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آلوگی هوای تهران به روایت آمار

قانون کیلویی چند؟
جــای قوانین در زندگی ما کجا اســت؟ در طول زندگی مان چقدر برای آن 
ارزش قائل می شــویم؟ اگر کسی نباشد تا ما را نظاره کند، باز هم به قانون 
عمل می کنیم؟ چه اتفاقی سبب می شود باور  کنیم این قانون به نفع ما است 
و باید آن را بپذیریم؟ قانون گذاری با توجه به چه پارامترهایی انجام می شود؟ 
چه وقت امکان تغییر آن وجود دارد؟ شــاید اینها تنها بخشی از سوال های ما 
در مورد قانون و قانون گذاری باشــد. در واقع دنیای بدون قانون جای جالبی 
به نظر نمی آید. حداقل بدی این نوع دنیا این است که افراد ضعیف مورد ظلم 
قرار می گیرند و هرج و مرج آن را فرامی گیرد. اما دنیای قانونمند نیز اگر برخی 
نکات را در قانون گذاری رعایت نکند، شاید چندان هم جالب نباشد. در چنین 
دنیایی، کمترین اتفاق سوء این است که انتخاب گزینشی در عمل به قانون رخ 

خواهد داد؛ یعنی آن قانونی را که به سود من است انجام می دهم و بقیه مهم 
نیستند، همین که جریمه نشوم و از کار و زندگی ام عقب نمانم کافی است.

استادی از یک دانشگاه معروف به تلویزیون آمده بود و می گفت در گذشته، به 
دلیل وجود برخی بیماری های واگیردار، دانش آموزان در مدارس وظیفه داشتند 
موها و ناخن هایشــان را همیشه کوتاه نگه دارند و این مسأله دائم مورد بررسی 
قرار می گرفت تا خدای ناکرده، بیماری از یک دانش آموز به بقیه سرایت نکند. 
این قانون تا سال ها بعد بدون در نظر گرفتن اینکه واقعا هنوز همان شرایط برقرار 
هست یا نه اجرایی می شد و در همچنان بر همان پاشنه می چرخید تا اینکه با 
بررسی هایی در چند ســال گذشته تغییراتی در آن ایجاد شد. به نظرم یکی از 
عواملی که روی دیدگاه ما نسبت به قانون اثر می گذارد، طریقه تعریف آن است. 

به روایتی دیگر اگر ما مطمئن باشیم این قانون دقیقا با توجه به شرایط ما و برای 
حفاظت از ما و آرامش و آسایش مان طراحی شده، مقاومت کمتری در پذیرفتن و 
انجام آن خواهیم داشت. یا اگر بدانیم بعد از پیاده سازی آن، در صورت مشاهده 
معایب احتمال تغییــر و اصالح وجود دارد و تا آخر بر یک مدار نمی چرخد، به 
وجود آن دلگرم می شــویم. سواالتی که مدام در ذهن ما می چرخد و نداشتن 
پاسخ مثبت در جواب برخی از آنها، این شک را در دل ما ایجاد می کند که اگر 

عمل نکنم چه خواهد شد؟ آیا واقعا تأثیر بدی خواهد داشت؟
پایبندی به قانون از باور به موثر بودن آن نشأت می گیرد. اگر من مطمئن باشم 
بهترین راه برای رســیدن به ابن سینا از روی آسفالت است و نه از روی چمن، 

هیچ گاه از روی چمن رد نخواهم شد؛ مگر آنکه جدا مشکلی داشته باشم!
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»از تولید به مصرف«ترین
هفته پیش آلودگــی هوا امان همه را بریده بود و به معنای واقعی 
کلمه چشــم نمی توانســت چشــم را ببیند و حرف شاخص های 
آلودگــی هوا هم این بود کــه تا می توانید از خانــه بیرون نیایید. 
اســتادهای درس فیزیــک 1 هــم در ابتکاری جالب ســوال اول 
میان ترم شــان را که روز پنج شــنبه برگزار شد، به موضوع آلودگی 
هوا و ذرات معلق و میدان دید اختصاص دادند و به همین جهت 
شایسته عنوان »از تولید به مصرف«ترین شدند، زیرا نشان دادند 
درس های این دانشگاه تا این حد کاربردی اند و قرار است به درد 

همین اوضاع فعلی مان نیز بخورند.

»رحمانی فضلی«ترین
رحمانــی فضلی، وزیر کشــور در یک برنامــه تلویزیونی گفته که 
دولت قصد داشــته چندمــاه پیش طرح ســهمیه بندی بنزین را 
اجــرا کند ولی بــه دلیل لو رفتــن خبر از این کار منصرف شــده 
است. البته غافلگیر کردن مردم با اجرای طرح های جدید بدون 
اطالع رســانی قبلی پدیده تازه ای نیســت و در همین دانشــگاه 
به راحتی آیین نامه های آموزشی را تغییر می دهند و حتی زحمت 
بارگذاری آیین نامه جدید در سایت را هم به خودشان نمی دهند. 
به همین دلیل بیشتر از خود وزیر کشور، برخی مسئوالن دانشگاه 

الیق عنوان »رحمانی فضلی«ترین هستند.

