
این صعوِد ناخالص دردناک!
ســاعت پنج و پنجــاه دقیقه  صبح 

محمد جوانمرد

است. هنوز آفتاب برنیامده است و 
ما داریم قدم زنان به سمت ایستگاه 
دو ولنجک می رویم. اولین بار است 
که با او هم نورد می شــویم. مردی 
است شصت و اندی ساله و کارشناس اقتصاِد بازنشسته  
یک شرکت دولتی. البه الی صدای نفس زدن هایمان که 
خنکای سپیده دم اوایل فروردین را می شکافد، فرصتی 

می جوید و سر بحث را باز می کند. 
- راســتی بچه ها! به  نظر شــما راه حل مشــکل اقتصاد 

ایران چیست؟ 
-راستش را بخواهی، حتی اقتصاد دان ها هم این روزها 
چنیــن ادعایی ندارند کــه راه حل مشــکل اقتصاد در 
جیب شان است. من هم بدیهتا نمی دانم چه باید کرد، 
اما حداقل می دانم که یک کار را نباید کرد و آن، انداختن 

بار فشار اقتصادی روی دوش طبقه  کارگر است. 
- درست است اما وضع کسب و کارها هم خراب است. به 

هر حال به همه فشار می آید. 
- اما فشاری که بر کارگر می آید از جنس گرسنگی  است 

و فشاری که بر کارفرما می آید از جنس کاهش سود. 
ســکوت کوتاهی برقرار می شود. آسمان هم کم کم دارد 

سرخ می شود. ادامه می دهم: 
- توی این وضعیت، وزیر محترم کار هم قول داده تصویب 
قانون کار جدید را پی گیری کند؛ قانون کاری که اخراج 

کارگرها را راحت تر می کند.
- اتفاقا این یکی از اساســی ترین مشــکل های اقتصاد 
ما را حل می کند. تا ترس از اخراج شــدن نباشــد کسی 
درســت کار نمی کند. کارمندهای دولــت را ببین. اگر 
امکان اخراج شــان وجود داشــت این  قدر ســاعت کار 
مفیدشان پایین نمی بود. خیال شان راحت است سر برج 

حقوق شان را می گیرند، دیگر چرا کار کنند؟
سکوت کوتاهی برقرار می شــود. پاسخ های فراوانی به 
ذهنم می رسد. مثال اینکه »بله. برده های آفریقایی هم 
وقتی به قطع شدن دست فرزندان شان تهدید می شدند، 
بیشــتر کار می کردند.« یا اینکه »وقتی انســان به  چند 
عدد روی نمــودار عرضــه و تقاضا تبدیل شــود، وقتی 
انســان برای ما، »منابع« انسانی باشد، درست است.« 

اما اینها را نگفتم. 
- شما فکر می کنید فیزیک دانی که عاشق فیزیک است 
یا هر دانشــمند و هنرمندی که کارش را دوست دارد، از 

ترس اخراج نشدن کار می کند؟ 
سکوت کوتاهی برقرار می شود. االن دیگر پرتوهای بکر 

آفتاب دارند به صورت مان می پاشند.
 جواب می دهد: 

- اینکه به کلی بحث دیگری ا ســت. حــاال این به کنار، 

دارنــد حقوق همه را چهارصد تومن زیــاد می کنند. باز 
خدا را شــکر کمی وضع کارگرها بهتر می شود. هرچند 
یکی از دوســتانم که استاد دانشگاه است می گفت چرا 
بایــد حقوق یــک کارگر به اندازه  حقوق من زیاد شــود؟ 

بیراه هم نمی گفت. 
- چطور کســی می تواند به افزایــش برابر حقوق خود با 
کارگری که با این افزایش هم به نزدیکی های یک زندگی 
حداقلی نمی رسد، بگوید ناعادالنه؟ آیا واقعا بشری که 
این قدر ادعای متمدن شــدن دارد، هنــوز، حداقل در 
سطح آرمان، به این نتیجه نرسیده که انسان ها، فارغ از 
موقعیت اجتماعی شــان دست کم لیاقت آن را دارند که 

از گرسنگی نمیرند؟ 
در پاسخ می گوید: به هر حال بهره  هوشی آدم ها متفاوت 

است. این را باید در نظر گرفت. 
سکوتی طوالنی برقرار می شود. 
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6  رهبر گهواره تمدن
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 نگاهی به چالش های کارآفرینی 
در حوزه گردشگری
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 نقدی بر رویه برخی از فیلم های اجتماعی 
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 کـارگـران جامعــه 

به مناسبت روز کارگر

وارثان زمین 4

سرمقاله



نگاهی به چالش های کارآفرینی در حوزه گردشگری

 از 12.75 مدرسه تا 20 گردشگری 
zz »شماره هجدهم نشــریه »داد

موضوع اصلی خود را به دموکراسی 
اختصاص داده است. سرمقاله این 
شماره درباره مفهوم دموکراسی و 
علت برقراری آن در جوامع انسانی 

و نیز تفــاوت مردم ســاالری دینی در 
ایران و دموکراسی غربی بحث می کند 
و در ادامــه به تاریخچه امواج مختلف 
دموکراســی در جهــان و نیــز وضــع 
دموکراسی در ایران می پردازد و تحزب 
واقعــی را تنها راه نیل بــه آرمان های 
دموکراسی می داند. در بخش آموزش 
عالی این شماره از داد نیز آیین نامه ها 
و شــیوه نامه های شــوراهای صنفی 
دانشــجویان بررسی شده که با توجه 
به انتخابات این شــورا ســوژه خوبی 

بوده است.
zz شــماره 28 نشــریه »عطــش« در

مطلــب اصلی خــود در نگاهــی نو و 
قابل توجــه به شــباهت میان برنامه 
عصــر جدیــد و شــتاب دهنده ها و 
پارک های علــم و فناوری در کشــور 
پرداخت که در هر دو اســتعداد هایی 
معرفی می شوند که در مدت زمان کم 
می توانند توجه دیگران را جلب کنند. 
در دیگر مطلب این نشــریه با عنوان 
»ژســت نمایندگی« که تا حدودی از 
فقدان ساختار منسجم و پیوسته رنج 
می بــرد، مفاهیم نمایندگــی مردم، 
منافــع عمومــی و افــکار عمومی به 

چالش کشیده شده اند.
zz »شماره 6 از دوره 26 نشریه »خمش

با تیتر جلد »هیس! مهندس ها حرف 
می زنند« و تصویری جذاب روی جلد 
منتشر شد. در این شماره دو گفت وگو 
با دکتر سهراب پور، عضو هیأت علمی 
دانشــکده مکانیک و ریاســت اسبق 
دانشگاه و دکتر فرهمند، استاد فعال 
دانشــکده در حــوزه بیومکانیــک به 
چشم می خورد. قســمت اجتماعی 
خمــش نیز که موضــوع آن مربوط به 
تصویر و تیتر جلد است، درباره وظیفه 
اخالقی مهندس ها برای تالش جهت 
تصویب و حسن اجرای قوانینی برای 
زندگی ایمن تر و سالم تر جامعه نوشته 

شده است.

سیلماریلیون
آیــا نویســنده ای مثــل تالکیــن و 
کتابــی مثل ســیلماریلیون معرفی 
می خواهــد؟ ســیلماریلیون داســتان 
کل تاریــخ ســرزمین میانــه اســت که 
»ارباب حلقه هــا« در آن فقط یک دوره 
کوتاه به شــمار می رود. متاسفانه خود 
تالکیــن عمرش به تمام کردن رســمی 
کتــاب قد نداد، اما پســرش همت کرد 
و دست نوشــته های پــدر را مرتب کرد و 
ســیلماریلیون را تحویل داد تا عشــاق 
ارباب حلقه ها منبع تغذیه)!( جدیدی 
پیدا کنند. رضا علیزاده هم با ترجمه و 
نشر روزنه با انتشار آن، طرفداران ایرانی 

را خوشحال کردند.

من قهرمان نیستم
پیــر ُاتن گرونیه را نویســنده ای ضدفرم 
و وابســته به جنبــش »افراطی معاصر« 
می داننــد. آثار او در قالب هــای رمان و 
داســتان کوتاه نمی گنجد و بیشــتر به 
نثرهای شــاعرانه ای شباهت دارد که در 
زبان فرانسه به آن روایت می گویند. از این 
رو وقتی کتاب را می خوانید، ممکن است 
متوجه نشوید که داستان می خوانید یا 
قطعه ادبی یا... . شــاید جذابیتش هم 
به همین باشد. نشر افق، این کتاب را با 
ترجمه خجسته کیهان چاپ کرده است.

دختر استالین
ســوتالنا علیلویوا، دختر استالین بود 
که نــام خانوادگی خود را بــرای بیرون 
آمــدن از زیــر پرچم پــدرش و آغاز یک 
زندگــی جدیــد عــوض کــرد. رزماری 
سالیوان، نویسنده این کتاب پنج سال 
از عمر خــود را صرف پژوهش و تحقیق 
درباره ســوژه اش کــرده و بــا اعضای 
خانواده، دوســتان و آشــنایان سوتالنا 
در نقاط مختلف جهان مصاحبه نموده 
اســت. البته عالوه بر این مصاحبه ها، 
نویســنده از نامه های شخصی سوتالنا 
و طرف هــای نامه نگاری اش، اســناد 
محرمانه آرشیوهای سیا، کا گ ب، حزب 
کمونیســت شــوروی و... بهره جسته 
است. نشــر ثالث این کتاب را با ترجمه 

بیژن اشتری روانه بازار کرده است.

