
با من حرف بزن
عصر عصر اطالعات است و سرعت. اما من گاهی یادم 

سارا  کرمانی

می رود و طبق عادت می روم سراغ اختراع چرخ آن هم از 
اول. یادم می رود که می شود از انبوه اطالعات و تجربیات 
دیگران اســتفاده کرد. یادم می رود که می شــود ســوار 
تجربیات دیگران شد و سریع تر به مقصد رسید. ماجرا از 
اینجا شروع می شود که مسأله ای هست که ناخودآگاه درگیرش هستم و با آن 
دســت و پنجه نرم می کنم، اما مسأله برای خودم روشن نیست. این در و آن در 
می زنم و همه اش ذهنم مشغول چیزی است که درست معلوم نیست چیست. 
می فهمم که یک چیزی سر جایش نیست اما نمی بینم چه چیزی و کجا. صدایی 
در درونم ناخودآگاه شروع می کند به ســرزنش کردن. آرام آرام نشاط و شادی 
الزم را هم ممکن اســت از دســت بدهم. اما در آن مواقع کافی است مسأله را 

بنویسم یا با صدای بلند برای خودم بگویمش یا اگر خیلی خوش شانس باشم 
رفیق شفیقی دم دستم باشد و گوشش از حرف های صدتا یک غازم پر نباشد 
و برای او بگویم. وقتی مسأله بیان شد دیگر جوابش آرام آرام به روش های مختلف 
به گوشم می رسد. روش هایی که هر کدام از دیگری عجیب ترند. تحلیل خبر 
یک جمله می گوید، پستی در اینستاگرام بخش دیگری را روشن می کند و خانم 
غریبه ای در مترو پای تلفن به دوستش آخرین قطعه  پازل را می گذارد سر جایش 
و تصویر را کامل می کند. وقتی از مسأله  مبهمی، فقط گرفته و ناراضی هستیم 
ولــی نمی دانیم دقیقا چــه انتظاری از خودمان داریم، بــا آزمون و خطا پیش 

می رویم و بعضا هزینه های زیادی هم می دهیم.
 فرقی نمی کند مشــکل مان این اســت که می خواهیم ســحرخیزتر شویم و 
به قرارهایمان به موقع برســیم یا اینکه کم کتاب می خوانیم و دوســت داریم 

بیشــتر بخوانیم یا اینکه بلد نیستیم احساســات مان را مدیریت کنیم و مدام 
سر بز نگاه ها رفتار هایی نشان می دهیم که خودمان را هم شوکه می کند. مهم 
نیست که نمی توانیم فضای شخصی خودمان را داشته باشیم و مدیریت کنیم 
یا برعکس نمی توانیم در جمع های شــلوغ خوب عمل کنیم. اگر چیزی را که 
از آن ناراحتیم خوب بیان کنیم، آن وقت می توانیم بهتر در موردش اطالعات 
جمع کنیم و حتا برویم و ببینیم مردمان دیگر جهان یا دوستان مان چه راه حلی 
در موقعیت های مشابه داشته اند. بهتر درباره اش جست وجو می کنیم و بهتر 
می پرسیم. اینطوری کلی سود می بریم! هم از چرخ هایی که دیگران اختراع 
کرده اند استفاده کرده ایم، هم بی دلیل خودمان را سرزنش نمی کنیم و عزت 
نفس خودمان را مدام تحقیر نمی کنیم و هم با ســرعت زیادی رشد می کنیم و 
بهتر می شویم. سال نو بر شما مبارک. در سال جدید با هم بیشتر حرف بزنیم.
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مسئول شریف زیبای من 3 انتخاب شد 

مرد پپیاده روی های بی پایان
z	 ،»شــماره بیست و هفتم »عطش

نشریه  جامعه  اسالمی منتشر شد. 
متن های کوتــاه بارزترین ویژگی 
شماره اخیر این نشریه است. این 
ویژگــی در عین حال که می تواند 

مفید باشد، در مقاالتی مانند تعارض 
منافــع باعث شــده حــق مطلب ادا 
نشود. سلطه  تفکر اقتصادی لیبرال 
به نوعــی  اقتصــادی،  در مقــاالت 
می توانــد نگاه این تشــکل به مقوله 
اقتصاد را نشان   دهد. وجود مقاالت 
ادبی در کنار مقاالت اقتصادی، رنگ 
و بوی دیگری به این شــماره  نشــریه 

داده  است.

z	 شــماره  اول نشــریه »حرکــت«، بــا
موضوع ورزشی منتشر شد. در ابتدا 
صفحه آرایــی و فهرســت طوالنی آن 
جلب توجه می کند. ســپس رسالت 
این نشریه با وجود رسانه های بزرگی 
مانند ورزش ســه و طرفــداری مورد 
ســوال قرار می گیرد. آیا این نشــریه 
می توانــد با ایــن رســانه های بزرگ 
رقابت کند؟ آیا می تواند مطلب جدید 
و متفاوت و مناسب با جامعه  هدفش 
ارائه دهد؟ آیا حجم زیاد مطالب این 
نشــریه کشــش الزم را بــرای جامعه  

هدف ایجاد می کند؟

z	 شماره  اول گاهنامه  مستقل فرهنگی
و اجتماعــی بخیــه بــاز بــه همراه 
ضمیمــه  طنز منتشــر شــد. وجود 
متن هایی جذاب در ابتدای نشریه، 
نویــد یک نشــریه  پختــه را می دهد 
به طوری که می تــوان از ضعف های 
صفحه آرایــی به خصوص در ضمیمه  
طنزش چشم پوشــی کــرد. مقاالت 
بــا موضوعــات متعــدد از ارتباط با 
صنعت، تا بررسی سنی و جنسیتی 
دانشکده  صنایع باعث جذب شدن 
مخاطــب می شــود. گاهنامه بودن 
این نشریه از طرفی می تواند کیفیت 
آن را حفــظ کند ولــی از طرف دیگر 
می توانــد نظــم و انســجام کار را از 

آنها بگیرد.

	z»شــرح شوق« ســعید حمیدیان، 
جامع ترین شرح غزلیات حافظ است؛ 
اثری ســترگ کــه وزنه ســنگینی در 
کارنامه پژوهشــی حمیدیان اســت 
و حــاال دیگــر او را بــا ایــن کتــاب به 
یاد می آورند. این کتــاب پنج جلدی 
حاصــل بیش از ســی ســال تدریس 
در  نویســنده  گفت وشــنودهای  و 
مورد خواجه شــیراز است. او در همه 
صفحات این کتاب می کوشد چهره ای 
منطقی از حافظ و غزلیات او ترســیم 
کند. شــرح شوق را نشر قطره منتشر 
کرده و هیچ حافظ پژوه و حافظ دوستی 

بی نیاز از مراجعه به آن نیست.

z	 رمان »آلــوت« از امیر خداوردی یک
شــاهکار نیســت، اما روایتی اســت 
به شدت جذاب و خواندنی؛ قصه یک 
تکفیری به نام فخرالدین که کودکی 
تاریکــی را از ســر گذرانــده و اکنون 
به عنوان یک پیشوای سلفی یارانش 
را بــرای انفجارهای انتحــاری آماده 
می کند. داستان فضایی مردانه دارد و 
نویسنده شخصیت ها را در مکان هایی 
جعلی پرورش می دهد. رمان »آلوت« 
پیشنهادی جدی است برای کسانی 
کــه بــه دنبــال فضاهایــی جدید در 
داستان امروز ایران هستند. این کتاب 

را انتشارات نگاه چاپ کرده است.

z	 مــا و جهــان اســاطیری«، حاصــل«
گفت وگوی هوشنگ گلشیری با مهرداد 
بهار است که انتشارات نیلوفر آن را چاپ 
کرده. »ملک مهرداد بهــار« آن طور که 
سزاوارش بود شناخته نشد و در سایه نام 
پدرش ملکالشعرای بهار، آثار او کمتر دیده 
و خوانده شد. مهرداد خوانشی دوباره از 
اســاطیر ایران در فضای دانشــگاهی 
به دست داد؛ خوانشی که کماکان زنده 
و منسجم است. اما در این کتاب، یکی 
از جریان ســازترین نویسندگان معاصر 
یعنی هوشنگ گلشــیری در مقابل او 
نشسته تا طی چندین روز مهرداد بهار 
از گذشته  سیاســی خود، اسطوره ها، 
سرزمین ایران، شاهنامه و ادبیات فارسی 

سخن بگوید. 

همه با هم به استقبال بهار
دیروز عصر، آمفی تئاتر مرکزی میزبان جشن عید نوروز بود؛ البته 
نه جشــنی عادی بلکه جشــنی که با همکاری و همفکری تمامی 
کانون های فرهنگی دانشگاه برگزار شده بود. اولین برنامه جشن، 
سخنرانی دکتر حسینی، معاون فرهنگی دانشگاه بود. سپس گروه 
موسیقی سنتی روی سن آمد و پس از اجرای چندین آهنگ محلی 
در نهایــت با اجــرای آهنگ »ای ایران« و تشــویق حاضران برنامه 
خود را به پایان رساندند. استقبال و همراهی بچه ها با اجرای گروه 
موسیقی جو سالن را حسابی شاد و مهیج کرد. قسمت بعدی جشن، 
شعرخوانی شــاعر طنزپرداز، آقای سعید بیابانکی بود. بیابانکی 

توانســت با شــعرهای کنایه آمیز و بعضا مثبت ۱۸ خود شوری در 
ســالن برپا کند! پس از آن، مسابقه سواالت سه جوابی انجام شد. 
مسابقه ای که علی رغم کلیشه ای بودن سواالتش، تا حدی توانست 
دانشجوها را با خود همراه کند. در نهایت آقای سیدمحمدحسین 
قاســمی با تشویق حضار به عنوان برنده اعالم شد و مجری اعالم 
کرد که به عنوان جایزه مسابقه مجوز تاسیس یک نشریه دیگر به وی 
اعطا خواهد شد! غیرمنتظره ترین قسمت جشن، مکان پذیرایی آن 
بود که با فاصله نسبتا زیادی از آمفی تئاتر، یعنی مقابل ساختمان 

ریاست دانشگاه قرار داشت.

درخت کاری از نوع عاشقانه
مدیریت پشتیبانی دانشگاه قصد دارد به مناسبت روز درخت کاری 
و هفته منابع طبیعی، امروز یک مراسم نمادین درخت کاری برگزار 
کنــد. این برنامه از ســاعت 9:30 صبح تــا ۱2 و در ضلع جنوبی 
ساختمان پشتیبانی - همان ضلع شمال دانشکده در حال ساخت 
هوافضا و پشت همان دیوار سبز )greenwall( - برقرار است، یعنی 
همین االن که روزنامه را می خوانید، می توانید سری هم به این برنامه 
بزنید. ابتکار جالب این برنامه دعوت از سه زوج دانشجوی شریفی 
است تا تجربه کاشت نهال را در زندگی مشترک شان ثبت کنند؛ باشد 

که زندگی شان مثل این نهال ها تا سال های سال سبز سبز بماند.

ناظران نشریات
مدیران مسئول نشریات فعال دانشگاه، فردا ساعت ۱3 تا ۱۵ در سالن 
کنفرانس ساختمان شهید رضائی دور هم جمع می شوند تا اعضاي 
کمیته نظارت بر نشــریات را انتخاب کنند. آقایان ولی زاده از نشریه 
باغ کاج، حقیقت جو از نشــریه حرکت، حاجی علی بیگی از نشــریه 
ترنج و خانم امینی از نشریه شورای صنفی کاندیداهای این انتخابات 
هســتند. دو نفر از این افراد عضو اصلــی و یک نفر عضو علی البدل 
کمیته نظارت خواهند شد. مدیران مسئولی که به هر دلیل نمی توانند 
در جلسه فردا حاضر شوند، می توانند به جای خود نماینده بفرستند. 
نماینده بایستی گواهی کتبی از مدیرمسئول به همراه داشته باشد.

