
نوبت تریبون شما
رســم معمول این اســت که مسئوالن تنها برای ایراد ســخنرانی در جلسه ها و برنامه های مختلف حاضر می شوند. چه بسیار روابط اداری و میان سازمانی که به خاطر ندادن یک تریبون چند 

مرتضی یاری

دقیقه ای به رئیس این اداره و آن اداره کل فخیمه، شکراب شده است. تعداد جلسه هایی که یک مقام مسئول تنها برای شنیدن به آنها دعوت می شود زیاد نیست. افطاری فعاالن فرهنگی 
دانشگاه چند سالی است به یکی از این برنامه های معدود تبدیل شده که معاونان دانشگاه و رئیس در آن حاضر می شوند تا حرف های دانشجوها را بی واسطه بشنوند. اما چند نکته:

� مسئوالن عزیز باور کنند هرچه 
بیشتر و بدون واسطه با دانشجو صحبت کنند تصویر 
بهتــری از کف دانشــگاه به آنها منتقل می شــود. 
دانشجو، شاید وقتی طوالنی مدت مسئولی ندیده 
باشــد کمی تندی کند، اما زیادتر که ببیند یا یکی 

دوبار که حرفش را بزند، مالیم تر هم می شود. 
� اگــر بناســت در حضــور مســئولی حرفــی بزنید 
خواسته تان هر قدر مشخص تر و دقیق تر باشد بهتر 
است. اگر ایراد مشــخصی را تذکر بدهید احتماال 

حرف تان بهتر شنیده می شود تا اینکه غرهای کلی 
بزنید. خالصه اینکه انتظار حل شدن همه مشکل ها 
را یکجا نداشــته باشــید، یکی دوتایش را مشخص 

کنید که این بندگان خدا هم یادشان بماند. 
� تندی کالم هیچ بخشــی از استدالل شما نیست و 
حرف تان را به کرسی نمی نشاند. پس طوری حرف 
بزنید که حرف تان شــنیده شود. شما جوان ترید و 
بزرگ تر ها به سادگی آب خوردن بی ادب حساب تان 
می کنند و حرف تان را نمی شوند. اما به خاطر ترس 

از تنــدی، از صراحت کالم تان کــم نکنید. کنایه و 
اشاره جای دیگری دارد. 

� به دنبــال مخاطب دوم یا بیرون جلســه نباشــید. 
حرف تــان را بــه همین هایی که اینجا نشســته اند 

بگویید.
� از درست نشدن چیزهایی که می خواهید نترسید. 
بعضــی چیزها برای جا افتادن باید تکرار شــوند تا 
دیگران آنها را به عنوان خواســته شــما به رسمیت 

بشناسند. پس خسته و دلسرد نشوید.

� اگــر کار و خودتان را معرفــی می کنید، اغراق را کنار 
بگذارید. شاید بعضی آدم ها با اغراق فریفته شوند اما 
خیلی ها هم زود متوجه اغراق می شوند و در یک اقدام 

تدافعی جدی نمی گیرندتان. پس ریسک نکنید. 
� علی الریجانی یک بار در همین سالن جابر در پاسخ 
یک ســوال گفت: »اندک عقل و ایمانی هم برای ما 
فرض کنید.« در هر گفت وگویی چه مسئول بودید، 
چه دانشجو، چه در یک گفت وگوی ساده دونفره، 

اندک عقلی برای طرف دیگر فرض کنید!
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5  مناظره متنافر
 خالصه ای از جلسه مناظره 
 سید محمود نبویان 
و مصطفی تاج زاده در جابر
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گفت ها و شنیدهای 
 نشست هیأت رئیسه 
و فعاالن دانشجویی

مشکل 
جوانان 
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سرمقاله

سه شنبه  24  اردیبهشت  ماه 1398سال هفدهم      دوره جدید     شماره  817

   بعد از برجام 
فاقد برنامه بودیم
 صحبت های عباس آخوندی 
 به مناسبت دوسالگی 
دولت دوازدهم



بزرگ داشت روز جهانی زن در ریاضیات 

تسلی بخشی های ریاضی
شماره 32 نشریه حیات با 5 روز  �

تأخیر نسبت به موعد مقرر، شنبه 
ایــن هفته با موضوع مســئولیت 
اجتماعــی و امــر بــه معــروف و 
نهی از منکر منتشــر شــد. طرح 

جلد و تیتر این شــماره نمره قبولی 
گرفــت. گفت وگو با حجت االســالم 
طباطبایی، مســئول نهــاد رهبری 
شریف پیرامون موضوع امر به معروف 
و نهــی از منکر در جامعه و به صورت 
خاص در دانشگاه و مقاالتی پیرامون 
روش ها، شرایط و علل ترک انجام این 
فریضه و لزوم بی تفاوت نبودن نسبت 
به جامعــه در کنار یک نظرســنجی 
ســعی داشــت موضوع اصلــی این 
شــماره را پوشــش دهد. همچنین 
یکی از مقاالت این شماره با توجه به 
سالروز شهادت شهید شریف واقعی 
به زندگــی او پرداخته بــود. البته پر 
کــردن صفحه آخــر با نمودار رشــد 
اعضای کانال نشــریه و اشــتباهات 
امالیی و نگارشی در این شماره کمی 

توی ذوق می زد.
شــماره 19 نشــریه داد با توجه به  �

مناســبت روز جهانــی مطبوعــات 
پرونــده ویــژه خــود را بــه موضــوع 
رسانه های جمعی و به صورت خاص 
مطبوعــات اختصــاص داده بــود. 
البته انتخاب طرح جلد این شــماره 
نسبت به شــماره های قبلی یک پله 
پایین تر بود. سرمقاله داد 19 به نقش 
مطبوعــات در تحــوالت اجتماعی و 
عوامــل مورد توجه قــرار گرفتن آنها 
از آغاز قرن نــوزده میالدی پرداخته 
است. معرفی رســانه های دیگرگونه 
در مقابل رســانه های جریان غالب و 
بررســی تأثیر پشــتوانه های مالی بر 
محتوای یک رسانه با ذکر نمونه هایی 
از ایــران اینترنشــنال، BBC و صدا 
و ســیمای ایــران موضــوع دیگــر 
مقاله هــای مرتبط با پرونده ویژه این 
شماره بودند. بررســی فراورده های 
تراریختــه و مضرات و فوایــد آنها در 
بخــش محیط زیســت نیــز از جمله 
مقاله هــای قابل توجه داد به شــمار 

می رفت.

� »دری لوال شــده به فراموشــی« 
مجموعه شــعری از ریچارد براتیگان 
است که حالتی هایکووار دارد. هایکو 
سبک شعری ژاپنی است که معموال در 
یک جمله دو یا سه بخشی کوتاه سروده 
می شــود . هدف هایکو بیان لحظه و 
ترسیم تابلویی از مکان و زمانی خاص 
بــرای خواننده و یا صرفــا بیان صریح 
و ســاده از یک احســاس یا لحظه ای 
ویژه است. این کتاب را نشر چشمه با 
ترجمه یگانه وصلی چاپ کرده است.

� رمان »ســور بــز« اثر ماریــو بارگاس 
یوسا، یکی از مهم ترین رمان نویسان و 
مقاله نویسان معاصر آمریکای جنوبی 
و از معتبرترین نویسندگان نسل خود 
است. یوسا که نویســنده کتاب های 
بزرگ دیگری مانند جنگ آخرالزمان 
و ســال های ســگی اســت، در سال 
۲۰1۰ برنــده جایــزه نوبــل ادبیات 
شد. سور بز داســتان زندگی تروخیو 
یکــی از بدنام تریــن دیکتاتورهــای 
آمریکای التین است؛ کسی که یکی 
از شــخصیت های کتاب او را شیطان 
خطاب می کند. انتشارات نشر علم، 
کتــاب را بــا ترجمه عبداللــه کوثری 

منتشر کرده است.
� کتاب »ازدواج رنج مقدس: تحلیل 
ریشــه ای اختالفات و راهکارهای 
کسب احســاس رضایت در زندگی 
زناشــویی« قصد دارد نشان دهد که 
ازدواج برای خوشبختی سرابی بیش 
نیست و در ازدواج باید دنبال رنج بود؛ 
البته رنجــی که موجب خودســازی 
ما می شــود و اگر این رنــج را از زندگی 
بگیریــم، آن را بی محتــوا کرده ایــم. 
داریل شــارپ اعتقاد دارد که کودکی 
ما، مدل زناشویی والدین، جاهایی که 
در کودکی با خود گفته ایم که هیچ گاه 
زندگی شــبیه والدین مــان نخواهیم 
داشــت، فانتزی هایی که درباره زن و 
مرد ایده آل داشته ایم و چیزهایی شبیه 
این باعث تولید انتظاراتی می گردند که 
عدم تحقق آنها احساس شکست را به 
ما منتقل خواهد کرد. این کتاب را بنیاد 
فرهنگ زندگی با ترجمه سیمین موحد 

روانه بازار نشر کرده است. 

سفره های ساده افطار
ماه رمضان یک هفته ای هســت که مهمان خانه های ما شــده و 
آهنگ ربنا و اذان که در شــهر می پیچد، ســفره های افطاری در 
هر جایی پهن می شود و همه را دور هم جمع می کند. سفره های 
افطاری کوچک و بزرگ در گوشــه و کنار شریف هم هر شب دیده 
می شــود؛ از اتاق هــای خوابگاه تــا افطاری های دانشــکده ای 
و گروه های دانشــجویی. مســجد دانشــگاه هم این شــب ها از 
نمازگزاران با ســفره افطاری ساده پذیرایی می کند. برگزارکننده 
این سنت پسندیده بچه های هیأت الزهرا )س( هستند. با مسئول 
این برنامه که صحبت کردیم گفت هرشب حدود 15۰ تا ۲۰۰ نفر 

مهمان سفره  افطاری  ساده مسجد می شوند. افطاری ساده شامل 
نان، پنیر، سبزی، خرما و چای است؛ البته بعضی شب ها گردو و 
بامیه هم اضافه می شود؛ گاهی هم بانی آش و حلیم پیدا می شود 
و ســفره رنگین تر! تمام هزینه های ایــن افطاری برعهده بانیانی 
است که خیلی هایشــان اســتادان و فارغ التحصیالن دانشگاه 
هستند. مسجد دانشگاه البته پذیرای افطاری های دانشکده ای 
هم هست؛ یکشنبه ای که گذشت، افطاری عمرانی ها در مسجد 
برگزار شد. اگر مســئول برگزاری افطاری دانشکده تان هستید، 
می توانید به عنوان محل برگزاری روی مسجد هم حساب کنید. 

فرصتی برای دین ورزی متفاوت
۲۲ اردیبهشت پذیرش دوره نهم حوزه دانشجویی شریف آغاز شد. حوزه 
دانشجویی شریف یک حوزه علمیه نیست، بلکه فضایی است برای کسب 
معارفی که برای هر دانشجوی مسلمانی می تواند مفید باشد. کالس های 
اصلی حوزه در روز پنجشنبه است. البته کالس های اختیاری در روزهای 
دیگر هم دارد. از جمله کالس های این ترم حوزه می شود به تدبر در قرآن، 
نهج  البالغه، نظام اندیشه اسالمی، والیت فقیه، جریان شناسی تشیع، 
تاریخ معاصر، تاریخ سیاسی ائمه و... اشاره کرد. ثبت نام حوزه تا 1 خرداد 
ادامه دارد؛ برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت حوزه به نشانی 

hd.sharif.ir و یا کانال HDSUT@ در تلگرام و بله مراجعه کنید.

