبه  14  اسفند  مـاه 1397     سال هفدهم      دوره جدید     شماره  805

سرمقاله

 روایتی خواندنی از 
سیستان و بلوچستان  گردی گروه کوه

فر، رنگ 
و فرهنگ

4و 5

6 مصدق و ایده های ناتمام
گفت وگو با مهدی غنی به مناسبت 14 اسفندماه

3 نیمه اول بدون گل
جلسه هیأت رئیسه دانشگاه و شورای صنفی حول موضوع امنیت

7 هنر بهتر است یا صنعت؟!
در مقایسه  جشنواره های َکن و اسکار

نام
یک

یا ن
  پو

د:
جل

س 
عک



نخستین »مدرسه ادبیات، انسان، شهر« به کار خود پایان داد 

بازگشت به سنت
z	 در شــماره اول نشــریه بوطیقــا

در ســرمقاله به اهمیــت مطالعه 
ادبــی پرداخته شــده و مخاطب 
را بــه تفکر و پژوهــش در ادبیات 
فارســی دعوت می کند، هرچند 

ســرمقاله می توانســت مرتبط تر به 
مقاالت در نشــریه باشد. در یکی از 
مقاالت به مناســبت تولد هوشــنگ 
ابتهاج به بررســی آثار و زندگی نامه 
وی پرداختــه شــده کــه جلــوه ای 
ویــژه به نشــریه داده اســت. میان 
مقاالت گوناگون ادبی یک دل نوشته 
 زیبــا خســتگی را از تــن مخاطــب 

بیرون می برد.

z	 ایــن شــماره از نشــریه مجــال بــه
ابعــاد مختلــف  در  عدالت طلبــی 
آموزشــی  و  مدنــی  و  اقتصــادی 
پرداختــه بود. ارتبــاط برقرار کردن 
میان عدالــت در حــوزه اقتصادی 
و تغییر سیاســت و سیاســت مدارها 
و بررســی موردی انتخابــات دولت 
نهــم از نــکات قابــل ارزنــده ایــن 
شماره به شــمار می رفت. همچنین 
بررســی دیدگاه رالــز درباره عدالت 
همبستگی بیشتر نشریه را به همراه 
داشت. عدالت طلبی در میان قشر 
دانشــجو نیز در این شماره بررسی 
شــده بود کــه انفعــال انجمن های 
اسالمی را از جمله عوامل آن معرفی 

می کرد.

z	 موضوع اصلی این شــماره نشــریه
داد بررسی فســاد بود که با توجه به 
فراگیر بودن آن در کشــور، انتخاب 
هوشــمندانه ای بــه نظر می رســد. 
بررسی ارتباط احزاب و رسانه و فساد 
از موضوعات کمتر پرداخته شده ای 
بود که بــه نوعی هســته اصلی این 
شــماره را تشــکیل مــی داد. نکته 
مثبت و همیشگی نشریه داد بررسی 
موضوعات محیط زیستی و فلسفی 
و هنری در کنار موضوعات سیاسی 
و اقتصادی اســت که این نشــریه را 

متمایز می کند.

بــا  »آقــای ســفیر: گفت و گــو  z	
محمدجواد ظریف ســفیر پیشــین 
ایــران در ســازمان ملــل متحــد« 
مصاحبــه محمدمهــدی راجــی بــا 
دکتر ظریف اســت که نشــر نی آن را 
سال 92 به چاپ رســاند. این کتاب 
سعی دارد زیر و بم  زندگی شخصی، 
سیاسی و فعالیت های این دیپلمات 
برجســته ایرانــی را بیــان کنــد و با 
توجه به قــرار گرفتن بر بســتر فراز و 
فرودهای سیاســت خارجــی ایران 
و بازخوانــی صادقانــه کامیابی ها و 
ناکامی های ظریف برای عالقه مندان 
روابط بین الملل و سیاست خارجی 

می تواند مفید باشد.

z	 :چرا کشورها شکســت می خورند«
سرچشــمه  های قدرت، فقر و غنای 
کشــور« از جمله کتاب های معروف 
در زمینه اقتصاد سیاســی است که 
برای خواننده غیرمتخصص نوشــته 
شــده. دارون عجم اوغلــو و جیمــز 
رابینســون، نویســندگان این کتاب 
که اســتادان اقتصاد دانشگاه های 
ام آی تی و هاروارد هســتند، ســعی 
دارند به این پرســش پاسخ دهند که 
چرا برخی کشــورها در حال رشــد و 
برخی درحال ســقوطند؟ انتشارات 
دنیــای اقتصــاد این کتاب را ســال 
1392 بــا ترجمه پویــا جبل عاملی 
 و محمدرضــا فرهادی پــور روانه بازار 

کرده است.

z	 دوران سخت« از جمله معروف ترین«
رمان هــای چارلز دیکنز، نویســنده 
انگلیســی قرن 19 اســت که نشــر 
به ســخن آن را بــا ترجمــه جلیــل 
شــاهری لنگــرودی ســال 1394 
چــاپ کرد. ایــن کتاب قصــد دارد 
زندگی اجتماعی مردم انگلستان را 
در هنگام انقالب صنعتی به تصویر 
بکشــد؛ زندگی عاری از احساس و 
معنا که انســان ها را فقط ابزار تولید 
می بینــد و می خواهد قوانین حاکم 
بر ماشــین ها را به عرصه ارتباط بین 

آدم ها نیز بیاورد.

وزیر و رفقا در شریف
شــنبه هفته بعد دانشــگاه میزبان پنجمین همایش ملی فضای 
مجــازی پــاک اســت. آذری جهرمــی، وزیــر جــوان ارتباطات، 
سیدابوالحســن فیروزآبادی، دبیر شــورای عالی فضای مجازی، 
ســعیدرضا عاملــی، دبیر شــورای عالی انقــالب فرهنگی، دکتر 
شریف خانی، استاد دانشکده برق و معاونت فضای مجازی صدا و 
سیما، جواد جاویدنیا، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور 
و مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی قرار 
است در این برنامه که از ساعت 14:30 تا 18 در سالن جابر برگزار 
می شــود، حضور داشته باشند و پیرامون موضوعاتی مثل صیانت 

و توســعه در فضای مجازی، کودک و نوجــوان در فضای مجازی و 
تولید و عرضه محتوا و خدمت در فضای مجازی پاک بحث و تبادل 
نظر کنند. شرکت هایی که محصوالت مرتبط با فضای مجازی تولید 
می کنند و به خصوص آنهایی که در منطقه نوآوری شریف استقرار 
دارند، می توانند در حاشــیه این همایش میز ارائه محصول داشته 
باشــند. خالصه هر نوع ارتباطی که با فضای مجازی دارید، باعث 
می شود که بحث ها و نتایج این همایش به زندگی شما گره بخورد و 
تأثیرش را دیر یا زود در زندگی روزمره خود ببینید. برای شــرکت در 
این همایش می توانید از طریق سامانه evand.com ثبت نام کنید.

بنشانید درخت تا هوا تازه شود...
گروه دوســت داران محیط زیست دانشــگاه با همکاری جمعیت 
داوطلبان سبز به مناسبت روز درختکاری فرصت کاشت نهال را برای 
شریفی ها فراهم کرده است. این برنامه در پارک جنگلی لویزان و از 
ســاعت 7 تا 13 روز جمعه 17 اسفند برگزار می شود. برای ثبت نام 
در این برنامه باید به ســامانه evand.com مراجعه کنید و در برنامه 
اردوی درخت کاری گروه دوست داران محیط زیست اسم بنویسید. 
اگر به آینده این شهر اهمیت می دهید و دوست دارید کمی از دود 
ماشــین های آن فرار کنید، این فرصت را از دســت ندهید و جای 
هرچیزی که احساس می کنید ارزشش را ندارد، بنشانید درخت.

طعم عید؛ دوهفته زودتر
اسفندماه که می شود، بساط نمایشگاه و غرفه عیدانه در دانشگاه 
حســابی گرم اســت. گروه فرهنگی خیریه فردای ســبز نیز مثل 
هرسال این هفته غرفه عیدانه خود را به نام هفت سین مهربانی برپا 
کرده؛ غرفه ای که در ضلع شمالی ساختمان سلف و شریف پالس 
قرار دارد و از شــنبه آغاز شده و تا چهارشــنبه ادامه دارد. در غرفه 
عیدانه بچه های فردای ســبز، از غذا و دسر و تنقالت و نوشیدنی 
تا پوشــاک و زیورآالت و بازی و ســرگرمی پیدا می شود. دیروز هم 
همکف ســاختمان شهیدرضایی برنامه اهدای خون از طرف این 

گروه برگزار شد که استقبال خوب دانشجوها را به همراه داشت.

هفته دوم »مدرسه ادبیات، 
روز  از  شــهر«  انســان، 
سه شــنبه هفته گذشــته با 
موضوع عقالنیت و زندگی آغاز شــد. در 
ارائه نخســت، محمدرضا ترکــی درباره 
اخالق و سعدی سخن گفت و با خواندن 
حکایت هایــی از گلســتان ســعدی، از 
فراموشــی ســنت ها و به کار نبستن آنها 
در زندگی روزمره گله کرد. ترکی با اشاره 
به باب »در سیرت پادشاهان« گلستان، 
عقیده داشت که اگر توصیه های استاد 
ســخن را در حکمرانی پیاده می کردیم، 
بــه وضعیت امروز دچار نبودیم. ســپس 
سید حسین شهرستانی که موضوع ارائه 
خود را خرد و فردوســی قرار داده بود، به 
بیان تفاوت خرد با دانش و علم پرداخت. 
شهرســتانی کــه در زمینه هــای علــوم 
اجتماعــی تحقیق و پژوهــش می کند، 
ایده دانشگاه را به چالش کشید و با اشاره 
بــه تفاوت مبنایــی بین نظامیــه بغداد، 
جندی شــاپور ایران و آکادمی یونان این 
نکتــه را بیان کرد که خرد در دانشــگاه و 
ساختارهای مرسوم ما به دست نمی آید و 
باید در جای دیگر آن را جست وجو کرد. 
او ســپس زال را در شــاهنامه نماد خرد 
دانست. زال در داستان های اساطیری 
پیر بــه دنیا می آید، چراکه خرد با مفهوم 
زمان فهمیده می شــود. شهرام پازوکی 
نیز به عنوان آخرین ســخنران سه شنبه 
به موضوع خــرد و مولــوی پرداخت و با 
آوردن مثال های زیــاد از ابیات مثنوی، 
ســعی کرد تقابل عقل و عرفان و کالم را 
در اندیشــه مولوی نشــان دهد و اعتقاد 
داشــت که مولوی در هریک از این ســه 
قلمرو می گنجد. به گفته پازوکی، مولوی 
عقل جزءگرا را رد می کند و عقل کل گرا 

را چراغ راه می داند.
روز دوم مدرســه که موضوعش انســان 
و ســاختن شــهر بود، با ارائــه جذاب و 