جلســه انتخــاب مســئول 
شــریف زیبای مــن 3، روز 
سه شنبه ۱4 اسفند ساعت 
۱۸:30 در سالن کنفرانس 
ســاختمان شــهید رضایی 
آغاز شد و تا ساعت 2۱:30 ادامه داشت. 
در ابتدای جلسه آقای درویش توضیحات 
مختصری در مــورد برنامه های شــریف 
زیبــای مــن ۱ و 2 ارائــه داد و گفت بهتر 
است برای دور ســوم تغییراتی در محتوا 
و آیتم هــای برنامــه، با اثرگذاری بیشــتر 
داده شــود. ســپس از حضار خواست تا 
اگر پیشنهاد و انتقادی در مورد این برنامه 
دارنــد، مطــرح کنند تا نوبــت به معرفی 

کاندیداها و برنامه هایشان برسد.
در این جلســه حاضران ضمن تاکید بر 
لزوم حضور و همراهی استادان پیشنهاد 
دادند که بهتر است در روز ۱0 اردیبهشت 
اســتادان بــدون ماشــین شــخصی به 
دانشــگاه بیایند، ســلف آنها بسته شود 
و در سلف دانشــجویان ناهار میل کنند 
و بازی های مشــترکی برای اســتادان و 
دانشجویان طراحی شود. همچنین در 
مورد مســأله مالی پیشــنهاد شد حتما 
صحبت هایــی بــرای جذب اسپانســر 

انجام بگیرد. 
قانع نبودن به دســتاوردهای ســال های 

گذشته و تالش برای تغییرات گسترده تر 
در ســطح دانشــگاه و برآوردن مطالبات 
بیشتر، باز بودن درهای دانشگاه در آن روز 
به روی عموم مردم و بازدید آنها از محیط 
دانشــگاه، درخواســت از صدا و ســیما 
برای پوشــش این برنامه، برگزاری برنامه 
به صورت فرادانشگاهی، اختصاص محیط 
و زمان عادالنــه برای بازی های دختران، 
برپایی نماز جماعــت در صحن عمومی 
دانشــگاه،  تقاضا از خانواده شریف برای 
سیگارنکشــیدن در آن روز، جمع کــردن 
ته مانده ســیگارها و دریافت کتاب و... به 
ازای تحویل آن، مسابقه مستندسازی از 
برنامه های آن روز و اســتفاده حداکثری 
مسئول شریف زیبای من 3 از ظرفیت همه 
گروه های دانشجویی از جمله مهم ترین 
نکات و پیشنهادهای مطرح شده در این 
جلسه بود. بعد از صحبت های حضار، از 
آنها خواسته شد در مورد نحوه رأی گیری 
برای انتخاب مســئول برنامه پیشــنهاد 
دهند. از بین اسامی اولیه پیشنهادی در 
کانال تلگرامی برای مســئولیت مدیریت 
برنامــه، در نهایــت 6 نفر اعــالم آمادگی 
کردند. آرین صقری، مریم عراقی، فاطمه 
حدادپور، حسن اسماعیلی، امیرحسین 
ذوالفقاری و محمدحسام نوری نامزدهای 
این مسئولیت بودند. در نهایت با موافقت 

حضار، مقرر شد رأی گیری در دو مرحله 
انجام شود که در مرحله اول، رأی گیری به 
صورت کاغذی بود و هر نفر می توانســت 
به دو نفر رأی دهد. پس از شــمارش آرای 
مرحلــه اول، دو نفر اول به مرحله دوم راه 
یافتند که با رأی گیری علنی، آرین صقری 
با اختالف یک رأی نسبت به محمدحسام 
نوری، به عنوان مسئول شریف زیبای من 

3 انتخاب شد.
آریــن صقــری ورودی 9۵ کارشناســی 
شــیمی، عضــو ســابق شــورای صنفی 
دانشکده شــیمی، مســئول نمایشگاه 
دستاوردهای گروه های دانشجویی سال 
96 و مسئول بخش شــریف تور در برنامه 
اســتقبال از خانواده ورودی های جدید 

دانشگاه در دو سال اخیر بوده است.
صقری پس از انتخاب تأکید کرد که تمایل 
به تشکیل شورایی با نامزدهای حاضر در 
این جلسه دارد، چراکه این افراد دغدغه 
برنامه شریف زیبای من را دارند و می توانند 
در برگزاری هرچه بهتر آن کمک کنند که 
باید دید این وعده محقق خواهد شد یا نه.
 در هرحــال با آرزوی موفقیــت برای تیم 
برگــزاری برنامــه شــریف زیبــای من 3، 
امیدواریــم شــاهد تغییــرات و اتفاقات 
مثبتی در دانشگاه باشیم و از نظرات افراد 

مختلف، استفاده حداکثری شود.

تازه های 
کتابخانه

خبر

نیما امینی

میز 
نشریات

مینا اصغرزاده

گزارش
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جامعه اسالمی شریف بودجه 98 را بررسی می کند

 سفره ای پهن است...

این دزد دوست شما بود
خاتمــی  دیگــر  حامــی  »یــک 
صدهــا میلیارد دزید و فــرار کرد«، 
»مرجان شیخ االسالمی در لیست 
اصولگرایان مجلس هشتم«. اینها 
دو واکنــش به ماجرای فســاد مالی در 
پتروشیمی از سوی جناح های سیاسی 
مختلف اســت. اتفاقی که در داستان 
بابک زنجانی و خــاوری هم افتاد. هر 
جناحــی عکس های یــادگاری رقبا با 
مفســد بزرگ را از میان آرشــیو بیرون 
می کشــید. تا تنور داغ بود، چنگی به 
صــورت رقبا مــی زد و خــودش را مبرا 
نشــان می داد. غافل از اینکه دیگران 
هــم او را در قــاب دیگــری که دســت 
در گــردن آن عنصــر نامطلــوب دارد، 
می یابند و دامنش را می آالیند. اما این 
مفسدها باالخره دوســت چه کسانی 

هستند؟
پاسخ سرراست سوال باال این است که 
دوســت بند کیف سیاســیون. مرجان 
آل آقــا روزی چادر بر ســر دارد و روزی 
روسری ای شــبیه فعاالن سیاسی زن 
اصالح طلــب. خــاوری در همایشــی 
چفیه بــه گردن می انــدازد و در جمع 
دیگری از لزوم بازبینی های ساختاری 
می گوید. بابک زنجانی البته همیشــه 
بــا کاله خــودش ایســتاده، روزی در 
کنــار ایــن مدیــر و روزی در کنار مدیر 
دیگــر. لجن روابط ناســالم اقتصادی 
چیزی نیســت که بتوانید تنها به یکی 
از جناح های سیاسی ایران بچسبانید. 
آل آقاها و خاوری هــا با طلوع و غروب 
و  نمی رونــد  سیاســی  جریان هــای 
نمی آیند. بخش ثابــت رودخانه ناآرام 
سیاســت ایران همین هایی هســتند 
که چسبیدن به کف رودخانه را بهتر از 

مردان پرمدعای سیاست بلدند. 
اتهام جناح های سیاســی به نزدیکی 
مفســدان با رقبا تأســف بار اســت؛ نه 
تأســف اخالقی کــه کار از این چیزها 
گذشــته. تأســفش از این باب اســت 
که بناســت در بر همان پاشــنه سابق 
بچرخد. یعنی قرار نیســت در پشــتی 
سیاســت ایران بسته شود. قرار نیست 
بفهمیم مرض نفوذ با چفیه و یقه درانی 
و سخنرانی آتشین روشنفکرانه چطور 
ســتون های ســقف ایران را می خورد. 
این داســتان هم با انداختن تقصیر به 
گردن هم تمام می شود. ما می مانیم و 
تناقض تصویر خاوری کنــار میز قمار 
و صف اول راهپیمایی. شــیخ االسالم 
آل آقــا اما نصاب جدیــدی ثبت کرده 
که فهمش از این هم دشــوارتر است. 
خــودش تحریم هــا را دور مــی زده و 
همسرش آن سوی مرزها در کار تحریم 
ایــران بوده. این یکی نه فقط دوســت 
 چپ و راست که همزمان دوست نظام و 

برانداز بوده. 

بودجه کشور درواقع رابطه بین دولت و ملت 
اســت. آنچه به عنوان الیحه بودجه از طرف 
دولت به مجلس ارائه می شود، سیاست های 
دولــت در حمایــت از مردم، مســأله ارز، نظــام مالیاتی و 
یارانه ها را مشخص می کند. هرچه دست دولت بیشتر در 
جیب مردم باشد و منابع مالی دولت از محل مالیات های 
مردمی تأمین شــود، انتظار پاســخگویی بیشتری از این 
دولت می رود ولی در کشــوری مثل ایران که بیشتر منابع 
دولــت از محــل فروش نفــت حاصل می شــود، در عمل 
شاهدیم که پاسخ گویی دولت هم بسیار ضعیف است. روز 
یک شنبه جامعه اسالمی برنامه ای با عنوان »بودجه به زبان 
ساده« با حضور امین خالصی، کارشناس ارشد برنامه ریزی 
سیســتم های اقتصادی و معاون دفتر امــور اقتصادگران 
ســازمان برنامه و بودجه، محمدهادی ســبحانیان، عضو 
هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و مشاور مرکز پژوهش های 
مجلس و محمد حسینی، نماینده مردم تفرش در مجلس 
شورای اسالمی برگزار نمود که خالصه ای از این جلسه را 

در این گزارش می خوانید.

بودجه ای که می شناسیم، بودجه ای که هست
آنچه ما به اسم بودجه می شنویم، طبق بند ۵ قانون برنامه 
و بودجه مصوب ســال ۵۱، بودجه ای اســت که در آن برای 
اجرای برنامه ســاالنه، منابع مالی الزم پیش بینی شــده و 
اعتبــارات جــاری و عمرانی دســتگاه های اجرایی تعیین 
می شود. آن چیزی که در مجلس در مورد آن بحث و بررسی 
می شــود، بودجه عمومی دولت است؛ یعنی دخل و خرج 
عمومی دولت. طبق صحبت هــای امین خالصی، تدوین 
الیحه بودجه با ابالغ بخش نامه بودجه شروع می شود؛ این 
بخش نامه جهت گیری ها و سیاست های کلی اقتصادی در 
سال آینده را مشخص می کند و پس از ابالغ این بخش نامه، 
دســتگاه های اجرایــی بودجــه و برنامه ساالنه شــان را به 
ســازمان برنامه و بودجه تحویل می دهند و ســپس الیحه 
بودجه بر همین اســاس از طــرف رئیس جمهور به مجلس 

تقدیم می شود.

پاسخ گو نیستیم ولی بودجه می گیریم
ســید محمدهــادی ســبحانیان در مــورد ارتــزاق برخی 
مؤسســات و دستگاه های غیرپاســخ گو از بودجه عمومی 
دولت می گوید اینکه چگونه برخی ارگان ها از بودجه ارتزاق 
می کنند علی رغم اینکه طبق نص برخی قوانین حتما باید 
در اساس نامه یا شخصیت حقوقی آ نها لحاظ شده باشد که 
می تواند از بودجه دولت استفاده کند، در واقع ریشه اش در 
این نهفته که تدوین سند بودجه کامال در یک فرآیند سیاسی 
اتفاق می افتد، چه در مرحله تدوین در دولت و چه در مرحله 
تصویب در مجلس. به این ترتیب که هر نهاد یا دستگاهی که 
قدرت چانه زنی باالتری داشته باشد، شاهدیم که توانسته 
پولی را از منابع عمومی دولت برداشت کند و همان، پایه ای 
شده برای اینکه سالیان بعد هم از این منابع استفاده کند. 
البتــه در نهادهای دولتی هم پاســخ گویی خیلی متداول 

نیست و فقط مربوط به این مؤسسات نمی شود.
با این تفاسیر اقدام به اصالح بودجه امری ضروری محسوب 
می شــود و با آنکه فرآیند اصالح آن امری بسته نیست، در 
عمل فرآیندی بســیار پیچیده دارد چراکه در واقعیت چاله 
درصد بســیار زیــادی از مبالغ بودجه از قبل کنده شــده، 

لذا دولت و مجلس قدرت زیادی برای برنامه ریزی ندارند.