زنگی برای فرهنگ
کانون تئاتر شریف نمایش »هراس از زمین« را از ۲۸ تا ۳1 اردیبهشت 
در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه برگزار می کند. نویسنده و کارگردان این 
نمایش وحید انجامی پناه است. برای تهیه بلیت می توانید به مقابل 
ساختمان سلف مراجعه کنید. کانال HarasAzZamin@ هم اطالعات 
بیشــتری را درباره این نمایش در اختیار شما قرار می دهد. همچنین 
امروز در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی )طبقه سوم( زنگ فرهنگ 
با حضور مترجم شناخته شده اسدالله امرایی از ساعت 1۶:۳۰ تا 1۸ 
برگزار می شود که ورود برای عموم آزاد است. البته باید به سایت کتابخانه 

به نشانی library.sharif.ir سری بزنید و فرم ثبت نام را پر کنید.
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برنامه بزرگ داشت روز زنان 
در ریاضیــات باالخــره روز 
شنبه، ۲1 اردیبهشت برگزار 
شــد. برنامه ای که از حدود 
دو مــاه قبل پیشکســوتان 
دغدغه منــد، جرقه های اولیــه ضرورت 
برگزاری آن را در دانشــکده علوم ریاضی 
دانشگاه گوش زد کردند و با توجه به اینکه 
۲۲ اردیبهشــت، در اتحادیه بین المللی 
انجمن های ریاضی، زادروز زنده یاد مریم 
میرزاخانی به نام روز زن در ریاضیات ثبت 
شــده، همین روز به اتفــاق مقبول طبع 

خانواده دانشکده قرار گرفت.
هسته اولیه تصمیم گیرندگان برای نحوه 
برگزاری برنامه، پس از بررسی موضوعات 
مختلف تصمیــم گرفتند برنامــه به طور 
اختصاصی فرصتی برای بیان حرف ها و 
دغدغه های جامعه خانم ها در ریاضیات 
و به طور کلی در علم باشد و به این ترتیب 
کارهای اجرایی برنامه آغاز شد. از عده ای 
از دانشــجویان خانم در داخــل و خارج 
خواسته شد در قالب ویدئوهایی به بیان 

تجربه هــا و دغدغه هــا و نیز به اشــتراک 
گذاشــتن آمال و خواسته هایشــان برای 
دیگران بپردازند. ویدئوهای ارسال شده 
نکات قابــل توجهی در خود داشــت؛ از 
مقایســه بین حضور و جایگاه خانم ها در 
دانشکده ها و دانشگاه های مختلف تا بیان 
راهکارهای تشویقی اتخاذشده در مجامع 
علمی گوناگــون برای حضــور خانم ها، 
راهکارهایــی که گاه تبعــات مثبت و گاه 
تبعات منفی در پی داشته است. همچنین 
از دکتر ســیاوش شهشهانی و دکتر الهام 
یاوری برای سخنرانی در برنامه دعوت به 
عمل آمد و سعی شد در قالب یک میزگرد 
به بررسی مسائل خانم ها در جوامع علمی 
و به ویــژه جامعه ریاضی پرداخته شــود. 
اعضــای میزگرد را دکتر یاســمن فرزان، 
دکتر امید نقشــینه ارجمند و دکتر الهام 
یاوری تشــکیل می دادند. در آخر برنامه 
نیــز ویدئویی از مصاحبه با دانشــجویان 

دانشکده پخش شد. 
برنامه به صــرف افطــار و دورهمی همه 
اعضــای دانشــکده بــه پایان رســید اما 

آنچه به چشــم آمد، ابراز خرســندی ها و 
ناخرســندی ها از موضوعات بیان شده، 
گفت وگوها و حتــی بحث هایی بود که تا 
چند روز پس از مراســم همچنــان ادامه 
داشت و ســواالت مختلفی که کمابیش 
به گوش گروه اجرایی برنامه می رســید؛ 
ســواالتی از قبیل اینکه آیــا واقعا جامعه 
خانم هــا در عرصــه علمی با مشــکالت 
و مســائلی روبه روســت که آقایــان با آنها 
و یــا حتــی معادلی از آن مســائل مواجه 
نیســتند؟ اگر آری، چه کمکی از جامعه  
علمــی برمی  آید؟ راهکارهای درســت و 
مثبت برای بهبود این وضع کدامند؟ و آیا 
برای ارائه راهکارها باید به تفاوت های میان 
خانم ها و آقایان توجه نمود؟ گروه اجرایی 
این بزرگ داشت ضمن ابراز خرسندی از 
همدلی صمیمانه خانواده دانشکده علوم 
ریاضی امیدوار است که این برنامه توانسته 
باشد بخشی از دغدغه های دانشجوهای 
خانم را بیان نموده و برای دانشــجویان و 
همه افراد عالقه مند در این زمینه روشنگر 

و راهگشا باشد.

سحر ایمانی

گزارش
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بخش خبری



صحبت های عباس آخوندی به مناسبت دوسالگی دولت دوازدهم

بعد از برجام فاقد برنامه بودیم

مرگ از روی تاسف!
بــا روی کار آمــدن امام علــی)ع( در 
ســال ۳۶ هـــ گروه هــای معارضی 
شکل گرفتند که نبرد جمل، صفین 
و نهروان را بر امام)ع( تحمیل کردند. 
قــدرت ویرانگــر این جنگ هــا و تلفات 
سهمگین شــان چنان محنت بار بود که 
تحمل تصادم و آالم آن بر لشگر امام)ع( 
ســخت و گران آمد. معاویــه پس از درک 
این موضوع، هشــت هجــوم غارتگرانه 
به سرزمین های اســالمی صورت داد. 
نعمان بن بشــیر به عین التمر، ضّحاک 
بن قیــس به ثعلبیــه و حیــره، یزید بن 
شــجره به مکه، عبدالله بن مســعده به 
تیماء، عبدالرحمن بن قباث به شهرهای 
جزیره، مسلم بن عقبه به دومة الجندل، 
سفیان بن عوف به انبار و ُبسربن َارطاة به 
یمن هجوم بردند. یکی از مهم ترین غارتی 
که ترتیب داده شــد، غارت شهر هیت و 
انبار اســت که نزدیکترین مسافت را در 

مقایسه با دیگر شهرها به کوفه داشت.
معاویه بــرای ضربه زدن بــه روحیه امام 
علی)ع( و یارانش و تاثیرگذاری بر افکار 
عمومــی در دومین غارت خود، شــهر 
میانــی کوفه و شــام را انتخــاب کرد که 
فرصــت کمتری بــرای فرار لشــگرش 
نیاز باشــد. هدف از این هجوم وحشت 
انداختن در دل یاران امام)ع( و خشنودی 
هواداران معاویه بود که نتیجه آن تمایالت 
عمومــی را بــرای پیوســتن بــه معاویه 
دوچندان می کــرد. معاویه به ســفیان 
بن عوف دســتور خراب کردن آبادی ها و 
کشــتن مخالفان و غارت اموال را صادر 
کرد. ســفیان بن عوف با شش هزار نفر 
به شهر انبار رفت. غارتگران موفق شدند 
امنیت را از جامعه مسلمانان سلب کرده و 
بدون هیچ تلفاتی مسیر را برای رسیدن به 
دمشق طی کنند. امام)ع( پس از شنیدن 
ایــن واقعه و تحریک مــردم برای جنگ 
با آنان و عــدم همراهی مردم، بالفاصله 
به سمت لشــگرگاه نخیله حرکت کرد تا 
برای دفــع غارتگران لشگرکشــی کند. 
این اولین باری بود که خود امام)ع( برای 
مبارزه بــا غارتگران آماده نبرد می شــد 
و خود نشــان از تاســف عمیق امام)ع( 
دارد، زیرا هیچ مســلمانی بــه امداد آن 
زنــان بی گنــاه نرفته و هر آنچــه زنان در 
برابر غارتگــران تضرع و زاری و خواهش 
کرده اند، غارتگران بر جسارت و شقاوت 
خویش افزوده اند. امام)ع( معتقد است 
که اگر مسلمانی بشنود و از روی تاسف 
بمیرد، شایســته اســت.    در این خطبه 
امام)ع( از بهانه جویی ها و تناقض گویی ها 
برای فرار از جهاد به شدت انتقاد شده و 
روح غیرت و شــجاعت در آن برانگیخته 
می شــود. در واقع امام)ع( با هدف قرار 
دادن احساسات ناموس پرستانه سعی 
در بیدار کردن مخاطب از خواب غفلت 

و جبران اشتباهات داشت.

»قرارمان این بود که برای نشســت امروز آن انجمن با عنوان نقد عملکرد دوازدهم شــرکت کنم. مطالب الزم را تهیه کرده و ذهنم را هم ســازمان داده  بودم. 
لیکن، با توجه به شرایطی که با اعمال تحریم های تازه  آمریکا و اعالم کاهش برخی تعهدات ایران در برجام از سوی شورای امینت ملی ایران پیش آمد، نسبت 

به مناسب بودن زمان برای نقد عملکرد دولت تردید کلی پیدا کردم.« اینها بخشی از صحبت های عباس آخوندی، ساعاتی پیش از حضور در شریف است.

شنبه گذشته در آستانه دوسالگی دولت دوازدهم، انجمن 
اســالمی برنامه ای با عنوان »دولت روحانی زیر ذره بین« 
در آمفی تئاتــر مرکــزی برگزار کرد. مهمــان برنامه یکی از 
وزیران مســتعفی مهم و پررنگ روحانی بود؛ دکتر عباس 
آخوندی وزیر راه، مســکن و شهرســازی دولــت یازدهم و 

دوازدهم تا نیمه راه. 
پس از تشریفات اولیه مراسم، محمدحسین نوریان، مجری 
برنامه پشــت تریبون رفت و از عبــاس آخوندی دعوت کرد 
پشــت میز مهمان پذیــر آمفی تئاتر مرکزی بــا آن رومیزی 
قرمزش بنشــیند. نوریان در همان ابتــدای برنامه به پیام 
آخوندی اشــاره کرد و اینکه قرار اســت بیشــتر از آنکه بر 
عملکرد دولت تمرکز شود، بر راه های برون رفت از وضعیت 
فعلی تاکید خواهد شد. با این مقدمه، آخوندی سخنرانی 

خود را آغاز کرد.

برجام یک موفقیت فوق العاده بود
عبــاس آخوندی ابتدا به وضعیت کشــور در ابتدای دولت 
یازدهم در ســال 9۲ مثل شکاف شدید اجتماعی، انزوای 
بخش قابل توجهی از کنشگران سیاسی، بدهی های عظیم 
صندوق های بازنشستگی و عدم توانایی دولت برای رفع و 
رجوع امور جاری خود با بودجه اشاره کرد. سپس موفقیت 
بزرگ دولت یازدهم را برجام معرفی کرد که به خاطر آن ایران 
از ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل خارج شد. به گفته او 
قبل از برجام با توجه به وضعیت ما در سازمان ملل و جوامع 
بین المللی، اصوال توسعه امکان پذیر نبود، زیرا هر کشوری 
اجازه حمله به ایران را داشــت و در مجامع بین المللی نیز 

مورد سرزنش و بازخواست قرار نمی گرفت.

اتوپایلوت اقتصادی
نوبت به نقد دولت رســید. وزیر مستعفی روحانی و از پای 
ثابت های استیضاح های مجلس نقد بزرگ به دولت یازدهم 
را فقدان نظریه و راهبردی مشــخص برای حل مشــکالت 
کشور در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، شکاف 
شــدید اجتماعی و... پــس از برجام دانســت. همچنین 
به ناقص اجراشــدن برجــام در مباحث اقتصادی اشــاره 
کــرد و گفت که FATF نیز باید همان موقع امضا می شــد 
و نباید به درازا می کشــید. از نشــانه های دیگر ناکارآمدی 
دولت در اســتفاده از گشــایش های اقتصادی برجام، به 
عدم پاسخگویی و چابکی کشــور به اقبال سرمایه گذاران 
پرداخت و به طور مثــال گفت که در صنعت نفت کل زمان 
کشور صرف قراردادهای نفتی شد و در نهایت به نتیجه هم 
نرسید. همچنین در پاسخ به پرسش از احوال هواپیماهای 
خریداری شــده توســط ایران گفت که به دلیل نبود ساز و 

کارهای بین المللی الزم، آن قرارداد متوقف شده است.