صمیمی امیری اســفندقه درباره بحث 
امیــد و ســعدی آغاز شــد. زبــان طنز و 
شیرین امیری با چاشنی ابیات سعدی، 
یکــی از جذاب تریــن ســخنرانی های 
مدرســه را به ارمغــان آورد. در پایان این 
ارائــه، حاضــران روی ســن رفتنــد و با 
امیری عکس یادگاری گرفتند. ســپس 
محمد رودگر در ارائه ای نســبتا معمولی 
به موضوع مهر و عطار پرداخت. در ادامه 
یوسفعلی میرشــکاک که برای خیلی از 
اهالی ادبیات چهره آشــنایی به شــمار 
می رود، در صحبت هایی آمیخته به طنز 
و در قالبی متفاوت موضوع حماســه در 
ادبیات و به ویژه شاهنامه و عاشورا را ارائه 
داد و با کنایه های انتقادی دست نوازشی 
بــر ســر ارکان مختلــف جامعه کشــید. 
آخرین ســخنران روز دوم شروین وکیلی 
بود که به موضوع حماســه و نسبت آن با 
هویت پرداخت و به این نکته اشــاره کرد 
که هر ملت با بازخوانی اســطوره هایش 
می تواند هویت خود را بازســازی کند و 
بی هویتــی کنونی جامعه مــا از زندگی 

بدون اسطوره نشأت می گیرد.
روز پایانی مدرســه به موضــوع ادبیات، 
دیــن، دنیا اختصــاص پیدا کــرده بود. 
ابتدا ابراهیــم اکبری به موضوع ادبیات 
و قرآن پرداخت، ســپس مصطفی تقوی 
در ارائــه ای فلســفی، پیرامــون ادبیات 
و تمــدن صحبــت کــرد و نســبتی بین 
مطالعات فلســفی خــود و مولوی برقرار 
نمــود. روح الله هــادی نیــز در آخرین 
سخنرانی روز پایانی مدرسه در سخنانی 
کلیشه ای امکان تأثیر ادبیات بر حرکت ها 
و جنبش های اجتماعی را بررسی نمود. 
همچنیــن در برنامــه اختتامیــه آقــای 
بهرمن، دانشجوی فلسفه علم دانشگاه 
با آوازی دلنشین شرکت کنندگان را بعد 
از پنج روز نفس کشیدن در فضای سنت 

ادبی ایران بدرقه کرد.
قرار اســت دکتر غالمحسین ابراهیمی 
دینانی و دکتر رضا داوری اردکانی نیز در 
اردیبهشت ماه به شریف بیایند و بچه های 
مدرســه ادبیات از حضور و صحبت های 

آنها بهره ببرند.

تازه های 
کتابخانه

خبر

نیما امینی

میز 
نشریات

گزارش
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بخش خبری



جلسه هیأت رئیسه دانشگاه و شورای صنفی حول موضوع امنیت

نیمه اول بدون گل

پدربیامرزها و 
پدرنیامرزها

باز هم خدا پــدر قبلی ها را بیامرزد. 
چرا ایــن تعبیــر این قــدر پرکاربرد 
اســت؟ انگار آدم هــا از مدیــر گرفته تا 
دوســتان و خویشــان، دیروزی هاشان 
برای ما دلچسب ترند. سیاست مدارها را 
تا هستند ناسزا و سزا دشنام می دهیم، 
اما همین که یکی دو سالی از رفتنشان 
گذشت، دلمان برای خوبی هاشان تنگ 
می شود. حاال وقت آن است که به جان 
اینها که هستند، غر بزنیم و به جان آنها 

که رفتند، دعا کنیم. اما چرا؟
انگار با اینکه خیلی اهل فراموش کردن 
بدی ها نیســتیم اما خوبی ها بیشتر در 
یادمــان می ماند. اگر این طور نیســت 
چــرا آنهایی را یاد می کنیــم که تا دیروز 
در چشــم ما جز سیاهی نبودند. اقبال 
عمومی به مرحوم هاشــمی را در 84 و 
92 ببینید. انتخابات 84 و حتی 88 به 
رقابت و تقابل یک جریان سیاسی با او 
بدل شد و سپس همان جریان هاشمی 
در قامــت منجــی شــرایط اقتصادی 
سیاســی ظهــور کــرد. شــاید بگویید 
چرخش میــان احــزاب و جریان های 
سیاســی هــر کشــوری در انتخابــات 
مختلف طبیعی است. اما می توانید این 
پدیده را تنها با گردش قدرت و محبوبیت 
میان احــزاب تبیین کنیــد؟ رجوع به 
اشخاص گذشته و افسوس برای روزهای 
از دست رفته گردش نخبگانی نیست. 

راستش را بخواهیم چهره های سیاسی 
موجوداتــی  مســئولیت،  از  بیــرون 
دوست داشتنی  هستند. تصاویر آرمانی 
خلق می کنند و با من و شما در کاستی ها 
هم نوا می شوند. اما این حضور در قدرت 
و مصدر تصمیم است که ادعاها را محک 
می زند و از آنجا که اوضاع بکام نیست، 
نارضایتی از آنها که هستند بروز می کند. 
سختی های دیروز شــیرین می نمایند 
و فیل مــان یاد هندوســتان گذشــته را 
می کنــد که بــاز هم هــزاران رحمت بر 
روزهای رفته. مدیران و رجال سیاســی 
گذشته البته حرف خوب کم نمی زنند. 
بنا هم نیســت هرچه گفتند بگوییم در 
زمان خــودت چنین و چنان بــود. اما 
دل بســتن به خاطرات محو گذشــته و 
حرف های داغ امروز پشیمانی دیگری را 
در پی دارد که تنها ناامیدی را دوچندان 
می کند. حرف های قشنگ زدن در کنار 
مسئولیت نداشتن، همیشه با خودش 
محبوبیــت همــراه دارد. از ایــن نظــر 
مردانی که رفته اند، فرق زیادی با دیگر 
سلبریتی ها ندارند. حاال اگر پستی هم 
داشته باشند که مسئولیتی متوجهش 
نباشــد، چه بهتر. برای پدرشان طلب 
آمرزش می کنند و این خدانشناس های 
حاضر را برای استفاده نکردن از ظرفیت 

عظیم ایشان می نوازند.

شــنبه، 11 اســفند ســاعت 21:45 دقیقه 
باالخــره چراغ هــای اتاق شــورای ریاســت 
خاموش شده و بیش از 10 دانشجو به همراه 
معــاون دانشــجویی و نماینده نهاد رهبری از ســاختمان 
ریاست خارج می شوند. جلسه درباره امنیت روحی و جانی 

دانشجویان در محله طرشت بود.
چند وقتی اســت که شــورای صنفی بســیار پیگیر تأمین 
امنیت دانشجویان در اطراف دانشگاه است. کارد ناامنی 
در طرشــت بــه قدری به اســتخوان نزدیک شــده اســت 
که چهارشــنبه گذشــته دانشــجویان ســه خوابگاه بزرگ 
طرشت3، طرشــت 2 و شهید احمدی روشن با پالکارد به 
حیاط دانشگاه آمدند و قریب به دو ساعت با شعارهایشان 
به وضعیت ترســناک محله های اطراف دانشگاه اعتراض 

کردند.
هر چند رئیس دانشــگاه و معاون دانشــجویی آن شب در 
میان معترضان حاضر نشــدند، امــا نتایج آن اعتراض ها و 
پویش 2400 امضایی #امنیت_نداریم، جلسه فوق العاده 
هیأت رئیسه دانشگاه با اعضای شورای صنفی در روز شنبه 
بود. این جلسه به مدت سه ساعت در اتاق شورای ساختمان 
ریاست برگزار شد. در این جلسه از اعضای هیأت رئیسه دکتر 
حســینی )معاون فرهنگی(، حاج آقا طباطبایی )نماینده 
نهاد رهبــری(، دکتر فاطمی زاده )معاون دانشــجویی( و 
دکتر فاطمــی )معــاون اداری و مالی( حضور داشــتند و 
رئیس دانشگاه به زعم دانشجویان غایب بزرگ اتاق شورای 

دانشگاه بود.

چه کردیم؟
دکتــر فاطمــی زاده ابتدا گزارشــی از اقدامات دانشــگاه 
دربــاره امنیت ارائــه داد. او از جلســات متعددی که برای 
این موضوع به همراه حراست دانشگاه با نیروی انتظامی 
گذاشته شــده گفت و به نتایج آن اشاره کرد. یکی از نتایج 
آن قول تجهیز محله به یک کانکس سیار بوده است. یکی 
دیگر از خروجی های مهم تعامل با نیروی انتظامی، جلسه 
با فاتب )فرماندهی انتظامی تهران بزرگ( بوده است که قرار 
شد از جانب آنها برنامه ای منظم برای آموزش دانشجویان 
برگزار شــود. فاطمی زاده از دانشجویان خواهش کرد که 
در تبلیغ این برنامه های آموزشــی و تشویق دانشجویان به 

حضور در آنها کمک کنند.
همچنین 10 پلیس به منطقه اضافه شده اند و دو رزمایش 
برگزار شــده اســت. منطقه اطراف دانشــگاه نیز در زمره 
مناطق »قرمز« فاتب قرار گرفت و حساسیت پلیس نسبت 

به آن افزایش یافته است. 

آیا سرویس راه حل کامل است؟
یکی از مسائل فرعی مطرح شده در جلسه که از طرف دبیر 
شورای صنفی بسیار مورد تأکید قرار گرفت، خرید 10 َون 
توسط دانشــگاه بود تا رفت وآمد دانشــجویان از 13 مبدأ 
)خوابگاه ها و ایستگاه های مترو و میدان آزادی( را در طول 
روز بر عهده بگیرند. بر اســاس تخمین او هزینه خریداری 

این نــاوگان حمل و نقل یک میلیارد و 600 میلیون تومان 
خواهــد بود کــه در برابر بودجه تغذیه عدد بســیار پایینی 
اســت. تأکید محب زاده بر سرویس آنقدر زیاد بود که بارها 
اعضای هیأت رئیسه موضوع اصلی را امنیت مطرح کردند 
و نه سرویس. پس از آن هیأت رئیسه دائم از طرح سرویس 

ایرادهای منطقی و قانونی گرفت.
یکی از اصلی  ترین ایرادهای وارد بر سرویس از طرف دکتر 
فاطمــی، مرد بودجه و قانون دانشــگاه بــود. او می گفت 
که اصال دانشــگاه چنین اجازه ای نــدارد که برای حمل و 
نقل هزینه کند. یکی از دانشــجویان مطرح کرد که چطور 
می توان سردر میلیاردی ساخت یا مثال چرا کارگاه مکانیک 
برای مدتی تعطیل نمی شــود تا هزینــه اضطراری امنیت 
تأمین شود؟ فاطمی در پاسخ گفت: مقدار و ردیف بودجه 
هر چیزی در دانشــگاه مشــخص اســت و اگر مکانیک را 
تعطیل کنیم بر اساس قانون حق نداریم منابع آن را خرج 
کار دیگری بکنیم. به گفته او امروز هم وضعیت بودجه آنقدر 
نامناســب است که دانشــگاه به زحمت دارد غذای سلف 
را تأمیــن می کند و از درآمدهــای اختصاصی هزینه برای 
ایــن منظور خرج می کند. معاون اداری و مالی دانشــگاه 
صراحتا گفت بــا توجه به بودجه 97 و 98 دانشــگاه هیچ 
 "Full Support" تعهدی برای تأمین هزینه های سرویس
نمی تواند بدهد. همچنین فاطمی زاده اعالم کرد بابت هر 
نوبت رفت و برگشت سرویس به خوابگاه، دانشگاه 70 هزار 

تومان هزینه می کند!
نقــد دیگری که هم دکتر حســینی و هــم دکتر فاطمی به 
طرح ســرویس وارد می کردند این بــود که چطور می توان 
دانشــجویان را در اســتفاده از ســرویس تفکیک و برخی 
را مســتثنی کرد؟ ضمن اینکه پوشــش 11هزار دانشجو 
غیرممکن است و خود این ســرویس ها بر ترافیک منطقه 
اثر سوء می گذارند. دانشجویان در پاسخ گفتند که مگر هر 

روز 11 هزار دانشجو به دانشگاه تردد می کنند؟ کل سلف 
دانشــجویی روزانه حدود پنج هزار ناهــار می دهد و تعداد 
تقریبی افراد حاضر در دانشــگاه بســیار کمتر از 11 هزار 
دانشجوست. دانشجویان مســأله جذب خّیر برای تأمین 
هزینه سرویس را پیشنهاد دادند که دکتر فاطمی زاده معتقد 

بود این راه حلی مقطعی است.