بودجه سال 98 و جنگ اقتصادی
خالصی معتقد است بودجه 9۸ تفاوت هایی با سال های قبل 
داشت. پیش بینی این است که در سال 9۸ با رشد اقتصادی 
منفی و تورمی حدود 30 تا 40درصد روبرو می شویم، بنابراین 
باید سیاســت ها و راهبردهایی در نظر گرفته می شــد. مثال 
تالش مالیاتی ســازمان مالیاتی باید افزایــش پیدا کند و از 
مشاغلی که معموال فرار مالیاتی دارند، مالیات گرفته شود، 
بدون ایجاد فشار مالیاتی بر سایر اقشار. بخشی هم به شفافیت 
انضباط بودجــه ای برمی گردد که به اجــرا و نظارت مرتبط 
اســت. بحث دیگر حمایت از اشــتغال و تولید است. با این 
حال سبحانیان می گوید هیچ اثر جدی که تدبیر و سیاستی 
در تدوین الیحه بودجه دیده شده باشد نمی بینیم که نشان 
بدهد ما در سال 9۸ با شرایطی مواجه می شویم که متفاوت 

از سال قبل است. برای مثال وابستگی بودجه به نفت در سال 
97 حدود 26.2 درصد بود و در سال 9۸ به 3۵ درصد افزایش 
یافته، در حالی که صادرات نفت به کمتر از نصف تقلیل پیدا 
کرده اســت. اگر این منبع را در تدوین بودجه محدود کنیم، 
مجبوریم سراغ سایر منابع برویم، مثال معافیت های مالیاتی 
را کاهــش دهند یا جلوی فرار مالیاتــی را بگیرند یا به دنبال 
وصول معوقات مالیاتی باشند. اتفاقا ما در الیحه بودجه هیچ 
نشانی مبنی بر تالش مالیاتی دولت نمی بینیم. ولی بخشی 
تحت عنوان عملیات بازار باز در الیحه 9۸ بودجه دیده شده 
که از نکات مثبت الیحه است و آن اینکه بخشی از اوراقی که 
به عنوان اوراق بدهی منتشر می شود، بانک مرکزی بتواند آنها 

را خریداری کند و به نوعی به تأمین مالی دولت کمک کند.

فقط دخل و خرج، نه بیشتر
حســینی که به علت حضور در جلسه کمیسیون بودجه در 
مجلس دیر به برنامه رســید، می گوید در تمام دنیا قوانین 
بودجــه پیامــی را که برای یک ســال مالی مدنظر اســت، 
دربر دارد؛ توســعه، اشــتغال، امید به آینده، رفاه و شرایط 
اقتصادی. اما در کشــور ما، ذات بودجه فقط سند دخل و 
خرج کشور است و این هزینه ها و فعالیت ها مشخص نیست 
که قرار است چه چیزی را به جامعه بدهد. وقتی هدف فقط 
تأمین منابع باشد، به آثار و تبعات کارهایی که انجام می شود، 
فکر نمی کنیم. با اینکه ما سال 9۸ را سال جنگی می دانیم 
ولی اصالحی صورت نگرفته چون جرأت اصالحات نداریم 

و همیشه محافظه کارانه عمل می کنیم.

اصل مشکل کجاست؟
در مجموع ضعف دســتگاه ها و روش های نظارتی، اشکال 
در نظــام توزیع کاال، عدم بومی ســازی نظریات اقتصادی 
موجود برای هماهنگی با فرهنگ کشــور و عدم مطالعات 
جامعه شناختی مقدم بر مطالعات و محاسبات اقتصادی، 
از جمله عواملی است که مشکالت اقتصادی فعلی کشور را 
رقم می  زنند و حل آنها می تواند منجر به رفع بخش عمده ای 

از اشکاالت اقتصادی کشور شود.

وقتی یادت نیست از کجا آمده بودی
یک قصه تکراری آخر اســفند این است که باالخره آخرین 
کالس چه روزی اســت؟ اهمیت این مســأله وقتی بیشتر 
می شــود که دانشــجو خوابگاهی باشــد، زیرا پیدا کردن 
بلیت آخر سال مصیبتی است عظیم. حال در این وضعیت 
اســتادانی داریم که ناگهان تصمیم می گیرند نه تنها در آن 
ایام کالس همراه با حضور غیاب برگزار کنند، بلکه امتحان 
میان ترم یا کوییز هم می گیرند! اینجا سؤال پیش می آید که 

آیا اســتاد چنین حقی دارد؟ پاسخ از لحاظ قانونی مثبت 
است اما آیا از لحاظ اخالقی نیز پذیرفته است؟

قانون یک صورت دارد و یک روح. برگزاری امتحان در روز 26 
اسفند، با صورت قانون منافاتی ندارد اما روح آن را می آزارد! 
سال های گذشته که حتی گاهی مواردی پیش می آمد که 
اســتاد امتحانش را وقتی برگزار می کرد که از موعد تخلیه 
خوابگاه هم گذشته بود، اما امسال معاونت دانشجویی تاریخ 

تحویل اتاق ها را 2۸ اسفند اعالم کرده است.
روی صحبت مان با آموزش دانشگاه است. آیا نمی توان به 
استادان ابالغ کرد که در برخی ایام خاص امتحان میان ترم 
یــا هرگونه کوییز دیگری برگزار نکنند؟ آقا یا خانم اســتاد! 
مگر شما خودتان دانشجو نبودید و چنین مسأله ساده ای 
را درک نمی کنیــد که امتحان میان ترم خــود را در چند روز 

آخر سال می گذارید؟

مرتضی یاری
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آذری نمی آید
همایش قرار بود ســاعت ۱4:30 آغاز شــود ولی طبق 
انتظار، شــروع برنامه با نیم ساعت تأخیر همراه خواهد 
بــود. پــس از قرائت قــرآن و پخش ســرود ملی مجری 
برنامه های پیش  رو را به صورت خالصه معرفی می کند 
و توضیح می دهــد که آذری جهرمــی، وزیر ارتباطات 
به دلیل مشــکلی که برایــش پیش آمــده، غایب بزرگ 
همایش خواهد بود. اولین ســخنرانی که پشت تریبون 
می رود، دکتر جلیلی، دبیر همایش و اســتاد دانشکده 
کامپیوتر است که در شــورای عالی فضای مجازی هم 
حضــور دارد. جلیلــی محورهای همایــش را صیانت و 
توسعه و توجه به کودکان و نوجوانان در فضای مجازی 
معرفی می کند و توســعه بدون صیانت و صیانت بدون 
توســعه را اموری غیرقابل تصور می داند. او با اشاره به 
تشکیل شورای عالی فضای مجازی در ۱7 اسفند سال 
۱390 و نقش دانشــگاه شــریف در پیشبرد تکنولوژی 
در ایــران، از چرایــی برگزاری این همایــش می گوید: 
»دســت اندرکاران اصلی فضای مجــازی امروز دور هم 
جمع شــده اند تا بحث های مبنایی با یکدیگر داشــته 
باشند و بعدا در رسانه ها هماهنگی و هم جهتی بیشتری 
بین آنها مشاهده شود.« بعد از سخنان جلیلی، کلیپی 
بســیار کوتاه با بیان این جمله کــه »کودکان خود را در 

فضای مجازی تنها نگذارید« پخش می شود.

از فیلترینگ تا بومی سازی
در قســمت بعدی، حاضران در همایش شــاهد دو ارائه 
بودند. ابتدا مهدی حبیبی که ارائه ای با موضوع فناوری 
فرهنگی یا صیانت و توسعه آماده کرده، سخنان خود را 
شــروع می کند. حبیبی توضیح می دهد که شبکه های 
مجــازی مختلف مثل تلگــرام، اینســتاگرام و واتس آپ 
تأثیــرات متفاوتــی دارند. به گفته حبیبــی صیانت هم 
می تواند ســلبی باشــد )فیلترکــردن( و هــم ایجابی. 
فیلترینگ می تواند ابزاری برای ســلب آزادی یا ابزاری 
برای صیانــت از حقوق مردم باشــد. او می گوید دوران 
فیلترینــگ با ورود فیلترشــکن ها تمام نشــده و اکنون 
عصر رقابت است، اما حذف محتوا مثل کاری است که 
اینســتاگرام با مطالب مربوط بــه حزب الله لبنان انجام 
می دهد یا ویکی پدیا و اپل استور که از مبدأ جلوی انتشار 
مطالــب را گرفته و فیلترینــگ را از مبدأ انجام می دهد. 
حبیبی با بیان اینکه جلوگیری از فیلترینگ امری زنده 
در دنیای امروز است و دنیا به سرعت وارد عصر فیلترینگ 

از مبدأ می شود، ارائه اش را به پایان می رساند.
حســین انتظاری ارائه دهنده بعدی اســت که موضوع 
پیام رســان کــودک را بــرای حاضران ارائــه می کند. او 
می گوید یک رویکرد می تواند این باشــد که به کودکان 
آموزش بدهیم و سواد رسانه ای آنان را افزایش دهیم اما 
این کار زمان بر اســت و ممکن است تا رسیدن کودکان 
به آگاهی مناسب آســیب های جدی ببینند. انتظاری 
ســه ســطح تفاوت ســاختار و محتوا را برای کودکان و 
بزرگساالن معرفی می کند که بر اساس نیازهای متفاوت 

آنان است.
او یــک مــدل مفهومی بــرای پیام رســان های کودک و 
نوجوان ارائــه می دهد که کــودکان و نوجوانان در آن، 
مورد تأیید والدین، خانواده درجه یک و مدرسه هستند 
و یک پلیس بیرونی هم می تواند بر محتوای تولیدشده 
نظارت داشته باشد. بر همین اساس پیام رسان »مداد« 
تولید شده که یک نسخه برای کودکان و نوجوانان و یک 
نسخه برای والدین ارائه داده است. انتظاری به عنوان 
جمع بنــدی می گوید باید مدعی توســعه تکنولوژی بر 
اســاس فرهنگ خودمان باشــیم و انتخــاب هریک از 

مســیرهای ممکن یک تصمیم سیاســتی است نه یک 
الزام تکنولوژیک و باید ابزارهای تکنولوژیک متفاوت را 

با توجه به فرهنگ جامعه مورد استفاده قرار داد.