پذیرش سایه سنگین دولت موازی
عباس آخوندی مشکل اساســی کشور را ساختار اقتصاد 
سیاســی ایران دانســت که بازیگر اصلی آن نهادی است 
که هم به امکانات نظامی دسترســی دارد و هم به امکانات 
امنیتی و اطالعاتی و گفت: »به تازگی خبری منتشــر شد 
که چند بانک نظامی با هم ادغام شــدند. اصال سؤال این 

است که چرا باید یک سازمان نظامی بانکداری کند؟«
وزیر مســتعفی دولت گفت که حضــور نهادهای نظامی و 
همچنین نهادهای »عمومی غیردولتی« در فعالیت های 
اقتصــادی باعث می شــود بخــش خصوصــی نتواند در 
اقتصاد حضوری شایسته داشته باشد. از طرفی دیگر تمام 
ضررهای این بنگاه ها بر خزانه کشور تحمیل خواهد شد. 
وقتی سؤال شد که منظور از نهادهای عمومی غیردولتی 
چیســت، آخوندی گفت در گذشــته منظور شهرداری ها 
بودنــد ولی به مــرور ســازمان هایی چون ســتاد اجرایی 
فرمان امام، بنیاد مســتضعفان و... نیز مشــمول قوانین 

این بخش شدند.
در حالی کــه آخوندی در نام بردن از ســازمان های مذکور 
پرهیز می کرد، یکی از دانشــجویان پرسید که آیا نمونه ای 
وجود دارد که ســپاه در برابر بخــش خصوصی به پروژه ای 
ورود کند و آن را برنده شود؟ مهمان برنامه به واگذاری بیش 
از 5۰ درصدی شرکت مخابرات اشاره کرد که در آن دو شرکت 
وارد رقابت شــدند؛ یک شــرکت تعاونی از یزد و یک شرکت 
وابسته به نهادهای نظامی. شرکت یزدی تحت فشار بیرونی 
قرار گرفت و نامه ای به دســت ســازمان خصوصی ســازی 

رسید که شرکت یزدی »اهلیت« شرکت در مزایده را ندارد! 

چرا جلوی مسکن مهر ایستادید؟
یکی از دانشــجویان بسیج دانشــجویی درباره سرنوشت 
مسکن مهر از آخوندی سؤال کرد و گفت که چطور می شود 
که آخوندی در مجلس برای جلب نظر نمایندگان می گوید 
که طرح مســکن مهر طــرح خودش بوده، ولــی وقتی بر 
منصب وزارت اســت با آن مقابله می کند؟ وزیر سابق راه، 
مســکن و شهرســازی گفت کــه صوت یادشــده مقدمه و 
مؤخره ای دارد و اصال به معنای موافقت آخوندی با مسکن 
مهر نبوده است. آخوندی گفت: »من از قبل از سال ۸۸ هم 
با مســکن مهر مخالف بوده ام. طرح پیشنهادی ام مسکن 
اجتماعی برای اقشار بسیار ضعیف، مسکن آزاد برای قشر 
مرفه و پولدار، و مسکن حمایتی برای قشر متوسط بود که 
نمونــه خارجی هم زیــاد دارد.« او همچنین گفت به همه 
تعهــدات دولت قبلی در ســاخت و واگذاری مســکن مهر 
پایبند بوده و بیشــترین واگذاری را داشته است ولی چون 
رسانه ای نشده و در مقابل، صحبت های مخالفان سیاسی 
دولت رسانه ای شده است، همه فکر می کنند مسکن مهر به 
حال خودش رها شد. سپس ادعا کرد که دولت احمدی نژاد 
در مسکن مهر در مجموع بیش از 1۰۰هزار میلیارد تومان 
پروژه را بدون برگزاری مناقصــه واگذار کرده و تخلف های 

عجیبی در آن صورت گرفته است.
صوت کامل این برنامه را می توانید از کانال تلگرامی روزنامه 
شریف به نشانی sharifdaily@ تهیه کنید.

قانونی برای اجرا نشدن!
هفته گذشته انتخابات شورای صنفی در واحدهای مختلف 
دانشــکده ای و خوابگاهی برگزار شد. خوشبختانه امسال 
حضور دانشجوها به عنوان کاندیدا بهتر از چندسال اخیر 
بود و بیشتر واحدها حد نصاب الزم از نظر تعداد کاندیدا برای 
برگزاری انتخابات را کســب کردند. در آیین نامه شوراهای 
صنفــی حداقــل درصــد مشــارکت در انتخابات بــرای به 
رسمیت شناخته شدن آن ۲5درصد است؛ یعنی ۲5درصد 
دانشجوهای هر واحد باید در انتخابات شرکت کنند. بدیهی 
است در محاسبه تعداد دانشجوهای هر واحد دانشجوهای 
تحصیالت تکمیلی هم منظور می شــوند؛ دانشــجوهایی 
که ممکن اســت خیلی از روزها حتی در دانشــگاه حضور 
نداشته باشند و در صورت حضور هم معموال دغدغه و توجه 

به مراتب کمتری نســبت به مســائل صنفی دارند. البته با 
تبلیغات و تالش بچه ها معموال درصد مشــارکت در بیشتر 
واحدهــا به این حد نصاب می رســد و انتخابات رســمیت 
می یابــد. قانون قابل توجه تری که در آیین نامه شــوراهای 
صنفی وجــود دارد، به حداقل میــزان رأی یک نامزد برای 
ورود به شــورای صنفی بازمی گردد. طبــق این قانون تنها 
افرادی به شورای صنفی راه می یابند که حداقل 5۰ درصد 
از آرای شــرکت کنندگان در انتخابات را به خود اختصاص 
داده باشند. یعنی در شــرایطی که معموال تعداد رأی های 
نفر اول انتخابات هر واحد هم به سختی این شرط را برآورده 
می کند، همه اعضای یک واحد باید این تعداد رأی داشته 
باشند. سختگیری این بند از آیین نامه حتی در انتخاباتی 

مثل مجلس شورای اسالمی هم دیده نمی شود.
طبق شــنیده ها ســال گذشــته عمال از قانــون 5۰درصد 
چشم پوشی شده تا امکان تشــکیل شورای صنفی فراهم 
شود. امسال هم اگر قرار باشد این قانون درنظر گرفته شود، 
تقریبا کار تمام واحدها به دور دوم کشــیده می شــود؛ دور 
دومی که به نظر فقط موجب اتالف وقت و هزینه دانشــگاه 
اســت. بدبینانه که نگاه کنیم این قانون صرفا مانعی در راه 
تشــکیل به موقع و مناسب شورای صنفی است و در حالت 
خوشبینانه این قانون نوشته شده تا اجرا نشود و هزینه ای 
روی دست دانشــگاه بگذارد. بهتر است کمی بیشتر روی 
قانون هایی که می نویسیم فکر کنیم تا بعدا همین قانون ها 

بدون هیچ توجیهی دست و پای ما را نبندند.

حسن 
اسکندری

70 سال 
عبادت

ذره بین

گفت وگو

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  817
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بخش خبری



ساعت 17:45 را ساعت شروع برنامه اعالم کرده اند؛ ساعت 18 با اینکه تعداد حاضران کم است جلسه شروع می شود. البته دکتر فتوحی به موقع آمده است. 
قرار است 17 نفر از فعاالن فرهنگی به نمایندگی از همه دعوت شدگان صحبت کنند؛ تقریبا هر نفر 5 دقیقه فرصت دارد. ابتدا دکتر حسینی چند دقیقه ای 
درباره ارجحیت تلفیق درس و فعالیت فرهنگی صحبت می کند و می گوید دانشجویی که معدل باال دارد ولی اهل فعالیت های اجتماعی و فرهنگی نیست بر 
دانشجویی که معدل 16 دارد ولی فعالیت فرهنگی هم می کند قطعا برتری ندارد. آنچه در صحبت بیشتر دانشجویان وجود دارد گالیه از کم بودن چنین جلساتی 
است؛ وقتی چنین جلساتی سالی یک بار تشکیل می شود، ما فقط می توانیم غر بزنیم و مشکالت را مطرح کنیم و فرصتی برای ارائه راهکار نخواهیم داشت.

گفت ها و شنیدهای نشست هیأت رئیسه و فعاالن دانشجویی

مشکل جوانان ما

زینب محبی

گزارش

در آخر دکتر فتوحی پشت تریبون می آید؛ صحبت های 
همه را به دقت گوش کرده و یادداشت برداشته است. 
در ابتدا از برنامه اســتیضاح مســئوالن دانشــگاه گله 
می کند و می خواهد دانشجویان به دانشگاه به چشم 
خانواده نگاه کنند و مسائل را قبل از رسانه ای شدن با 
صحبت حل کنند: دید ما این نیست که دانشجو موی 
دماغ ما اســت، دانشجو نباشد، استاد و کارمندان هم 
نخواهند بــود. ما می توانیم مشــکالت را بیان کنیم و 
از شــما بخواهیم راهکار ارائه دهید. او می گوید %7۶ 
بودجه دانشــگاه مختص هزینه هــای اجتناب ناپذیر 

اســت و اگــر 1۰۰% بودجــه محقق شــود، فقط برای 
۲4% آن می تــوان برنامــه ریخت. با این حــال تقریبا 
هیــچ برنامه ای نبوده کــه معاونت فرهنگــی بخواهد 
انجام دهد و دانشــگاه بودجه به آن اختصاص ندهد. 
در همین جلســه دکتر فتوحی پیگیری های الزم را به 
معاونانش محول می کند؛ از دکتر حسینی می خواهد 
در مــورد بحث حجــاب و ســیگار فکر کند، بــا اینکه 
می دانــد تضــارب آرا در ایــن زمینه حتی در شــورای 
فرهنگی هم زیاد اســت. او از دانشجویان می خواهد 
عالوه بر رعایــت قوانین و مقررات، حرمت دانشــگاه 

را حفــظ کنند. قول می دهد موضوع مرکز مشــاوره را 
پیگیری کند. از دکتر فاطمی زاده می خواهد موضوع 
مشــکالت دانشجویان دختر خوابگاهی با ناظمه ها را 
بررســی کند. در مورد روال پردیس در این چند ســال 
صحبت می کند و می گوید در نهایت شورای دانشگاه 
تصمیم گیرنده وضعیــت پردیس خواهد بود. در مورد 
اســتاد خاطی هوافضا می گوید که ما هیچ حمایتی از 
او نکردیم ولی انتظار رســانه ای کردن چنین مسائلی 
را نداشته باشــید. او درباره مسجد دانشگاه می گوید 
این مسجد فقط مختص دانشگاه نیست و به محله هم 

اختصاص دارد، لذا هزینه های زیادی دارد که بودجه 
زیادی می طلبد. از دکتر مختاری می خواهد موضوع 
ارتباط با صنعت را جدی تر پیگیری کند و در این زمینه 
از انجمن های علمی کمک بگیرد و در آخر دلیل عدم 

حضور خود در زیباکنار را توضیح می دهد.
جلســه صمیمی فعاالن دانشــجویی با هیأت رئیســه 
دانشــگاه بــا صرف افطار در ســلف دانشــگاه به پایان 
می رســد و یک مشــت دانشــجوی دغدغه مند و پیگیر 
می ماننــد بــا وعده هــا و صحبت هایی که قرار نیســت 

یادشان برود.