ساعات فرسایشی جلسه
بحث بر ســر سرویس باعث شد موضوع امنیت تا حدی به 
حاشیه برود. حدود ساعت 21 بود که دیالوگ محب زاده و 
فاطمی آنقدر طوالنی شد و دو طرف نتوانستند یکدیگر را 
قانع کنند که محب زاده ناگهان سمت میکروفون آمد و گفت 
بر او مسجل شده است که دانشگاه عزمی برای حل موضوع 
ندارد و در حالی که فاطمی در حال صحبت بود، جلسه را 
ترک کرد. دقایقی بعد دکتر فاطمی، دکتر حسینی و علی 
لطفی )نایب دبیر شــورا( نیز جلسه را به خاطر دیر شدن با 

خداحافظی از حضار ترک کردند.
در ادامه هم چند بار دانشــجویان و هیأت رئیسه از جا بلند 
شــدند تا جلسه را پایان دهند اما بحث ادامه پیدا می کرد. 
پس از خروج محب زاده اعضای شورا بیشتر به مسأله امنیت 
پرداختند و سرویس را یک راه مؤثر برای امنیت خاطر اعالم 
کردنــد؛ نه راه حل اصلی و کامل. وحید دانش بخشــی از 
راه حل هــای گوناگــون درباره افزایــش امنیت مثل فعال 
کردن دوچرخه های دانشگاه، افزایش روشنایی در برخی 
گذرگاه ها و... را مطرح کرد که مورد اســتقبال مســئوالن 
حاضر قرار گرفت. در پایان قرار شــد شــورا مجموعه ای از 
راه حل ها را به هیأت رئیســه ارائه دهد تا مورد بررسی قرار 
گیرد. دانشجویان نیز اصرار داشتند بررسی پیشنهادهای 
دانشــجویان با حضور خودشــان انجام شــود تا حق دفاع 

داشته باشند.

گزارش

آیا طوفان صنفی امنیت را خواهد بلعید؟
از شــنبه تا دیروز اتفاقات زیادی با موضوع خود شــورای 
صنفی منتشــر شــد که نشــان از یک اختــالف داخلی 
عمیق داشــت. فردای جلسه طوالنی شــورای صنفی با 
هیأت رئیسه، ناگهان حسین محب زاده طی نامه ای با مهر 
شورای صنفی و امضای خودش، از سمت دبیری استعفا 
داد. او دلیل این اســتعفا را محافظه کاری اعضای شــورا 
اعالم کرد. این نامه ناگهان در توییتر و گروه تلگرامی پویش 
»امنیت نداریم« گرد و خاک کرد و دانشجویان را در موضع 
پرســش از اعضای شــورا قرار داد. شورای صنفی باالخره 
یکشنبه شب طی بیانیه ای به این سؤاالت پاسخ داد و اعالم 
کرد طی یک جلسه شورای مرکزی از محب زاده بابت برخی 

اقدامات »خوداتکای«اش توضیح خواسته است. سپس 
برکناری وی به رأی گذاشته شده که نتیجه اش 3 موافق، 
3 مخالــف و یک نفر غایب بوده. در آن جلســه محب  زاده 
برکنار نشــد اما در گروه تلگرامی این موضوع پیگیری شد 
و با 4 رأی موافق، 2 رأی ممتنع و یک رأی مخالف، ظاهرا 
تصمیم شــورا در فضای مجازی  این طور مقرر می شود که 
محب زاده برکنار شود. با این حساب از نظر شورای مرکزی 
اصال محب زاده در جلسه با هیأت رئیسه دبیر شورای مرکز 
نبوده است که استعفا داده باشد. حال چرا محب زاده در 
جلسه حضور داشته است؟ جواب این است که رأی گیری 
در تلگرام اصال رسمیت قانونی ندارد. حتی اگر فرض کنیم 

که او دیگر دبیر شورای مرکز نبوده، هنوز دبیر صنفی برق 
است.  دوشنبه صبح )دیروز( محب زاده جوابیه ای به بیانیه 
شورا نوشت و مدعی شد شــیوه نامه شورای صنفی اصال 
امکانی جهت استیضاح دبیر شورا پیش بینی نکرده و فقط 

استعفای دبیر است که موضوعیت دارد.
حال دانشجویان مانده اند با دو ســؤال اصلی: آیا ترکیب 
باقیمانده از شورا مطابق ادعای محب زاده محافظه کارند؟ 
آیــا حرکت محــب زاده به نفع دانشــجویان بوده اســت یا 
موضوع امنیت را به حاشیه برده؟ اگر آنها محافظه کارند، 
مصــداق ایــن محافظــه کاری و کوتاه آمــدن از حقــوق 

دانشجویان در این ماه ها چه بوده  است؟

مرتضی یاری

حرف 
زیادی

ذره بین
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بخش خبری



روز اول؛ اتوبوس و جاده و کویر مرکزی ایران
در روز اول سفر حدود 1500 کیلومتر را در یک شبانه روز 
کامل طــی کردیم تا از تهران به زاهدان برســیم. از دل 
اســتان های قم، اصفهان، یزد و کرمان گذشــتیم. سر 
راهمان بــه پهنه عظیمی از پاره تنمان، از بیابان هایش 
گرفته تا کرکس و شــیرکوهش ســالم دادیم تا باالخره 
انتظار به ســر آمد و به سیســتان  و بلوچســتان، زادگاه 
رستم دستان و خاســتگاه اکثر داستان های شاهنامه 
رسیدیم. یک شــبانه روز در اتوبوس بودن بسیار سخت 
اســت ولی در جمع خودمانی و دانشجویی ما، با بازی 
کردن و راه افتادن بحث های گوناگون، زمان با سرعت 

بیشتری می گذرد.

روز دوم؛ بازدید از بازار سنتی و مسجد بزرگ مکی
روز دوم خودمــان را با گشــت وگذاری در بازار ســنتی 
زاهــدان شــروع  می کنیــم؛ بــازاری بــزرگ، شــلوغ و 
پرجنب وجوش که شــور زندگــی در آن جریــان دارد. 
قیمت ها مناســب اســت و ما نیز راحت تر از تهران پول 
خرج می کنیم. با گشاده دســتی خریــد می کنیم تا به 
زندگی مردم محلی و رونق کسب  و کارشان کمکی کرده 
باشیم. پس از خرید، به مسجد زیبای »مکی« می رویم 
تــا از آن دیدن کنیم و با مولوی عبدالحمید نیز دیداری 
داشته باشــیم. راهنمای زاهدانِی خون گرم از معماری 

مســجد و همین طور آیین ها و مراســم مختلفی که هر 
ساله در آن برپا می شود، می گوید و ما را تحت  تاثیر قرار 
می دهد. حتی ناهار هم نخورده است و از صبح یکسره 
مشــغول راهنمایی بازدیدکنندگان بوده. ما را با خود به 
باالی پشت بام مسجد می برد. هنگامه نماز عصر است. 
صدای اذان در بلندی هــا می پیچد. جمعیت نمازگزار 
وارد مســجد می شــوند. همه لباس هــای بلوچی رنگ 
روشن پوشــیده اند. به پشــت بام که می رسیم، ناگهان 
چشــم مان به مناره های بلند و گنبدهــای درهم تنیده 
پلکانی می افتد. مقهور ســبک معماری بیرونی مسجد 
می شــویم. در زاهدانیم اما گویی به قونیه آمده ایم. هوا 
دلچســب است و آسمان نقشــی بی نظیر می زند با ابر. 
خورشید نیز بیکار ننشسته و از پس گل دسته ها نقش و 
نگار آسمان را نورآرایی می کند. همه چیز کنار هم چیده 
شده برای غوطه ور شــدن در فضایی روحانی و رفتن تا 

اوج معنویت و دلدادگی. 
پای صحبت با محلی ها می نشــینیم. مسئوالن مسجد 
از ما به گرمــی میزبانی می کنند. از آمادگی گروه برای 
کمک بــه جریانــات علمی-آموزشــی منطقه ســخن 
می گوییم. از اعتبار علمی دانشــگاه شــریف مطلع اند 

و قرار می شــود برای همکاری هــای فرهنگی با هم در 
ارتباط باشیم. 

بیش از این فرصت ماندن نداریم. بالفاصله به سمت کوه 
تفتان و روستای تمندان حرکت می کنیم. شب را در خانه  
زیبای یکی از دوستان روستایی مان می گذرانیم. از ما به 
گرمی میزبانی می کنند. با توجه به امکانات محدودشان 
همه چیز را برایمان مهیا کرده اند؛ در این حد محدود که 
کل آبشــان یک تانکر کوچک بود و تمام آن را در اختیار 
ما گذاشــتند. پس از شب نشینی کوتاهی، چند عکس 
یادگاری می گیریــم، کوله های صعود را می چینیم و به 

خواب می رویم.

روز سوم؛ کوه تفتان و کوهنوردی
ســاعت 4 صبــح از خواب برمی خیزیم و به ســمت قله 
تفتان به راه می افتیم. به ابتدای مسیر کوهپیمایی که 
می رسیم، متوجه می شویم که چند تیم دیگر نیز قصد 
صعود به تفتان دارند. هوا سرد است و راه طوالنی، عزم 
ما اما جدی است. بی توجه به این دشواری ها و غرق در 
زیبایی کوه ها، راه را ادامه می دهیم. در راه کوهنوردان 
بیشــتری می بینیم. باالخره خورشــید از پس کوه باال 
می آیــد و آفتابش را بر ما می تاباند. حدود ســاعت 10 
صبح به پناهگاه تفتان می رسیم، اینجا مأوای شیفتگان 
کوهســتان و عاشــقان تفتان اســت. پس از استراحت 
کوتاهی مسیر را به ســمت قله ادامه می دهیم. متوجه 
می شویم تخمین ما درباره تعداد تیم های صعودکننده 
اشتباه بوده است. بیش از 1000 کوهنورد از پناهگاه 
تا قله به صف شده اند؛ عده ای قله را صعود کرده در راه 
بازگشتند، عده بیشتری اما مثل ما در تکاپوی صعودند. 
تیم های بــزرگ و کوچک از همه نقاط کشــور آمده اند 
تا صعودشــان به تفتان را جشــن بگیرنــد. در میانه راه 
با تیم هایی از خراســان، آذربایجــان، تهران و اصفهان 
برخورد می کنیم. کمی از ظهر گذشــته اســت. به قله 
نزدیک شــده ایم. شــدت باد بیشتر و بیشــتر می شود 
به هر حال تفتان اســت و باد هــای معروفش. با نزدیک 
شــدن به دهانه آتشفشــانی قله، دود گوگــرد را کم کم 
حس می کنیــم. اعضای تیم با رشــادت تمام گام های 
آخر را هم برمی دارند. ســاعت 14 روز شنبه 20 بهمن 
ماه 97 است. شــریفی ها اکنون بر روی بام بلوچستان 
ایســتاده اند. در موجی از بــاد و هیاهویی از دود. چند 
عکس یادگاری می گیریم. گرد یکدیگر حلقه می زنیم و 

سرود »ای ایران« را می خوانیم. بیش از این مجال ماندن 
نیست. بالفاصله به سمت پایین حرکت می کنیم و شب 

را دوباره در روستا می مانیم.