حضور فعال و کنشگرانه در فضای مجازی
سخنران بعدی همایش سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر 
شورای عالی فضای مجازی است. فیروزآبادی با اشاره به 
قسم یاد کردن قرآن به قلم به عنوان ابزار انتقال دانش و 
تجربه می گوید امروزه فضای مجازی امکان ثبت و انتقال 
اطالعات و دانش بشری را در حد اعالی خود فراهم کرده 
و تمام دانش بشری را همزمان در دسترس همه قرار داده 
است. او فضای مجازی را دارای خاصیت دربرگیرندگی 
می داند که گــروه خاصی محتوای آن را تولید نمی کند 
و بــه همین دلیل به شــدت متنــوع اســت و گروه های 
مختلــف همدیگــر را در آن پیدا می کننــد. فیروزآبادی 
توضیح می دهد که فضای مجازی در مسائل اقتصادی 
و حکمرانی هم تاثیر گذاشــته و با توجه به سرعت بسیار 
زیاد تغییر و تحول در فضای مجازی، سیاســت گذاری 

و حکمرانی هم باید متناسب با آن خود را به روز کند.
بــه عقیــده دبیر شــورای عالــی فضای مجــازی برای 
سیاســت گذاری، اســتانداردگذاری، ارزش گذاری و 
هنجارگذاری موثر در فضای مجازی باید در آن صاحب 
قدرت بود و همچنین مولفه های خاص فضای مجازی 
را شــناخت و در تصمیم گیری ها لحاظ کرد: »حکومت 
بایــد این فضا را مدیریت کرده و فضای مجازی ســالم، 
ایمــن و مفید را ایجاد کند. ما در شــورای عالی فضای 
مجازی مولفه های فضای سالم، ایمن و مفید را مشخص 
کرده ایم. اگر بخواهیم در این فضا بازیگر باشــیم، باید 
به روابط بازیگران و کنشــگران این فضا آگاهی داشته 
باشیم.« او می گوید غربی ها همان طور که سخت افزار 
مــورد نیاز را در اختیار مــا می گذارند، قدرت در فضای 
مجازی و محتوای منتشرشــده را هم در دســت دارند و 
شکاف تکنولوژیک بین کشورها در این حوزه به شکاف 
ارزشــی منجر می شــود و بر قدرت و فرهنگ و اقتصاد 
کشورها تأثیرگذار است: »ما باید طرفدار توسعه فضای 
مجازی باشیم. مثل صنعتی شدن که یک الزام تاریخی 
بوده است، حضور فعال در فضای مجازی نیز یک الزام 
اســت. کســی که بگوید ما ایــن دوره را نمی خواهیم، 
محکوم به نابودی است. ما می خواهیم حضور کنشگرانه 
در فضای مجازی داشــته باشــیم و بازیچه دست چند 
شــرکت بزرگ قرار نگیریم.« او کنشــگری همه طبقات 

اجتماعی برای تأثیرگذاری در فضای مجازی را یکسان 
نمی داند: »مثال حوزه های علمیه جایی اســت که باید 
بــرای حفاظــت از دین وارد فضا  شــوند اما در مســائل 
اقتصادی این طور نیســت. همیــن اتفاقی که در مورد 
اخیر برای گوشی های اپل افتاد، اگر برای گوشی های 
اندروید رخ می داد، اقتصاد بسیاری از شرکت های نوپا 
به طور جدی دچار مشکل می شد. علی رغم شعارهایی 
که در راستای جهانی شدن داده می شود، فضای جهان 
تک قطبی است و خیلی از مسائل مخصوصا در فضای 

مجازی در اختیار کشورهایی مثل آمریکا هستند.« 
فیروزآبادی در بخش پایانی صحبت های خود به حضور و 
عملکرد آگاهانه در فضای مجازی اشاره می کند و هدف 
آن را حفظ استقالل کشور می داند: »باید مواظب باشیم 
ســواد دیجیتالی مردم باید برود بــاال که در این صورت 
الزم نیســت فضا را کنترل کرد. ما مخالف اســتفاده از 
پلتفرم های خارجی نیســتیم، بلکه خواستار استفاده 

آگاهانه و هوشمندانه از آن هستیم.«

نماد ایرانی
بخش بعدی هایش رونمایی از نماد »در نشــان« است. 
دکتر جلیلی ابتدا شــمتا، شــبکه مجازی تــراز انقالب 
اســالمی را معرفی می کند و در ادامه سخنان انتظاری 
می گوید باید با توجه به نیاز و استفاده خودمان پیام رسان 
داشته باشیم. او با اشاره به لزوم داشتن نماد ایرانی برای 
فضای مجازی به سختی های طراحی و ترویج آن اشاره 
می کند و از هر فــرد یا نهادی که توانایی و دغدغه دارد، 
می خواهد که در این زمینه کمک نماید. سپس با حضور 
مدعوین همایش از نماد ایرانی فضای مجازی با نام »در 
نشان« رونمایی می شود. به گفته جلیلی این یک تالش 
ابتدایی است برای داشــتن نمادی که دیدن آن ما را به 
یاد فضای مجازی ســالم، ایمن و مفیدی بیندازد که به 
دست خودمان ساخته شده است. کاربرد این نماد برای 
نوشــتن آدرس های الکترونیکی به جای نماد »@« در 
زبان فارسی است و قرار است با همکاری وزارت ارتباطات 

به عنوان یک کاراکتر ثبت شود.

استفاده نکردن از خورشید!
برنامــه بعدی همایــش پنل گفت وگو بــا حضور محمد 
شــریف خانی، معاونــت فضــای مجــازی ســازمان 
صداوســیما، مصطفی کواکبیان، نماینــده مجلس و 
جــواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادســتانی کل 

کشور است. سخنرانان صحبت خود را با بیان مقدمه ای 
در مورد نظرات شــان در مورد فضای مجازی و مســائل 
مطرح شــده در این همایش آغاز می کننــد. جاویدنیا 
می گوید در مورد مسدودسازی صحبتی نشده و حرف از 
حمایت از کسب وکارهای آنالین بوده اما اسم فیلترینگ 
بد جاافتاده و اســتفاده نکردن از فضــای مجازی مثل 

استفاده نکردن از خورشید است.
سوال اول از جاویدنیا این است: »مصداق جرم سیاسی 
در فضای مجازی را چه کسی تعیین می کند؟« جاویدنیا 
می گوید اگر کسی در چارچوب قانون چیزی بگوید، مورد 
مواخذه قرار نمی گیرد. بایــد فرهنگی برای تمیز دادن 
انتقاد از افترا داشته باشیم. در فضاهای مجازی داخلی 
و خارجی کســی برای انتقاد تحــت تعقیب قرار نگرفته 
است. آمادگی حقوقی برای تعیین این مرز وجود دارد. 
در شبکه های خارجی چون افراد شناسایی نمی شوند، 
هر حرفی می خواهند می زنند. مثال های زیادی وجود 

دارد که افراد زیادی حرفی را که اثبات نشده گفته اند.
یکی از حضار می پرسد چرا حرف و عمل اینقدر متناقض 
است؟ او مثال توسکا را می زند. همچنین می پرسد 9۵ 
درصد از ناشران دیجیتال از بین رفته اند و عرصه دست 
اپراتورها افتاده و به دلیل سیاست گذاری انحصار پیش 
آمده است. شریف خانی در پاسخ به این سوال می گوید 
دلیل تشکیل شورای عالی فضای مجازی با این ترکیب 
بررسی وجه های فرهنگی و تنوع فکری در فضای مجازی 
بوده، این یک مســأله ریشه ای است و فضای حکمرانی 
کشور باید به این باور برسد که نیازمند همگرایی در این 
فضا هستیم. ایرادی که وجود دارد این است که هر کدام 
از دستگاه های فعال در این زمینه به صورت مجزا عمل 

می کنند و بخشی نگری مشکل اصلی است.
ســوال بعدی را نجفــی، گرداننــده پنل می پرســد. او 
می گوید ســرعت تغییرات در فضای مجازی نســبت به 
ســرعت قانون گذاری خیلی بیشــتر اســت. کواکبیان 
در جواب این ســوال می گوید اگر شورای عالی انقالب 
فرهنگی مصوبه ای داشته باشد، این هم خط قرمز شده 
اســت. مجلس می تواند برنامه ای داشته باشد اما باید 
برای بار مالی قانون هم پیش بینی های الزم بشود. نجفی 
پنــل را در چند مورد خالصه می کند: حکمرانی فضای 
مجازی یک رویکرد چندوجهی دارد و نباید بخشی نگری 
کرد، در بحث صیانت اختالف نظر وجود دارد، ســرعت 
قانون گذاری با سرعت فضای مجازی سازگار نیست، در 
حوزه بالک چین باید تغییر نگرش داشت و سازمان ها با 

تحوالت تطبیق داده شوند و مصوبات اجرا شوند.

برای احترام به قانون، توییتر ممنوع!
دکتــر عاملی، دبیــر شــورای عالی انقــالب فرهنگی 
به عنوان آخرین سخنران پشت تریبون می رود و صحبت 
خود را در مورد نسبت فناوری، انسان، جامعه و فرهنگ 
آغاز می کند. او می گوید چین اثبات کرد امکان دو تکه 
کردن اینترنت وجود دارد. چین توانســت از این بستر 
استفاده کند و خودش را در مقابل سیطره آمریکا حفظ 
کند. ما باید بتوانیم تبدیل به قدرت ســایبری در جهان 
شویم، همان طور که لستر می گوید فناوری های جدید 
ایدئولوژی دارند و ایدئولوژی غرب با ما تعارض دارد. ما 
در ساختن اپلیکیشن های جدید همان منطق را تکرار 
می کنیم و نتوانســته ایم منطق خودمان را که متفاوت 
اســت، پیاده کنیم. عاملی می گوید در دنیای فیزیکی 
هــم محدویت وجود دارد و باید برای فضای مجازی هم 
مقرارتی وجود داشته باشــد. باید فیلترینگ قدرتمند 
انجــام شــود و برای احترام بــه قانون نبایــد از توییتر و 

تلگرام استفاده کرد.

شــنبه، 18 اسفند شریف ســالن جابر میزبان پنجمین همایش فضای مجازی پاک بود که به همت جمعیت توســعه گران فضای مجازی پاک برگزار می شد؛ 
همایشــی با یک جین مدعو سرشــناس از شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس به عنوان سیاست گذار تا وزارت ارتباطات در 
مقام اجراکننده و دادستانی کل کشور در جایگاه ناظر که قرار بود چندساعتی سنگ های خود را با هم وا بکنند و در مورد فضای مجازی و معیارهای پاکی و 
ســالمت و ایمنی آن صحبت کنند. برخالف دانشــجوها که استقبال چندانی از این برنامه نداشتند، چهره های سیاسی و صاحبان کسب وکارهای اینترنتی 

و خبرنگاران در سالن جابر کم نبودند.

پنجمین همایش ملی فضای مجازی پاک در شریف 

جای خالی وزیر

سارا زمردی

گزارش
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مقدماتی: گروه مرگ و گروه زندگی
امســال ۸ تیم برای مســابقات بین دانشــکده ای اعالم 
آمادگی کردند و مثل چند ســال گذشته هم آنقدر تیم ها 
از دانشــکده های مختلف بازیکن گرفتند که تقریبا هیچ 
دانشــکده ای بــه تنهایی تیم نداده اســت. خالص ترین 
تیم هــا از ایــن نظــر در ایــن دوره کامپیوتــر، ریاضی و 

مکانیک بودند.
گــروه A گروه مرگ بــود. فارغ التحصیــالن، هوافضا-م.
شــیمی، کامپیوتر و عمران چهار تیم نزدیک به هم بودند 
که بازی های سرنوشــت دو بــازی آنها هم در لحظات آخر 
تعیین شــد. در نهایت هوافضا-م.شیمی به مدد توپخانه 
ســه امتیازی خود و سه بازیکن باســابقه تیم دانشگاه که 
داشــت )امین ســلیمی، محمدعلی اختردانش و مهدی 
صحیح النســب( با اقتدار به عنوان صدرنشین به دور بعد 
صعــود کــرد. فارغ التحصیالن در این گروه دوم شــدند و 
کامپیوتر با ســه امتیازی لحظه آخری آرمین سعادت، در 
گروه سوم شد و در مرحله حذفی به تیم دوم گروه B خورد.
برخــالف گــروه B که پــر از مدعی بود، گــروه B دو تیم 
خوب داشــت و دو تیــم عالقه منــد! تیــم مواد-صنایع 
بــا فورواردهای زهــردار و پرانــرژی خود توانســت تمام 
بازی هایش را با اختالف بیش از 20 امتیاز ببرد و با اقتدار 
اول شود. پس از آن مکانیک، تیم یک دست و بی حاشیه 
گــروه با دو پیروزی دوم شــد و دو تیم ریاضی و شــیمی، 

سوم و چهارم شدند.