دانشجو موی دماغ  نیست

* امیــن بهجتــی، دبیــر جامعه اســالمی می گوید 
دانشــگاه در قبال مســائل روحی و روانی دانشــجوها 
راه حل پیش گیرانه ندارد. ارتباط استادان با دانشجوها 
باید مســتمر و مداوم باشد و برنامه های مشترک داشته 

باشند.
*  محمدصادق محمدیان، مســئول بســیج معتقد 
است دانشــگاه هم مثل افراد دارای شخصیت است؛ 
مــا در مــواردی مثل موســیقی و اردوها بــه یک مدل 
متعــادل رســیده ایم ولــی در بعضی زمینه هــا نیاز به 
دیسیپلین فرهنگی داریم: در مورد پوشش، آیا با آنچه 
خالف عرف جامعه اسالمی است نباید برخورد شود؟ 
درخواست او بهبود آیین نامه نشریات و ارتقای ارزیابی 

کیفی آنهاست.
*  الهام پوالدی، مســئول بســیج خواهــران حضور 
مشــاور دکتر فتوحی در امور زنــان و خانواده را آن طور 
که باید و شــاید مؤثر نمی داند و اعتقاد دارد باید به این 
جایگاه اهمیت بیشتری داده شود: پیشنهاد می کنیم 
حداقــل هفته ای یک بار مالقات دانشــجویی داشــته 
باشــند و فعالیت فرهنگی و فعالیت مجمع بانوان حول 
ایشــان شــکل گیرد. برخی دختران از سختی بعضی 
قسمت های کارگاه عمومی مثل برش فلزات، شکایت 
دارند؛ می تــوان این بخش ها را اختیــاری کرد یا برای 
انجامشان امتیاز مثبت قائل شد. قرار بود استراحتگاه 
در ماه رمضان قابل استفاده باشد و با اینکه یک مطالبه 
عمومی اســت ولی هنوز به بهره برداری نرسیده است. 
مهدکودک شریف زیبای من تجربه خوب و موفقی بود.
*  یوسف ســلطانیان، دبیر انجمن اسالمی می گوید 
خیال می کردیم مسئوالن دانشگاه فهمیده اند کارویژه 
دانشگاه این نیست که چوب حراج به امکانات آموزشی 
بزنند و از طریق پردیس کســب درآمد کنند درحالی که 
وجود پردیس با عدالت آموزشــی در تناقض اســت. با 
افزایش ارتباط با صنعت هم می توان کســب درآمد کرد 
و هم به صنعت کمک نمود. معاونت فرهنگی پیش گام 
شفافیت مالی بود و امیدواریم سایر نهادها، حتی نهاد 
رهبری هم این کار را انجام دهند. دانشــگاه در جایگاه 
فعلی نمی تواند مسائل صنعتی و اقتصادی کشور را حل 
کند، امیدواریم در زمینه سیاسی و اجتماعی دچار این 
رخوت نشویم. برای این منظور، مسئوالن دانشگاه باید 
برای برگزاری مراسم راحت تر مجوز دهند و مجوز تجمع 
نیز داده شــود که دانشــجویان در قالب قانون بتوانند 

اعتراض کنند.
*  ســوگند شایانفرد، مســئول واحد مطالعات زنان 
انجمــن اســالمی: تعرضات به دانشــجویان دختر در 
دانشگاه شــنیده می شــود ولی از ترس آبرو و به خاطر 
امنیت روانی شــکایتی صورت نمی گیرد. از دانشــگاه 
انتظار داریم با اســتاد خاطی به عنوان یک فرد خاطی 

برخورد شود. دانشگاه باید برای دختران تبعیض مثبت 
قائل شود که خیالشان بابت ورود به میدان صنعت و کار 
راحت باشــد. چرا به دختران دانشــگاه اجازه استفاده 
از دوچرخه داده نمی شــود؟ ایــن کار می تواند امنیت 

دختران خوابگاهی را هم بیشتر کند.
*  امیــن شــریفی، دبیــر هیــأت الزهــرا )س( بیان 
می کند که دین مداری در دانشــگاه رو به افزایش است 
و دانشگاه شریف دانشگاهی مذهبی به شمار می آید. 
وضعیت عمرانی و ســاختمانی مســجد خوب نیست و 
این موضوع برای دانشگاه اهمیتی ندارد. دانشگاه باید 
برای روزه داری دانشــجوها به فکر تسهیل گری باشد. 
دانشگاه برای ترویج ازدواج کاری نمی کند. آسیب های 
اجتماعی بین دانشجویان مذهبی کمتر دیده می شود 
و اگر دانشــگاه از فعالیت های مذهبــی حمایت کند، 
نتیجه آن در ســبد رســالت اجتماعی دانشگاه ریخته 
می شود. شبهاتی راجع به فعالیت های سیاسی هیأت 
وجود دارد؛ اصل کار سیدالشــهداء)ع( سیاسی بوده و 
ما نمی توانیم هیأت ســکوالر داشته باشیم ولی ممکن 
اســت در کم و کیف کارهایمان اشکاالتی وجود داشته 
باشد. هیأت زیر نظر نهاد به وجود آمده تا فعالیت هایی 
خارج از تشــکل های سیاســی و جناحی را در مسجد 
انجام دهد. اگر تشــکل ها بخواهند در مســجد برنامه 
برگزار کنند، شــأن مسجد در حد یک ســالن برگزاری 

مراسم پایین خواهد آمد.
*  علی لطفی از شورای صنفی پشت تریبون می آید و از 
اینکه در این جلسه فقط فعاالن فرهنگی حضور دارند، 
شکایت می کند. معتقد است نگاه دانشگاه به دانشجو 
باید اصالح شود و نباید تصور شود که دانشجو قرار است 
دردسرساز باشد، به خصوص که شورای صنفی می تواند 

کامال فراجناحی در حل مشکالت دانشگاه با مسئوالن 
همکاری کند و الزمه این امر در دسترس بودن مسئوالن 
برای دانشجویان است. موضوع دوم فشارهای روحی و 
روانی دانشجویان است. او لزوم آموزش استادان راهنما 
و رفتن مرکز مشــاوره ذیل معاونت فرهنگی و اجتماعی 

را راه حل این مشکل می داند.
*  محمدحسین سیفدار نماینده گردهمایی فعاالن 
فرهنگی در زیباکنار به لزوم ایجاد توسعه فرهنگی در 
دانشگاه می پردازد: زیباکنار فرصتی است برای ایجاد 
چنین توســعه ای، چراکــه فضای بحــث و گفت وگوی 

دانشجو و استاد را ایجاد می کند.
*  ســید محمدحســین علیپــور بــه نمایندگــی از 
خوابگاه های دانشجویی در مورد اهمیت فعالیت های 
کانون هــای فرهنگــی خوابگاه هــا در جلوگیــری از 
مشکالت خوابگاهی ها صحبت می کند: انتظار می رود 
مسئوالن برای پیگیری معضالت خوابگاه ها در خوابگاه 
حاضر شــوند و عــدم توجه کافی بــه خوابگاه ها باعث 

افزایش مشکالت دانشجویان خوابگاهی می شود.
نقطه عطف این جلسه حضور فردی بود که قبال در چنین 
برنامه هایی دیده نمی شد. پویا مصدق به نمایندگی از 
دانشجویان متأهل پشت تریبون می آید و فضای جلسه 
را صمیمی و رمانتیک می کند. پیشنهاد تشکیل کانون 
دانشجویان متأهل را می دهد: این قشر از دانشجویان 
تصور می کنند دانشــگاه می خواهد آنها را ساکت نگه 
دارد، مشکالت خوابگاه متأهلی همه از جنس صنفی 
اســت و الزم است شورای صنفی داشته باشند. در آخر 
انتقــادی می کند به رویکرد رایج اســتادان نســبت به 
دانشــجویان متأهل و خواهش می کند به دانشــجو به 
چشــم چرخ دنده نگاه نشود، چراکه انسان ها در مسیر 

رشد عالوه بر درس باید مسائل زیادی را تجربه کنند.
*  محمدحســین قاســمی، دبیر دبیران کانون های 
فرهنگــی در ابتدا از برنامه هــای کانون های فرهنگی 
می گوید، ســپس گله می  کند که چــرا دعوت از دبیران 
کانون هــا در شــورای فرهنگــی به درســتی صــورت 
نمی گیرد. لزوم تشکیل شورای هماهنگی کانون های 
فرهنگــی، تخصیص فضای بیشــتر به ایــن کانون ها و 
کم لطفــی در تخصیص بودجه و عــدم اولویت بندی در 

این زمینه از جمله نکات ذکرشده از سوی او است.
*  فرزانه لباف، مسئول گروه کوه در مورد مشکالت 
فنــی و انســانی اتوبوس هــای دانشــگاه می گوید و 
درخواست می کند بر کار شرکت های پیمان کار در این 

زمینه بیشتر نظارت شود.
*  صبا دربندی، دبیر کانون هنرهای تجسمی پشت 
تریبون می آید. نشاط و پویایی در رفتارش موج می زند. 
از اینکه دو کالس ســاختمان شهید رضایی همیشه در 
اختیــار آنهاســت و باعث تضییع حقوق ســایر گروه ها 
می شود، می گوید و درخواست می کند مکانی ثابت به 
آنها داده شــود تا آن را به نماد زیبایی و هنر در دانشگاه 

تبدیل کنند.
*  امیرحسین حاجی علی بیگی، نماینده دانشجویان 
در کمیته نظارت بر نشریات صحبت هایش را با گله از 
هیأت رئیسه آغاز می کند و می خواهد آنها همه نشریات 
دانشــگاه را مطالعه کنند. از عدم حضور مسئوالنی که 
به طور رسمی دعوت شده بودند در اختتامیه جشنواره 
نشــریات شــکایت می کند. نیازهای نشریات را مطرح 
می کند: اســتند، کانون نشــریات، ســامانه نشریات و 

اختصاص دفتر به نشریات مستقل.
*  سبحان رحمانی، دبیر شورای دبیران انجمن های 
علمی: آیین نامه و شرح وظایفی برای این سمت وجود 
ندارد، کار این انجمن ها فوق برنامه نیســت و استادان 
باید بیشــتر همکاری کنند. دانشــگاه برای رسیدن به 
چشم اندازهای علمی و پژوهشــی انجمن های علمی 
را ســهیم کند. در سال 97 تقریبا به هیچ انجمن علمی 

پولی داده نشده است.
*  پویــا جانقربان، دبیر انجمن علمی ژرفا به عملکرد 
روابط عمومی دانشــگاه انتقاد می کند و معتقد اســت 
ابزارهــای روزآمدی ندارد. با بیان این جمله که آموزش 
پشتوانه پژوهش است، یک مقاله ۳۰ صفحه ای را برای 

مطالعه به رئیس دانشگاه تقدیم می کند.
*  محمدقاســم نیک صفــت، دبیــر انجمــن علوم 
شــناختی )شناســا( می گوید دیالوگ بین رشــته ای 
نشــان دهنده ســطح خوبی از بلوغ آکادمیک اســت. 
شــریف ظرفیت پیشــتازی در ارتباط دادن مهندســی 
و علــوم انســانی را دارد و از اینکــه بــا وجــود برگزاری 
برنامه های زیاد، اتاق اختصاصی ندارند گله مند است.
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مناظره خوراک دانشگاه است. دیروز بسیج دانشجویی دو مهمان سرشناس از دو سر طیف سیاسی کشور داشت تا درباره دلیل قرار گرفتن کشور در وضعیت 
فعلی مناظره کنند؛ سید محمود نبویان از جبهه پایداری که سابقه نمایندگی مردم را در مجلس داشت و مصطفی تاج زاده از جبهه اصالحات که سابقه معاونت 
وزارت کشــور در دولت خاتمی را در کارنامه دارد، به ســالن جابربن حیان آمدند و در جلسه ای که بیش از سه ساعت و نیم طول کشید به بحث در خصوص این 

موضوع پرداختند.

خالصه ای از جلسه مناظره سید محمود نبویان و مصطفی تاج زاده در جابر 

مناظره متنافر
گزارش

پویا ســلیمانی، مجری برنامه در ابتــدای کار اعالم کرد 
هر یک از میهمانان در ابتدا 1۲ دقیقه وقت برای تبیین 
مواضــع خود دارد و در ادامه در هر نوبت، 7 دقیقه به هر 
نفر وقت می رسد و در پایان هرکدام 1۰دقیقه وقت برای 
جمع بندی دارد. سپس خواست نوبت را به ترتیب حروف 
الفبا تعیین کند که تاج زاده اعتراض کرد و خواهش کرد تا 
نوبت ها با قرعه کشی مشخص شود که البته نوبت به خود 
او افتاد. در این گزارش بخشــی از نقل قول های مناظره 
طوالنی دیروز را تا ابتدای پرسش و پاسخ بخوانید. نکته 
جالــب ولی تا حدی تکراری، این بود که در بســیاری از 
مواقع دو طرف پاســخ یکدیگر را نمی دادند و بحث ها به 

هم مربوط نبود.