روز چهارم؛ سالم دریا
صبح زود به سمت چابهار حرکت می کنیم. چند ساعتی 
راه داریــم تــا چابهار و از ایســت بازرســی های متعدد 
می شود حدس زد که جاده ناامن است. البته حدس که 
نه، یقین! زیرا پلیس به ما گفت حتی اگر کسی در جاده 
وسط پرید و خواست متوقفتان کند، از رویش رد شوید. 
در راه چین خوردگی هــای زیبــا و متنوعــی می بینیم. 
کوه هایی تیز، شکســته و کم ارتفاع کــه با ترکیب رنگی 
متنــوع و با زیبایی خاصی در کنار هم چیده شــده اند. 
هفته پیــش بارندگی خوبــی در منطقه شــده و آب در 
زمین های پســت البه الی ایــن چین خوردگی ها جمع 
شده اســت. در نخلستان های روســتاهای کنار جاده 
نیز آب جریان دارد. بلوچ ها امیدوارند پس از چند سال 
خشکســالی، باران خوب امسال سرسبزی به بار آورد و 
کشــاورزی رونق گیرد. از ایرانشــهر نیز عبور می کنیم. 
رفته رفته ارتفاع کاهش می یابد و از ســردی هوا کاسته 
می شــود. دیگر از کوه ها خبری نیســت و دشــت های 

اســتپی جای آنها را می گیرد. با نزدیک شدن به چابهار 
هوا شرجی شــده و کولرهای اتوبوس روشن می شود. 
حوالی ظهر به چابهار می رســیم. شــاید تصور اکثر ما 
از چابهار، شــهری کامال مدرن بود ولی با شهری کامال 
بومی و سنتی مواجه شدیم. بافت سنتی شهر، فرهنگ 
ناب خــود را حفظ کرده و کمتر دســت مایه تغییر بوده 
است. شهر فضایی ســاده، دوست داشتنی و دلنشین 
دارد. در سطح شهر قدم می زنیم و با مردم بلوچ ارتباط 
می گیریم. تقریبا همه شــهر لباس بلوچی پوشیده اند. 
به همین دلیل گردشگران از بلوچ ها متمایزند. خودمان 
را با غذاهای محلی و میوه جات چابهار ســیر می کنیم. 
به ســمت ســاحل چابهار حرکت می کنیم. شب هنگام 
است و دریای عمان مواج. آرام آرام بر روی ماسه ها پیش 
می رویم. چند نفری هستند در تیم ما که تا به حال دریای 
جنوب را ندیده و کامال به وجد آمده اند. در شب باشکوه 
و کمی ترسناک است؛ موج هایی که به ساحل صخره ای 
می کوبنــد و آب را چندین متر به هــوا پرتاب می کنند. 
پــای در آب فرو می نهیم و دل به دریا می زنیم. کمی آن 
طرف تر از ســاحل، نوایی اهورایی ما را به ســمت خود 
می کشد. جمعیت به دور دو پیرمرد بلوچی حلقه زده اند. 
سازهایی کهنه و محلی اما خوش صدا در دست دارند. 
آن قــدر محلی که ما حتی اســم آنها را نمی دانســتیم. 
هــر دو می نوازند و یکــی از آنها به زیبایــی می خواند. 
ســخاوتمندانه، هنر نابشــان را به ما می بخشند، دیگر 
بهتر از این نمی شود؛ ســاحل چابهار و موسیقی زنده  
بلوچی، کنســرتی در زیر نور ماه، به رنــگ آب و آیینه، 

کنسرتی اصیل، به اصالت بلوچ.

روز پنجم؛ دریای پر برکت و فواره ِگلی
صبح زود به راه می افتیم. بــه منطقه ای با طبیعت بکر 
می رســیم. آب باران درختچه ها را تا نیمــه در برگرفته 
و منطقه ای بســیار زیبا و تاالبی شــکل بــه وجود آورده 
اســت. به صنایع لنج ســازی منطقه می رســیم و از آن 
دیدن می کنیم، صنایعی که کامال به صورت خصوصی 
و بــدون هیچ کمکــی از ســوی دولت پــا گرفته اند. به 
اسکله ماهیگیران رفته و ســوار بر لنج های ماهیگیری 
می شویم. گپ وگفت را با ماهیگیران، ملوانان و کارگران 
در داخل لنج ادامه می دهیم. از نزدیک با ســختی ها و 
زیبایی های سبک زندگی شــان آشنا می شویم. دو ماه 
دور از خانه و کاشــانه خود دل به اقیانوس می زنند و به 

گزارش

بامداد روز پنجشنبه 18 بهمن ماه سال 97 است. به اتفاق 30 نفر از شریفی ها و در قالب برنامه گروه کوه، مقابل در اصلی دانشگاه جمع شده ایم. با قلبی لبریز 
از عشق به میهن و کوه های سر به فلک کشیده اش آماده  سفر هستیم، به امید آنکه گوشه ناب دیگری از ایران عزیزمان را از نزدیک لمس کنیم، با مردمانش خو 
بگیریم و با طبیعتش در هم آمیزیم. مقصد، جنوب شرق کشور است، عزم بلوچستاِن جان کرده ایم، سودای گام نهادن بر تفتان و چابهار را در دل پرورانده ایم.

گزارشی از سفر 9 روزه بچه های گروه به سیستان و بلوچستان 
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پرونده

روز دوم؛ بازدید از بازار سنتی و مسجد بزرگ مکی

روز ششم؛ غروبی دلنشین و بارانی حیرت آور 

روز هفتم؛ از شریف تا اقیانوس هند و دلفین هایش یا حتی مریخ!



ماهیگیری می روند. ســرانجام با اندوخته ای 50 تا 100 
تنی به بندر باز می گردند. در انبار منجمدکننده را برایمان 
باز می کننــد. از دیدن حجم زیادی ماهی  بزرگ و کوچک 
روی یکدیگر شگفت زده می شویم. ناخدا با گشاده رویی از 
فنون سکان داری برایمان می گوید و سیستم های کنترلی 
و ارتباطی لنج را به ما نشان می دهد. از لنج پیاده می شویم 

و به سمت ِگل افشان راه می افتیم. 
به باالی تپه که می رســیم. در عین شــگفتی جوشــش و 
فوران ِگل را به نظاره می ایســتیم. به سمت ُکنارک حرکت 
می کنیــم. در میــان راه در جایی به اســم »َتنگ« توقف 
می کنیــم. دو جــوان بلوچــی را بــه اتوبوس مــان دعوت 
می کنیــم. ســرگرم گفت وگــو می شــویم و با هــم عجین 
می شــویم. شــب را در اردوگاه بوم گردی ُکنارک روبه روی 
ســاحل می گذرانیم. بار دیگر مهمان نوازی مردمان بلوچ 
ما را تحت تأثیر قرار می دهد و ما را به شام مهمان می کنند.

روز ششم؛ غروبی دلنشین و بارانی حیرت آور 
صبح به بازدید از ُکنــارک و بازارهای محلی اش می رویم. 
برای ناهار غذاهای خوشمزه محلی »کرایی« و »بریانی« 
را امتحــان می کنیم. غروب را در کنار ســاحل به تماشــا 
می نشــینیم. شب کنار ســاحل آتش روشــن می کنیم و 
ماهی هایــی را که از چابهار خریده ایــم، کباب می کنیم. 
پس از خوردن شام، دریای مواج و رعد و برق خبر از طوفان 
می دهد. در چشــم برهم زدنی از شدت باد و باران سیالب 
به راه می افتد. به زحمت وسایل مان را جمع می کنیم. به 
خودمان که می آییم، می بینیم سراپا خیس شده  ایم. مات 
و مبهوت زیبایی، ســرعت عمل و خشم طبیعت شده ایم و 

کامال خیس به اتوبوس پناه می بریم.

روز هفتم؛ از شریف تا اقیانوس هند و دلفین هایش 
یا حتی مریخ!

خط ساحلی را به سمت شرق ادامه می دهیم. از کوه های 
زیبای مریخی دیدن می کنیم؛ کوه هایی به شدت عجیب 
و ناآشــنا برای ما کوهنوردان. تا جنوب شــرقی ترین نقطه 
وطن، یعنی »خلیــج گواتر« پیش می رویم. در بندر گواتر 
ســوار بر قایــق می شــویم. دلفین های دوست داشــتنی 
را از نزدیــک می بینیــم و صدای شــور و غوغــا قایق ها را 

فرامی گیرد. در میان جنگل حرا توقف می کنیم. ریشه های 
معلق در آب درختــان حرا ما را محو خود می کند. یکی از 
قایقران ها آواز بلوچی زیبایی ســرمی دهد. گروه مسحور 
شده از این همه زیبایی به سکوتی عمیق فرو می رود. شب 
به چابهار برمی گردیــم و کتاب هایی را که از تهران با خود 

آورده ایم، به مدرسه ای در چابهار اهدا می کنیم.

روز هشتم؛ تمساح های گاندو و کودکان بادبادک باز
صبح هنگام به ســمت باهوکالت حرکت می کنیم. »َمِلک 
َشــَجره« خود به اســتقبال ما می آید. او ســهم بزرگی در 
حفــظ فرهنگ و منابع طبیعی باهوکالت داشــته و نقش 
مهمــی در منطقه ایفــا می کند. وارد اتوبوس می شــود و 
توضیحاتی در مورد منطقه به ما می دهد. با ماشــین های 
محلــی ما را به خانه بوم گردی خــود می برد. خانه ای زیبا 
که پر اســت از المان های فرهنگی بلوچ. از صنایع دستی 
باهوکالت خرید می کنیم و چند عکس یادگاری با محلی ها 
می گیریم. ملک شــجره در مورد سختی های محافظت از 
»گاندوهــا« می گوید و مــا را به دیدن تمســاح  پوزه کوتاه 

تشــویق می کند. به کنــار رودخانه باهــوکالت می رویم و 
باالخره موفق می شــویم یکی از گاندوها را در فاصله  20-
30 متــری ببینیم. بیش از 2/5 متر طول دارد. شــکوه و 
هیبتــش را از نزدیــک حس می کنیم. در بازگشــت ملک 
شــجره ما را به باغ کنار خانه خود می برد. درختان زیبای 
انبه را به ما نشــان می دهد و برای ما مقــداری گیاه آلوورا 
می چیند. با اهالی باهــوکالت خداحافظی می کنیم و به 
سمت قصرقند حرکت می کنیم. در قصرقند صنایع دستی 
و خرمــای محلی می خریم. از قنات طویل قصرقند دیدن 
می کنیم. عجله می کنیم تا غروب را از بام شهر تماشا کنیم. 
به بام که می رســیم، تازه می فهمیم چرا قصرقند را عروس 
بلوچستان می نامند. از اینجا نمای شهر فوق العاده است؛ 
حلقه ای از کوه های بلند، دشتی سرسبز و آباد را محاصره 
کرده اند. شهر و روستاهای اطرافش مملو از نخلستان های 
بلند هستند. کوهی با قله ای زیبا و استوانه ای شکل به نام 
»ُچک ُچک« از دور عشوه گری می کند. کودکان بلوچ در 
این بلندی بادبادک هایشان را به باد می دهند. دل های ما 
نیز به دنبال بادبادک ها به باد می رود. بادبادک ها بســیار 
ســاده و با استفاده از کیسه پالســتیکی ساخته شده اند 
ولی به حدی بلند پرواز می کنند که دیدنشان بسیار سخت 
است. دیگر زمانی باقی نمانده. باید به تهران بازگردیم اما 
وداع با بلوچستان و عروِس افسون گرش سخت است. در 
حالی که اشک در چشمان مان جمع شده، سوار اتوبوس 
می شویم و از پنجره به نور سحرانگیزی که بر نخلستان ها 

می تابد، خیره می مانیم.