ایستگاه صنعت
معموال یکی از دغدغه های اصلی دانشــجویان سال سوم و چهارم 
کارشناسی موضوع کارآموزی است؛ موضوعی که با توجه به عدم 
داشــتن اطالعات کافی موجب ســردرگمی دانشجوها می شود. 
ایســتگاه صنعت نام رویداد جالبی بود که یکشــنبه و دوشنبه این 
هفته انجمن علمی دانشکده کامپیوتر با همکاری معاونت پژوهشی 
و دانشجویی این دانشکده در البی ساختمان هشت طبقه کامپیوتر 
برگزار شد. علی اســدی، دبیر اجرایی این رویداد هدف از برپایی 
این غرفه ها را آشنایی بیشتر دانشجوهای کامپیوتر با شرکت های 
بزرگی دانست که توانایی جذب کازآموز را برای تابستان سال جاری 

داشــته و از این طریق باب آشنایی دانشجو با شرکت های مختلف 
ایجاد شــده و هر دانشجو با توجه به عالقه در زمینه های مختلفی 
مانند توسعه دهنده وب، علوم داده و کارهای سخت افزاری می تواند 
جذب شــود. از جمله شــرکت های حاضر و همکار در این رویداد 
می توان به تپسل، دال، کافه بازار، مهیمن، سحاب، یکتانت، پرمان 
و ناد اشاره کرد. ادامه برگزاری این رویداد در این دانشکده و اجرای 
این ایده در دانشــکده های دیگر با همکاری مســئوالن دانشگاه 
می تواند زمینه ســاز آشنایی دانشجوها با شــرکت های مختلف و 

گذراندن هدفمند و پربازده دوره کارآموزی شود.

سمینار مغز و علوم شناختی
انجمن علمی شناسا سه شنبه و چهارشنبه این هفته همایش مغز و 
علوم شناختی را در سالن آمفی تئاتر دانشکده انرژی برگزار می کند. 
در روز اول از ســاعت 13:30 تــا 17:45 به ترتیــب دکتر غالم رضا 
جعفری، دکتر سپیده حاجی پور و دکتر حامد اختیاری ارائه دارند و 
در روز دوم نیز از ساعت 10 تا 16:15 دکتر حسین پیوندی، دکتر علی 
قاضی زاده، دکتر حمیدرضا ربیعی و دکتر حسین استکی سخنرانی 
می کنند. آخرین برنامه همایش نیز پنل فلسفه، هوش مصنوعی و 
علوم شناختی خواهد بود. برای ثبت نام و اطالعات بیشتر به کانال 
انجمن علمی شناسا به نشانی Shenasa_Sharif@ مراجعه کنید.

کوه، سخت افزار و احساسات
ایــن هفته آخرین هفته قبل از ماه رمضان اســت و به همین دلیل 
آخر هفته شــلوغی از نظر فعالیت های دانشجویی در پیش داریم. 
پسرهای گروه کوه پنج شنبه و جمعه به قله شاه پیل صعود می کنند، 
 Hardwar هنوز خسته نشده و در آخر هفته مسابقه SSC بچه های
را با موضوع برنامه ریزی بوردهای FPGA، Arduino و GPU برگزار 
می کنند. جمعه هم دومین دوره مســابقه الکاپ با چالش تحلیل 
احساســات از طرف بســیج دانشجویی برگزار می شــود که برای 
عالقه مندان به تحلیل داده این مسابقه که در قالب گروه های دو و 

سه نفره است، می تواند چالش جذابی برای یک آخر هفته باشد.

تازه های 
کتابخانه

خبر

محمدجواد 
شاکر

میز 
نشریات

سید حسین خوابنما متولد 
مشــهد اســت و از سال 57 
در زمینــه هتــل داری کار 
کــرده. ســال 67 بــه تهران 
می آید و از سال 71 در زمینه 
شــرکت های هواپیمایــی هم شــروع به 
کار می کند. خوابنما شــنبه ســاعت 16 
مهمان انجمن علمی دانشکده صنایع در 
آمفی تئاتر مرکزی بود تا درباره چالش های 
کســب وکار در زمینه گردشگری صحبت 
کند و به سوال های دانشجوها پاسخ بدهد.
خوابنما ابتــدا درباره روند شــکل گیری 
کارش توضیح می دهد: »من از کودکی در 
هتل کار می کردم و می دیدم که مسافرها 
به مشــهد می آیند ولی توری در کار نبود. 
مســافرها با ماشــین های شخصی شان 
می آمدند یا خودشان بلیت تهیه می کردند. 
آنجــا جرقه این کار در ذهنم خــورد و آن را 
شروع کردم. در مشهد خیلی درآمد خوبی 
داشتم ولی آنجا برای من کوچک بود. فکر 
من بزرگ تر از مشــهد بود. به تهران آمدم و 
حدود یک ســال و نیم بیکار بودم. سپس 
کم کم شروع کردم و به آژانس های مسافرتی 
پیوستم. آن زمان تورگردی وجود نداشت. 

گزینه های ســفر، یک قطار رجا و چهارتا 
شــرکت هواپیمایــی بودند. من ســامانه 
چارتر را در کشــور راه انداختم. حداقل دو 
یا ســه تا از شــرکت های هواپیمایی هم با 
سرمایه گذاری من رشد کرده اند و تا امروز 

پنج یا شش هتل ساخته ام«.
او ادعــا می کند برای خارج نشــدن ارز از 
کشــور، فعالیت های گردشــگری اش را 
داخــل انجــام می دهد: »تابســتان یک 
سال، من نزدیک یک میلیون عرب را برای 
گردشگری به داخل کشور آوردم«. خوابنما 
ایده های زیادی درباره توسعه گردشگری 
دارد: »شهرها و روستاهای خوب زیادی در 
ایران هستند که پتانسیل این را دارند تا به 
مکان های توریستی تبدیل شوند. ما صدها 
ماسوله در ایران داریم که همه آنها می توانند 
برند شــوند. در ایران آنقدر پول ریخته که 
من دیگر خســته شده ام و وقت ندارم آن را 
جمع کنم. در خیلی از مکان های تفریحی 
و گردشگری، نیروهای انسانی آموزش های 
الزم را ندیده اند و سواد به روز ندارند. کافی 
است افراد توانمند را به کار بگیرید و امکانات 
خوب بدهید تا تقاضا برای شما زیاد باشد. 
صنعت گردشگری در ایران حتی می تواند 

درآمد بیشتری نسبت به نفت تولید کند«.
خوابنما به این معروف اســت که تا کنون 
بــرای هزاران نفر کارآفرینی کرده  اســت: 
»کاری که من کرده ام این اســت که برای 
افراد با حداقل ســواد و توانایی هم شغل 
ایجاد کرده ام. بســیاری از آنها، به عنوان 
کارگر برای ســاخت هتل ها و خدمه برای 
مکان هــای تفریحی اســتخدام شــدند. 
ما تشنه این هســتیم که افراد باپشتکار و 
بااستعدادی که سرمایه اولیه برای شروع 
کار ندارند، به مجموعه ما بیایند و ما از آنها 
اســتفاده کنیم. خیلی هم زود می توانند 

پیشرفت کنند و به درآمد باالیی برسند.«
خوابنما به تازگی فعالیت شــرکت هایش 
در زمینه اینترنتی را نیــز آغاز کرده: »من 
در مدرســه ای درس می خوانــدم کــه با 
نمره 12.75 شــاگرد اول کالس شــدم! 
تحصیالتم قدری نبود که کارم را از حالت 
ســنتی خارج کنم ولــی امــروز با کمک 
دوســتان، سیســتم آنالیــن ِکی ســفر را 
راه اندازی کرده ایم. اتفاقا دانشجویانی از 
شریف در ســاخت آن به ما کمک کردند. 
همین امروز هم من به پیشنهاد آنها به این 

نشست آمده ام«.

نگین 
خسروانی نژاد

گزارش
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برنامه های دانشگاه در »شریف زیبای من 3«

هر لحظه، هر جا، یک برنامه
امروز شریف زیبای من 3 برگزار می شود. کجا؟ واقعا نمی دانیم بگوییم کجا چون این برنامه هر لحظه در یک بخشی از دانشگاه پررنگ می شود. ایده شریف زیبای 
من به این منظور برگزار می شود که یادمان بیاید چقدر می توانیم محیطی زیبا داشته باشیم؛ محیطی مملو از شادی، نشاط، احترام به یکدیگر و به محیط زیست. 
معموال شریف زیبای من سعی می کند عالوه بر برنامه های شلوغش مثل بازی و کنسرت و... برنامه ای را برای یک تغییر بلندمدت مثبت نیز برگزار کند. کار جالب 
امسال برپایی مهدکودکی برای نگهداری از فرزندان کارکنان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان است؛ امکانی که اگر در دانشگاه فراهم شود، می تواند نگرانی بسیاری از 

پدر و مادرهای مشغول در دانشگاه را کم کند. سه شنبه شریف به شکل نقشه زیر است. امیدواریم روزی برسد که هر روز، شریف، برای همه در سایه آزادی پاک زیبا باشد.

گزارش

کاشتن گل

جکوز
ساعت 11-9

درخت آرزوها

روبروی شریف+
ساعت 16-11

غرفه فروش 

غذای خیریه

روبروی شریف+
ساعت 16-11

 مسابقه
دانش سینمایی

روبروی شریف+
ساعت 16-11

 غرفه 

مهدویت

روبروی سلف
ساعت 16-11

انگری بردز

 روبروی 
دانشکده ریاضی

ساعت 16-11

 نمایشگاه 

عکس

همکف ابن سینا
ساعت 16-11

دیوار نقاشی 

آرزوها

 روبروی 
دانشکده کامپیوتر

ساعت 16-11

مسابقات 
 خوشنویسی 
و سفالگری

 بین شهید رضایی 
و ابن سینا

ساعت 16-11

 مسابقه دو
استاد-کارمند-

دانشجو

روبروی سالن جباری
ساعت 13-12

اجرای موسیقی 

شهرام ناظری

سالن جباری
ساعت 20-17

فوتبال دستی 

انسانی

 روبروی 
دانشکده شیمی
ساعت 13-12

مسابقه 
فوتبال دارتی و 

تفنگ بادی

بین تاالرها و 
ابن سینا

ساعت 16-11

پانتومیم 

محیط زیستی

روبروی شریف+
ساعت 16-11

مهدکودک

همکف شهید رضایی
ساعت 16-8
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ســال 1۸۸6، در اعتصاب و 
تجمع کارگران آمریکایی که 
خواهان تعدیل شرایط کار و 
کاهش ســاعات روزانه کار از 
10 ساعت به ۸ ساعت بودند، 
پلیس دســت به اســلحه برد و تعدادی از 
معترضان کشته شدند. به همین مناسبت، 
یک می روز جهانی کارگر نام گذاری شده 
و همین بهانه ما بود تا کمی بیشــتر درباره 
کارگــران و حقوق و وضعیــت آنها صحبت 

کنیم.
اگر بــه توزیــع ثــروت در جهــان نگاهی 
بیندازیم، به نــکات جالبی برمی خوریم. 
سال 2010، ثروت 3۸۸ نفر از مردم جهان 
هم اندازه ثــروت نصف جمعیت کره زمین 
بوده؛ یعنــی معادل ثــروت 3.6 میلیارد 
نفر. ســال 2015 اوضاع بدتر شده و این 
تعــداد به 62 نفر می رســد. ســال 201۸ 
دارایی ثروتمندان جهان 12 درصد بیشتر 
شده و نیمه فقیر جمعیت جهان 11درصد 
فقیرتر شــده اند. بر اســاس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اسالمی در 
ســال 1395 حــدود 15درصــد جمعیت 
شــهری زیــر خط فقــر مطلق )بــه معنی 
دسترسی نداشتن به حداقل های معیشت 
در جامعه( قرار هستند و در بعضی مناطق 
ماننــد سیســتان  و بلوچســتان، ایــالم و 
کهگیلویه  و بویراحمد تا 65درصد خانوارها 

دچار فقر غذایی اند.