تاج زاده: سردرگمی در رأس نظام
در رأس نظــام سرگشــتگی وجــود دارد. رئیس جمهور 
می گویــد خیلی از مســائل از اختیارش خارج اســت. 
روحانی در حضور گروهی از فعاالن سیاسی گفته اوباما 
19 بار به من زنگ زده و درخواست مکالمه داشته است، 
وزیر علوم بنده انتخاب ســیزدهم من بود، از این دست 
مســائل زیاد وجود دارد. وقتی پیــش رهبری می رویم و 
می گوییم که شــما در تمام شئون صاحب نظر هستید و 
صحبت می کنید، ایشــان می گویند که مشــکل از عدم 
هماهنگی مجریان امور با رهبری است وگرنه در صورت 
اجراشدن این صحبت ها وضعیت اینگونه نبود. نظارت 
استصوابی هم باعث شــده چرخش قدرت در کشور به 

دایره ای کوچک محدود شود.

نبویان: دیپلماسی ما غرب گراست
 نمی توان بحث کلی کرد. من از سیاست خارجی شروع 
می کنم. سیاســت خارجی ما در شش سال گذشته یک 
سیاست غرب گرا بوده اســت. ما در قرآن درباره اینکه با 
آمریکا رابطه داشــته باشیم یا نداشــته باشیم آیه داریم. 
دیپلماســی غربــی می گوید: »آهــای اهــل العالم! ما 
بی عرضه ایم« و داد می زنیم که باید همه چیز بر اســاس 
توافق با آمریــکا و آلمان و... صورت گیرد. دیپلماســی 

باید دینی باشد.
 من در اینجا می خواهم بحث دانشگاهی کنم. چند صد 
ساعت روی متن برجام کار کرده ام و صحبت های مستقیم 
عراقچی و ظریف را شنیده ام. آقای تاج زاده اصال در این 
جلســات نبود. آقای ظریف بعد از دیدار با جان کری به 
مــن گفت رهبری از من گله کردند کــه چرا با جان کری 
ســالم علیک طوالنی کردید. پس مشــخص است نظر 
رهبری چه بوده اســت و بعد از آن هم ظریف ساعت ها با 

کری قدم می زند.
)اسالیدهای مرتبط با برجام را روی پرده نشان می دهد( 
در ســندهای قبل از انقالب آمده اســت کــه ایران برای 

توسعه نیاز به ۲۰هزار مگاوات برق هسته ای دارد.

تاج زاده: روحانیت نباید حکومت می کرد
کجای دنیا دیپلماســی دینی و غیردینی داریم؟ مشکل 
بزرگ ما همین اســت که چنین دسته بندی هایی ایجاد 
می کنیــم. فرض کنیم آقــای ظریف خائــن، نامرد و... 
چــرا یک ماه پیش که اســتعفا داد همه شــما از رهبر تا 
رئیس جمهور به تشــویش افتادیــد و از او دعوت کردید 

که بایستد؟
مشکل بزرگ این است که ما اول انقالب طی یک اشتباه 
اســتراتژیک با یک بند والیت فقیه، تمام مسئولیت های 
جامعه را گردن روحانیت انداختیم در حالی که برنامه ای 
برای اداره کشــور نداشــت. ما با ایــن کار روحانیت را از 
موقعیــت مقبول خود در جامعه خــارج کردیم. آیت الله 

سیستانی را ببینید؛ وارد حکومت نشد ولی آنقدر جایگاه 
باالیی در میان مردم دارد که هر اتفاق استراتژیکی بخواهد 

بیفتد، از ایشان نیز نظر گرفته می شود.

نبویان: در برجام همه چیز را دادیم
 آقــای تاج زاده آمده اینجا که فقط القا کند مردم به نظام 
بدبین هستند و ما بدون والیت فقیه هم می توانیم کشور 
را به خوبی اداره کنیم. اگر اســالم را قبول دارید، اسالم 
فقط بیان احکام نیســت بلکه اجرای آن نیز هست. فکر 

کنم آقای تاج زاده برای والیت فقیه خوب باشد!
آقــای ظریف هــر وقت رفــت مذاکــره کــرد، در زمینه 
غنی ســازی یک قدم عقب نشست. آمریکا گفت هرچه 
۲۰% داریــد بایــد نابود کنیــد؛ اورانیومــی که مصرف 
پزشــکی داشت. توسعه 1۰ سایت مشــابه نطنز که باید 
راه می انداختیــم لغو شــد. همه ۲۰% هم نابود شــد. ما 
در فوردو غنی سازی ۳.5 تا ۲۰ درصد انجام می دادیم. 
آمریکا گفت همه سانتریفیوژهای فوردو باید جمع شود. 
ظریف گفت چشم؛ رهبری جلوی آن را گرفت و گفت باید 
بیش از 1۰۰۰ سانتریفیوژ در فوردو بچرخند. وضعیت به 
گونه ای است که خارجی ها حتی دیگر اجازه نمی دهند 

دانشجویان ما فرایند غنی سازی را ببینند و یاد بگیرند!
امروزه نه تنها اسرائیل و آمریکا که حتی کشورهای کوچک 
عربی هم به ما دهن کجی می کنند. در گذشته اسرائیل 
چنین جرأت هایی نداشــت. چرا اســرائیل جرأت چپ 
نگاه کردن به ما را نداشت؟ دلیل اول: راکتوری در اراک 
داشتیم. ساالنه آن راکتور می توانست 9 کیلوگرم پلوتونیم 
تولید کند. هم مصرف بمب دارد، هم سوخت موشک و... 
. به فتوای رهبری تولید پلوتونیوم حرام است ولی اسرائیل 
که فتوا نمی فهمد. آمریکا گفت باید راکتور اراک تعطیل 

شود و آقایان این کار را کردند و با آن عکس هم گرفتند!

تاج زاده: چرا بعد از برجام استعفا ندادی؟
 آقای نبویان شما به من بگویید رهبری کی موافقت کرد 
که با آمریکا مذاکره کنیم؟ آقای صالحی می گوید اگر آقای 
جلیلی آن زمان با ما همکاری می کرد شرایط خیلی بهتر 
از دو ســال بعد بود که وضعیت اقتصادی کشور بد شده 
بود. فرض کنیم ظریف خائن است؛ چرا به او رأی اعتماد 
دادید؟ چرا در ۲۰ دقیقه برجام را امضا کردید؟ چرا بعد از 

آن استعفا ندادید به خاطر این افتضاح؟
 سایه جنگ پس از برجام به کلی از کشور دور شد. وقتی 
برگشت که ترامپ سر کار آمد و از برجام خارج شد. برجام 
آنقدر دقیق تهیه شده بود که ترامپ نتوانست با حضور در 

برجام تحریم های جدید را اعمال کند.

نبویان: برجام زیر سر 5 نفر بود
 چرا برجام را در مجلس تأیید کردیم؟ اصال برجام کی به 
مجلس یا شورای عالی امنیت ملی آمد؟ آنچه در مجلس 
رأی آورد طرح نه مــاده ای علی الریجانی بود. برجام زیر 
سر 5 نفر بود: الریجانی، ظریف، حسن روحانی، صالحی 
و بعضی اوقات آقای شــمخانی. از آقای صالحی جمله 
می خوانید؟ ما اصال ایشان را قبول نداریم. آقای تاج زاده 
چند بار برجام را خواندید؟ کجای آن نوشــته شده است 

Right of Enrichment؟
عامــل دومی که اســرائیل به ما حمله نمی کــرد، بودن 
پســماند هســته ای داخل ایران بود. چرا؟ چــون از آن 
می توانستیم پلوتونیم استخراج کنیم. گفتند که به هیچ 
وجه کسی نمی تواند از آن خارج شود؛ دیدیم که آمریکا 

چه کرد!
 در متن برجام آمده اســت که پســماند تمام راکتورهای 
هسته ای، گذشته، حال و آینده را ایران باید از کشور خارج 
کند. این آینده تا چه زمانی است؟! تعهد کردیم که تا ابد 

بازفراوری هم نخواهیم داشت.

تاج زاده: چرا رهبری امضا کرد؟
سؤال دارم: فرض کنیم برجام خائنانه بود. چرا رهبری 
قبول کرد؟ رهبری که بــرای عدم نام گذاری خیابان به 
نام شجریان ورود می کند، درباره برجام نظر نداد؟ وقتی 
آقــای احمدی نژاد آمد، همه حــرف این بود که پرونده 
ایران به شــورای امنیت نرود و کار با اروپایی ها پیگیری 
شــود. آقــای احمدی نژاد گفت که ما با شــرق، چین و 
روسیه متحد می شویم. نتیجه این شد که چین و روسیه 

هم رأی دادند که پرونده ایران به شورای امنیت برود.
 تحریم ایران از همان روز تسخیر سفارت آمریکا آغاز شد. 
تا ســال 91 همیشه رهبری می گفتند که این همه سال 
بودیم، چند سال هم روی آن. ولی در سال 91 یک دفعه 
گفتنــد که این یک جنــگ تمام عیار اقتصادی اســت. 
وضعیت به گونه ای اســت که االن یا باید مذاکره کنیم یا 
جنگ. راه ســومی هم وجود ندارد، چون کشور زیر این 
تحریم ها دوام نمی  آورد. آقای جلیلی که نمی توانست به 
این توافق برسد. بسیار آدم شریفی است ولی دیپلمات 

نیست.
درباره اســرائیل؛ متأســفانه در یک ســال اخیر به دلیل 
سیاست های غلط مان، بارها اسرائیل به مواضع کشورمان 
در ســوریه حمله کرده است. شــاید ما خبر آن را پخش 
نکنیم، ولی مگر دنیا متوجه نمی شود؟ امروز ما محکوم 
به گفت وگو هستیم؛ یا قبل از جنگ یا بعد از جنگ. بازی 
یا برد-برد است یا باخت-باخت. برد-باختی وجود ندارد.

نبویان: چون کاسه و کوزه را سر او می شکستید
 فرمودنــد چرا رهبری بــا پذیرش برجــام موافقت کرد. 
چــون آقای روحانی تمام مشــکالت ما را گــردن برجام 
انداخــت، حتی مشــکل آب و...، اگــر رهبری موافقت 
نمی کرد هر مشکلی در کشور پیش می آمد، گردن رهبری 

می انداختیم.
آقــای ظریف گفــت »هر« توافقــی بهتر از عــدم توافق 
است. می بینیم که چقدر اوضاع خوب است؛ دالر ارزان، 
خــودروی ارزان، کارخانه های فعــال و... اقتدار اول ما 
هســته ای بود که رفت، اقتدار دوم موشکی بود و سومی 
منطقه ای است. االن ترامپ می گوید آقای اوباما چرا بقیه 
را نگرفتی؟ و دارد برای بقیه آنها نقشــه می کشــد. اوباما 
بــه وعده هایش عمل کرد؟ قرار بود دی 94 رابطه بانکی 
ایران برقرار شود، آیا برقرار شد؟ یک سال بعد ترامپ آمد!
چرا پرونده ایران به شــورای امنیت رفت؟ پرونده ایران به 
دلیل شکستن تعلیق ها به شورای امنیت رفت. تعلیق را 
چه کسی شکست؟ آقای روحانی می گوید من هم تعلیق 
را اجرا کردم و هم شکستم. پس تقصیر روحانی است نه 

جلیلی و احمدی نژاد.

تاج زاده: از رهبری بد دفاع نکنید
 اجــازه بدهیــد من از رهبــری دفاع کنم، چــون آقای 
نبویــان خوب دفاع نکردند و خرابشــان کردند. رهبری 
که من می شناســم بسیار انسان شــجاعی است و اگر 
کوچک ترین نشــانه ای از حرکتی غیراســالمی ببینند 

موضع می گیرند.
 هر کشــوری خواســت بــه ایــران بیاید افــرادی چون 
علم الهــدی صحبت کردنــد؛ اروپایی هــا دو قرن فقط 
ما را غارت کردند، آلمانی ها دستشــان به ســالح های 
شــیمیایی آلوده اســت، اســپانیا و ایتالیا نباید بیایند 
چون یونان را نابود کردند و ما را نیز نابود خواهند کرد.

 آقــای جاللی، رئیس فراکســیون رهــروان والیت گفته 
اســت که حل مســأله هســته ای واجب اســت وگرنه یا 
درگیر جنگ داخلی می شــویم یا درگیر جنگ خارجی. 
گروهی می گویند جنگ خارجی بهتر از داخلی اســت، 
زیرا می توانیم با جنگ خارجی راحت تر افکار عمومی را 
مدیریت کنیم. وقتی می گویم در کشور جنگ طلب داریم، 

منظورمان همین افراد است.