مرحلــه حذفی: یک مرحله خنک و یک مرحله داغ
همــه تیم ها از مرحله مقدماتی به مرحله حذفی راه پیدا 
کردند و به صورت ضرب دری با یکدیگر مســابقه دادند. 
بازی اول را هوافضا-م.شیمی 20 بر صفر از شیمی برد! 
چرا؟ چون شیمی اصال حاضر به مسابقه نشد. پس از آن 
مواد-صنایع به مصاف عمران رفت و 64 بر 29 از سد آن 
گذشت. روز دوم مرحله حذفی، ریاضی 26 بر 43 بازی 
را بــه فارغ التحصیالن واگذار کــرد و کامپیوتر نیز ۵0 بر 

3۵ مکانیک را شکست داد.
مرحلــه نیمه نهایــی برخالف مرحله یک چهارم، بســیار 
داغ و پرحاشــیه بود. هر تیم هم اجازه داشت از تیم های 

حذف شــده دو بازیکن جذب کند که هوافضا-م.شیمی 
با جذب مصطفی رحمانــی، تنها نقطه ضعف خودش را 
کــه زیر حلقه بود تقویت کرد. در بازی اول کامپیوتر، تیم 
قابل احترام، پرطرفدار و یک دست مسابقات که هر بازی 
بهتر از بازی قبل شــد، در یک بــازی پایاپای نتیجه را به 
هوافضا-م.شیمی با نتیجه ۵7 بر 49 واگذار کرد و جای 
آرمین سعادت جنگنده و امیرحسین ملکی پرتالش زیر 

حلقه و مرصاد حاجیلوی ســه زن در فینال خالی ماند.
بــازی دوم بیــن مواد-صنایــع و فارغ التحصیــالن بود. 
فارغ التحصیــالن که با اضافه شــدن دریــک منصوریان 
)بازیکن سابق دسته یک کشور و دعوت شده به اردوی تیم 
ملی امید( تقویت شــده بود و با تکیه بر کسری ضیاءپور، 
کاپیتــان تنومند دهه هشــتاد تیم دانشــگاه در زیر حلقه 
توانست زهر فورواردهای پرانرژی و جنگنده صنایع-مواد 
را بگیــرد و نیمه اول را با پیروزی نزدیک 39 بر 33 به پایان 
برساند. با شروع نیمه دوم بازی، پس از یکی از سوت های 
داور، مهدی قهرمانی، فوروارد بلندقد مواد-صنایع به داور 
اعتراض کرد و پس از گرفتن تکنیکال فول، به اعتراضش 
ادامه داد و با الفاظی تند زمین بازی را ترک کرد. پشت سر 
او علی سیف الله بازیکن خوش سابقه تیم دانشگاه نیز در 
حمایت از او و با اعتراض به داوری، زمین مســابقه را ترک 
کرد. تیم مواد-صنایع داشــت از زمین خارج می شد که با 
وساطت محمدعلی اختردانش )کاپیتان تیم دانشگاه(، 
یــاور قاســمی )بازیکــن تیم باشــگاهی شــریف( و دکتر 
فیض بخش )استاد همیشه همراه بسکتبال دانشگاه( تیم 
به بازی برگشــت؛ هر چند که دیگر بازی کیفیت خود را از 
دســت داد و داور بابت کوچک ترین برخوردی از دو طرف 

بازی را متوقف می کرد.
بازی بی کیفیت شــد، ولی هیجان سر جای خودش بود 
به طــوری که در نهایــت تیم مواد-صنایع موفق شــد در 
لحظات آخر با اقدام حسان صمیمی، بازی را به تساوی 
و وقت اضافه اول بکشــاند. در وقت اضافی اول نیز ابتدا 
فارغ التحصیــالن 6 امتیــاز جلــو افتادند، ولــی با چند 
اشتباه مواد-صنایع خود را به آنها رساند و 24 ثانیه مانده 
به پایان بازی، یک امتیاز از فارغ التحصیالن پیش افتاد. 
24 ثانیــه برای باتجربه ها کافی بود تا پس از دو اقدام و با 

امتیــازی که امین جعفرلو زیر حلقــه آورد، بازی را پیروز 
شوند و به فینال راه پیدا کنند.

اختتامیه آبرومند با حضور استاد نوربخش
دیــروز از ســالن مرحوم جباری صدای موســیقی شــاد 
می آمد. وقتی وارد سالن می شدی، چهره های پیشکسوت 
بسکتبال کشور در ردیفی کنار زمین روی صندلی نشسته 
بودند تا یک مراســم بزرگداشت برای پدر بسکتبال شریف 
برگزار کنند؛ اســتاد حســن نوربخش. کســی که بیش از 
چهــل ســال از زندگی خود را در دانشــگاه و فدراســیون 
بسکتبال ســپری کرد و منشأ اتفاقات خیر زیادی شد. در 
این مراســم بســیاری از بزرگان تاریخ بسکتبال ایران مثل 
آقایان کســایی پور، رامین طباطبایی )رئیس فدراســیون 
بســکتبال(، وحیــد ابوالحســنی، مصطفی هاشــمی، 
نصرت الله جعفریان و... حضور داشتند و در ستایش آقای 
نوربخش ســخن گفتند و هدایایی را به او تقدیم کردند. با 
پایان مراسم، دو تیم هوافضا-م.شیمی و فارغ التحصیالن 
وارد زمین شدند و مسابقه در حضور حدود ۱00 تماشاچی 
آغاز شد. تیم فارغ التحصیالن از همان ابتدا برتری نسبی 
داشت و هوافضا-م.شیمِی فینال برعکس دور مقدماتی که 
فارغ التحصیالن را با 20 امتیاز اختالف برده بود، نشانی 
از یک تیم سر حال برای فینال نداشت. البته نباید از دفاع 
مستحکم و حمله های با حوصله فارغ التحصیالن گذشت. 
در طرف مقابل هم ۵ خطا شدن امین سلیمی، گارد رأس 
تیــم و مصدومیت کاپیتان اختردانــش در لحظات پایانی 
در نتیجه کار بی تأثیر نبود و باالخره تیم فارغ التحصیالن 
موفق شــد با نتیجه 4۸ بر 39 از ســد م.شیمی-هوافضا 
بگــذرد و قهرمــان این دوره از مســابقات بســکتبال بین 
دانشــکده ای شــود. در بازی رده بندی هم تیم کامپیوتر 
موفق شــد مواد-صنایع را در روز محرومیت دو ستاره اش 

شکست داده و به مقام سوم برسد.

حال نوبت تیم دانشگاه است
مســابقات دانشــکده ای بســکتبال همیشــه بازیکنان 
جدیدی را به تیم معرفی کرده اســت. در این دوره نیز با 
حضور 7 تیم دانشــجویی، تعداد قابــل توجهی بازیکن 
توانستند خودی نشان دهند و به تربیت بدنی و سرمربی 
تیم نوید یک منبع اســتعداد عالی را بدهند. البته شرط 

اول این اســت که بچه ها به تمرین منظم مقید باشند.

رویدادی پرحاشــیه، حســاس و منظم مثل بســکتبال دانشــکده ای کم در دانشــگاه می بینیم. تیم بســکتبال شــریف یکی از منظم تریــن، قدیمی ترین و 
افتخارآفرین ترین تشــکیالت ورزشی دانشگاه اســت که در تمام طول سال نیز تمرینات شان برقرار است و حتی در رده باشگاهی هم بارها شرکت کرده و در 
تهران روی سکو ایستاده است. یکی از پررونق ترین برنامه های بسکتبال دانشگاه، مسابقات بین دانشکده ای است. شاید کیفیت آن در حد جوانان تهران 

باشد، اما حساسیت آن برای بسکتبالی ها و تماشاچی ها در حد جهانی است!

مسابقات بسکتبال بین دانشکده ای پس از 3 هفته به پایان رسید 

فارغ التحصیالن لنگش کرد
گزارش
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لطفا کام مان را تلخ نکنید
امســال شــاهد برگزاری مسابقات 
ورزشــی در تمــام رشــته ها با شــور 
و نشــاطی به یادماندنــی بودیــم. 
ســکوهای ســالن جباری جمعیت 
خوبی به خودش  دید و دختر و پسر کنار 
هم و یــا جدا از هم به تشــویق تیم های 
مورد عالقه خــود  پرداختند. پدیده ای 
شــجاعانه و زیبا از ســوی تربیت بدنی 
دانشگاه که به مخالفان حضور خانم ها 
در ورزشــگاه نشــان داد حضور بانوان 
در ورزشــگاه، نه تنها مشــکلی به وجود 
نمــی آورد، بلکــه به سالم شــدن فضا و 
شــعار  ها کمــک می کند. امــا نکته ای 
کــه در این شــرایط زیبا و ســالم کامال 
کام مــان را تلخ کرد و تــوی ذوق مان زد، 
حرکت زشــت بازیکنان برخــی تیم ها 
در مســابقات بســکتبال بــود. حرکت 
زشت فحاشــی به داوران یا تماشاگران 
با صــدای بلند و با الفاظ بســیار رکیک 
که در برخی بازی ها انجام شــد و حتی 
به درگیری منجر شــد، امســال بیش از 
یک بار اتفــاق افتاد. ایــن حرکت به هر 
شــکلی و با هر بهانه ای محکوم اســت. 
داوران این مسابقات از بیرون دانشگاه 
و بــا هماهنگی بســیار منظمی دعوت 
شــده  بودند. آنها حتی اســامی تیم ها 
را نمی داســتند و اصال انگیزه ای برای 
فساد و به نفع گیری نداشتند. این پدیده 
هنگامــی آزار دهنده تر می شــود که در 
نظر بگیریم در مکانی رخ داده است که 
اعضای آن همواره ادعای تحصیل کرده 
و فرهیخته بودن دارند و به »دانشــجوی 
شــریف«بودن خود افتخــار می کنند. 
البته که داوران در برخی موارد بســیار 
پراشــتباه بودنــد ولــی راه اعتــراض با 
فحاشــی کامال متفاوت اســت.  اما این 
حــرکات تا چه زمانی باید تکرار شــود؟ 
این اتفاق اصال پدیده جدیدی نیست و 
قبال نیز موارد مشابهی صورت گرفته بود 
اما چون هرگز برخورد سیستماتیکی با 
این مدل ناهنجاری نشده، در مسابقات 
بسکتبال این دوره شاهد تکرارش بودیم. 
به هر حال بایــد برای خاطیان این امر، 
هزینه ای به وجود بیاید تا شاهد تکرار آن 
نباشیم. در همه جای دنیا سیستم های 
نظارتــی، امنیت اخالقی مســابقات را 
بررســی می کنند و با خاطیان قاطعانه 
برخورد می کنند. البته نزول فرهنگ مان 
در سالیان اخیر نیز نقش بزرگی در این 
اتفاقات داشته و به نوعی قبح این حرکت 
مجرمانه برایمان ریخته شده  است. شاید 
برای اولین بار کلمه »مجرمانه« در مورد 
فحاشــی به گوش تان رسیده باشد ولی 
جالب است بدانید قانون گذار نیز برای 
به کاربــردن برخی الفــاظ از 2 تا 6 ماه 
حبس در نظر گرفته اســت. حواسمان 
به آزادی پاک امروزمان باشد و با تعرض 

به آن، خود را محروم نکنیم.