هر روز بهتر از دیروز!!!
مهم تریــن ارتباط کارگران بــا کارفرمایان 
از طریــق مزد یا حقوق صــورت می گیرد؛ 
عبارتی که می تواند گمراه کننده باشــد. 
ارزش اسمی حقوق به معنی میزان درآمد 
نسبی است که در متن قرارداد کارگران با 
کارفرمــا در بازار کار و محل  کار مشــخص 
می شــود و کاهش یا افزایــش آن با توجه 
بــه عوامل متعــددی مانند میــزان تقاضا 
و عرضــه کار، قوانیــن حاکــم بــر تعیین 
حقوق و مزدهــا، انواع مداخله های دولت 
در بازار کار، نقش آفرینی ســایر نهادهای 
اجتماعــی )ارزش های اجتمــاع و...( در 
بازار کار معلوم می شــود. اما ارزش واقعی 
حقوق نشان  می دهد یک کارگر با پولی که 
به دست می آورد - که همان ارزش اسمی 
اســت - چه اســباب معاش و چه مقداری 
از آنهــا را می تواند خریداری کند. کاهش 

ارزش واقعی مزدها معموال به دالیلی مانند 
افزایش ســطح کلی قیمت هــا، مالیات و 

هزینه های ثابت عمومی اتفاق می افتد.
بــر اســاس مــاده 41 فصل ســوم قانون 
کار جمهوری اســالمی، میــزان حداقل 
مــزد کارگران بــرای نقاط مختلف کشــور 
یا صنایــع مختلف با توجه بــه درصد تورم 
تعیین می شود و باید بدون آنکه مشخصات 
جســمی و روحی کارگــران و ویژگی های 
کار محول شــده را مورد توجــه قرار دهد، 
به اندازه ای باشــد تــا زندگی یک خانواده 
متوســط را تأمیــن نماید؛ یعنــی حداقل 
حقــوق بایــد بتوانــد کفاف زندگــی ای را 
بدهد که بر اساس عرف جامعه یک زندگی 
استاندارد تشــخیص داده شود. به عنوان 
مثال اگر داشتن ماشین، در جامعه عرف 
محسوب می شــود، براساس قانون باید با 
حداقل حقوق داشتن ماشین غیرممکن 

نباشد.
بنابر اهمیت حداقل حقوق و ارزش واقعی 
آن، الزم است نگاهی دقیق تر به آن داشته 
باشیم. فرض کنید سال پایه را سال 1396 
در نظــر بگیریــم و مقدار تغییــر در ارزش 
کاالها را نیز برابر نرخ تورم فرض کنیم. اگر 
ارزش حداقل حقوق در سال های مختلف 
را در سال 1396 بررسی کنیم، نمودار زیر 
به دست می آید. در ســال هایی که ارزش 
حداقل حقوق، از حداقل حقوق در ســال 
96 بیشتر باشد، به این معنی است که در 
آن ســال ارزش واقعی حقــوق باالتر بوده 
 است. بنابراین با توجه به نمودار زیر متوجه 
می شویم که ارزش واقعی حداقل حقوق از 

سال 13۸3 تا 1395 باالتر از ارزش واقعی 
حداقل حقوق در سال 96 بوده و می توان 
نتیجه گرفت کــه ارزش حداقل حقوق در 
سال 1396 کمتر شــده است. همچنین 
از سال 13۸7 شاهد کاهش ارزش واقعی 
حداقل دستمزد ها هستیم. به طور طبیعی 
ایــن کاهــش در ارزش واقعــی حقوق در 
کاهش سطح رفاه و افزایش هزینه زندگی 
و به طــور کلی ســخت تر شــدن شــرایط 
اقتصــادی و در نتیجه ایجــاد بحران های 

اجتماعی نمود پیدا می کند.

قانون  کار؛ پوشش تحریف شده
قانون کار جدید در ســال 1369 تصویب 
شــد. موضوع مهمی کــه در این قانون در 
کنار به رسمیت نشــناختن حق اعتصاب 
مطــرح شــد، نــوع قــرارداد کار بــود. بر 
اســاس ماده هفت قانون کار، قرارداد کار 
عبارت است از قراردادی که به موجب آن 
کارگر، کاری را بــرای مدت موقت یا مدت 
غیرموقــت برای کارفرمــا انجام می دهد. 
بر اساس تبصره دو این ماده، در کارهایی 
کــه طبیعــت آنهــا جنبــه مســتمر دارد، 
درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، 
قــرارداد دائمی تلقی می گــردد. بنابراین 
فقط شــغل هایی که ماهیت دائم ندارند، 
مانند شغل های فصلی می توانند قرارداد 
موقت داشته باشند. برای مشخص شدن 
منظــور قانون گــذار از این تبصــره به این 
مثال توجــه کنید: کارخانــه ای را در نظر 
بگیرید که قرار اســت چندین سال تولید 
کند و ســپس تعطیل شــود، بــرای اینکه 

تعداد ســال های فعال کارخانه مشــخص 
نیست، قانون کار بیان کرده که در قرارداد 
مشــخص کردن تعــداد ســال های فعال 
الزم نیســت و چون کار ماهیت دائم دارد، 
قرارداد دائم در نظر گرفته می شــود. نکته 
جالب آن است که با اینکه بر اساس قانون 
کار ایران، قرارداد  موقت برای شغل هایی 
با ماهیت دائم ممنوع به نظر می رسد، در 
حال حاضر شاهد آن هستیم که 95درصد 
از قراردادهای کاری، موقتی اســت. حال 
آنکه در سال 72 که 3 سال از اجرای قانون 
جدید کار می گذشــت، بیش  از 90درصد 
قراردادها دائمی بودند. چرا و چگونه این 

اتفاق افتاد؟ 
بــا  انجمــن کارفرمایــان   72 در ســال 
درخواست تفســیری از بند 2 ماده هفت 
قانــون کار بیان کرد اگــر کار ماهیت دائم 
داشت، باز هم قرارداد موقت ممکن است 
یا خیر؟ جواب بله بود! برای درک اهمیت 
جواب درخواست کارفرمایان، دقت کنیم 
که با توجــه به همین مــاده هفت، فرض 
قانون گذار در باقی قوانین نیز این بود که 
کارهایی با ماهیت دائم قرارداد دائم دارند و 
هر تفسیری غیر از این می تواند باقی مواد 
قانون را بی ارزش یا غیر قابل استفاده کند.
این تفســیر به دلیل اینکه بسیاری از مفاد 
حمایتی قانون کار از کارگران صرفا مربوط 
به قرارداده ای دائم است،  باعث بی معنی 
شدن بسیاری از حمایت های  قانون کار از 
کارگران شده است. به عنوان نمونه فصل 
ششــم قانون کار درباره حق تشــکل یابی 
صحبت می کند. فــرض کنید که با وجود 
تمــام فشــارها در یک کارخانه، تشــکلی 
ایجاد شود و نمایندگانی انتخاب شوند که 
از حق کارگران دفاع کنند. در این شرایط با 
وجود قرارداد موقت، نمایندگان کارگران در 
خطر عدم تمدید قرارداد هستند و کارفرما 
می توانــد به طور کامال قانونی قرارداد آنها 
را تمدیــد نکند. عالوه بر شــرایط قانونی، 
همراهی قراردادهای موقت با نرخ بیکاری 
بــاال کــه باعث ایجــاد ارتشــی از بیکاران 
می شــود کــه آماده اند بــا حداقل حقوق 
کارکنند، شــرایط نابســامان اقتصادی و 
نبود حق اعتصاب سبب می  شود کارگران 
مجبور شوند برای حفظ شغل خود، به هر 
خواست کارفرما هرچند غیرقانونی و بدون 
مزد تن دهنــد و بنابراین در مذاکرات بازار 

کار دست پایین را داشته باشند.

بررسی وضعیت کارگران جامعه به مناسبت روز کارگر

وارثان زمین

نیما  امینی

گزارش

بهره وری برای 
کارفرماست، نه کارگر

بهره وری هم حکایــت جالبی دارد. 
تعریف ســنتی بهره وری »نسبت ارزش 
خروجی بــه ورودی اســت«؛ در نتیجه 
با ادعای پایین بــودن بهره وری، پایین 
بودن دستمزدها توجیه می شود. اما این 
ادعا به طور کامل نادرست است. از سال 
۸3 تا 93، شاخص بهره وری نیروی کار 
21درصد رشد داشته، در حالی که ارزش 
واقعی حداقل حقوق ثابت مانده است. 
این بدان معناســت که برخالف ادعای 
کارفرمایان، شاهد رشد بهره  وری نیروی 
کار بوده ایم، ولی رشد بهره وری کار هیچ 
تأثیر مثبتی بر مزد کارگران نداشته است.
با رشــد بهــره وری کار شــاهد افزایش 
کل درآمد می شــویم، امــا وقتی درآمد 
متوســط کارگــران افزایــش نمی یابد، 
مشخص می شود که در نظام توزیع درآمد 
دیگرانی هستند که بسی بیشتر از رشد 
بهــره وری نیروی کار خود افزایش مزد و 
درآمد داشته اند. برای نمونه های بیشتر 
می توان به وضعیت کانــادا، انگلیس و 
آمریــکا مراجعه کرد. مثــال به وضعیت 
آمریکا بین ســال های 1975 تا 2011 
نــگاه می کنیــم؛ در طول این ســال ها 
بهــره وری نیــروی کار 73 درصد رشــد 
داشته، در حالی که ارزش واقعی حقوق 
ثابت مانده اســت. پس به طور خالصه 
بر اســاس مطالعات انجام شده، عالوه 
بر مشــاهده عدم پیوستگی میان رشد 
بهره وری و میزان واقعی مزد در سال های 
اخیر شاهد آن هستیم که بخش عمده 
تغییرات بهره وری، به صورت گسترش 
نابرابــری درآمــدی و بخــش دیگــر در 
افزایش نسبی قیمت کاالهای مصرفی 
نمود پیدا می کند و به طور مشــخص با 
وجود افزایش بهره وری، شاهد کوچک تر 
شدن ســهم کارگران از کیک اقتصادی 
هستیم. به عبارت دیگر تردیدی نیست 

که در اینجا نابرابری رشد کرده است.