نبویان: ممنون بابت همه گشایش های برجام
 مگر سوریه و افغانستان و عراق در جنگ نیستند؟ ارزش 
پول آنها بیشتر است یا ما؟ سیاست های امثال شما ما را به 
کجا برده است؟ آقایان رفتند برای CFT و FATF مذاکره 
کردند و تعهد دادند که قانون منع تأمین مالی تروریسم را 
اجرا کنیم. در بهمن 94 به تصویب مجلس رسید و سریع 
به ســازمان های اجرایی ابالغ شد. ما تصویب کردیم که 
تشخیص مصادیق این قانون با شورای عالی امنیت ملی 
است ولی اسرائیل گفت: »این حرفا چیست؟ آن چیزی 

که ما می گوییم«.

تاج زاده: تنها راه مذاکره است
 تا جایی که من می دانم رهبری نمی خواهد جنگ بشود. 
ترامپ هم با توجه به شــناختی که ما داریم بعید اســت 
که جنگ بخواهد ولی جنگ دســت هیچ کدام نیست. 
بگذارید بگویند ما ترسوییم. من اگر ترسو بودم از رهبری 
انتقاد نمی کردم، چون سخت ترین مجازات برای همین 
موضوع اســت. اگر به مصلحت کشور هم باشد از ایشان 
حمایت می کنیم. حتی اگر جنگ هم بشــود، باید برای 
آرامــش بعد از آن مذاکره کنیم. االن باید مذاکره کنیم تا 

جلوی هزینه ها را بگیریم.
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پرونده



کیت بلنچت را ما از ارباب حلقه ها شــناختیم. از آن بازیگرهایی اســت که به شدت تجربه گراست و عاشق چالش، در این حد که در یک فیلم نقش یک مرد را 
بازی می کند )باب دیلن(. به اندازه کل عمر هنری بعضی بازیگرها جوایز ریز و درشت دارد و همچنان دارد پیش می رود؛ 2 جایزه اسکار، 3 جایزه گلدن گلوب 
و 3 جایزه بفتا تنها بخشی از افتخارات فردی او در دنیای سینماست. با این حال هنوز خیلی چیزها درباره اش نمی دانیم. 14 مه سالروز تولد بلنچت است 

و همین را بهانه کردیم تا مصاحبه هایش را مرور کنیم و بیشتر درباره اش بدانیم:

شما جزو کسانی هستید که از مراسم فرش قرمز 
انتقاد می کنند. موضوع این انتقادات چیست؟
انتقاد من در واقع به خود مراســم نیســت، بلکه به فضای 
فکری برمی گردد که دارد بر آن حاکم می شــود. از زمانی 
که برای اولین بار روی فرش قرمز رفتم، همه چیز تغییرات 
زیادی کرده است. قبال در مورد فیلم و نکات قوتش صحبت 
می شــد، اما حاال روی فرش قرمز خبرنگاران فقط درباره 
لباس بازیگران از آنها سوال می پرسند و به عملکرد آنها در 
فیلم پرداخته نمی شــود. نباید فراموش کرد این بازیگران 
برای نقش خوب خود به فرش قرمز دعوت شده اند و نباید 

خود فیلم را فراموش کنیم.
ســال 2۰18 رئیس هیأت داوران جشنواره کن 

بودید. از این تجربه بگویید.
یکی از سخت ترین و در عین حال جالب ترین کارهایی بود 
که انجام دادم؛ اینکه بعد از سال ها فعالیت به عنوان بازیگر، 
حاال باید خودم را در جایگاه منتقدان می گذاشتم و فیلم ها 
را بررســی می کردم. اینکه با دیگر داوران در مورد کیفیت 
فیلم ها بحث کنی و دیدگاه های تــازه ای را ببینی، تجربه 
ناب و جذابی بود و البته بســیار مشــکل، چون مسئولیت 
مهمی بر دوش تو است که امکان اشتباه هم در آن نیست.
غیر از سینما، در تئاتر هم خیلی فعال هستید. 

از حسی که در تئاتر دارید بگویید.
تئاتر واقعا چیز عجیبی اســت. جادویی دارد که هیچ چیز 
دیگری ندارد. به همین خاطر است که نمی توانم کنارش 
بگــذارم. حتی وقتی خیلی خســته ام و دلــم می خواهد 
مدتی استراحت کنم، به پیشنهاد تئاتر خوب نه نمی گویم. 
اصطالحــی بیــن بازیگرها هســت که می گوینــد: »بس 
نیست؟« منظور به سن شان است و اینکه تا کی می خواهند 
بــه بازیگری ادامه بدهند. برای من، شــاید باالخره زمانی 
برسد که دیگر نخواهم در ســینما کار کنم، ولی تئاتر بس 

نیست، هیچ وقت بس نیست.
بــرای اولین بــار بازی در یک فیلــم ابرقهرمانی 
از مــارول را تجربه کردید. این تجربه را دوســت 

داشتید؟
خیلــی زیاد؛ به طور کلی تجربه بســیار جالبــی بود. ولی 
بگذارید بگویــم که کارگردان این فیلم چقــدر فوق العاده 
اســت. او خیلی از کار خــود اطمینــان دارد و واقعا فرد با 
استعداد و باهوشــی است. این را هم بگویم که خیلی دلم 
می خواهد نقش های منفی مونث بیشتری در این فیلم ها 

حضور داشته باشند.
مارک رافالــو )بازیگر نقش هالک( گفته کاراکتر 
شــما منفی ترین و شــرورترین کاراکتــر در این 

فیلم هاست.
)خنــده( او ایــن حــرف را زده؟ خــودش کــه ســبزترین 
شخصیت هاست! من در فیلم سکانسی با او نداشتم وگرنه 

شرور را به او نشان می دادم!
با توجه بــه فعالیت هایی که همیشــه در زمینه 
حقوق زنان در هالیوود و در جامعه داشــته اید، 
فکر می کنید چقدر اوضاع تغییر کرده اســت؟ 

االن در چه نقطه ای هستیم؟
به نظرم در دوران حساسی هستیم. اینطور به نظر می آید 
که خیلــی از چیزهایی که باید پذیرفته بشــود، واقعا این 
اتفاق برایشان افتاده، اما این فقط ظاهر قضیه است. هنوز 
در جامعه و حتی هالیوود )که با ساختن فیلم های مختلف 
ســعی در جا انداختن این مســائل دارد(، موارد زیادی از 
تبعیض را در حــق زنان می توانید ببینید. همین که وقتی 
یک فیلم، که نقش اولش زنی اســت که کارهای شگرفی 
انجام می دهد، بسیار مورد بحث قرار می گیرد )طوری که 
انگار دارد چیز عجیب یا جدیدی را مطرح می کند(، نشان 
می دهد هنوز راه زیادی در پیش داریم. هنوز اخبار آزارهای 

جنسی که در حق خیلی از زنان در هالیوود صورت گرفته، 
تازه اســت. اما راه باز اســت و ما خستگی ناپذیر، پس این 

روند را ادامه می دهیم.
ظاهرا این مســائل روی نقش هایــی که انتخاب 

می کنید هم بی تاثیر نیست.
البته که نیســت. همیشــه نقشــی را که درباره زنی قوی 
و مقتــدر باشــد ترجیــح می دهــم. یا زنــی که بــا وجود 
محدودیت هایــی کــه در اطرافش هســت، بــه اهدافش 
فکر می کند و آماده اســت بــرای چیزهایی که می خواهد 

مبارزه کند.

و چه نقشهایی را رد می کنید؟
یک قانون کلی درباره بازیگران هست: اگر نقشی را خیلی 
خوب بازی کنی و به خاطرش اعتبار زیادی کسب کنی، به 
احتمال خیلی باال تا مدت ها پیشنهادهایی برای نقش هایی 
کامال مشابه به تو داده می شود؛ مثال بعد از بازی در نقش 
الیزابت من پیشنهادهای زیادی داشتم که در همین فضا 
بودنــد و نکته جدیدی نداشــتند. در واقــع همان کاراکتر 
بود و فقط لباســش بود که تغییر کرده بود. وقتی من نقش 
شخصیتی را بازی می  کنم، فکر می کنم باید به مردم همه 
جنبه  های او را نشان دهم اما چنین نقش هایی جایی برای 

پیشرفت و پردازش ندارند و باعث درجا زدن می شوند.
فعالیت های شــما فقط به حقــوق زنان محدود 
نمی شــود. در مقیــاس جهانــی و شــامل دیگر 
کشــورها هم هســت. مثل وضعیت مسلمانان 

میانمار.

این مسأله جزء مواردی است که باید زیاد درباره اش حرف 
زد و بــر آن تاکید داشــت، چون به ســرعت کنــار می رود و 
به آسانی فراموش می شود. من چند مرتبه در سازمان ملل 
در این مورد صحبت کردم و از سفرهایی که داشتم گزارش 
دادم. چیزهایی که دیده ام، ظلمی که بر این مردم می شود، 
قابل وصف نیست. چیزهایی که دیده ام و شنیده ام هرگز از 

ذهنم بیرون نخواهد رفت.
در سخنرانی درباره پناهندگان درباره ایفای نقش 

مالنیا ترامپ حرف های جالبی زدید.
فکر نمی کنم هرگز چنین فیلمی ساخته شود. ولی اگر قرار 
بود نقش مالنیا ترامپ را بازی کنم که البته فکر نمی  کنم از 
بازیگران چنین نقشی باشم، الزم نبود یک مالنیای آزاد را 
تصویر کنم. سعی می کردم موقعیت را درک کنم. موقعیت 
او به عنوان یک زن چیســت؟ او چه فکر می کند؟ و همسر 
فالنی بودن و این همه منفعل بودن چطور است؟ من این 
موضــوع را بهانه کردم تــا حرف های مهم تــری را بگویم. 
درباره مســائلی که برای پناهندگان وجــود دارد، فقدان 
رهبری سیاسی در این موضوع کامال مشهود است. من با 
خانواده ای ســوری دیدار داشتم که زیر بمباران  ها مجبور 
شده بودند کشورشان را ترک کنند و پدر خانواده فرزندانش 

را با چند ساک دستی از مرز عبور داده بود.
 12 ســال بعــد از »اربــاب حلقه ها« و بــازی در 
نقش »بانو گاالدریل«، دوباره به پروژه »هابیت« 
دعوت شدید. بازگشت به کاراکتر گاالدریل چه 

حسی داشت؟
گاالدریل یک شــخصیت خیلی خاص، قوی و فوق العاده 
است. دوباره در این نقش رفتن حس خیلی خوبی داشت. 
بخصوص که مــن گوش های نوک تیزم را خیلی دوســت 
داشتم! )شــخصیت های نژاد الف ها در فیلم، گوش های 
نوک تیز دارند.( بعد از تمام شدن فیلم های ارباب حلقه ها 
ازشــان خواســتم اجازه بدهند آنها را برای خودم بردارم! 
)خنده(. پیتر )جکسون( برای هابیت به من زنگ زد و فکر 
می کرد من نقش را قبول نکنم، اما به او گفتم: »شــوخی 
می کنی؟ معلوم است که قبول می کنم!« دفعه پیش که این 
نقش را بازی کردم، خیلی جوان تر بودم و بی تجربه تر، اما 
حاال پخته تر شده ام و در کار آدم منظم تر و بهتری هستم. 

البته امیدوارم که اینطور باشد!