سپهر حجازی

یادداشت



جامعه ایران از قدیم یک جامعه مذهبی بوده 
است. قبل از انقالب و در حکومت های قاجار 
و به خصوص پهلوی دین در سیاســت گذاری 
و حکمرانــی نقــش پررنگــی نداشــته و حتی 
سیاســت های ضددینی مثل کشــف حجاب 
هم بعضــا اجرا شــده ولــی مــردم در زندگی 
فردی و خانوادگی خود مناسک دینی را اقامه 
می کردند و گروه ها و جمع های مذهبی حول 
مسجد و حســینیه شــکل گرفته و در سطح 
اجتمــاع نیز فعالیت داشــتند. به دهه 40 که 
می رســیم، با ظهور شخصیت هایی مثل امام 
خمینــی و دکتر شــریعتی و... بحث تشــیع 
سیاســی و تشــکیل حکومت دینــی مطرح 
می شود و بخشی از دینداران جامعه به سمت 
این مفاهیم سوق پیدا می کنند. انقالب پیروز 
می شود و حکومتی دینی تشکیل می شود و 
مردم دیندار جامعــه، زندگی در این حکومت 
را تجربــه می کننــد، تجربــه ای که قبــل از آن 
نداشتند و تجربه جدیدی به شمار می رود. حال 
می خواهیم بدانیم تشکیل حکومت و دولت 
دینی چه تأثیری بــر زندگی دینی مردم دارد؟ 
تأثیر حکومــت دینی بر جامعــه دینی چطور 

ارزیابی می شود؟
قبل از هرچیز باید توجه کنیم ما در شرایط بعد از انقالب 
و گذشت 4دهه از تحقق دولت دینی صحبت می کنیم. 
از ایــن نظر می توان گفت تجربه انقــالب اتفاق مبارکی 
اســت. ما تجربه دولت دینــی را قبال نداشــتیم. دولت 
دینی با حکومت دینی تفاوت دارد. جمهوری اســالمی 
از این نظر که یک دولت به معنای نســبتا مدرن است، با 
حکومت شــیعی صفوی یا امرای آل بویه متفاوت است. 
دیندار کردن جامعه از طریق دولت و اســتفاده از دولت 
به عنوان ابزاری در خدمــت دین، ایده هایی بودند که تا 
وقتی مجال تجربه پیدا نمی کــرد، به عنوان یک ایده آل 
در ذهن گروهی از شیعیان باقی می ماند. بعد از تشکیل 
جمهوری اسالمی بستر تجربه عینی و عملی این ایده ها 
مهیا شد. امروز انبان تشیع یک تجربه ارزشمند از دولت 
دینی دارد که البته با هزینه های زیاد به دست آمده اما این 
گزینه را از حالت ایــده آل ذهنی خارج کرده و به فضای 
عمــل و تجربه آورده اســت. در دهه ۵0 بــا ادبیات های 
مختلف می توان ایده تشــکیل دولت دینی را مشــاهده 
کرد: شهید مطهری، شریعتی، امام خمینی و دیگران. 
در جامعه هم این ادبیات خیلی مقبول است. حتی در این 
فضا و در پاســخ به همین شرایط اثری مثل شهید جاوید 
نوشته می شود که بیست سال قبل از آن انتشارش اصال 
قابل تصور نیست. شهید جاوید کامال بر اثر تحول در فهم 
شــیعی در بخشی از بدنه شــیعی جامعه رخ داده که آن 
فهم اساســا یک فهم دنیاگرا، اجتماعی و سیاسی است 
و شــروع به بازتعریف اتفاقات در دهــه 40 و ۵0 می کند 
و منجر به همراه و همدل شــدن تــوده ای از مردم با ایده 
تشیع سیاسی می شود. در این فهم امام حسین)ع( هم 
به عنوان محور مرکزی تفکر شیعه برای تشکیل حکومت 
حرکت می کند، جمله معروف امام نیز در چاپ های اول 
شهید جاوید چاپ می شد که »لکم فّی اسوه«، من برای 
شــما الگو هســتم. پس اگر امام برای تشکیل حکومت 
قیام کرد، این رسالت را شیعیان امام هم باید دنبال کنند. 
در تاریخ مقدس شــیعی و واقعه عاشــورا هــم بازخوانی 
و بازنگری می شــود. بازخوانی سیاســی که شــریعتی 
انجام می دهد، تفســیری که شهید جاوید ارائه می دهد 
و رویکردی که مطهری دارد، با وجود تفاوت هایشــان با 
آنچه اساســا در اسالم سنتی و روضه ها و منبرها بود و در 

طی چند قرن یک ادبیات عاطفی و ســوگوارانه را حول 
واقعه عاشورا شکل داده بود، تفاوت داشت. این جریان 
در یک بازه مشخص زمانی و جغرافیایی، یعنی شیعیان 
ایران در دهه 40 و ۵0 با عوامل مختلف فردی و محیطی 
شــکل گرفت و آرمان دولت را دنبال می کرد و اگر تحقق 
نمی یافــت، به صورت یک نظریه و ایــده آل ذهنی باقی 
می ماند و روزبه روز فربه تر می شــد. اما با پیروزی انقالب 
این ایده مجالی برای محک خــوردن پیدا کرد. البته در 
مقــام ارزیابی به نظر بنــده تجربه ما نشــان می دهد که 
دولت بر خالف تصور ما ابزار چندان مناسبی برای تحقق 
خواسته های دینی نبوده است. دولت مدرن ویژگی ها و 
خصایصی دارد که فارغ از پســوندش آن خصایص را به 
جامعه تحمیل می کند که یکی از آنها اراده گرایی است، 
حتی در نظام های دموکراسی این اراده گرایی دولت منجر 
به نارضایتی ها و اعتراضات می شــود. در نظام دینی هم 
همان اراده گرایی و اقتدارگرایی رنگ دینی می گیرد. در 
واقع نگاه ساده انگارانه و خوش بینانه نخبگان شیعی به 
مفهوم دولت در حال حاضر دقیق شــده و ما به یک بلوغ 
سیاسی رسیده ایم. ما به این تجربه به عنوان مرحله ای از 

رشد اندیشه سیاسی و اجتماعی شیعه نگاه می کنیم.
شــما تفکیکی بین تشــیع سیاسی که قبل از 
انقالب در صحبت های امام و دکتر شریعتی و 
شهید مطهری دیده  می شود، با تشیع سیاسی 
که االن در قالب دولت دینی ظهور پیدا کرده، 

قائل نیستید؟
تشیع سیاسی شــاخه های مختلف دارد؛ مثال دو شاخه 
اصلی، تشیع سیاسی فقاهی و تشیع سیاسی غیرفقاهتی 
است. در خود تشیع سیاسی فقاهتی هم جریان دولت گرا 
و غیردولت گــرا داریم. این تفکیک هــای جزیی جایگاه 
متفکران را تمیز می دهد ولی بین همه این جریان ها، تشیع 
سیاسی فقاهتی دولت گرا حاکم می شود. اما در قضاوت 
کلــی ما درباره دولت تفاوتی ایجاد نمی کند و مشــخص 
نیســت اگر جریان تشیع سیاسی غیرفقاهتی هم دولت 
تشکیل می داد، به چیزی غیر از این می رسید. این نتایج 
ناشــی از اقتضائات حکومت در دنیــای جدید و در قالب 
دولت مدرن اســت، به خصوص در جامعه ایران که دولت 

از بدنه جامعه استقالل داشته و از رانت برخوردار است.
دکتر شریعتی هم به دنبال تشکیل دولت بود؟ 
یا بین سیاست و دولت تفکیک قائل می شد؟

شــریعتی چند مرحله دارد؛ یک شریعتی امت و امامت 
اســت و یک شریعتی بعد از آن می بینیم. ولی نکته مهم 
این اســت که توجــه دادن به تمایز بیــن نهضت و نهاد، 
شریعتی را از مرز دولت گراها جدا می کند. تفکر شریعتی 
تا جایی تفکر تشیع سیاسی دولت گرا است چون آن تفکر 
فراگیــر بوده ولــی از جایی به بعد شــریعتی از این تفکر 
عدول می کند. البته ما امروز بعد از نیم قرن و تجربه های 
فراوان اینطور صحبت می کنیم ولی در آن زمان این تفکر 
یک ادبیات مذهبی مترقی بوده و هواخواه زیادی دارد. 
نمونه های انقالبی و خوانش های انقالبی سایر کشورها 
و ادبیــات چپ هم به کمک آن آمده و مجموعه شــرایط 
جامعــه ایرانی، فضا را آماده تبلور و اقبال به این گفتمان 

کرده است.
رفتــار مردم بعد از تشــکیل دولــت دینی چه 
تفاوتــی پیدا می کنــد؟ آیا مســئولیت پذیری 
اجتماعی و دغدغه های اجتماعی مردم کاهش 
پیدا کرده؟ مردمی که یــک جریان اجتماعی 
قوی و پرشور بوده و حکومت پهلوی را ساقط 
کرده اند، به ناگاه کنار می کشند و همه کار را به 

دولت می سپارند؟
بعد از شکل گیری دولت و تثبیت آن یک اتفاقی افتاد که 
شریعتی هم با تیزبینی خودش آن را می دید. اگر جریان 
اجتماعی به سمت فرم پیداکردن برود و این فرم متصلب 
در قالب دولت باشد، از جمله آفت های آن تثبیت این شور 
اجتماعی اســت و این تثبیت در قالب دولت، تبدیل به 
بروکراسی می شود. در کنار هر نهاد اجتماعی عرفی، یک 
بروکراسی دولتی ایجاد شده تا شور اجتماعی را مدیریت 
کند تا این شور بعدا دولت را دچار چالش نکند و مدیریت 
شــور اجتماعی مســتلزم کنترل و یکسان سازی است. 
مثال در کنار وزارت مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی، 
در کنار وزارت رفاه، کمیته امداد و در کنار ارتش، ســپاه 
ایجاد می شــود. در کنار هیأت های مذهبی هم سازمان 
تبلیغات شــکل می گیرد. بخشــی از ایــن کنترل کردن 

خاصیت دولت است. قبل از تشکیل دولت در موقعیت 
جنبش هستیم ولی بعد از استقرار باید کنترل کرد و این 
کنترل مستلزم فرم دادن و به خدمت درآوردن است. این 
فرم دادن بعد از مدتی به ســاخت بروکراســی میل پیدا 
می کند. بروکراســی در مرحله اول در پاسخ به نیاز است 
ولی بعدا جای بروکراسی عرفی را تنگ می کند. در واقع 
مردم خودشــان را کنار نمی کشــند و ایــن پیام از جانب 
دولت به توده های مردم داده می شــود. بعد از انقالب به 
مردم گفتیم شــما زحمت کشیده اید و انقالب کرده اید، 
حاال دیگر کنار بروید و هر وقت نیاز باشــد، شــما را خبر 
می کنیم. این پیام همان بروکراسی است. قبل از تشکیل 
دولت در جامعه تکثر وجود دارد ولی در دولت نمی توان 
آن را حفظ کرد و شــما ناگزیر به ســاختار واحد و ساخت 
سازمان هستید و باید تکثرها را به مرور زمان در هم ادغام 
کنید. حال آن جریان توده همراه با انقالب یا در ساختار 
جدید، هضم و در آن ســاختار به کار گرفته می شــود که 
همان تغییر مشــاغل نیروهای انقالبی است که در اول 
انقالب مشاهده می کنیم و یا بیرون ساختار می مانند و 
مخاطب این بروکراسی هستند و هر وقت فراخوان شوند، 
به میدان می آیند. این بروکراسی به مرور زمان رسمی تر 
و تثبیت می شود و سیطره خود را افزایش می دهد. همه 
بخش هایی که ما االن از دولتی شــدن صحبت می کنیم 
و می گوییم از روح اولیه و مردمی خود جدا شــده اند، در 
ابتدا این گونه نبــوده و در یک گذار اجتماعی با توجه به 
اقتضائات دوره تثبیت و نیاز دولت، مدیریت جریان های 
مردمی افزایش یافته است. میل به توسعه نفوذ و کنترل، 
میل ذاتی دولت است. در دولت دینی، انگیزه های دینی 
هم مزید بر علت شده و به آن رنگ و لعاب دینی می دهد. 
در هــر حال قــدرت نرمی که در جامعــه مدنی مذهبی 
شــکل گرفته و ذخیره شــده بود، پس از انقالب به نهاد 
دولــت انتقال پیدا کرد و در نتیجه جامعه مدنی تضعیف 
شد. به نظر بنده این استراتژی اشتباه بود و باید دوباره به 
شکل گیری جامعه مدنی مستقل، قوی و پویا کمک کنیم 
تا جریان های مختلف در عین تکثر با یکدیگر رقابت  کنند 