یادداشت

کارگران شریف
کارگران دانشــگاه به طور کلی در ســه بخــش باغبانی، 
تاسیســات و خدمات مشــغول بــه کار هســتند. تعداد 
کارگران این سه بخش تقریبا 250 نفر است که سهم بخش 
خدمات بسیار بیشتر از دو بخش دیگر است. این نیروها 
با توجه به قانون منع استخدام دولتی در قالبی که به آنها 
حجمی گفته می شود، از سوی شرکت های پیمان کار برای 
تأمین نیرو استخدام شده اند. عالوه بر عدم اجرای طرح 
طبقه بندی مشاغل برای تمامی بخش ها، متفاوت بودن 
پیمان کار بخش تاسیسات با بخش های دیگر باعث شده 
کارگران این بخش عالوه بر اینکه حقوق پایین تری نسبت 
به بخش های دیگر می گیرند، نتواننــد از دیگر امکانات 
دانشگاه اســتفاده کنند و این اتفاق وضعیت این بخش 

را بسیار بدتر از بخش های دیگر کرده است. شرکت های 
پیمان کاری با بهره برداری از قانون منع استخدام دولتی 
در مناقصه ها برگزیده  می شوند. طبیعی است شرکتی 
برگزیده می شــود که بتواند با حداقل هزینه بیشترین 
خدمت را ارائه کند. به طور مشــخص کم شدن هزینه ها 
در افزایش فشار بر نیروی کار، کاهش کیفیت تجهیزات 
مورد نیاز و تالش برای دور زدن قوانین بروز پیدا می کند. 
برای نمونه لباس کاری کــه در اختیار نیروها قرار داده 
می شــود، کفاف کار با آن شدت را نمی دهد و در نتیجه 
کارگر مجبور اســت بر خالف قانون کار، خودش لباس 
کار تهیــه کند. عالوه بر ایــن در هنگام تغییر پیمان کار 
تمامی مشــکالت آن مانند تاخیر در پرداخت عیدی و 

حقوق، عدم آشــنایی با نوع کار، تاخیر در تهیه لباس و 
مواد مناســب کار مستقیما به کارگر فشار وارد می کند؛ 
اتفاقی که با تغییر پیمان کار در بخش خدمات رخ داده 
است.  با توجه به حقوق حداقلی کارگران، بدیهی است 
که کارگران در برابر مشــکالت غیرقابل پیش بینی کامال 
آسیب پذیر هستند. بر اساس ماده 45 قانون کار، کارفرما 
می تواند وجهی به عنوان مســاعده بــه کارگر بدهد و آن 
را از مــزد کارگر کم کند. بنابرایــن در پیش گرفتن روندی 
با ســخت گیری کمتر برای پرداخت به موقع و ســریع به 
کارگرانی که با مشکل اضطراری روبه رو شده اند، ضروری 
به نظر می رســد. در شــرایط اقتصادی کنونی که به طور 
مستقیم بر طبقه آسیب پذیر کارگر تاثیر گذاشته و قوانین 

دولتی به درستی اجرا نمی شــود، اگر عزمی برای بهبود 
شرایط کارگران وجود دارد، باید ابتدا روندهای گذشته را 
کنار بگذاریم و نهایت تالش خود را برای کاهش آسیب به 
این قشر به کار ببندیم. با اعطای وام و تسهیالت، بهره مند 
کردن کارگران از امکانات دانشگاه، از بین بردن تبعیض ها،  
برگزاری جلســات دوره ای با کارگران بــرای اطالع و حل 
مشکالت آنها و اجرای قوانین کار مانند طرح طبقه بندی 
مشاغل و سختی کار می توان با وجود همین قوانین شرایط 
را بــه گونه ای تغییــر داد که این کارگــران بتوانند زندگی 
مناسب تری داشته باشند. البته به گفته مدیر پشتیبانی 
دانشگاه، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در دستور کار 

دانشگاه قرار دارد.

همین حوالی
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پرونده



زمین لرزه های بزرگ و ثروت زیاد احتماال هیچ نقطه مشترکی ندارند ولی احتمال اینکه یک زمین لرزه بزرگ در سان فرانسیسکو رخ بدهد یا یک انسان بتواند 
به اندازه بیل گیتس پول به دست آورد، با استفاده از یک توزیع آماری به نام توزیع توانی قابل پیش بینی است. در قرن اخیر، دانشمندان از توزیع توانی برای 
پیش بینی رویدادهای مشخصی مثل نرخ رخ دادن زمین لرزه در یک نقطه خاص بر اساس مقیاس ریشتر استفاده می کردند، اما محققان دانشگاه میشیگان 

متوجه شدند که این قانون توانی برای همه شرایط برقرار نیست.

توزیع توانی گسسته در پیش بینی زلزله، رگ های خونی و حساب های بانکی 

طبیعت خودمتشابه

ترجمه: سینا 
هوشنگی

گزارش

میچــل نیوبــری، محقــق و اســتادیار مرکــز مطالعات 
سیستم های پیچیده در دانشگاه میشیگان تصحیحی 
برای این توزیع توانی پیشنهاد داد که این تصحیح برای 
رخدادهایــی بود کــه در مقیاس های ثابــت افزایش یا 
کاهش می یافتند. ایــن تصحیح ها در تخمین احتمال 
رخداد زمین لــرزه، تعــداد مویرگ ها در بدن انســان و 
همچنین اندازه کالن شــهرها و احتمــال وقوع طوفان 

خورشیدی تاثیر می گذارد. 
زمانی که دانشمندان برای مثال نمودار احتمال ثروت را 
رسم می کنند، این نمودار یک خط پیوسته است، چراکه 
مردم در حســاب بانکی خود هر مقدار پولی می توانند 
داشته باشند. پیوستگی این منحنی به این معنی است 
که هر مقداری ممکن است؛ به همان اندازه که می شود 
یک پنی به دســت آورد، به همان اندازه نیز می توان یک 
پنی از دست داد. اما این پیوستگی در زمین لرزه ها وجود 
ندارد، زیرا قدرت زمین لرزه ها بر اســاس مقیاس ریشتر 
ســنجیده می شــود. بزرگی یک زمین لرزه در ریشتر با 
پله  های 0.1 به صورت نمایی افزایش یا کاهش می یابد. 
برای مثــال زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشــتر 1.26 
برابر قدرتمندتر از زمین لرزه ای به بزرگی 3 ریشتر است. 
مقیاس ریشــتر نمونه ای از مفهوم »خودتشابه« است؛ 
به این معنی که یک رخداد یا یک جســم از کپی های به 

تناسب کوچک تر از خود تشکیل شده  است.

گسسته به جای پیوسته
خودتشــابهی را می توان در طبیعت در رگه های برگ یا 
در هندســه در مثلث های سرپینســکی یا برف دانه کخ 
دید. بنابراین تا جایی که رخدادها با تناســب مستقیم 
تغییر می کننــد، نیوبری و همکارانش یک توزیع نمایی 

گسسته پیشنهاد کردند.
در ایــن معادالت، نمای توزیع توانی متغیری اســت که 

دانشــمندان به دنبال آن هســتند. در زلزله ها این نما، 
مقدار ریشتر-گوتنبرگ نام دارد و در سال 1944 محاسبه 
شــد. این نما نشان می دهد که احتمال وقوع یک زلزله 
با یک بزرگی خاصی چقدر اســت. توزیع توانی گسسته 

نیوبری با مقایســه تاریخچه نرخ زمین لرزه ها توانســت 
تخمین هایی را که بر اســاس توزیع پیوســته به دســت 

می آمد، حدود 12 درصد تصحیح کند.
مردم برای صدسال از یک توزیع توانی استفاده می کردند 

کــه در آن توزیع ثروت و زلزله یکســان بــود. اما در حال 
حاضر با ثبت این مقیاس های گسسته، توزیع توانی به 
جای آنکه پیوسته باشد، به مانند بی نهایت پله می شود. 

رگ های خونی و توزیع توانی
نیوبری با مطالعه فیزیک سیســتم گردش خون متوجه 
نقص در توزیع توانی پیوسته شد. سیستم گردش خون 
بــا یک رگ بزرگ به نام آئورت آغار می شــود. همان طور 
که آئورت به شاخه های مختلف منشعب می شود، قطر 
هر شاخه حدود دو ســوم کاهش می یابد. او با استفاده 
از توزیع توانی پیوســته قصد داشت که اندازه رگ های 
خونی منشعب شــونده را تخمین بزند. اما توزیع توانی 
اندازه رگ هایی را به دست می داد که نمی توانستند وجود 
داشته  باشند. این توزیع فرضی در خود دارد که هر رگ 
خونی با هر اندازه ای ممکن است، اما از سیستم عروق 

می دانیم چنین چیزی امکان ندارد.
نیوبری برای به دســت آوردن توزیع جدید از مهندســی 
معکوس استفاده کرد. این پژوهشگران با مشاهده رگ های 
خونی نمــای توزیع توانی را از دو ثابت به دســت آوردند: 
تعداد انشعاب ها در هر اتصال که دو تا بود و نسبت اندازه 
هر شاخه به بدن. با محاسبه اندازه رگ ها در هر انشعاب 
نیوبری توانســت توزیع رگ های خونی را به دســت آورد. 
نیوبری توضیح می دهد که حد وسطی بین توزیع پیوسته 
و توزیع گسسته وجود دارد. در توزیع گسسته همه چیز از 
بزرگ ترین مقیاس تا کوچک ترین مقیاس در نسبت های 
کامال صحیح وجود دارد، اما در توزیع پیوســته همه چیز 
به صورت تصادفی اســت. هر چیز خودتشابه در واقعیت 
ترکیبی از این توزیع پیوســته و گسســته را در خود دارد.
 Physical Review Letters نتایج این پژوهش در مجله 
به چاپ رسیده است.
)phys.org :منبع(