روز نهم؛ پایان سفر سحرآمیزمان
در راه بازگشــت به روزهای گذشــته ســفر فکر می کنیم؛ 
اینکه از شروع سفر در زاهدان تا پایان سفر در قصرقند بر 
ما چه گذشــت. در این مدت تنوع طبیعی در بلوچستان 
و فرهنــگ غنی مردمانــش عجیب ما را تحــت تأثیر قرار 
می داد. بی شــک دلتنگ بلوچســتان، طبیعت پاکش و 
مردمــان صاف و زاللش خواهیم شــد. پــاره ای از دلمان 
پیش بادبادک های کودکان قصرقندی جامانده و هنوز بر 
بام شهر پرواز می کند. بی گمان به بلوچستان باز خواهیم 
گشــت. دفعه  دیگر شاید سفر را از قصرقند آغاز کنیم و بر 

»ُچک ُچک« پای نهیم.

آدم ها »موزه« نیستند 
برای همه ما به عنوان گردشگر سوال 
شــده که از ســفر به یــک منطقه چه 
انتظاراتی داریــم. از جمله انتظارات 
و چیزهای جذاب یک منطقه جدید، 
مواجه شــدن با یک فرهنــگ نو و بکر 
اســت؛ فرهنگی که آشنایی با آن و دیدنش شاید به حدی 
جالب باشــد که انگیزه اصلی ســفرمان را شکل دهد. اما 
وظیفه  یک گردشــگر در قبال رفتن بــه یک منطقه جدید 
چیست؟ درباره طبیعت یک منطقه که واضح است؛ باید 
جــوری به طبیعتش برویــم که انگار هرگز کســی به آنجا 
نیامده اســت، یعنی نبایــد کوچک ترین اثری از خودمان 

روی طبیعت بگذاریم. ولی آیا می توانیم هیچ تاثیری روی 
فرهنگ آن منطقه هم نگذاریم؟ این فکر ذاتا نشدنی است 
زیرا صرف رفتن ما به این مناطق، حداقل در اقتصاد آنجا 
تاثیــر می گذارد. اقتصاد هم تاثیر مســتقیمی بر فرهنگ 
و مشــاغل دارد. برای مثال در منطقــه اطراف کوه تفتان 
در سیســتان و بلوچستان تعدادی از روستایی ها به شغل 
فصلی کوله بری برای کوهنوردان مشغولند. اصال برخی 
شــهرها و فرهنگ هایشــان حول محور گردشگری شکل 

گرفته است.
این نکته زمانی چالش انگیز می شود که یکی از انتظارات 
گردشــگران، بکر بــودن فرهنگ یک ناحیه باشــد. مثال 

انتظار دارند همه آدم هــای آن ناحیه، لباس های محلی 
بپوشند، غذای محلی بخورند و حتی موسیقی محلی شان 
را گوش دهند. از طرفی نمی توان انتظار داشت که مردم 
این مناطق همچون مــوزه زنده ای با لباس های متفاوت 
همواره آمــاده بازدید مــا بازدیدکنندگان باشــند. مردم 
هرجایــی حق انتخاب دارند تا در صورت تمایل، فرهنگ 
خــود را با مردم جاهــای دیگر تبادل کنند و ســبک های 
متفاوتی از زندگی را امتحان کنند. خالصه اینکه با ســفر 
به مناطق مختلف هردو طرف سود می کنند و از فرهنگ 
هم می توانند بهره ببرند و نکات مثبت فرهنگ هایشان را 

به اشتراک بگذارند.

یادداشت
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پرونده

در اوج عزت و ثروت 
مثل بلوچ

کنار رود آبی نشســته بودند 
که از دیدنش اشک حسرت 
بــه چشــمانمان بــود. زیــر 
آســمانی کــه آبی بودنــش 
خیره مــان می کــرد و هرچه 
چشــم می گرداندیــم، ذره ای دود و 
سیاهی نمی یافتیم. فرد فردشان مثل 
شاهزاده ها لباس هایی بی نهایت فاخر 
پوشیده بودند که چند برابر لباس های 
ما قیمت داشــتند. امــا می گفتند که 
لباس هــای شــما را دوســت داریــم. 
می گفتند دوســت داریــم لباس هایی 
شبیه شما بپوشیم. چه شد که آن همه 
رنگ را باختیم و دل به سیاهی دادیم؟ 
چه شــد که لبــاس شــاهزادگان پیش 
چشــممان رنگی نــدارد و ســیاهی را 
می پسندیم. همان لباسی که ارزش آن 
را دارد که کیلومتر ها سختی راه را برخود 

هموار کنیم و با دیدن آن تازه شویم.
در سرزمین بلوچستان هرچه می رفتیم 
دنیایی جدید بود؛ رنگ، نور، موسیقی، 

بافت، مردم.
مــردم، مــردم، مــردم. مردمانــی کــه 
مهمان نوازیشــان را هیچ جای دیگری 
ندیــده بودیــم و تصورش هــم برایمان 
سخت اســت. هرچه می رفتیم دنیایی 
جدید خودنمایی می کــرد. دنیایی که 

دیگر از آن ما نیست. 
و امــا آب. هیرمنــد و هامــون کــه در 
شــاهنامه می خواندیم و فّر و فرهنگ و 
کیایی که از آن زاده شده بود، با تغییرات 
اکوسیســتم تغییر کــرده و از بین رفته 
اســت؛ نبود آب یعنی نبود زندگی. آب 
اگر باشــد، بلوچ قدرتمند است، بلوچ 
ثروتمند اســت. این روزهــا صدای نیاز 
سیستان و بلوچستان را زیاد می شنویم 
و موج کمک رسانی ها به آن سرزمین در 
حال شــکل گیری اســت. در این حین 
اما باید مراقــب بود. تا فرهنگ  را از آنها 
نگیریم و نگذاریم از پوشیدن زیباترین 
لباس ها شــرمنده باشــند و از داشتن 

فرهنگ خود راضی نباشند. 
شــاید اگــر اعتماد بــه نفــس و جرأت 
و جسارتشــان را بــرای به خــرج دادن 
خالقیــت از آ نهــا نگیریــم خودشــان 
گنج های عظیم فرهنگــی را که دارند، 
دوبــاره احیا کنند و در نگاهشــان زیبا 
بیاید. نگذاریم که رنگ هایشــان پیش 
سیاهی ما رنگ ببازد. بلوچ قوی است، 
ثروتمند اســت، به تاریخ عظیمی تکیه 
زده و به هیچ وجه نیازمند کس دیگری 
نیســت. به چشم عزت و ســرفرازی به 
ایــن قوم عزیز نگاه کنیم تا بحران آب را 
پشت ســر بگذارد. به بهانه کمک های 
مقطعی اجازه ندهیم فرهنگی که ارزش 
آن بر هیچ کس پوشــیده نیست، پیش 

چشمشان عزتش را رنگ ببازد.

سارا کرمانی

یادداشت

سمن قزوینی

روز چهارم؛ سالم دریا

روز سوم؛ کوه تفتان و کوهنوردی

نام
یک
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ها:
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گفت وگو با مهدی غنی به مناسبت 14 اسفندماه - قسمت اول

مصدق و ایده های ناتمام

 محمد
مالنوری

گفت وگو

اسفند، ماه مصدق است. اگر همه ی ما به خاطر تعطیلی روز آخر اسفند، ملی شدن صنعت نفت را به خاطر بیاوریم، اما 14 اسفندماه نیز سالروز درگذشت دکتر 
محمد مصدق است و از این رو این ایام با نام مصدق گره خورده است. به همین مناسبت با مهدی غنی، پژوهشگر تاریخ گفت وگو کردیم تا با هم به کارنامه مصدق 
نگاهی بیاندازیم.  غنی ورودی ســال 49 مدرســه عالی بازرگانی اســت و در سال 52 به اتهام هواداری و عضویت در ســازمان مجاهدین خلق به ده سال زندان 
محکوم می شود که تا زمان پیروزی انقالب در زندان و به قول خودش دانشگاه سپری می کند. جذابیت گفتگو با مهدی غنی آنجاست که همدلی اش با محمد 
مصدق را پنهان نمی کند ولی صادقانه و مسئوالنه اشتباه و خطاهای مصدق را هم می پذیرد. در ادامه قسمت اول گفت وگوی روزنامه با مهدی غنی را بخوانید.

آقــای غنــی، بــرای شــروع خوب 
اســت که به بحــث انتخابــات در 
دوران مصــدق توجــه کنیــم. در 
ســال های بعــد از 1320، کشــور 
درگیر مســائل سیاســی متفاوتی 
اســت و بحثی برای گسترش حق 
رای و دموکراتیک تر شدن انتخابات 
وجود دارد، امــا مرحوم مصدق در 
ایــن قضیــه خیلــی ارتجاعی نظر 
می دهد و می گوید که حِق رای باید 
محدود شود و شهروندها باید سواد 
داشته باشند. اتفاقی که به حذف 
روستاییان منجر می شود. به نظر 
نمی آیــد مصدقــی کــه در ذهن ما 
ساخته شده و آدم خیلی دموکراتی 
است با واقعیت همخوان باشد. آیا 
مصدق این طور که شواهد تاریخی 
می گویند واقعا محافظه کار است؟