 بانوی آهنین
شــاید ندانیــد کــه کیــت بلنچت 
از دســته بازیگرانــی اســت که در 

زمینه مسائل حقوق بشر نیز حسابی 
فعــال اســت و از منتقــدان جــدی 
سیاست های ترامپ به شمار می رود.
او سفری به میانمار داشت تا از وضعیت 
مســلمانان این کشور به سازمان ملل 
گزارش بدهــد: »روایت های بســیار 
زیاد و ناراحت کننده ای را از شــکنجه 
و تجاوز شنیدم. مسلمانان روهینگیا 
در مقابل چشمان خود می دیدند که 
اعضای خانواده شان کشته می شوند 
و کودکانشــان را به آتش می اندازند و 
آنها را زنده زنده می سوزاندند. من یک 
مادر هستم. من در تمام کودکانی که 
در ایــن کمپ ها دیدم فرزندان خودم 
را می دیدم. من خودم را در چشم آن 
پدر و مادرها دیــدم. چطور یک مادر 
می تواند تحمل کند که کودکش را به 

بیندازند؟« آتش 
از سال 19۸۲ میالدی تقریبا تمامی 
مســلمانان روهینگیایــی در میانمار 
از داشتن حق شــهروندی این کشور 
منــع شــده اند، کشــوری ندارنــد و 
 از آزادی هــا و حقــوق اولیه انســانی 

بی بهره اند.
بلنچــت درباره زنی صحبــت کرد که 
جــزء پناهندگان بــوده و کماکان در 
بدتریــن وضعیــت زندگــی می کند: 
»او به مــن گفت که در ســال 197۸ 
میالدی او یکی از زنان جوان در بین 
۲۰۰ هــزار آواره روهینگیایــی بوده 
کــه بــه دلیــل خشــونت و بدرفتاری 
گســترده در میانمــار بــه بنگالدش 
فرار کرده اســت. در سال 199۲ گل 
زهرا دوباره بــرای حفظ جان خود به 
بنگالدش فــرار می کنــد. او که االن 
9۰ ســاله اســت، ناراحتی بســیاری 
دارد، چراکــه مجددا به عنوان آواره و 
در فقر در بنگالدش زندگی می کند و 
تنها آرزویش این اســت که نوه هایش 
آینده ای بهتر داشــته باشــند. برای 
داشــتن ایــن آینــده تغییــر و تحول 
و ضــروری  امــری الزم  میانمــار  در 
اســت. اگر االن نتوانیم کاری کنیم، 
نوه های او و هــزاران تن همچون آنها 
قــادر نخواهند بود از ایــن دور باطل 
کــه نســل های مختلــف مســلمانان 
روهینگیــا آن را تجربه کرده اند، فرار 
کنند. شــورای امنیت بایــد حمایت 
از آوارگان را در اولویــت خــود قــرار 
دهــد و بــه بازگردانــدن مســلمانان 
روهینگیایــی به میانمار به شــیوه ای 
کــه بتواننــد حــق شــهروندی کامل 
خود را کســب کنند، کمــک کند. ما 
قبال مســلمانان روهینگیــا را ناامید 
 کرده ایــم. بیایید این بار دوباره آنها را 

نکنیم.« ناامید 

دورچین
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بانو گاالدریل را از بین صحبت هایش بشناسیم

 هنوز کافی نیست

ترجمه: سحر گفت وگو
بختیاری

گفت وگو

 وقتی یک فیلم، که نقش اولش 

زنی است که کارهای شگرفی انجام 

 می دهد، بسیار مورد بحث 

قرار می گیرد )طوری که انگار دارد چیز 

عجیب یا جدیدی را مطرح می کند(، 

 نشان می دهد هنوز راه زیادی 

در پیش داریم



علیرضا 
جعفراسماعیلی

سینما

 کوتاه درباره 
ظرایف ترجمه  متون ادبی

  چه کسی 
ناقوس را کشت؟

اسدالله امرایی، مترجم کهنه کار که 
نــام او را بیش از هر اثری با ترجمه های 
خــزان خودکامــه )پاییز پدرســاالر( و 
کوری شــنیده ایم، امروز، سه شنبه ۲4 
اردیبهشــت میهمان کتابخانه مرکزی 
شــریف خواهد بود. همیــن را فرصت 
مناســبی یافتم تا کمی درباره ترجمه و 

به ویژه ترجمه متون ادبی بنویسم. 
تفاوتی بنیادی میان متون ادبی و متون 
ارجاعی وجــود دارد. واژه ها و جمالِت 
یک متن ادبی برخالف متون ارجاعی، 
نه بــرای ارجاع به موضوعــی عینی در 
دنیای واقعی که برای برساختن دنیای 
درونی خود به کار می روند. برای نمونه 
وقتی در یک نوشــته ارجاعی به  نام یک 
شیء برمی خوریم، چندان الزم نیست 
نگران هاله معنایِی واژه ای باشیم که برای 
ترجمه آن برمی گزینیم. آن واژه برای ما 
صرفا یک ابزار است تا به آن شیء ارجاع 
دهیم. اما همین مسأله در ترجمه رمان 
ماجرای متفاوتی دارد. مهم ترین چیزی 
که در ترجمه یک رمان باید حفظ شود، 
دنیای درونی آن است و این دنیای درونی 
را روابط متقابل عناصر درون داســتان 
می ســازند. در واقع ما در متن ارجاعی 
تنها به معنای صریــح واژه ها و جمله ها 
نظر داریم اما در رمــان افزون بر معانی 
صریح، بار ســنگینی بــر دوش معانی 
ضمنی قرار دارد. به همین خاطر است 
که توجه به هاله معنایی واژه ها در ترجمه 
آن  اهمیــت می یابد. این مثال را در نظر 
بگیرید: ارنست همینگوی رمانی دارد 
 .»For Whom the Bell Tolls« با نــام
نام ایــن رمان در فارســی به دو شــیوه 
برگردانده شــده اســت: »زنگ ها برای 
که به صــدا درمی آیند؟« و »این ناقوِس 
مرگ کیست؟«. شــاید در نگاه نخست 
ترجمه اول را بپســندیم و ترجمه دوم را 
دست بردن در نام اصلی بدانیم. اما کمی 
که در بحــر واژه ها فرو برویــم، نظرمان 
تغییــر می کنــد. یکــی از کاربردهای 
واژه ی »BELL« در زبــان انگلیســی 
اشــاره به زنــگ ناقوس اســت و واژه ی 
»Toll« هــم در این معنی، برای به صدا 
درآمــدن ناقوس به کار مــی رود. عالوه 
بر اینها یکی از پیام های نواخته شــدن 
ناقوس، اعالم مرگ کسی  است. اکنون 
به روشنی می بینیم که اشارات ضمنِی 
نهفته در واژه های انگلیسی، در ترجمه  
نخست در نظر گرفته نشده اند؛ برخالف 
ترجمه  دوم. نام این رمان داللتی دارد و 
به موضوعی درون دنیــای رمان ارجاع 
می دهــد و مجموع همیــن ارجاعات و 
ارتباط های درونی است که دنیای یک 

اثر را می سازد. 

محمد جوانمرد 

شریفانه

همیشــه وقتی بحث فیلم های اقتباســی از 
رمان ها پیش می آید، یکی از طرفین بر برتری 
قاطع فیلم و طرف دیگر بر برتری تمام و کمال 
کتاب اصرار می ورزد؛ با وجود این شاید اصال 
مقایسه بین این دو کار درستی نباشد. سینما 
و کتاب، دو رســانه متفاوتند  با ماهیت های متفاوت. مسأله 
اصلی این است که چه ویژگی هایی در یک اثر باعث می شود 
بتوان از یک کتاب بهترین اقتباس ممکن را روی پرده سینما 

برد بدون آنکه به هیچ کدام لطمه ای وارد شود. 
مهم ترین مسأله در اقتباس از رمان و داستان این است که 
کتاب همواره داستان و موضوع برای ارائه دارد و سینما هم 
محتاج چنیــن چیزی برای روایت اســت. مهم ترین عامل 
موفقیت یا شکســت یک اقتباس هم شــاید نحوه  روایت و 
نظرگاهی است که فیلم بر مبنای آن پیش می رود. در واقع 
در کتاب، هرچند روایت را نویسنده پیش می برد اما تکمیل 
فضای آن وابسته به فعالیت ذهنی خواننده است. در فیلم، 
این تصمیم را کارگردان و فیلم نامه نویس می گیرند. بنابراین 
جهت گیری کارگردان درباره روایت و شخصیت ها است که 
یک اقتباس را به یک شــاهکار ســینمایی تبدیل می کند. 
هنر اصلی کارگردان در تصویرســازی یــک دنیای کامل و 
ایجاد پلی بین کتاب و فیلم است؛ به گونه ای که بتواند تمام 
تعلیق ها، اضطراب ها و... داســتان را به فیلم انتقال دهد و 
برخی داده ها و معانی داســتانی را متناسب با موقعیت از 
مخاطب پنهان کرده یا نمایان کند. فیلم »روانی« ســاخته 
آلفرد هیچــکاک را در نظر  بگیرید؛ هیچــکاک روایت را به 
گونه ای رازآلود پیش می برد و شخصیت اصلی کتاب )نورمن 
بیتس( را تا لحظه برمالشدن راز فیلم در حاشیه قرار می دهد 
و در لحظــات پایانی او را در کانون توجه و تمام اتفاقات قرار 
می دهد. در عین حال با یک فیلم نامه دقیق و تصویرپردازی 
کامل، حس تعلیق و استرسی که هنگام مطالعه کتاب هم در 
ذهن ما شکل می گیرد، بر روی پرده نقره ای می آورد. بدین 
ترتیب هیچــکاک از یک کتاب جنایی، یــک اثر معمایی-
ترســناک می ســازد و در عین حال از عناصر جنایی کتاب 

برای متعجب کردن بیننده استفاده می کند.
نکته مهم دیگر در اقتباس، گســتره اطالعات تیم تهیه اثر 
از موضوع اســت. در بســیاری از کتاب ها حجم اطالعات و 

اتفاقات آن قدر زیاد است که بعضا مخاطب عام با فضا بیگانه 
می مانــد یا قابلیت فهــم و هضم کامل آنها را نــدارد و طبعا 
نمی توانــد با دنیای کتاب تمام و کمــال ارتباط برقرار کند. 
به عنوان نمونه سه  گانه »پدرخوانده« را درنظر بگیرید؛ یک 
مخاطب ایرانی کتاب قطعا از روابط بین مافیای ایتالیایی و 
نحوه  زندگی  آنها اطالعاتی ندارد. اما فرانسیس فورد کاپوال، با 
یک تیم تهیه که حتی اعضای سابق باندهای مافیایی هم جزء 
آن بودند و با ریز اطالعات از زندگی مافیایی در ایتالیا، فیلمی 
را تحویل مخاطب می دهد که دنیای کتاب را به راحتی برای 
بیننده قابل باور و ملموس می کند. این تفاوت یک اقتباس 
معمولی و یک شــاهکار است.  عوامل بســیار زیاد دیگری 
هستند که رعایت یا عدم رعایت آنها حکم موفقیت یا شکست 
فیلــم را امضا می کند. فــارغ از این خیــل عامل ها، تخیل 

نویسنده شاید حکم نهایی را صادر کند. همه ما وقتی کتابی 
می خوانیم، در ذهن خودمان و با قوه تخیل مان کتاب را در 
ذهن مان شکل می دهیم و به آن جان می بخشیم. کارگردانان 
هم در فرایند اقتباس همین کار را انجام می دهند و آن  را روی 
پرده نقره ای می برند. هرچه کارگردان تخیل قوی تری داشته 
باشد و بلندپروازانه تر عمل کند، احتمال موفقیتش افزایش 
می یابد؛ مثل پیتر جکسون که با تخیلی باورنکردنی دنیای 
عظیم »ارباب حلقه ها« را در سه گانه اش به تصویر کشید و یا 
برادران کوئن که دنیای تاریک »جایی برای پیرمرد ها نیست« 
را به تصویر کشیدند. در نقطه مقابل هم البته فیلم هایی مثل 
»گتسبی بزرگ« قرار دارند که با وجود متن قوی و تیم بازیگری 
فوق العاده، فدای ســطحی نگری تیم تولید می شوند و یک 

اقتباس ضعیف رقم می خورد.  

کتاب و سینما؛ تقابل یا تکامل؟ 

کتاب روی پرده  

کای حدیث تو بسته را چو کلید  پسری احول از پدر پرسید 
من نبینم از آنچه هست فزون؟  گفتی احول یکی دو بیند، چون 
بر فلک مه که دوست چارستی*  احول ار هیچ کژ شمارستی 
کاحول ار طاق بنگرد جفت ست  پس خطا گفت آن که این گفته ست 
همچنانی که احول خودبین  ترسم اندر طریق شارع دین 

*احول اگر دوبین باشد، این دو ماه که من بر فلک می بینم باید چهارتا باشد. 