و ارتباط و تعامل داشته باشند.
ادامه دارد ...
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گفت وگو با محمدمحسن حسام مظاهری پیرامون رابطه انقالب و جامعه دینی )۱(

 جامعه دینی و تنگنای بروکراسی دولتی
انقالب سال 57 ایران بیش از هر چیز با پسوند اسالمی اش شناخته می شود. اگرچه گروه های مختلفی در شکل گیری انقالب نقش داشته اند ولی تفکری که توده های مردم 
را توانست بسیج کند و به صحنه مبارزه بیاورد، تفکر تشیع سیاسی بود. تشکیل حکومت دینی و در نتیجه آن دولت دینی بدون شک بر زندگی و کنش سیاسی و اجتماعی 
مردم دیندار جامعه  ایران تأثیرگذار بوده و نتایج آن اکنون بعد از گذشــت 4دهه بیشــتر قابل لمس اســت. به همین بهانه به سراغ محسن حسام مظاهری رفتیم و از نظریات 
و دیدگاه هایش درباره این موضوع پرسیدیم. حسام مظاهری پژوهشگر و جامعه شناس دینی است که حوزه تحقیق و پژوهش خود را بیشتر مطالعات اجتماعی تشیع و آیین های شیعی 
تعریف کرده و کتاب هایی مثل رسانه شیعه و فرهنگ سوگ شیعی تاکنون به قلم او به چاپ رسیده است. این مصاحبه در دو بخش تنظیم شده که در این شماره قسمت اول آن را می خوانیم.

گفت وگو

گفت وگو



ســریال: اگــر کل تعطیالت را خانه هســتید، 1 
می توانید با یک برنامه ریزی ساده، حداقل یک 
فصل از یک سریال را ببینید. یکی از آن سریال هایی را 
که خیلی وقت اســت کنار گذاشته اید تا سر فرصت و با 
حوصله به آن برسید، انتخاب کنید، پا را روی پا انداخته 

و از تماشایش لذت ببرید. پیشنهادهای سریال ما:
	z درام: »۱3 دلیل که چرا...« پیشنهاد درام ما است که

کوتاه هم هســت )2 فصل ۱3 قسمتی(. البته فضای 
غمگینی دارد. اگر خودتان حالتان خوب است و خیلی 

تحت تاثیر قرار نمی گیرید ببینید.
	z )Black Mirror( »علمی تخیلی: سریال »آینه سیاه

انصافا خیلی بیشتر از یک سریال صرفا علمی تخیلی 
اســت و حیف است از دســتش بدهید. عید بهترین 

فرصت برای دیدنش است.

	z کارتونی: »جودی ابوت«، نوســتالژی قدیمی راست
کار عید اســت! پر از سرخوشــی و ســرزندگی. حتما 
از آخرین باری که دیدید، آن قدر گذشــته که برایتان 

تازگی داشته باشد.
	z انیمه: فرقی نمی کند کدام یکی شــان. اگر خودتان

اهل انیمه باشــید، پس می دانید چه دنیای متنوعی 

اســت. یکی را انتخاب کنید و در عید تمامش کنید. 
 Fullmetal Alchemist - Attack on :پیشــنهاد ما(

)Titan- Detective Conan
	z پلیسی: یک پیشــنهاد جنایی- معمایی هم برایتان

داریم، سریال »Forever« که داستان خاص و جذابی 
دارد و درگیرتان می کند. خوبی اش این است که فقط 
یک فصل اســت. بدی اش این اســت که فقط همین 
یک فصل اســت؛ چون وقتی تمامــش کنید، مثل ما 
طرفداران دلسوخته اش حســرت می خورید که چرا 

چنین سریال خوبی ادامه پیدا نکرد.
	z ایرانی: مهران مدیری یک سریال طنز دیگر برای ایام

عید ساخته که امیدواریم تجربه خوب »مرد هزار چهره« 
را تکرار کند. سریال های طنز قدیمی اش هم همچنان 
دیدنی هســتند. عالوه بر این، دیگر پیشنهادهایمان 
اینها هستند: »خانه سبز«، »مجید دلبندم«، »سه در 
چهار«، »ساختمان پزشکان«، »زی زی گولو« )االن به 
این پیشــنهاد ما می خندید، بعد که رفتید دیدید و یاد 

بچگی ها افتادید، کیلو کیلو آبغوره جمع می کنید.(

بازی: عید، خانه، خانواده، فامیل! چه چیزی بهتر ۲ 
از یک بازی دسته جمعی؟! منچ، مار و پله، اسم و 
فامیل و پانتومیم را که خودتان می دانید. ما می خواهیم 

بازی جدید پیشنهاد بدهیم:
	z .و خیلی ساده است »twister« گره: اسم اصلی بازی

یک کاغذ سفید بزرگ )یا سفره( با ابعاد ۱70 در ۱40 
ســانتیمتر جور کنید و رویش در 4 ردیف 6تایی دایره 
رنگی بچسبانید )هر ردیف یک رنگ: قرمز، آبی، سبز، 
زرد(. یک صفحه آ4 هم الزم دارید که باید 4 قسمتش 
کنید: دست راست، پای راست، دست چپ، پای چپ. 
یک عقربه هم باید باشد که با چرخاندنش هر بار به یک 
مورد اشاره کند )از بطری هم می شود استفاده کرد(. 
روی هر کدام که ایستاد، کسی که نوبتش است، باید 

از دســتور اطاعت کند، مثال دست راست روی قرمز. 
نتیجه این می شــود که بعد از چند دقیقه همه به هم 

گره می خورند و پخش زمین می شوند و می خندند!
	z یک تیم :Cube Escape ســری بازی های اندروید

خوش فکر و خالق که اســم خودشــان را گذاشته اند 
Rusty Lake games، دارند پشت سر هم بازی معمایی 
جذاب و فوق العاده می سازند و منتشر می کنند. فقط 

همین قدر بگوییم که معتاد بازی هایشان می شوید.
	z Nobodies, Troll face quest, :دیگر پیشــنهادها

Facility 47, Naissance

کتاب: ســفرنامه بــرادران امیدوار، مثــل خون در 3 
رگ های من )نامه های احمد شاملو(، زائری زیر باران 
)احمد محمود(، ماهی طال )ژان ماری گوستاو لوکلزیو(، 
ابله محله )کریستین بوبن(، کتابفروشی 24 ساعته آقای 

پنامبرا )رابین اسلوان(، نام من سرخ )اورهان پاموک(

فیلم: 4 
	z کمــدی رمانتیکــی کــه اتفاقــا :The holiday

داستانش در فضای سال نو اتفاق می افتد
	z اکشــن  :  Kingsman: the secret service

جاسوسی باحال
	z اکشــن خوبی که سومین فیلمش هم:John Wick

همین روزها می آید
	zماجراجویی های بامزه سه تا پیرمرد : Going in style
	z برای پاشیده شــدن : Memento, Donnie Darko

مغز به دیوار 
	z پیشنهادهای دیگر )سعی کردیم فیلم هایی باشند

 The devil wears Prada, :)که احتماال ندیده ایــد
 Kwaidan,Boyhood, Birdman, Locke,Chef,
Lucy, A Scanner Darkly,  Annihilation, Moon

کافه گردی: کمی در شبکه های اجتماعی مثل 5 
اینســتاگرام بچرخید و ببینید کافه های ســطح 
شــهر، چه برنامه هایی دارنــد. تنوع برنامه هایشــان 
خیلــی خوب و زیاد اســت و حتما چیــزی که مطابق 
ســلیقه تان باشــد، پیدا می کنیــد. از دورهمی های 
کتابخوانــی و فیلمنامه خوانــی گرفتــه تــا اجــرای 
 موســیقی زنده، خیلی چیزها هســت که حیف است 

از دستتان بروند.

موسیقی: موزیک هایی را که هر روز گوش می دهید، ۶ 
بگذاریــد کنــار و دنبــال ســبک های متفاوت تر 
و موزیســین های جدیدتــر برویــد. پیشــنهادهای ما:

	z سباستین پالنو: همین چندروز پیش آمده بود ایران
و اجرای خوبی هم داشت. موسیقی متفاوت و جذابی 

را که ارائه می کند، حتما بشنوید. 
	z Oskar Schuster- agnes دیگــر پیشــنهادها: 

 -obel- Röyksopp

اگر تعطیالت را خانه تشــریف دارید، کمی تا قســمتی خوش به حالتان اســت. به هر حال کسی بدش نمی آید 15، ۲0 روزی در خانه استراحت کند و نه فکر کار باشد، نه 
درس و امتحان. پیشنهادهای ما برای گذراندن تعطیالت در خانه اینها هستند:

اگر خانه هستید

اگر در تعطیالت نوروز مسافرت هستید که خیلی خوش به حالتان است. این نکات را در سفرتان فراموش نکنید:

هر گوشــه از ایران دنیایی است برای خودش. هر ۱ 
جا رفتید، غذاها و نان ها و شــیرینی های ســنتی 
آنجا را حتما امتحان کنید. بی خیال عادت ها و غذاهای 
همیشگی شوید و خوراکی های محلی جدید را دریابید.

حتما حتما، همیشــه کیســه زباله همراه داشــته 2 
باشید.

وقتــی می روید طبیعت گــردی، تنبلــی نکنید. 3 
به جای نشستن و دود راه انداختن )از هر نوعی!( 

بروید اطراف را بگردید.
ســعی کنیــد از مــردم محلــی تــا جایی کــه در 4 

توانتــان هســت، خریــد کنیــد. اینهــا کارهایی 
اســت که بــا دســت خودشــان و بــا کلی امیــدواری 

را هــم  آنهــا  کار عیــد  ایــن  بــا  و   تهیــه کرده انــد 
زیباتر می کنید.

نوازنده های محلی را دریابید. این موسیقی جای ۵ 
دیگر پیدا نمی شود.

اگر توریستی دیدید که کمک الزم دارد و نمی داند 6 
کجاست، کمکش کنید.

شب ها را دریابید. شهرهای مختلف ایران با توجه 7 
به شــرایط اقلیمی و فرهنگی خاص خودشــان، 
شب ها فضای متفاوت و جذابی دارند. مثال شب هایی که 
مراسم دعای دسته جمعی در مشهد و حرم امام رضا )ع( 
برگزار می شود؛ یا شهرهای جنوب کشور و بازار شب های 

معروفشان که پر از خوراکی های هیجان انگیز است.
هرجا رفتید، بازارش را ببینید. جذابیت بازارهای ۸ 

سنتی ایران تمامی ندارد و هر شهری هم، بازارش 

اگر خانه نیستید

مختص خودش است.

لطفا به موارد زیر در دوران تعطیالت توجه داشته باشید:

عیــد و تعطیــالت، بایــد بــرای همــه باشــد؛ ۱ 
مخصوصــا مادرهــا. پس فکــر نکنیــد در هتل 
 اقامــت دارید و در کارهــا و مهمانی های دیــد و بازدید 

کمکشان کنید.

حواستان به خورد و خوراکتان باشد. حاال چون 2 
عید است، دلیل نمی شود کاری کنید که بعد از 
تعطیالت، با چاقی و انواع بیماری های قلبی و عروقی به 

دانشگاه برگردید )مگر اینکه بیماری ها به درد پیچاندن 
امتحانات بخورند(.

ورزش را نگذارید کنار. همه ســعی می کنند در 3 
فرصــت تعطیالت، یــک برنامه بریزنــد و منظم 
ورزش کنند، آن وقت شــما همان چهارتا نرمشــی را که 
می کردیــد هم بی خیال شــدید؟ تازه بایــد کوه رفتن و 
اینطور عادت ها را که به بهانه درس سراغشان نمی رفتید، 

حاال اضافه کنید.