این الیحه انتخابات مربوط به دولت منصور 
است ولی با شروع کار دولت مصدق به جریان 
می افتد. یکی از بخش هایی که دکتر مصدق 
بعد از قطعی شــدن ملی شدن نفت مطرح 
کرد، مســأله زنان و شرکت زنان در انتخابات 
بود. منع شــرکت نســوان در انتخابات جزو 
قوانین دولت ها در دوره مشــروطه بود ولی 
مصدق این موضوع را به بحث گذاشت. در آن 
دوران خانم ها تشکل ها و انجمن های بانوان 
را تشــکیل داده بودند و در عرصه سیاسی و 
اجتماعی فعال شــده بودند. این انجمن ها 
پشت این مسأله قرار گرفتند و بحثی جدی 
را آغاز کردند. آقای شــایگان مســئول وقت 
کمیسیون انتخابات هم با مصدق هماهنگ 
بود و این مسأله  را مطرح کرد که اگر اکثریت 
با موضوع شــرکت زنان در انتخابات موافق 
باشند، دولت نیز با این مسأله موافق است. 
او با ایــن کار روزنــه ای نشــان داد که مردم 
بتوانند فعال شــوند. امــا از طرف روحانیت 
تالشی شروع شــد که آغاز آن از روحانیونی 
ماننــد آیت اللــه بهبهانــی بود که بــا دولت 
مخالفت داشتند و همان قضایایی که سال 
40 و 41 اتفاق افتاد، اینجا هم اتفاق افتاد. 
آیت الله کاشانی ابتدا با حِق رای موافق بود 
و حتی جایی هم گفته بود که شــرکت زنان 
در انتخابات منع شرعی ندارد، اما وقتی که 
هجمه روحانیون شــروع شــد، ایشان دیگر 
نظر قاطعی نمی داد. ایــن قضیه به مراجع 
هم کشیده شد. آیت الله بروجردی هم نظر 
صریحــی ندادند و گفتند که هر چه مخالف 
اســالم است نباید تصویب شــود که خیلی 
کلی بود. قضیه به مجلس کشیده شد و آقای 
موسوی ســخنرانی مفصلی کردند و نهایتا 

موضوع کنار گذاشته شد.
آن طور که در تاریخ آمده گویا مصدق 
خیلی با حق رای روســتایی ها هم 

موافق نبوده است؟
اگــر دوره رضاشــاه را که دولت اجــازه ورود 
وکیل غیر دولتی به مجلس را نمی داد، کنار 
بگذاریم، بعد از رضاشــاه که قدرت حکومت 
کم شــد، انتخابــات دســت فئودال ها بود، 
به خصوص در بخش غیر شــهری. تقریبا هر 

منطقــه ای وکیــل خود را داشــت. یعنی هر 
منطقه ای در دست هر فئودالی بود، نماینده 
مجلــس آن منطقه نیز در تیم آنها بود و مردم 
نقشی در انتخابات نداشتند. بخش مهمی از 
نمایندگان مجلس را به خصوص در مناطقی 
مانند جنوب، شرکت نفت انتخاب می کرد و در 
بقیه مناطق نیز دخالت می کرد تا نمایندگانی 
که انتخاب می شوند مشکلی برای نفت ایجاد 
نکنند. خود محمدرضا شاه در کتاب انقالب 
ســفید که سال 45 چاپ شد و بعدا تبدیل به 
کتاب درسی دبیرستان شد، در فصلی به نام 
اصالح قانون انتخابات می نویســد که بعد از 
رفتن پدرم هیچ گاه تا امروز )سال 41( در این 
بیست سال ما انتخابات آزاد مردمی نداشتیم. 
صبــح ســفارت روس و بعد از ظهر ســفارت 
انگلیس بــرای کاندیداها لیســت می آورد و 
سعی می کردند که همه این افراد وارد مجلس 
شــوند. مردمی هم که در مناطق روســتایی 
بودند، در خدمت مالکین بودند و هرچه آنها 
می گفتند انجام می دادند. در واقع برایشان 
رای می نوشتند. اینکه مصدق مسأله سواد را 
مطرح می کند، برای این است که کسی که 
رای در صندوق می اندازد، بداند چه نوشــته 
اســت. پس اینطور نبوده که چون بی سواد 
هستند، حِق رای ندارند، بلکه برای این است 
که در آن زمان این افراد خریداری می شدند. 
اما این دلیل، دلیل خوبی نیست و در همان 
زمــان نیز انتقادات زیادی به آن شــد که این 
شرطی که می گذارید مخالف قانون اساسی 
اســت. دلیلش این بود که در قانون اساسی 
گفته شده بود قانون مجلس نماینده قاطبه 
مملکت ایران است. استدالل هم این بود که 
آنها با این کار بخش اعظمی از مردم کشور را 
که بی سواد هستند از حقوقی مثل حق وکالت 
حذف می کنند و این مجلس، نماینده قاطبه 
نمی شود و تنها نماینده بخشی از ملت ایران 
خواهد بود. پیشنهادشــان هم این بود که به 
جای این کار باید مردم را باســواد کنید. این 
الیحه هیچ وقت به ســرانجام نرسید و ماند و 
کاری از پیش نرفت. به خصوص که مســائل 
ملی شدن و مســائل دیگر پیش آمد. مسأله 
رای زنان نیز مســکوت ماند و دولت خیلی بر 

آن پافشاری نکرد. 
دولت برای اصالح اقتصاد سیاسی 

زمین داری که مالکان را کنترل 
کند و برای عمومی شــدن 

آمــوزش چــه کارهایــی 
انجام داد؟

در آن زمــان تقریبا هفتاد درصد 
جمعیت ایران در روســتاها 

بودنــد و نزدیــک ســی 
شهرنشــین  درصــد 
بودنــد. بخش اعظم 
اقتصاد نیز روستایی 
بــود. برخالف حاال 
که خــود روســتاها 
ه  ف کننــد مصر
شــده اند می توان 
مایحتــاج  گفــت 
نیــز  را  شــهرها 

روســتاها تامیــن می کردنــد. تولیــد مواد 
کشاورزی و محصوالت دامی همه در روستاها 
انجام می شــد و کمتر از خارج از کشور وارد 

می شد.
مصدق برای روستاها کاری انجام داد که الزم 
اســت به آن توجه کنیم چون بعد از کودتا به 
آن بی توجهی شد. این کار تشکیل »شورای 
ده« بود. تا آن زمــان یک مالک و یک رعیت 
وجود داشــت. مالک همــه کاره بود و رعیت 
در واقــع نان خــور مالک بــود. کار می کرد و 
مالک ســهمی هم به او می داد و باز به شکل 
دیگری این ســهم را از او می گرفت. مصدق 
بــا اختیاراتی که از مجلــس گرفت، قانونی 
گذاشــت که در هر روستا یک شورا تشکیل 
شــود. پنج نفر عضو این شــورا باشــند. سه 
نفرشان جزو دهقانان باشند، یک نفر نماینده 
مالــکان و یک نفر کدخدا. قبــال کدخداها 
طرف مالک بودند چون اصل قدرت دســت 
مالکین بود ولی ترکیب شــورا طوری چیده 
شــده بود که حداقل ســه به دو به نفع زارع 
می شد. قانون این بود که مالکین باید بیست 
درصد از سودشــان را به این شــورا بدهند. 
بخشی از این بیســت درصد با تصویب این 
شــورا صرف عمران روســتا می شــود. مثال 
جاده سازی، ساخت حمام، آب آشامیدنی 
تصفیه و.... این کار هم به نفع دهقانان بود 
و هــم به نفع مالک چون بــه هر حال برای 
بــردن محصوالتش در جــاده خاکی 
مشکل داشت. مقدار کمی از آن هم 
به شــورای بخش فرستاده می شد 
برای کارهای بزرگ تر مانند ساخت 
بیمارستان و مدرسه که یک ده 
نمی توانست بسازد اما 
می توانست.  بخش 
ایــن قانــون چنــد 
نکته مهم داشت. 
اول اینکــه خــود 
بــاورش  رعیــت 
نمی شد که »آدم« 
است و حق دارد. 
ایــن افــراد برای 
خودشان احساس 

شخصیت کردند که ما هم حق داریم در مورد 
سرنوشــتمان تصمیم بگیریم و ما می توانیم 
وضعیت زندگی مان را بهبود دهیم. قبال یک 
روستایی به خودش اجازه نمی داد در مقابل 
مالک بایستد چون از هستی ساقط می شد. 
ولی اینجا این باور شکل گرفت و پشتوانه آن 
هم دولــت مرکزی بود. این نکته خیلی مهم 
بود، چون بعــدا که اصالحــات ارضی اجرا 
شد، دیدیم در خیلی جاها خود روستایی ها 
و دهقانــان و رعیت حاضر به پذیرش نبودند 
و خیلی جاها که زمین را گرفتند نتوانستند 
آن را اداره کننــد و بــه شــهر آمدنــد و کارگر 
یا دســتفروش شــدند، چــون خودباوری، 
آشــنایی و تجربه کافــی را نداشــتند. ولی 
بــا این کار شــورای ده، اوال روســتایی ها به 
آن خودبــاوری می رســیدند، ثانیــا در مورد 
سرنوشت روستایشان تصمیم می گرفتند و 
می دانستند تصمیمشــان تاثیرگذار است؛ 

سرمایه اش را هم مالک می پرداخت.
این قانون اجرایی هم شد؟

بله، اجرا هم شد. به کودتا که رسید تغییراتی 
کــرد. مثال به جای آن 5 نفر، ترکیب را عوض 
کردنــد و کم کم تعطیل شــد و بعــد تبدیل 
شــد به اصطالحات ارضی کــه معلوم نبود 
دقیقا چیســت. امــا به نظر می آید شــورای 
ده از اصالحــات ارضی خیلی بهتر بود. اگر 
خود روســتایی ها پــای کار بودنــد و به این 
بــاور می رســیدند، اداره امور خودشــان را 
در دســت می گرفتند و اینجا مالک می شد 
مثل شــهروند، نه مالک جــان و مال مردم. 
ویژگی دیگری که داشت این بود که امورات 
روستایی بدون تکیه بر بودجه عمومی صورت 
می گرفت. دیگر این دولــت نبود که باید در 
روستاها هزینه می کرد. از جیب خود مالک 
هزینه می شد و فشاری به دولت مرکزی - که 
با توجه به ملی شــدن دچار مشــکل شــده 

بود- نمی آمد. 
تــا قبــل از 30 تیــر چپ هــا همــه 
پایگاهــش،  می گفتنــد مصــدق 
پایگاه جمع محافظه کاری اســت. 
مصدق آزادی احزاب را به رسمیت 
می شــناخت ولی خیلــی از لحاظ 

قانونی مســأله را پیش نبرده بود و 
حزب تــوده همچنــان غیرقانونی 
بــود. با آنکــه حزب تــوده فعالیت 
رسمی می کرد از لحاظ قانونی منع 

داشت. این درست است؟
منــع فعالیت های حزب توده از ســال 28-
1327 شروع شد که ترور شاه در دانشگاه رقم 
خورد. ولی مصدق که آمد تقریبا همه احزاب 
را آزاد گذاشــت. اصال منعی برای تشــکیل 
حزب وجود نداشت. قانون این بود که برای 
راه انــدازی حزب نیــاز به تاییــد صالحیت 
و گرفتــن مجوز نیســت، فقط بایــد اطالع 
بدهنــد. همین کافی اســت. بــرای همین 
فعالیت ها در زمان مصدق بســیار آزاد شد، 
طوری که وقتی به نخست وزیری رسید، یک 
بخشنامه به شهربانی ابالغ کرد که هرکس به 
نخست وزیر و دولت توهین و انتقاد و اعتراض 
کند، هیچ کســی حق تعقیب و بازداشــت و 
این حرف ها را ندارد. اما اینطور هم نیســت 
که بگوییم حزب تــوده قانونی بود، چون به 
هر حال روحانیت هم مشکل داشت و اصال 
بخشــی از روحانیون مشکلشــان با مصدق 
همین بــود که در دوره مصــدق، توده ای ها 
داشــتند حاکم می شــدند و اصال کودتا هم 
با همین منطق شکل گرفت که اگر مصدق 
ســرنگون نشــود، کشــور ما می افتد دست 
کمونیست ها. لذا بخشی از روحانیون با این 
دید از کودتا حمایت کردند. کال محدودیتی 
برای احزاب وجود نداشت، تا وقتی که قانون 
را زیر پــا نگذارند و اعمالی مثل تــرور یا آزار 
مردم ازشــان ســر نزند. مثل فدائیان اسالم 
که آزاد بودند و هر کاری دلشان می خواست 
می کردند. منظورم این است که احزاب آزاد 
بودنــد، اما اگر خالف قانون رفتار می کردند 

باید با آنها برخورد می شد.
اما در مورد ترور رزم آرا برخوردی با 

فداییان صورت نگرفت!
چرا، دادگاه تشکیل شد...