ریاضیدان اول 
کارل فردریش گاوس، زاده 30 آپریل 1777 
میالدی )1156 شمســی( در برانشــوایگ 
آلمان اســت. به دلیل تاثیــرات عمیقی که 
گاوس در زمینه های نظریه اعداد،  هندسه، 
نظریــه احتمال، نجــوم و نظریه پتانســیل 
داشته، از وی به عنوان بزرگ ترین ریاضیدان 
تاریخ یاد می شود و به او لقب ریاضیدان اول 
را داده اند. گاوس تنها فرزند خانواده ای فقیر 
بود. استعداد او در محاسبه و ریاضی در همان 
دوران کودکی کشف شد. در کودکی توانست 
معمای تاریخ تولــد خود را که در جایی ثبت 
نشده بود، با اســتفاده از نشانه های مادر از 
تولــد وی و فاصله آن با عیــد پاک حل کند. 
همچنین برای محاســبه اعداد یک تا صد، 
روشــی پیدا کرد کــه امــروزه آن را در جمع 
اعــداد تصاعد حســابی می بینیم. معلمان 
و مــادر گاوس، وی را بــه دوک برانشــوایگ 
پیشنهاد کردند تا بتواند با کمک هزینه مالی 
به تحصیالت خود ادامه دهد. از سال 1795 
تا 179۸ در دانشــگاه گوتینگن به تحصیل 
پرداخت. اولین کشف مهم او در سال 1792 
بود که یــک 17 ضلعی منتظــم را می توان 

با خط کش و پرگار رســم کــرد. اهمیت این 
موضوع در نتیجه آن نیست، بلکه در اثبات آن 
است که بعدها دری به سوی ایده های نظریه 
گالــوا باز کرد که بین نظریــه میدان و نظریه 
گروه اتصال برقرار می کند. رســاله دکتری 
وی در سال 1797 اثبات قضیه اساسی جبر 
بود. این قضیه بیان می کند که هر معادله ای 
به اندازه درجه خود، ریشه دارد. اگرچه اثبات 
گاوس در کل متقاعدکننــده نبود و او بعدها 
سه بار دیگر برای این قضیه اثبات ارائه کرد، 
اما شــهرت گاوس نتیجه دو کار مهم اوست 
که در ســال 1۸01 منتشــر شــد. کار اول، 
اولین کتاب سیســتماتیک بر نظریه جبری 
اعداد اســت. انتخاب این موضوع و تعمیم 
طبیعی آن، موضوع بحث و پژوهش بسیاری 
از ریاضیدانان در قرن نوزدهم به خصوص در 
دانشگاه های آلمان بود. کار دوم وی، کشف 
دوباره سیارک سرس بود. این سیارک را ابتدا 
پیاتزی، منجم ایتالیایی کشــف کــرد اما تا 
زمانی که مشاهدات کافی برای محاسبه مدار 
 آن با دقت انجام شود، پشت خورشید مخفی 
شد. بسیاری از منجمان برای مشاهده دوباره 

آن به رقابت پرداختند، اما در این میان گاوس 
به موفقیت رسید. موفقیت وی بر پایه روشی 
نو در مواجهه با خطــا در رصد بود که امروزه 
آن را روش کمترین مربعات می نامیم. پس از 
آن گاوس سال ها به منجمی پرداخت و کتابی 
بر محاســبه مدار را به چاپ رســاند. از دیگر 
کارهای مهم وی می توان به نقشه برداری از 
هانوفر اشاره کرد که بین سال های 1۸1۸ تا 
1۸32 طول کشــید. اگرچه با سختی های 
فراوانی رو برو بود اما منجر به پیشــرفت های 
مهمی در این زمینه شد. اختراع هلیوتروپ، 
دســتگاهی کــه نــور خورشــید را بــر یک 
پرتــو متمرکــز می کند و تــا کیلومترها قابل 
مشاهده اســت، از نتایج کارهــای وی بود. 
دیگر پیشرفت مهم وی فرمول بندی مفهوم 
انحنــای فضا بود. گاوس نشــان داد که یک 
مفهــوم ذاتی برای انحنــای فضا وجود دارد 
که اگر فضایی خم شــود بــدون اینکه کش 
بیاید این مفهوم تغییر نمی کند. برای مثال 
یک اســتوانه و صفحه کاغذ انحنای یکسان 
دارند و به همین خاطر می توانیم روی لیوان 
عکس چاپ کنیم، اما کره و صفحه انحنای 

یکســانی ندارند و در نتیجه نقشــه زمین را 
نمی توان به صورت دقیق بر روی کاغذ چاپ 
کرد. گاوس در محاسبه میدان مغناطیسی 
زمین در اولین اندازه گیری جهانی شــرکت 
کــرد. او بــرای ایــن کار مغناطیس ســنج را 
اختراع نمود. بــا همکاری ویلیام وبر، اولین 
تلگــراف الکتریکی را اختراع کردند هرچند 
عقایــد آن زمــان مانــع کار آنان شــد اما در 
عوض کار ایشــان نتایجی را در پی داشــت 
که امروزه آن را نظریه پتانســیل می  گوییم و 
در مطالعه نظریه الکترومغناطیس و گرانش 

کاربرد دارد. گاوس همچنین برای کار درباره 
نگاشت هایی که زاویه را حفظ می کند و توابع 
مختلط، جایــزه آکادمی علــوم دانمارک را 
در ســال 1۸23 دریافت کرد و بعدها برنارد 
ریمــان از کارهای گاوس بــرای نظریه توابع 
مختلط قدردانی کرد. گاوس به دلیل اخالق 
محافظه کارانــه خــود کارهای چاپ نشــده 
بســیاری به خصوص در زمینه هندسه های 
نااقلیدســی، معادالت دیفرانســیل و توابع 
بیضوی دارد. وی در سال 1۸55 بر اثر ایست 
)Britannica :منبع( قلبی درگذشت.  

دانستنی ها

چون رگ های خونی به نسبت های دقیق منشعب می شوند، پس ساختار خودتشابهی دارند.
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برای ما صدام کسی است که یک جنگ مهیب را به یادمان می آورد؛ کسی که دورانی سخت و غم انگیز و در عین حال پرافتخار در تاریخمان به یادگار گذاشت، 
و کسی است که پدر و مادرمان از هر چیزی عصبانی می شدند، به جای بدوبیراه گفتن به علت اصلی عصبانیت شان، او را نفرین می کردند. برای دنیا اما صدام 
صرفا یک دیکتاتور زیاده خواه دیگر بود که دوره اش تمام شــده اســت. عجیب اســت که یک آدم از قدرت کنار می رود و از این دنیا هم بارش را جمع می کند، اما 
اثرات کارها و جنایت هایش هنوز باقی است و انسان هایی مجبورند با وجود این آثار به زندگی شان ادامه بدهند. دو روز پیش، تولد صدام بود. به این مناسبت از 

گفت وگوهای مختلفش، بخش هایی را گلچین کردیم:

در مورد بمب گذاری در کویت، در روزگار جنگ ایران و 
عراق که کویت متحد عراق بود:

آیا درست است که عراق در این انفجارها مداخله 
داشته؟

من تمامی ملت عرب را یکی می دانم. از جریان اخیر کویت 
هــم بی اطالعم؛ ما راضی به اخالل در امنیت و نظم کویت 
نیستیم، مگر در صورتی که عناصر فارس علیه عراق در کویت 
فعالیت کننــد که در این صورت، امیــدوارم جوانان کویت 
خودشان پاســخ آنها را بدهند. در واقع در این جنگ، تنها 
عراق در مقابل ایران نیست، بلکه تمام ملت عرب در مقابل 
ایران قرار دارند؛ بنابراین، جنگ ساده ای نیست. دشمنان 
در انتظار فرصت هستند و من از هر فرد کویتی توقع دارم در 
مقابل دشمنان عراق بایستد. بهتر است این مسأله هم حل 

شود، به طوری که به کویت لطمه ای وارد نشود.
آیا عــراق درصدد تغییــر دادن مرزهــای خود با 

کویت است؟
به هیچ وجه. ما به خاک این کشور طمع نداریم، طمع ما به 
همکاری افراد اســت. این روزها جنگ یک واقعیت است و 
همان طور که دیدید نیروی دریایی کوچک ما با ناوهای بزرگ 
ایرانی شــجاعانه جنگیدند و اگر می توانستیم کمی جلوتر 
برویم، وضعیت بهتری پیدا می کردیــم. برادران کویتی ما 
گفته بودند کویت در زمان ضرورت، در اختیار شماســت، 
اما حاال می گویند اگــر ناوچه های عراقی به کویت نزدیک 
شوند، مشکل ساز خواهد بود، در حالی که ما اکنون به پایگاه 
نظامی در کویت نیاز داریم تا هواپیماهایمان بتوانند از نقطه 

نزدیک تری به مواضع ایران حمله کنند.

در مصاحبه با تونی بن در مورد اوضاع داخلی عراق:
می خواهیــد بگویید مخالفیــن در داخل عراق 

آزادی بیان عقاید خود را دارند؟
در مورد مخالفت در داخــل عراق، باید بگویم حداقل االن 
کسی نمی تواند بگوید در این کشــور ناراضی وجود دارد؛ 
چون فرستادن یک ملت ناراضی به جبهه و جنگی که داریم 
وارد دومین سالش می شویم، کار آسانی نیست، در حالی که 
ایران با اعالم اینکه عراق به خاکش وارد شده است، خیلی 
راحت تر می تواند ســربازان را برای جنگ ترغیب کند. ما از 

نظر وضع داخلی، در ثبات کامل قرار داریم.