از دیــد و بازدیدها فرار نکنیــد. کمی همراهی با 4 
خانواده کسی را نمی کشد. یک وقت به خودتان 
می آییــد و می بینیــد کال ضداجتماع شــده اید و هیچ 
جمعی را نمی توانیــد تحمل کنید. مهمانی ها را بروید، 

از کجا معلوم، شاید بختتان هم باز شد.

گوشه چشمی به درس ها داشــته باشید. این ۵ 
حرف ها که »اتفاقــا تو عید اصال درس نخون، 
تا بعد عید با انرژی کامل برگردی به درس و دانشگاه« 

و »تــو عیــد هیچ کــس درس نمی خونــه«، همــه اش 
افسانه اســت. اگر همه درس ها و تکلیف ها و پروژه ها 
را بگذارید برای بعد از عید، آن قدر شــرایط ســخت و 
کارها فشرده می شــود که همه خوشی عید، کوفتتان 
خواهد شد. حتما و قطعا کلی هم کار پیش بینی نشده 
از این طرف و آن طرف، ریخته می شــود روی ســرتان 

)قانون مورفی(.

خودتان را اذیت نکنید. ننشینید اشتباهاتتان 6 
را بشمرید و خودتان را سرزنش کنید. در عوض 
به خود پارســالتان افتخار کنید و ببینید دوست دارید 
امسال، چه فرق هایی داشته باشید. سال نو را غنیمت 

بشمارید. عیدتان مبارک!

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  807
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سحر 
بختیاری گزارش

تعطیالت خود را چگونه بگذرانیم؟

تعطیالت خود را چگونه نگذرانیم

پیشنهاد
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عیدتون مبارک!
ایــن روز هــا از بــس صحبت 
اختالس جدید فضای مجازی 
رو پــر کــرده کــه کال از کار و 
زندگی مــون افتادیم. تا میای 
تمرکز کنی، یکی میاد می گه 

شنیدی؟ خالصه باید روی در اتاقمون 
بزنیم شنیدیم. البته به نظرم با توجه به 
حجم اختالس آخری باید یه دلجویی 
درســت و حســابی از خــاوری و بابک 
زنجانــی بکنیــم. حیــف کــه مه آفرید 
خســروی زنده نیست تا ازش حاللیت 

بطلیم. 
بگذریــم. یــواش یواش ســال 97 هم 
داره مــی ره پیش بقیه ســال های رفته 
عمرمون. حکایت اســفند ماه اما برای 
خودش شنیدنی و دیدنیه. ما ایرانی ها 
خدا  رو شکر تو همه امور، الیف استایل 
خاص خودمون رو داریــم. یازده ماه و 
بیســت روز می خوریــم و می خوابیم و 
خونه و زندگی رو کل و کثیف می کنیم، 
تو دهه آخر اسفند یادمون می افته باید 
خونه تکونــی کنیــم. خونه تکونی هم 
یعنی زلزله؛ از پادری شــروع می کنیم 
به شستن تا کیس کامپیوتر. حاال چرا؟ 
چون عیبــه، بده، مهمــون میاد خونه 
آدم. خونه تکونــی البته بازار دکتر های 
ارتوپد رو حسابی گرم می کنه. یه سری 
از باالی نردبون می افتیم دست و پامون 
می شــکنه، یه عده تو جابجایی وسایل 
قولنج می کنیم و مشــتری فیزیوتراپی 

می شیم.
بعــد از مراســم خونه تکونــی که خوب 
خودمون رو درب و داغون کردیم، نوبت 
می رســه به درآوردن چشم بازار و خرید 
شب عید. هرچی جنس بنجل ته انبار 
مونده، منتقل می شــه به کنار خیابون 
و به برکت دست فروش ها، ترافیک سه 
برابــر می شــه و نتیجه این می شــه که 
یهو می بینــی ۱0 تا از چیزایی که قبال 
می زدی تو سرمون هم نمی خریدیمش 
رو کردن توی یه پکیج و با پونزده درصد 
»آف« تا انتهای بسته بندیش می کنن 

تو پاچه مون. 
در مــورد خوردنی ها هــم از اونجایی 
که قیمت پســته جان مثل عقاب اوج 
گرفتــن، دیگه مجبوریم به تخمه های 
آفتابگردون بســنده کنیم و اگر جیب 
مبارک مــون اجــازه بــده چند تــا هم 
بــادوم زمینی رو از تو ویترین مغازه ها 
یواشکی می ریزیم توی جیبمون بلکه 
سفره مون متبرک بشــه. سفره هفت 
ســین هم غالبــا در دقایــق انتهایی 
ســال بــا عجله جــور می شــه و چون 
ســین کم میاریم، به ســیخ و سه پایه 
و ســماور و ســنجاق سر و ســیمان و 
ســاعت و ســوزن بســنده می کنیم. 
عید با هفت الــی ده کیلو اضافه وزن 
و تماشــای 40 ســریال لوس و خنک 
بــه اتمــام می رســه و از ۱4 فرودین 
 تــا پایان خــرداد بــه هم ســال نو رو 

تبریک می گیم!

کوری عصاکش کوری دگر شود...
کمیســیونر علــم، فنــاوری و منابع 
انسانی اتحادیه آفریقا در رأس هیأتی 
عالی رتبه از دانشگاه صنعتی شریف 

بازدید کرد. )۱9 اسفند 97(
شایان ذکر است که دانشگاه صنعتی 
شــریف هم اکنون بــا آکادمی علــوم ســودان تفاهم نامه 
همکاری امضا نموده اســت )وب سایت رسمی دانشگاه، 

همان تاریخ(
آخر ســال که می شــود آدم دوســت دارد هــی خبرهای 
خوب بشنود و به این فکر نکند که هر روز قیمت همه چیز 
کن فیکون می شــود و آدم ها دارند بر و بر توی چشــم هم 
نگاه می کنند و سر هم کاله می گذارند و اینطوری به هم 
عیدی می دهند. اما در میان اخبار آخر ســال دانشگاه، 
بوی همکاری های تازه ای با قاره سیاه به مشام می رسد. 
شــک ندارم طرفین مذاکرات فوق، کلی دســت یکدیگر 
را به گرمی )و شــاید به نرمی( فشــرده اند و بر گســترش 
مناســبات و اســتفاده از ظرفیت های داشــته و نداشته 

هــم تاکید کرده انــد )البته اگــر حرف هــای همدیگر را 
متوجه شده باشند!( بعدش هم رفته اند از شریف پالس، 
یــک املــت آفریقایی با فلفل ســیاه ســفارش داده اند و 
زده اند بر بدن و با چندتا ســوغات ناقابــل از ایران راهی 
آفریقا شــده اند. من مطمئن هســتم این ســودان با نرخ 
تــورم 4۵درصدی حتما برای ما بــا نرخ تورم 60درصدی 
درس های آموزنده ای دارد و ای کاش تفاهم نامه ای بین 
دانشــکده های اقتصاد ما و ایشــان منعقد می شــد! در 
ادامه بنده پیشــنهاد می کنم حتما با هیأتی بلند )و حتی 
کوتاه پایــه یا چهارپایــه( از ونزوئال هم دیــدار کنیم چون 
شنیده ام هر 20 روز قیمت هایشان 2 برابر می شود )نرخ 
تورم ۱ میلیون درصد( و تفاهم نامه با آنها می تواند خیلی 
مفید باشــد. مجموعا اگر این ســودان و بقیه کشورهای 
آفریقایی بتوانند بخشــی از دانشجوهای شریف را حتی 
بدون فاند، پذیرش کنند و با کشــتی و قایق با خود ببرند 
آنجا، شــریف باید کالهــش را تا جایی کــه می تواند باال 
بیندازد! حاال شما به عنوان هوم وورک! بروید ته توی این 

تفام نامه همکاری )که امیدوارم به زبان ســودانی تنظیم 
نشده باشــد( را دربیارید ببینید دانشــگاه شریف دقیقا 
فازش چی بوده و چه منافعی از ارتباط با سودانی می برد 
که ۱70امین کشور دنیا در شاخص توسعه انسانی است 
و یکی از ضعیف ترین ها به شــمار می آید. کال گســترش 
مناســبات طرفین )کــه توی اخبار هم زیاد می شــنویم( 
چیز قشــنگی اســت به ویژه که هیچ وقت هــم ندانی این 
مناســبات طرفین دقیقا چیســت و چقدر می تواند کش 
)ببخشید گسترش( بیابد و اگر فوایدش را برای جماعت 
دانشــگاه پیدا کردید مشــغول ضمه! هســتید اگر شــیر 
)share( نکنید! تا ســالی دیگر و نیشــی دیگر، ســالتان 

خوش، همتتان شتری!
آید بهار و پیرهن بیشه نو شود

نوتر برآورد گل اگر، ریشه نو شود
زیباست روی کاکل سبزت کاله تو

زیباتر آن که در سرت ، اندیشه نو شود 
* شیخ بزول )علیرضا مختار(

شیخ بزول *

)زنده یاد عمران صالحی( آهای فلک که گردنت از همه مون بلندتره  /   به ما که خســته ایم بگو  /   خونه ی بهار کدوم وره؟ 

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به سریع ترین ماه ســال؛ اسفند. ماهی که همه 
یادشــان می افتد کارهای عقب مانده خود را انجام دهند و مثل شــخصیت یک بازی که 
در حال »گیم اوور« شــدن اســت یا زمانش دارد تمام می شــود، در عجله اند و گذر ایام را 
احساس نمی کنند. تقدیم می شود به هوای اسفند با همه بالتکلیفی اش؛ به آن روزهایی 
که تقال می کند تا زمستان را تمام کند و به بهار تحویل دهد. این شماره از روزنامه را تقدیم 

می کنیم به همه »حاللم کن«ها، »دلم برات تنگ می شــه «ها و »امسال تو بهترین اتفاق 
زندگیم بودی «هایی که گفتیم و نگفتیم و در آخر این شــماره را با همین سه جمله تقدیم 
می کنیم به شــما که امسال ما را خواندید، تحمل کردید، خندیدید، حرص خوردید و... 
حاللمان کنید، دلمان برایتان تنگ می شود و شما هر سال بهترین اتفاق زندگی روزنامه 

و اهالی اش بوده اید.

845****0935: میشه مثل برنامه نود شمام اعالم کنید 
چند شماره متفاوت بهتون پیام داده تا االن؟ 

  بــدون شــما 379 نفر ناقابل. شــما هــم 9 تا 
پیامک دیگــه بدی وارد باشــگاه ده تایی ها می شــی که 

شانست تو قرعه کشی افزایش پیدا می کنه.

1۲3****091۲: تــو دفتر اســتاد معطــل بودیم گفتیم 
شریفی بازی در بیاریم. 

 دو دو تــا چهارتا کردیم دیدیــم بودجه تون عجیبه. صرف 
چی می شه؟

  حــاال گفتنش درســت نیســت ولــی روزنامه 

محــل پولشــویی ســفرهای خارجــی دکتــر فتوحیه و 
فاکتورهاشون رو به نام روزنامه می زنن.

8۲7****09۲0: واقعا چرا اینقدر شما بی اعصابی؟
  بیش از بی اعصابی من، اعصاب شــما عجیبه 

که هنوز با این جوابای من پیامک می دید!

تقدیم می شود به ...

پیامک

حسین شاهرخی

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  

 ایشون دی جی مسابقه 
 فینال بسکتبال دانشگاه هستند 

و از اینکه اونور مجلس ساکته 
خیلی ناراحتند.

عکس و 

مکث

کالم الکمل )گفتارهای شتری(!

وصله پینه

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

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  807

    1397 مـاه  اسفند   21 سه شنبـه 

صفحه آخر

شرح 
هجران