ولــی متهمان همــه آزاد شــدند. 
درست است؟

)ادامه دارد...  بخش دوم این گفت وگو را در 
شماره 806 روزنامه خواهید خواند(

گفت وگو
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علیرضا 
جعفراسماعیلی

گزارش

 راز درون پرده 
ز رندان مست پرس

بــا  برگــزاری جلســات مختلــف 
موضوعات فلســفه، ادبیات و علوم 
اجتماعــی در کانون هــا و انجمن های 
مختلف دانشــگاه و انتشــار نشــریات 
مختلفی همچون نشریه داد که عموما 
حاوی مطالبی مرتبط با علوم انســانی 
است، نشان از فضای داغ این علوم در 
یکی از صنعتی ترین دانشگاه های کشور 
دارد. همین نکته است که گاهی منجر 
به مهاجرت دانش آموختگان مهندسی 
و علوم پایه به علوم انســانی می شــود. 
ممکن اســت این طور به نظر برسد که 
مقاصد اول این مهاجران، رشــته های 
مدیریت و اقتصاد است؛ رشته هایی که 
به نسبت دیگر رشته های علوم انسانی، 
به زعــم دانشــجویانش کاربردی ترند و 
آینده  شــغلی بهتــری در فضای داخل 
و خــارج کشــور دارند. با وجــود این از 
استقبال دانشجویان از دیگر رشته های 
علوم انســانی نمی توان چشم پوشید. 
چه می شــود کــه دانشــجویان یکی از 
بهترین دانشــگاه های صنعتی کشور 
پس از دوره کارشناســی به رشته هایی 
که مرتبه اجتماعی باالیی ندارند، روی 
می آورند؟ یکــی از دالیل آن را می توان 
افزایش آگاهی نسبت به رشته های علوم 
انسانی و اهمیت آنها دانست. باور عموم 
دانش آموزان و خانواده هایشــان بر این 
بوده و هست که رشته های علوم انسانی 
بیشــتر مــورد اســتقبال دانش آموزان 
ضعیــف قــرار می گیــرد؛ چراکــه این 
رشــته ها در سیســتم آموزشــی کشور 
دست پایین گرفته می شود. در حالی که 
در سال های اخیر، به دلیل فعالیت های 
جانبــی  دانشــجویان در زمینــه علوم 
انسانی و همچنین پاگرفتن دانشکده  
مدیریت و اقتصاد و گروه فلســفه  علم، 
شریف مجال مناسبی برای این شناخت 
بوده اســت. اما شــاید بهتر باشد دلیل 
این اســتقبال را در خود دانشــجویان 
جست. دانشــجوی مهندســی ای که 
تحلیل و بررسی را آموخته است، گره ها 
و مشکالت را شناســایی می کند و نیاز 
جامعه را به دانش آموختگان رشته هایی 
مثل جامعه شناســی و روان شناســی و 
علوم سیاسی بیشتر می بیند. همچنین 
یک دانشــجوی علوم پایــه می خواهد 
مدل هــا و الگوهــا را در حــل مســائل 
اجتماعی و انسانی به کار گیرد. به نظر 
می رســد این دانشــجویان درمی یابند 
کــه تاثیر این علوم در پیشــرفت جامعه 
عمیق تر و بنیادی تر از دیگر علوم است. 
ورود این افراد به عرصه  علوم انسانی را 
شاید بتوان قدمی در جهت گذر از عصر 
تعلیق و نشــانه   امید به اصالح وضعیت 
اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی در 

ایران دانست.

غزل شفیعی

شریفانه

جشــنواره های کن و اســکار از قدیمی ترین 
جشــنواره های ســینمایی جهان هستند و 
همواره نگاه سینمادوســتان را در سرتاســر 
جهان به خود خیره می کنند. مقایســه میان 
این دو جشنواره نزد مخاطب، پیش از هر چیز 
به سلیقه سینمایی او برمی گردد. اگر به صنعت سینمای 
هالیــوود عالقه مندید و از ســروصدای آن لذت می برید، 
قطعا به اسکار تمایل بیشتری دارید و اگر شیفته سینمای 
هنــری اروپا، آســیا، آفریقا و حتی ســینمای هنری خود 

هالیوود هستید کن جشنواره دل خواه شما خواهد بود.
سیاست ها و اهداف جشــنواره کن و اسکار اصوال قرابت 
چندانی با هم ندارند. جشنواره کن معموال فرصتی برای 
نمایش جهانی آثار کارگردانان مستقل جهان است. البته 
عــالوه بر آن، کارگردانان بزرگی مثــل وودی آلن و مارتین 
اسکورســیزی هم به نمایش فیلم هــای خود می پردازند؛ 
درحالی که اســکار بیشــتر از آنکه جشــنواره فیلم باشد، 
جشــنی در ســتایش بزرگی صنعــت ســینمای هالیوود 
است. امروزه، فارغ از سیاست های داخلی جشنواره ها، 
سیاســت های خارجی هم خواه ناخواه بــه جزئی از بدنه 
سینما تبدیل شده اند و جشنواره هایی مثل کن و اسکار هم 
در این زمینه مستثنی نیستند. مثال جشنواره کن در سال 
2004 بــه فیلم »Fahrenheit 911« نخل طال اهدا کرد؛ 
فیلمی مستند با نگاهی طنز به دوران ریاست بوش در آن 
سال ها که مشخصه های یک اثر سینمایی را ندارد و همین 
موضوع باعث اعتراض بسیاری به هیأت داوران در آن سال 
شــد. با این حال، به نظر می رســد جشنواره کن مقاومت 
بیشــتری نسبت به اسکار در قبال این گونه مسائل داشته 
است. اســکار در چند سال اخیر دســت به انتخاب های 
بحث انگیزی زده اســت. این انتخاب ها بسیاری را به این 
فکر واداشته که شــاید بهترین بودن معیار برنده شدن در 
اسکار نیست )برای مثال برنده شدن »Moonlight« را در 
نظر بگیرید؛ آن هم در ســالی که فیلم های بسیار بهتری 
در فهرســت نامزدها قرار داشت و بسیاری از این انتخاب 
متعجب شــدند(. نتیجه  این مســأله، افت شــدید تعداد 
بینندگان این برنامه پرمخاطب بوده است؛ تعداد بینندگان 

اســکار از حدود 45 میلیون در سال 2014 به کمتر از 30 
میلیون در دو سال اخیر رسیده است.

مســائل دیگری هم درباره انتخاب های اسکار وجود دارد 
که باعث بدبینی مخاطبان به این جشــنواره شده است؛ 
بــرای مثال دو ســال پیاپی هیــچ نامزد سیاه پوســتی در 
بیــن کاندیداها وجود نداشــت و یا آنکــه بعضی فیلم ها و 
شــخصیت هایی با موضوعات و ویژگی های خاص شانس 
باالتری برای کسب جایزه داشــته اند. در کنار این ها ُبعد 
هنری و کیفیت ســینمایی فیلم ها در اسکار سال به سال 
کمتــر مورد توجه قرار می گیــرد و جایش را به آثار پر زرق و 
برق می دهد. در نتیجه  همین روند اســت که امسال فیلم 
متوسطی مثل »Vice«، که از منتقدان نمره متوسط 6/5 
گرفت، نامزد بهترین فیلم ســال می شود. البته نمی توان 
گفــت از دید بینندگان، برنــدگان نخل طالی کن لزوما از 
برندگان مجســمه طالیی اســکار بهترند؛ چون در نهایت 
این به سلیقه مخاطب برمی گردد. به عالوه در بسیاری از 
ســال ها برندگان نخل طالی کن، برنده و یا نامزد اســکار 

بهتریــن فیلم هم شــده اند )مثل »اینــک آخرالزمان« اثر 
فرانســیس فورد کاپــوال یا »راننده تاکســی« اثــر مارتین 

اسکورسیزی(.
خالصه مطلب اینکه جشنواره اسکار و کن شیوه برگزاری 
متفاوتــی دارند؛ از نحوه برگــزاری گرفته تا زمان برگزاری 
)اسکار در پایان ســال و پس از نمایش تمام فیلم ها است 
ولی کن درســت برعکس است( و شــرایط آن. با این حال 
محور هر دو جشنواره، هنر سینما است و در آغاز راه خود 
مسیر نسبتا مشابهی را هم طی کرده اند. در این میان کن 
با گذشــت زمان مقاومت بیشــتری در برابر تغییر هدفش 
از خود نشــان داده و اسکار، به خصوص در سالیان اخیر، 
درگیر تصمیمات نه چندان هنری شده است؛ تصمیماتی 
که به وضوح برندگان را پیش بینی پذیرتر کرده و بینندگان 
را ناراضی تر. موضوعی که خودش را در آمار بینندگان این 

جشنواره آشکارا نشان داده است.

در مقایسه  جشنواره های َکن و اسکار

هنر بهتر است یا صنعت؟! 

یکی از بزرگان پارســایی را گفت: چه گویی در حِق فالن عابد که دیگران در حق او به طعنه سخن ها گفته اند؟ گفت: 
بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم. 

هر که را جامه پارسا بینی
پارسا دان و نیکمرد انگار 

ور ندانی که در نهادش چیست
محتسب را درون خانه چه کار؟ 

)گلستان سعدی، باب دوم، حکایت اول، تصحیح و توضیح غالم حسین یوسفی(

شاعر حاِل »خوِب« ما
در ســال هایی کــه جایــگاه شــعر از هــر دوره دیگری 
لرزان تر اســت، کمتر شــاعری پیدا می شــود که نه به 
چالــه پیچیده گویــی نخبه گرایانــه بیفتد و نــه به چاه 
ابتــذال. ســیدعلی صالحــی یکــی از ایــن شــاعران 
انگشت شــمار اســت که بیشتر شــعرهایش را می توان 
دریافت یا دست کم احساس کرد؛ بدون آنکه ماشین وار، 
احساســات سطحی ای را که صنعت عظیم فرهنگی در 
ما می سازد، تکرار کند. شعر صالحی و به ویژه نامه های 
او به »ری را« در ظاهر به فرد گرایش دارد اما در بیشــتر 
شــعرهایش، این فرد، بــه رنگ جامعه آمیخته  اســت: 
»حاِل همه ی ما خوب اســت/ اما تو باور نکن«. گاهی 
شــعرهای او بوی سیاســت و مبارزه هــم می دهد، اما 

مبارزه ای سرکوب شــده که تنها خشــمی فروخورده و 
رِد دردی از آن برجای مانده اســت: »داس ها در مزرعه 

می میرند/ پدران« 
در شــعر او، برخالف شعر بیشتِر شــاعران سپیدسرای 
امروز، موســیقی، حضوری پررنــگ دارد؛ حتی گاهی 
شــدت درگیری شــاعر بــا تناســب های آوایــی، معنا 
را هــم بــه حاشــیه می بــرد. و در آخــر آنکه، شــعر او، 
برخالف شــعرهای کمینه جوی امــروزی، تنها به یک 
لحظــه شــاعرانه محــدود نمی شــود و در نمونه هــای 
موفق خــود، جهــاِن شــعری ای را برمی ســازد که هر 
 کــدام از این لحظه های شــاعرانه، بار بخشــی از آن را 

بر دوش می کشند. 