در مصاحبه خبری با بی بی سی، حین جنگ با ایران:
با توجــه به اینکــه خلبانان ایرانی نســبتا بدون 
مشکل بیشتر نقاط خاک عراق را مورد حمله قرار 
می دهند، شما چطور از منابع اقتصادی خود از 

جمله نیروگاه های برق دفاع می کنید؟
ما به یاری کشــورهای دوست و حامی خود به تازگی چنان 
دیوار مستحکمی از پدافند هوایی در اطراف شهرها و منابع 
اقتصادی خود از جمله نیروگاه هــای برق برپا کرده ایم که 
فرمانده ما اعالم کرده اگر خلبانی بتواند با موفقیت به شعاع 
50 مایلی رینگهای پدافندی این نیروگاه ها برسد، حقوق 

یک سال خود را به عنوان جایزه به او خواهد داد.
)این مصاحبه باعث شد شهید عباس دوران و شهید علیرضا 
یاسینی، حدود یک ساعت بعد نیروگاه برق بصره را بمباران 
کنند. به گفته خبرنگار بی بی ســی، او هنوز فرصت نکرده 
بود متن مصاحبه را پیاده و تنظیم کند که این پاسخ از طرف 

خلبانان ایرانی داده شد.(

قبل از مرگش، در گفت وگو با جان نیکسون تحلیلگر 
ارشد سازمان سیا:

آیا تا به حال از بدل استفاده کرده ای؟
از کجا می دانید االن با یکی از آنها حرف نمی زنید؟ شاید من 
بدل او باشــم و خود صدام جایی قایم شده است! )خنده( 

نه! فقط یک صدام حسین وجود دارد!
به من گفتند شکایاتی در مورد نحوه دستگیری 

داشتی.
البته. آیا این طرز برخورد با رئیس جمهور یک کشور است؟ 
اگر رئیس جمهور بوش در چنین موقعیتی بود و به دســت 
عراقی ها اسیر شده بود، فکر می کنید همین طور با او رفتار 
می شد؟ رفتار نیروهای ویژه با من خوب نبود. کسی به من 

یک مشت زد و گفت این هم برای 11 سپتامبر!
تو زندگی خودت را صرف این کردی که جایگاهی 
در تاریخ پیدا کنی و تمام تالشت را کردی تا دوران 
حکومتت را با ســاختن بناهای یادبود زنده نگه 
داری. چه احساسی پیدا می کنی وقتی می بینی 

که همه این بناها نابود شده اند؟
خــوب به حرف هــای من گوش کــن. من هرگز از کســی 
نخواســتم مجســمه ای از مــن بســازد. اعضای شــورای 
فرماندهی به من می گفتند که صدام، ما می خواهیم عکس 
تو را جایی نصب کنیم یا می خواهیم مجسمه ات را بسازیم. 

من چه کاره بودم که این دستور را لغو کنم؟
نظراتت نسبت به ایران سر جایش است؟

مســلما. ایرانی هــا مردمانی غیر قابــل اعتمادند. همه را 
دروغگو می دانند. ابتدا یک چیزی می گویند و بعد خالف 
آن رفتار می کنند. روحیه ایرانی این طوری است. ایران به 
اسم اسالم همچنان به دنبال توسعه طلبی در جهان عرب 
اســت. آنها فکر می کنند اگر زمانه اجازه می داد، رهبری 
آزادسازی قدس را بر عهده می گرفتند. آنها فکر می کنند 

که می توانند ملت عرب را رهبری کنند.

در صحبت هایش با مستر جورج، بازجوی 
مخصوصش بعد از دستگیری:

مستر صدام، دستاوردهایت چه بوده؟
بیرون کشیدن نفت از دست بیگانگان و ملی  کردن صنعت 
نفت، رشد اقتصاد، بهبود وضع آموزش و بهداشت. مردم 
عــراق برای کارهایی که کرده ام عاشــق من هســتند. در 

انتخابات گذشته رأی صددرصدی به من دادند.
و اشتباهاتت؟

هیچی. تو برای این عملیات زیادی جوان نیستی؟
شما وقتی رئیس جمهور شدید فقط  کمی بزرگ تر 

از من بودید.
)خنده( تو از آن حقه بازهایی. باید حواسم به تو باشد. ولی 
همان طور که گفتی من رئیس جمهورم و فقط هم مستقیما 

به رئیس جمهور آمریکا جواب پس می دهم.
ظاهرا مســتندی را که درخواســت کردم برایت 

پخش کنند دوست نداشتی؟

نه، چون مســتند نبــود. دروغ بود. این فیلــم را غربی ها 
ســاخته اند. در آمریــکا نمایش داده شــده. چطــور باید 

باورش کنم؟
اینکه بعضی از مامورانت مردم را کتک می زدند 

دروغ است؟
بعضی از افراد من رفتار غلطی داشــتند. نباید زندانی ها 
را کتک می زدند. بقیه اش اما بی پایه و اســاس بود. مثل 
آن زنــی که گفت: »خانه هایمان را ســوزانده اند و چیزی 
برایمــان باقــی نمانــده.« مگر قبلــش چه داشــته اند؟ 
آپارتمــان؟ مــن زندگی این آدم هــا را مدرن کــردم. باید 

ممنون من باشند.
می دانم که تو شعر می نویسی. سخنرانی هایت 
را هــم خــودت می نوشــتی. امــا چندتایــی از 
ســخنرانی هایت ســبک متفاوتــی دارند. فکر 

می کنم آنها را یکی دیگر برایت نوشته.
کدام سخنرانی ها؟

ســال 2000. گفتی عراق تا وقتی ســایرین در 
منطقــه خودشــان را خلع ســالح نکنند، خلع 
سالح را نمی پذیرد. جواب تفنگ تفنگ است، 

جواب چماق چماق و جواب سنگ سنگ.
می خواســتم پیامی برای ایرانی ها بفرســتم. باید ایران را 

درباره سالح هایمان گمراه می کردیم.
چرا؟

بزرگ ترین تهدید برای عراق ایران بود نه آمریکا. می خواستم 
همچنان از من بترســند. چون اگر نمی ترســیدند، حمله 
می کردنــد. باید بــاور می کردند که من هنوز ســالح های 

خودم را دارم.
پس حقه بود؟ برای فریب ایرانی ها؟

دقیقا. بیشتر تسلیحات کشتار جمعی را بازرسان سازمان 
ملل همان دهه نود تخریب کردند. بقیه را هم عراق خودش 

نابود کرد.
پس چــرا زندگی خودت را برای یــک نمایش به 

خطر انداختی؟
این کار ایرانی ها را عقب نگه می داشــت. نمی گذاشــت 

دوباره به عراق حمله کنند.
تو حتی با اعالن جنگ آمریکا هم دســت از این 
حربه برنداشتی. می توانستی آن موقع بگویی 
سالح کشتار جمعی نداری و کشورت را از حمله  

آمریکا نجات بدهی.
محاســباتم دربــاره بــوش و مقاصدش اشــتباه بود. فکر 
می کردم آمریکا مثل عملیات روباه صحرا تالفی می کند؛ 

شاید یک حمله هوایی چند روزه.
*  لقبی که صدام به خودش داده بود.

روی دیگر دیکتاتور
در بریده  مصاحبه هایی که خواندید، 

یک اسم جالب هســت: آقای جورج یا 
مستر جورج. این اســم مستعار همان 
شخصی بود که ماموریت داشت از صدام 
بازجویی کند. اسمش جورج پیرو بود؛ 
مامور میدانی سی وچندساله ای که فقط 
با پنج سال سابقه کار شده بود مسئول 
پاســخ به بزرگ ترین پرسش های تاریخ 
معاصر. صدام هنوز تســلیحات کشتار 
جمعی داشــت؟ چرا تصمیــم گرفت با 

آمریکا بجنگد؟
جرج پیرو، هنوز نرسیده، کار روی روح 
و روان دیکتاتــور را شــروع کــرد. برای 
بازجویــی، صندلی صدام را پشــت به 
دیــوار و صندلی مســتر جرج را پشــت 
به در گذاشــتند. پیرو می خواســت در 
ناخودآگاه صدام، جای تنها راه خروج 
از محبس را بگیرد. »یک جور مانع روانی 
بین او و در بودم. صدام فقط می دانست 
من عضو دولت آمریکا هستم. اما سمتم 

را هیچ وقت نفهمید.«
اول سعی کرد به صدام بقبوالند قوی تر 
از اوســت. اســتراتژی بعدی او این بود 
کــه کاری کند صدام از هــر لحاظ به او 
وابسته شــود. نمی خواست با هیچ یک 
از بازجوهای دیگر تعامل داشته باشد. 
و رفته رفته جورج شــد محرم اسرارش، 
دوستش، ســرگرمی اش، همه چیزش. 
شعرهایش را برای او می خواند )بله، شعر 
هم می گفت(. تولدش را فقط جورج به 
او تبریک گفت. رسیدن به رازهای صدام 
نیازمند شکستن تدریجی اعتمادبه نفس 
مــردی بود که به ســلطه کامــل عادت 
داشــت؛ و این رویه طی چند ماه جواب 
داد. صدام می خواست با او حرف بزند 
و ســواالتش را جواب می داد. ماموریت 
تمام شــده بود. »صبح بود که با صدام 
خداحافظی کردم. چندتایی سیگار برگ 
با هم کشــیدیم و کمی گپ زدیم. موقع 
خداحافظی بغلم کرد و به  روش سنتی 
اعراب گونه هایم را بوسید و خداحافظی 
کرد. اشک را در چشم هایش می دیدم. 
به من گفت دلش برایم تنگ می شود.«

صدام تا چند ثانیه قبل از اعدام داشت 
با مردمی که لعنــش می کردند کل کل 
می کــرد: »عــراق بدون مــن هیچ چیز 
نیست.« اشهدش را کامل نخوانده بود 

که زیر پایش را خالی کردند. 
»حواســم به تاریخ اعدامش بود. شــب 
ســال نو بــود. بــاور داشــتم مجازاتش 
منصفانه اســت، اما دلم نمی خواســت 
شــاهدش باشــم. من وجه متفاوتی از 
صدام را دیده بودم. وجه انسانی او را. نه 
یک دیکتاتور شرور. پخشش از تلویزیون 
که شروع شــد، خاموشش کردم و رفتم 

بیرون تا شب سال نو را جشن بگیرم.«
دنیای عجیبی است، آدم ها عجیب تر.