)برگرفته از حدیقه الحقیقه، سنایی غزنوی، گزیده امیری فیروزکوهی( 

فقط نویسنده
»در حالی که برای یک نبرد بی حاصل دیگر آماده بودم، 
آرام تر و مالیم تر از دفعات پیش جواب دادم: بهش بگویید 
فقط یک چیــز در زندگی می خواهم و آن این اســت که 
نویسنده بشوم؛ و می شــوم.« و این سرآغاز مسیری بود 
که در پایان نه فقط یک نویســنده بلکــه جریانی جدید 
را در ادبیات بر جا گذاشــت. گابریل گارسیا مارکز جوان 
هنگامی  که با وجود مشکالت اقتصادی، لیسانس حقوق 
را نیمه کاره رها می کرد تا »فقط نویسنده« باشد، احتماال 
نمی دانســت قرار اســت »جادو« را وارد ادبیات واقع گرا 
کنــد و با کلمات خود مســیری جدید را بــه روی ادبیات 
داســتانی بگشاید. »این جوری راحت ترم. دو تا پیرهن و 

دو تا زیرشلواری: یکی را می پوشی و آن یکی را می شوری 
و می گذاری خشک بشود. بیش از این چه می خواهم؟« 
مارکز در خودزندگینامه اش با نام »زنده ام تا روایت کنم« 
از خاطراتــی می گوید که بعدها هریک در گوشــه ای از 
رمان هایش نشستند تا مرزهای روایت و واقعیت را دوباره 
تعریف کنند. او می گوید تنها آنچه زیسته است را نوشته 
است؛ زیســتنی که در نظر دیگران جادویی آمده است 
و نامــش را »رئالیســم جادویی« گذاشــته اند. »زندگی 
آنچه زیســته ایم نیســت؛ بلکه همان چیزی است که در 
خاطرمان مانده و آن گونه اســت که بــه یادش می آوریم 

تا روایتش کنیم.«

خیلی 
خیلی را امروز به معنای بســیاری بــه کار می بریم اما 
خیــل در گذشــته به معنــای گروه اســبان و مجازا به 
معنای گروه ســواران به کار می رفته است که به مرور 
زمان با افــزودن یاء وحدت به انتهــای آن، به معنای 
امــروزی درآمده و معنای اولیه آن به طور کامل زدوده 

شده است. 

هاجر جوادی

آورده اند که...

صریر

واژه باز

سرمشق
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حرف های آخوندی
شــنبه ای کــه گذشــت دکتر 
آخوندی وزیر راه دولت یازدهم 
و وزیر مستعفی دولت دوازدهم 
مهمان انجمن اســالمی بود. 
برنامه کال یــک حالی بود. در 

ابتدا یک ســوم ســالن پر بــود که به دو 
بخش جلویی و لژ تقســیم شــده بود. 
در قســمت جلــو تقریبا موافقــان قرار 
داشــتند و در لژ، برادران منتقد مستقر 
شــده بودند که در طول برنامه با ربط و 
بی ربط دســت می زدند. مجری برنامه 
با گیسوانی پریشان اعالم کرد به علت 
شرایط حساس کنونی عنوان برنامه از 
»دولت روحانی زیر تیــغ« به »روحانی 
دوســت داریم اصال کی گفته تو بدی« 
تبدیل شــده اســت. در ادامــه جناب 
آخونــدی در ده دقیقه که کش آمد و به 
بیســت و پنج دقیقه تبدیل شد به بیان 
خوبی های دولت یازدهم و نکات مثبت 
دولــت دوازدهم تا صبح روز اســتعفای 
خود پرداخت. یکی از مشــخصات بارز 
دولتمردان ما این است که فی المثل اگر 
مهندس زنگنه در چهل سال گذشته با 
تقریب مهندسی پنجاه سال آن را وزیر 
نفت بوده باشــد باز هم مســائل وزارت 
نفت به ایشــان ربطی ندارد و می تواند 
در نقش اپوزیسیون ظاهر شود. عباس 
آخوندی هــم که از دوره ساســانیان یا 
وزیر راه بوده است یا باالخره در راه بوده 
است یک ســاعت تمام توضیح داد که 
دولت یازدهم هیچ برنامه مشخصی برای 
اداره کشور نداشته است و بعد از امضا 
برجام تازه به این فکر افتاده که ای بابا 
حاال از فردا چی کار باید کنیم؟! بخش 
پرســش و پاسخ با جمع آوری هفتصد و 
پنجاه سؤال کتبی و پاسخ به سه سؤال 
ادامه برنامه بــود. در این بخش یکی از 
دوستان لژنشین با ادبیاتی فاخر در حد 
اللیگا و در حالی که کال نیم نگاهی هم 
به آخوندی نداشت گفت: »ببین داداچ 
این برجام مرجام آخرش که چی« و بعد 
هم خیلی ظریف به مهمان برنامه تیکه 
انداخت که چقدر شرکت مهندسی دارد 
و مســکن مهر رو هم آخرش چی شــد 
و چند تا ســؤال دیگه و بعد هم تشویق 
لژنشــینان. آخوندی هم دوباره همان 
بیســت و پنج دقیقه صحبــت ابتدایی 
را تکرار کــرد و تاکید کرد که دســتاورد 
برجام همانا خروج از فصل هفت منشور 
ســازمان ملل بوده اســت که اگر تحت 
اون قــرار می گرفتیم اوضاعمان خیلی 
خراب می شــد و ممکن بود دالر به پنج 

هزار تومان هم برسد!

مصاحبه اختصاصی شترنیوز- این قسمت: ساسی در شریف 
آقامون جنتلمنه! جنتلمنه!
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ایــن بــار شــاهد حضــور یکــی از 
خواننده هــای زیرزمینی در شــریف 
بودیم که به مناســبت روز استاد قرار 
بود در سالن تربیت بدنی اجرایی داشته باشد اما با دخالت 
مســئولین فرهنگی این خدعه بی اثر شد! ساسی قبل از 

خروج در دفتر شترنیوز حاضر شد تا توضیحاتی بدهد.
چــرا شــریف را انتخــاب کردی؟ می توانســتی 
دانشــگاه آزاد بروی که طرفدارانت بیشــتر هم 

هستند.
من همیشه عاشق شــریف بودم و دوست داشتم به جای 
خوانندگی در رشــته برق شریف قبول بشوم اما سرنوشت 
طور دیگــری رقم خورد. می دانم که شــریفی ها خیلی از 

ترانه های رپ استقبال می کنند.
ممکن است درباره شعری که اخیرا خوانده اید، 
توضیح بدهیــد. معنی این جملــه که »آقامون 

جنتلمنه« چیست؟ فکر نمی کنی برای نخبگان 
هضم این قضیه کمی دشوار باشد؟ 

این ترانه برای اســتادان خوانده شده و نشان می دهد که 
دانشــجو چقدر به مقام واالی یک استاد اهمیت می دهد. 
دیدید که در مدارس هم چقدر استقبال شد. عموما مردم ما 
از ترانه های بامحتوا استقبال می کنند. اگر خاطرتان باشد 
آهنگ »سالم االغ عزیز« تا سال ها ورد زبان مردم هنردوست 
و فرهنگ دوســت بــود. حتی فیلم کاله قرمــزی هنوز هم 
پرفروش ترین فیلم تاریخ ســینمای ایران است. این نشان 
می دهد ما چقدر به آثار هنری پرمحتوا اهمیت می دهیم.

انتظارتان از مسئولین فرهنگی شریف چیست؟ 
به  هرحــال همان طور که می دانید ما جو خیلی 
بازی در شــریف داریــم؛ مثال دختر و پســر هر 
دو بــا هــم می توانند غــذا بخورند. البتــه باید 
بروند ســینی از سلف بگیرند بیایند روی چمن 

بنشینند که مسئولین مراقبشان باشند و حتی 
می توانند در کنار حوض پاتوق با هم بنشینند و 

پکی هم به سیگار بزنند. 
انتظــار زیادی نــدارم. اگر به مــن اجازه بدهنــد ۳ واحد 
اختیــاری رپ خوانی ارائه بدهم، خیلی خوب می شــود. 
می دانم بچه های مهندسی خیلی عالقه دارند. پیش نیاز 

آن هم فقط معادالت دیفرانسیل است.
ساســی جون چه پیامی برای بروبچس شــریف 

داری؟
زندگــی رو اینقدر ســخت نگیرند و در حــدی بخونند که 
درس پاس شــه بــره. به زودی یک کنســرت بــزرگ دارم 
براشــون تدارک می بینم در خوابگاه طرشت که امیدوارم 
بتونند شــرکت کنند. کنســرت رو میخوام بذارم درســت 
شب امتحانای پایان ترم ببینم فالوئرای واقعی من کیان.
* علیرضا مختار

شیخ بزول *

عمر به پایان رسید در هوس روی دوست/ برگ صبوری  که راست؟ بی رخ نیکوی دوست/گر همه عالم شوند منکر ما، گو، شوید/ دور نخواهیم شد ما ز سر کوی دوست...
)امیرخسرو دهلوی، قرن هفتم، غزلیات(

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به آرمان، به امید، به تغییر در اوج ناامیدی. تقدیم 
می شــود به دغدغه های تکراری، به دغدغه های بی جواب، به سخنرانی های طوالنی از 
آمفی تئاتر تا زیباکنار. تقدیم می شود به سوال هایی که هربار تکرار می شوند و هربار جوابی 
بی ربط تر می گیرند. تقدیم می شــود به سخت کوشی؛ به غلبه بر سنگ هایی که مال پای 

لنگ اســت. تقدیم می شود به بحث های فرسایشــی و بی حاصل در شبکه های مجازی. 
این شــماره تقدیم می شــود به منافع؛ به تضاد منافع که باعث گالیه و دعوا می شود و به 
منافع مشترک که دانشجویان را به عنوان یک فرد واحد متحد می کند. این شماره تقدیم 

می شود به فعاالن دانشجویی و نشست های پر سر و صدایشان.

281****۰933: میشــه گربه های دانشــگاهو بدیم سگ 
بگیریم؟

  حاال شــما فعال همینی که این گربه ها زاییدن 
رو بزرگ کن!

212****۰916: ســالم، همیشــه از همــه شــاکی ایم، 
خودمون از همه بدتریم!

اســتاد آخر کلیپ هاگوارتز، ته حرفاش می گه: به هر حال 
من هرموقع سوال داشــتید، اینجا حاضرم! این جمله اش 

کامال متناقض با بقیه حرفاشه. واضحه که صحبتا یه سیری 
داشته که نتیجه اش اون شده و ما بخش تقطیع شده ای رو 

دیدیم که به بقیه مصاحبه فیت بود.
حس بسیار بدی داشتم از این تقطیع! و از اعماق قلبم آرزو 
دارم که همه کســایی که کمی نفرت یا تحقیر توشــون زاده 

شده، یه کم بیشتر فکر کنن!
  سالم. آخرش می فهمیم تو دنیای هاگوارتز، این 
استاده، نقش »اســنیپ« رو بازی می کنه و ما همه اشتباه 

قضاوتش کردیم؟! ولی حاال وجدانا، استاد! خودتی؟!
728****۰912: ســالم. پیشــنهاد می کنــم از فونــت 
far_MashinTahrir برای چاپ روزنامه اســتفاده کنید 

خیلی قشنگ می شه امتحانش ضرر نداره.
  ســالم. ببین این بار دومه که همین پیامک رو 
دادی. ببیــن اگر چیزی بهت مــی دن تبلیغ کنی، بیا یه 
مقدارش رو بده به ما. من قــول می دم اصال فینگیلیش 

می کنیم کل روزنامه رو.

تقدیم می شود به ...

پیامک

حسین شاهرخی

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  

نیش شتر )شترنیوز(

وصله پینه

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

وقتی می آی و هیچ کس نمی شناستت، 
هیچ کس برات صندلی خالی 

نمی کنه... هی روزگار... دیدی طنابش 
خوب نبود؟

جدا از شوخی جات همیشه خالیه

عکس و 

مکث
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