دچار 
گرفتار و مبتال؛ دچار را امروز با این معانی می شناسیم. 
اما دچار، شکل دگرگون شده دوچهار است و اصل آن به 
معنای برخورد ناگهانی دو چشِم دو نفر و مجازا برخورد 
و رســیدن ناگهانی دو تن به یکدیگر بوده اســت. با این 
نگاه شاید حتی از خود شاعر هم بهتر بفهمیم که »دچار 

یعنی عاشق« به چه معناست. 

هاجر جوادی

هنر و ادبیات

آورده اند که...

صریر

واژه باز

سرمشق
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مرز علوم
در این درگه که َگه َگه ُکه َکه 

و َکه ُکه شود ناگه
مشو غّره به امروزت که از 

فردا ِنه ای آگه 

بر آن شدیم تا شعر باال را برایتان آنطور 
که شایسته است، تفسیر کنیم. شاعر 
می فرماید: »در این درگه که َگه َگه ُکه 
َکه و َکه ُکه شــود ناگه« که در ادامه به 
آن می پردازیم، به امروز خودت مغرور 
نشو ای انســان که نمی دانی فردا چه 

چیزی در انتظارت است. 
برای تفسیر مصرع اول الزم است که در 
ابتدا عبارت »درگه که َگه َگه ُکه َکه و َکه 
ُکه شود ناگه = محیط دایره « را اثبات 
کنیم. اگر بدون از دســت رفتن کلیت 
مسأله، از فعل »شود« صرف نظر کرده 
و ســپس از واژه »گه« فاکتور بگیریم، 
عبــارت به صــورت ) در +ِ  + 1 + 1 + ِ  +  
ِ + ِ  + ِ  + نــا ( در می آید. توجه شــود که 

معکوس -َ ، -ِ می شود. 
حــال اگر به جای »گه« معادل آن،پی  
را بگذاریم و اعداد را با هم جمع کنیم، 
عبارت به صورت خالصه π ) در + 2 + 4 
در ِ  + نــا ( در می آید. حال اگر به جای 
»-ِ«، معادل آن،E  یا همان اپســیلون 
را بگذاریم، ترم 4 در اپســیلون حذف 
شــده و عبــارت به صــورت )در + 2 + 
نــا ( در می آیــد. حال طبــق خاصیت 
جابه جایــی می توانیــم عبــارت را به 

صورت π )2+نادر( بنویسیم. 
حــال همان طور کــه همــه می دانیم 
  rareعبــارت »نــادر« معادل همــان
  rاســت که برای ســهولت آن را با نماد
 2πrنشان می دهیم و عبارت به صورت
درمی آید که همان محیط دایره است. 
پس شــعر بــه این صــورت درمی آید: 
»در ایــن محیط دایره« که مشــخصا 
منظــور دنیــای فانــی اســت، چراکه 
شاعر مســتقیما به ســطح کره زمین 
)دقت کنید کــه در آن زمان رابطه ای 
مناسب برای ســطح کره کشف نشده 
بود( اشاره کرده است، به امروز خودت 
مغرور نشــو چراکه از فردای خود خبر 

نداری.
از نکات جالب و قابل توجه این شــعر 
این اســت که به صورت تلویحی به از 
بین رفتن مرز بین علوم نیز اشاره دارد.
کاًل این روزها دوره نگاه بین رشــته ای 
اســت. اپــالی آن هــم خوب اســت. 
بزرگمهر حسین پور روزی به من گفت: 
»بــرای هنرمند بودن مهم نیســت که 
مهارت عملی داشته باشی یا نه؛ مهم 

نگاه توست. 
اگــر بتوانی به موضوعــات با زاویه ای 
متفــاوت بنگــری، در درون خــودت 
هنرمندی.« البته حســین پور به یک 
جمــع 100 نفــره در اختتامیــه جام 
عقیق گفــت، ولی خب مــن فهمیدم 
کــه منظورش خودم هســتم زیرا همه 
 در آن جمــع مهــارت عملی داشــتند 

جز من!

مصاحبه اختصاصی شترنیوز )این قسمت: دبیر شورای صنفی( 
»شورای صنفی چیز مهمی ست« از بیانات شیخ بزول در جمع هزاران شریفی

در هفته ای که گذشــت خبر جنجالی اســتعفای دبیر شورای صنفی موجب شد شیخ بزول 
برای یک مصاحبه شتری خود را سراسیمه به ایشان برساند و آخرین حرف ها را بشنود.

سالم دبیر سابق جان! شنیده ایم 
استعفا داده اید؟

خیر. اینها همه ش شایعه ســت. و شــایعه اســتعفا هم که 
می دونید توی این مملکت معموال درست از آب در میاد!

یعنی االن سرکار هستید یا نیستید؟
معموال نهاد شورای صنفی همیشه سرکار است و بنابراین 

هم بله و هم خیر!
شما ظاهرا با هیات رئیسه جلسه داشته اید سر 
مسأله امنیت دانشجوها. مگر احساس ناامنی 
می کنید؟ خب می توانید بیایید در ایوان سفارت 
شترنیوز در دانشگاه بست بنشینید تا مطالبات 

شما پیگیری شود.
مسأله این است که دانشگاه برای ساخت ماهواره و کشتی 
و فیل هوشمند برای هوا کردن، بودجه دارد ولی نمی تواند 
امنیت دانشجویی را که در این پروژه ها کار می کند تامین 
کند. این کمی خنده دار اســت. ما از دانشگاه خواستیم 

سرویس رفت وآمد ون برای دانشجوها بگذارد.
آیا به این فکر کرده اید که آن وقت پســر و دختر 
ممکن است توی ون کنار هم بنشینند! و زبانم 
الل! )در این لحظه، شیخ بزول، یک گاز شتری 
به نیش خود وارد می کند( بهتر است به فکر روز 

درختکاری در دانشگاه باشید!
در شوره زار، نمی توان درخت کاشت!

به هــر حال ایــن خیلی خوب اســت که شــما با 
هیات رئیسه جلسه داشته اید. من همیشه فکر 
می کردم شــورای صنفــی تصمیماتــش در حد 
افزایــش مقدار لپه موجود در قیمــه ناهار و مثال 
تصویب طرح مبارزه با افزایش جمعیت گربه های 
پشــت بلوک 3 خوابگاه طرشت است. این نشان 
می دهد شما خیلی قدرتمند هستید و دانشگاه 
به شــما اهمیت می دهد. شــنیدم حتی رئیس 

دانشگاه هم در جلسه شما حضور نداشته!

من به شــما توصیه می کنم زیاد با شورای صنفی شوخی 
نکنید. از نظر ما شــترنیوز، یک رسانه وابسته به جریانات 
خارجی دانشگاه است و کامال معلوم الحال است. مشکل 
شورای صنفی با دانشــگاه هم یک مسأله داخلی است و 

ما اجازه نمی دهیم رسانه های خارجی دخالت کنند.
)شــیخ بزول که دســتش رو شــده اســت برای 
منحرف کردن موضوع می پرســد( مشکل شما 

با اعضای شورا چیست؟
)در این لحظه کسی، بدون در زدن وارد می شود و با خشم 
نگاه می کند و می گوید(: آهای با شــمام! هر دو تون. یاال 
بزنید به چاک. از امروز من دبیر شــورای صنفی ام. پاشید 
جمــع کنید... با شــمام! نشــنیدید چــی گفتم؟دیگه م 

شیخ بزول *

دل رفت ز بر، چو رفت دلبر آری / دل از دلبر چگونه دل بردارد تا دل به برم هوای دلبر دارد / افسانة عشِق دلبر از بر دارد 
)فروغی بسطامی، دوره قاجار، رباعیات(

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به خانواده. به آن روزهایی که همه با هم غذا می خوریم، 
روی یکدیگر را می بوســیم، با هم صحبت می کنیــم و مهم تر از همه، به هم خوش بینیم و 
برای هم می میریم. تقدیم می شود به روزهایی که پدر و مادر و فرزندان به هم اعتماد دارند، 
نه آن روزهایی که فکر می کنند مانع یکدیگرند. تقدیم می شود به روزهایی که تفاوت های 

یکدیگر را درک می کنیم، نه آنکه با هم بر سر آنها دعوا کنیم. تقدیم می شود به دغدغه های 
مشــترک که همه مان را متحد می کند و وای بر روزی که با یک مشــاجره و دلخوری فرعی، 
تمرکزمان را بر مشکالت اصلی مان از دست می دهیم. این شماره از روزنامه تقدیم می شود 

به صنفی، دانشگاه، دانشجو و در یک کالم، خانواده.

106****0912: ســالم. صفحه اول روزنامه 11 اســفند، 
بدجوری رنگ میده و دست رو سیاه میکنه.

  ســالم. همین شــما برای صفحــه اول روزنامه 
هفت اسفند که رنگ نمی داد، پیامک دادی تشکر کنی؟

#مســئول_اس_ام_اس_روزنامه_  :0911****688
شریف_ما انقدر ســوژه کم آورده از بخشای دیگه ی روزنامه 

می دزده!
  بشــکنه این دست که نمک نداره. از این به بعد 
پیامک هات رو هم واســه همون مسئول استاد شریف ما 

بفرست ببین جوابت رو می ده یا نه!
091****0912: رفتــه بودیم ســالن جباری. هر طرف که 
می رفتیــم می گفتن بریــد اون ور االن تمریــن فالن تیمه . 

خیلی سخته عضو تیمی نباشی و بتونی یه ورزشی کنی اون 
جا. آخرشم بدمینتونی ها دلشون برامون سوخت و باهامون 

بازی کردن.
  با توجه به شــرایطی که داری ترســیم می کنی 
حس می کنم منظورت اینه که به عنوان توپ باهاتون بازی 

کردن وگرنه چیز دیگری محتمل نیست!

تقدیم می شود به ...

پیامک

 کیمیا علیون

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  

اینجا دیگه کجاست؟
نوشته خب؛ خوابگاه دانشجویان 

بین المللی.
خب چرا نمی رن همون 

طرشت و احمدی روشن؟ اونا 
مگه چشونه؟

اونا برای دانشجوی بی کیفیت 
داخلیه، دانشجوی باکیفیت خارجی 

که نمی تونه بره اونجا، تازه ممکنه 
خفت بشه که آبروریزی بین المللی 

داره برای دانشگاه.
پس حمایت از کاالی ایرانی 

چی می شه؟؟؟!!!

عکس و 

مکث

نیش شتر

اینجاها آفتابی نشید! 

وصله پینه

نیش اشتر نه از ره کین است / نوش داروی زخم دیرین است

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  805

    1397 مـاه  اسفند   14 سه شنبـه 

صفحه آخر

شرح 
هجران