)منبع: خبر آنالین(

دورچین
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رد تفکرات صدام را در مصاحبه هایش بجوییم
رهبر گهواره تمدن*

ترجمه: سحر گفت وگو
بختیاری

گفت وگو



پگاه پزشکی

گزارش

ابتذالی که منتشر می شود
جلسه شــنبه گذشته شــعرخوانی 
کانون شعر و ادب، رنگ و بوی دیگری 
داشــت؛ زیرا »احمد امیرخلیلی«، 
ترانه سرای معاصر آمده  بود تا درباره 
گونه »ترانه« با شریفی ها صحبت کند. 
جنجال برانگیزترین قسمت این جلسه 
این باور امیرخلیلــی بود که »نمی توان 
همواره به مردم چلوکباب داد؛ گاهی باید 
به آنها پیتزا بدهیم تا قدر آن چلوکباب را 
بدانند«. برای مثال »همایون شجریان« 
بــرای آنکــه بتواند تصنیف دل نشــین 
»قالب« را به گونه ای بخواند که مردم آن 
را از سویدای جان دوست بدارند و سعدی 
را با آن بشناسند، باید ترانه ای مانند »نه 
فرشــته ام، نه شیطان« )پاپ - سّنتی( را 
می خواند تا افراد، ارزش و منزلت قالب 
را درک کنند؛ به عبارت دیگر می بایست 
گاهــی از آنچه باید، پاییــن آمد و طبق 
سلیقه عوام پیش رفت تا آن چیزی را که 

تو می خواهی نیز عوام بپذیرند.
گرچه امیرخلیلی تاکید داشت که این 
سخن داّل بر پوپولیسم فرهنگی نیست، 
لیکــن آیا شــخصی که خــوراک ادبی 
میان مایه ای را به خود می خوراند، دیگر 
گنجایشی برای ظرفیت عظیم ادبیات 
گران بها خواهد داشــت؟! هزینه ای که 
برای اصالح این عادت غلط می بایست 
پرداخــت کنیــم، به مراتــب گران تر از 
شناســاندن منابــع بــاارزش از ابتدای 
کار اســت. این کار، مصداق بارز مقوله 
»ابتذال« اســت، زیرا ابتــذال به معنی 
اســتعمال یک مفهوم تا جایی است که 
ســطح آن تا حّد درک عــوام پایین رود و 
»عامه پسندی« کلیدواژه ای است که ما را 
به فهم هرچه بهتر ابتذال سوق می دهد. 
رمز ابتذال در »تکرار« است و زمانی که 
قضیه شنیدن یا خواندن آثار کم کیفیت 
جهت فهم آثار باکیفیت ادامه پیدا کند، 

به ناچار در دام ابتذال گرفتار می آییم. 
یکی دیگــر از عواقب مطالعه »هرچه به 
دســت ما آید« را می تــوان در دکه های 
روزنامه فروشــی مشــاهده کرد؛ جایی 
کــه مجــالت زرد آشــپزی، ســالمت، 
خانواده و مزین به عکس سلبریتی ها، 
بیش از مجالت معناگــرا فروش دارند. 
عادت کــردن جامعــه به خوانــدن این 
نشــریات مبتــذل، خطرناک ترین وجه 
این ماجرا است. ما عنصر »اندیشه« را از 
مخاطب می گیریم و این خود، مقدمه ای 

برای درافتادن به ورطه ابتذال است.
در آخــر، فاجعه بارتریــن ســکانس این 
داســتان تلخ را می خواهم روایت کنم؛ 
هنرمنــدان اصیلــی که منبع مــا برای 
دریافت آثار غنی هستند، احتماال منزوی 
و سرخورده می شوند و یا خود نیز به جرگه  
ابتذال می پیوندند. این گونه اســت که 
تکرار »فردوســی«، »حافــظ«، »نیما«، 

»شاملو« و...، به افسانه می ماَند.

سید 
محمدحسین 

قاسمی 

شریفانه

زاغه نشین های تهران چندان از خیابان هایی 
که هر روز در آنها  قدم می زنیم دور نیســتند؛ 
پاتــوق  معتــادان؛ کوچه هایــی کــه در آنها 
کودکانی با پــای نیم برهنه و لباس نیم پاره به 
دنبال چیزی که شاید توپ نباشد، می دوند. 
برای دیدن شان کافی ا ست خط اتوبوس متفاوتی را سوار 
شــویم یا مسیر هرروزه مترو را به سمت پایین ادامه دهیم و 
گوشه ای بایستیم و نگاه شان کنیم. اما سخت است. طول 
می کشــد. خطرناک است و حتی شاید آنجا بوی بدی هم 
بیاید. اینجاست که سینما به داد مخاطبانش می رسد و پرده 
نمایش را بین آنها و این تصویر دهشــتناک حائل می کند. 
کافی  اســت بلیت آخرین فیلم »اجتماعی« روز را بخری و 
روی صندلی راحت سینما لم بدهی و تماشا کنی؛ دختری 
در ازای پول به اجبار ازدواج می کند، دانشجویی اخراجی 
اغلب مشــکالت اجتماعی زمانه را به صــورت زنجیره وار 
تجربه می کند، یک قاچاقچی مواد مخدر که فیلم  بارها به 
ما می گوید قربانی فقر و البته کمی طمع شده است اعدام 
می شود و ما روی صندلی خود »غصه می خوریم«. این نوع 
فیلم ها در موفق ترین حالــت خود به تقلیدی از فیلم های 
مستند اجتماعی بدل می شوند. با این تفاوت که مخاطب را 
از رنِج مستقیم نگریستن در چهره قربانیان معاف می کنند 
و جــای آن چهره  بازیگرانی را می گذارند که یادآور چندین 
نقش و احساس اند. در نهایت هم تصویِر شاید شیک پوش 
نوید محمد زاده روی صحنه جشنواره  فیلم فجر، همه چیز 
را با خود می شــوید و می برد. اگر قرار است فیلم سینمایی 
فقط و فقط بر صحنه های اشــک بار زندگــی »بی نوایان« 
تمرکز کند، چه دلیلی برای این همه نقش بازی کردن وجود 
دارد؟ طنز ماجرا آنجا است که اغلب این فیلم ها در شتاب 
خود برای لرزانــدن دل مخاطب، واقع گرایی را هم قربانی 
می کنند. صحنه  اعدام تا پایان نشــان داده می شــود، اما 
کسی زحمت خواندن قوانین حقوقی کشور و انطباق آن با 
روایت را به خود نمی دهد. دیالوگ ها شورانگیز و شعاری اند، 
اما در مکان و زمانی گفته می شــوند کــه در واقعیت هرگز 
مجالی برای این سخن ها نیســت؛ از دهان کسانی گفته 
می شــوند که در واقعیت هرگز فرصتی برای اندیشیدن به 
این شــور و شــعارها نداشــته اند. البه الی این صحنه های 

»تکان دهنده« و مخاطبان بهت زده، هم مستند بودن فیلم 
قربانی می شود و هم داســتانی بودن آن، هیچ نقشی جز 
تکــرار چند گزاره ازپیش معلوم بازی نمی کند. چه کســی 
نمی داند که اغلب قاچاقچیان مواد مخدر خود قربانی فقر 
بوده اند؟ تکرار این گزاره به اشــکال مختلف چه آورده ای 
برای مخاطب دارد؟ اینها مهم نیســت... تابه حال صحنه  

اعدام را تا آخر دیده اید؟ »دهشتناک است«.
این گونه اســت که ســینما با برچســب ســاختگی »فیلم 
اجتماعی« تبدیل به رسانه ای می شود که فالکت بخشی از 
مردم را تبدیل به سرگرمی بخشی دیگر می کند. البته شکی 
نیست که نادیده  گرفتن این معضالت اجتماعی، پاسخی 
به این انتقاد نخواهد داد. بحث بر ســر شیوه پرداختن به 
این مضامین است. اگر قرار است »فیلم اجتماعی« کاری 
فراتر از تکرار »تکان دهنده« آ نچه همه می دانند باشد، فرم 
داســتانی یا روایت باید نقشــی مهم تر از به هم چسباندِن 
تکه پاره های اشک بار بازی کند. فیلم داستانی در مقایسه 

با فیلم مســتند در کنار امتیاز امکان استفاده از بازیگران 
معــروف، ابزار دیگــری نیز دارد: روایــت. روایت به معنای 
آمیزه ای از تمام عناصری که داســتان را می ســازند، برای 
مثال تقطیع زمانی، فاصله با ســوژه، زاویه  نگاه به ســوژه، 
تمرکز یا عدم تمرکز بر تصویری خاص  و... روایت بار اصلی 
انتقــال معنا را به دوش می کشــد و می تواند بر جنبه ای از 
موضوع تاکید کند که اندیشه مخاطب را هدف قرار می دهد 
و نه احساسات او را. برای مثال با گسترده تر کردن تصویر، 
مخاطب را از امنیت تاریک ســالن ســینما بیرون بکشد و 
اندک نوری هم بر زندگی او بیندازد. نشان دهد چطور فقر 
و اعتیاد و اعدام، زاده همین روابطی ا ست که او هم بخشی 
از آن اســت. در هر حال فیلم اجتماعی این امکان را دارد 
که در نقطه ای با ذهن مخاطب تالقی یابد و آن قدر قاطع و 
برهم زننده باشــد که جایی برای اشک ریختن باقی نماند. 
اما مشکل آن  است که به گریه انداختن کار آسان تری ست؛ 

بیشتر مشتری دارد.

نقدی بر رویه برخی از فیلم های اجتماعی در سال های اخیر ایران 

عصبانی باش، اما کفن متر نکن

یکی خانه بر قامت خویش کرد شنیدم که صاحبدلی نیکمرد 
کز این خانه بهتر کنی، گفت بس کسی گفت می دانمت دسترس 
همینم بس از بهر بگذاشتن چه می خواهم از طارم افراشتن؟ 
که کس را نگشت این عمارت تمام مکن خانه بر راه سیل، ای غالم 
که بر ره کند کاروانی سرای نه از معرفت باشد و عقل و رای 

 
)بوستان سعدی/ تصحیح و شرح غالمحسین یوسفی/ باب ششم، حکایت 12(

عاشقی از خاورمیانه ای!
ِنــزار َقّبانــی اغلــب به عاشــقانه هایش معروف اســت؛ 
عاشــقانه هایی با زباِن ســاده، با تخیلــی روان و لطیف 
کــه روحی رمانتیــک در سراســر آنها جریــان دارد: »و 
چون شــانه ای از عاج/ در ظلمت موهای خود بگذارم و 
فراموش ام کن«. چنین تصاویری در شــعرهای او بسیار 
دیده می شــود؛ تصاویری آســان یاب و البتــه نامبتذل. 
عناصر طبیعــت، مانند دریا و جنگل و باد و آســمان در 
شعر او جابه جا به چشــم می خورند و شاید این هم یکی 
از علت های فراگیری شعر او باشد، چراکه عناصر خیال 
هرچه عام تر باشــند، دامنه  مخاطِب بالقوه  بیشــتری را 
دربرمی گیرند. قبانی در همه  شــعرهایش عاشق است. 

اما مگر می توان در خاورمیانه زیســت و شــعر خود را از 
سیاست دور داشت؟! در تن بسیاری از شاهکارهای او، 
غمی به رنِگ خاورمیانه، به رنِگ بیروت و دمشق، جریان 
دارد. اما روح عاشق قبانی به سیاسی ترین موضوعات هم 
نگاهی عاشقانه دارد. این گونه می شود که بیروت در شعر 
او زنی زیبا اســت، بانوی جهان، معشوقی خیانت دیده: 
»ای بانوی جهان، بیروت!/... از درون غم خود برخیز/ 
که انقالب از زهدان غم ها زاده می شود«. قبانی از معدود 
شــاعراِن زمانه ما است که هم اقبال عموم را با خود دارد 
و هــم تأیید مخاطبان حرفه ای ادبیــات را؛ و این میراثی 

فراموش شده از شاعران کهن است.

قسر در رفتن
مــا خیلی اوقات اصطالح های مرّکبــی را به کار می بریم 
بی آنکــه معنــی تک تــک  اجــزای آن را بدانیــم. یــک 
فارسی زبان امروزی به طور معمول نمی داند قسر به چه 
معنا است. اما قسر دررفتن را در گفتار روزمره اش به کار 
می برد و به درستی هم این کار را می کند. قسر به حالتی در 
قمار می گویند که فرد هرچند چیزی برنده نشده است، 

اما توانسته بدون باخت بازی را ترک کند. 

هاجر جوادی

آورده اند که...

صریر

واژه باز

سرمشق
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هنر و ادبیات
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اصال دوست دارم بیارم
در تقویم ما کمتر روزی است 
که مناسبتی نداشته باشد. 
این موضــوع البته می تواند 
در کتــاب رکورد های گینس 
ثبت شود. روز که جای خود 

دارد، در ســال های اخیــر چون روز 
جواب کارمان را نمی داد، رفتیم سراغ 
هفتــه و دهه؛ مثــل روز درختکاری، 
هفتــه کتاب و دهه فجر. در شــریف 
خودمــان هم مناســبت کــم نداریم 
که البته هر مناســبتی متولی خاص 
خودش را دارد. »شــریف زیبای من« 
شــاید مردمی ترین و خودمانی ترین 
رویداد سال های اخیر باشد. بهانه ای 
برای اینکه یادمان باشــد شــریف نه 
خانه دوم که خانه اول همه ماســت. 
به این بهانه و با توجه به اینکه یکی از 
مهم ترین فعالیت های این روز عزیز 
نیاوردن ماشــین به دانشگاه است، 
سراغ یکی از استادان عزیز رفته ایم 

و با ایشان به گفت وگو نشسته ایم. 
اســتاد! می دونید فردا رویداد 
شــریف زیبای من در دانشگاه 

برگزار می شود؟ 
بله؛ چند هفته ای هست جسته و گریخته 

چیز هایی شنیده ام. 
پــس ان شــاءالله فــردا بدون 
ماشین تشریف میارین دیگه؟!

نه چرا بدون ماشین؟
خب یکــی از برنامه های اصلی 
این روز همینه دیگه؛ شــریف 
بدون ماشین قشنگ تر میشه.
نه؛ اصال قبول ندارم. اوال ماشین های زیبا 
بخشی از زیبایی های شریف هستن، در 
ثانی من فردا ساعت هفت و چهل دقیقه 
کالس دارم و اصال امکان بدون ماشین 

اومدن رو ندارم.
خب استاد چرا از وسایل نقلیه 

عمومی استفاده نمی کنین؟
منم ســن شما بودم از وســایل عمومی 
اســتفاده کردم، االن ترجیــح می دم از 

وسایل نقلیه اختصاصی استفاده کنم.
خــب چــرا بــرای یــه روز از 
اپلیکیشــن های ســفر مثــل 
اســتفاده  اســنپ  و  تپســی 

نمی کنین؟
خیلی تاخیر دارن، در ضمن اون ساعت 

صبح من فرصت ندارم.
به نظرتون نمیشــه بــرای یک 
روز ماشین رو بیرون دانشگاه 

پارک کرد؟
اگــر با جرثقیل ماشــین رو بردند شــما 
می رید ترخیص کنید؟ یا خدای نکرده 

اگر دزد برد چی؟
استاد خب پیشنهاد شما چیه؟
اول اینکه این برنامه های سمبولیک رو 
به نظــرم بذارید کنار و به حل ریشــه ای 
مشــکالت بپردازید، با یک روز ماشــین 
آوردن یا نیاوردن من مشکلی حل نمیشه، 
شریف زیبا نازیبا نمیشــه، دوم اینکه به 
فکر ساخت پارکینگ در حوالی دانشگاه 
باشید، سوم اینکه رویداد رو برگزار نکنید!

آفتابه  و لگن هفت دست، رشد اقتصادی منفی 4 درصد  )قسمت دوم(
چون به یک هفته در بیابان بتاخت، جماعتی بیافت به غایت شنگول، 
ملخ بر سیخ کرده و شکم ها سیر و در قرابت ایشان، قومی دید شیون 
می کنند که مالشــان ملخ خورده و کشــت و زرع به غــارت برده. در 
حیرت ماند که فاز این قوم چیســت؟ )در آن زمان هنوز منطق فازی 
اختراع نشــده بود!( و چون پشت کوهان داغ کرده بود که این قوم بر 
خود گذارد، لب های شــتری از شکایت فروبست. و شــنیدم چهارنعل، رفت تا به والیتی 
رســید که آن را کالن شــهر گفتند و پایتخت، و مر آن را نه در بود و نه دروازه. هزاران خدمه 
و مزدبگیر دید در ایاب و ذهاب و امارت های ســر به فلک کشــیده بــا نام هایی طویل، از 
امور رتق و فتق اقتصاد و دارایی و اداره کل مدیریت راهبردی کل کشــور و سازمان برنامه 
و وزارت فــالن و امارت بهمان و مدیریت فناوری های فوق شــتری و اداره فیل هوا کردن 
بدون خرطوم و پرورش شترمرغ های نخبه و خالصه هفت دست نه که هفتاد دست آفتابه 

و لگن همه سوی پهن گشته. 
باری، چون ســه روز و پنج شــب بی خار و خوراک رفت تا به حدود )مرز( رسید، مردمانی 

دیــد ســوخت در هر منبــع می کنند و با خود بدان ســو می برند و نفعــی عظیم می برند. 
اندیشــید که این حکایت از این پیش بر هیچ قوم نرفته اســت، لیک نیش باز فرو بســت. 
خواســت از مرز بگذرد تا به کاروان شــتران درگذرد، پس او را بازخواست کردند که عشوه 
شــتری از حد گذرانده و کینه شتری بر زادگاهش رانده و دانش گرانبهای ذرات نانو شتر 
بدان ســوی می برد. خواست تا شــرح ماجرا دهد، وی را چنان فرو کوفتند که هفت شب 
و ده روز مجال برخاســتن نبود و چون چشــم گشــود، خویشــتن دید از کوهان آویخته و 

پشم ها جملگی ریخته.
صدای اشتر ناالن شنیدی به پایان حکایت ها رسیدی 
ز خواب پنبه دانه، خوش پریدی  حقیقت تلخ یابی ای شترجان 
چو پایان سیه، زین قصه دیدی تو را خوشتر که کار خویش گیری 
تو حاشا کن! شتر دیدی ندیدی گر از شیخ بزولت باز پرسند 

* علیرضا مختار

شیخ بزول *

همیشه دوست داشتم/ ساعت ها در ارتفاعی باالتر از شهر بایستم/ و در انبوه ساختمان ها/ دنبال خانه ی کسی بگردم که دوستش دارم.../ برای همین کارگر شدم!
)سابیر هاکا(

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به پنج و نیم صبح رباط کریم، به خروس خوان میدان 
آزادی و ایســتگاه های متروی خلوت مبدأ و ایســتگاه های شــلوغ مقصد؛ حبیب الله یا 
شریف. تقدیم می شود به کسانی که ساعت ۸:14 را بهتر از هر کسی می شناسند و برای 
15:59 برنامه ریزی می کنند. تقدیم می شــود به آنان که نــه در برابر توپ و گلوله، که در 

برابر گرانی و بی ثباتی جامعه جان خود و خانواده شــان را در دســت گرفته اند و پشتشان 
به قوانین سســت کار گرم است. تقدیم می شود به کارگران و کارمندانی که سر و صدایی 
ندارند و هر چه هست، درد دل های غیررسمی است؛ تقدیم می شود به ساختن که برای 

آنها نه ساختن خانه، که ساختن با مشکالت است.

771****0905: ســالم، میگم مطمئنید پیچک شماره 
سه اشتباه نیست؟

  سالم. نه مطمئن نیستیم. اگر مطمئن بودیم 
که دیگــه خودمــون واســه خودمون حلــش می کردیم 
دیگه. چه اصراری به انتشارش و درگیر کردن شما بود؟

886****0911: گود مورنینگ.. اون مطلبی که در مورد 
گم شــدن اموال سلف نوشته بودین میخواستم بگم طبق 

قانون بقای خوابگاه وسایل هیچ وقت گم نمیشن فقط یه 
مدتی پیدا نمیشن. 

  گود ایونینگ. اگر فقط بخشی از این وسایلی 
که ناپدید می شــدن، تبدیل به انرژی شــده بودن، ملت 
همــت می کردن و اون بقیــه وســایل رو برمی گردوندن 

سلف!
973****0915: سالم 

پیشــنهاد می کنم حاال که یــک کانال پیدا شــده هر روز 
ســالمت پله برقی رو گزارش میده، یه کانالم باشــه که هر 
پنج دقیقه بگه کوچه قاسمی، صادقی و... امنه یا ناامنه؛ 

بلکه زنده بمونیم تا فارغ التحصیلی! 
  ســالم. ببین نیاز نیســت بگه امنــه یا ناامنه. 
کافیــه هر 5 دقیقــه  یه بار یه پیــام بده. مــی ده، می ده، 

می ده، دیگه نمی ده...

تقدیم می شود به ...
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