گزارشی از تریبون آزاد انجمن اسالمی پیرامون قانون حجاب اجباری

دوقطبی اجباری؟
سه شنبه

بیرون دانشگاه از این فیلم ها 
پیدا نمی شود

انجمــن اســالمی مســتقل در ادامــه 
بازگشــت ققنــوس وارش بــه عرصــه 
فعالیت های دانشجویی فیلم جنجالی 
و پرحاشیه »دیدن این فیلم جرم است« را 
از ساعت 14 در آمفی تئاتر مرکزی اکران 
می کنــد. رضا زهتابچیان، نویســنده و 
کارگردان و محمدرضا شفاه، تهیه کننده 
فیلــم هــم در ایــن اکــران و نشســت 
پرسش وپاســخ بعد از آن حضور دارند. 
»دیدن این فیلم جرم اســت« حضوری 
پرحاشیه در جشنواره سی وهفتم فیلم 
فجــر داشــت و هنــوز خبــری از اکران 
عمومی آن به گوش نرسیده و به همین 
خاطر تماشــای آن در دانشگاه ممکن 
اســت تا مدت ها تنهــا فرصت دیدنش 
باشــد. بلیت این فیلم را از روز شنبه در 

همکف ابن سینا می توانید تهیه کنید.

چهارشنبه
آخر هفته در بلقیس

بچه های گروه کوه برای آخر هفته شما 
برنامه صعــود به قله بلقیــس را تدارک 
دیده انــد. این صعود برای چهارشــنبه 
تا جمعــه برنامه ریزی شــده و جلســه 
توجیهی آن نیز روز شــنبه، ساعت 12 
در کالس یک ساختمان شهید رضایی 
برگزار می شــود. برای کسب اطالعات 
بیشــتر و ثبت نام به کانــال گروه کوه به 

نشانی  sutmcg مراجعه کنید.

پنج شنبه
اردوی قم و جمکران

کانون مهدویت مثیــاق دوباره اردوهای 
هفتگی قــم و جمکــران را راه انداخته 
اســت. حرکــت این اردوها ســاعت 18 
از ســردر اصلی دانشــگاه و برگشت آن 
هم حــدود 3 بامداد جمعه اســت. این 
اردوها یک هفته در میان برای دختران و 
پسران برگزار می شود و اردوی این هفته 
مخصوص دختران است. برای ثبت نام و 
اطالعات بیشتر به کانال کانون مهدویت 
میثاق به نشانی  misaaqnet سری بزنید.

زهی خیال باطل
حسن روحانی، رئیس جمهور کشور چهارشنبه هفته 
گذشته در استان آذربایجان شرقی گفت: »شبی که 
سهمیه بندی بنزین اجرا شــد، من خودم هم اطالع 
نداشتم و نمی دانستم که اجرای این طرح این هفته 
اســت یا هفته آینده؛ چراکه به شورای امنیت کشور 
گفته بودم که زمان آن را به من هم حتی نگویید، به آنها گفته بودم 
در صداوســیما کارهای تبلیغاتی اجرای ایــن طرح را انجام دهید 
و هر شــبی که مناســب بود آن را اجرایی کنید.« فکر می کنید چرا 
در کشــورمان هالووین نداریم؟ علی برکت الله آن قدر هیجانات در 

کشور ما باالســت که اصال به چنین چیزهایی نیاز نیست. یک روز 
صبح از خواب بیدار می شــوی و می بینی پراید 50 میلیون شــده 
است. روز دیگر متوجه می شوی بخش نامه آمده و ناگهان مهلت دو 
رشــته ای کردن تا آخر ترم 2 تعیین شده و خب سنکوپ می شوی. 
یک روز به خود می گویی دیگر بیشتر از این راه ندارد که خبر بنزین 
سه هزار تومانی را می شوی. البته خوبی اش این است که هیچ وقت 
زندگی برای ما روزمره نمی شــود. قبال فکر می کردم فقط ما مردم 
عادی ســوپرایز می شویم، االن که می دانم بعضی از مسئوالن هم 

شگفت زده می شوند، بیشتر احساس شاخی می کنم.

روز سه شنبه، پنجم آذرماه 
صحــن دانشــگاه شــاهد 
آزادی  تریبــون  برگــزاری 
حجــاب  قانــون  دربــاره 
اجباری بود. این برنامه که 
به همــت واحد حقــوق و مطالعات زنان 
انجمن اســالمی برگزار شــد، از ساعت 
12:35 آغاز شــد و تا حوالی ساعت 15 
به طول انجامید و جمعیت قابل توجهی 
را در ضلع شــمالی ساختمان سلف دور 
هم جمع کرد. در این بین، دکتر حسینی 
معاون فرهنگی، دکتر رشــتچیان معاون 
آموزشــی و آقای صیامی و خانم شریعت 
از حراســت، از جمله مســئوالنی بودند 

که دقایقی چند، نظاره گر برنامه بودند.
صحبت از نحــوه فعلی اجــرای قانون و 
برخوردهای گشــت ارشاد شــروع شد. 
تقریبا همه، حتی کسانی که موافق قانون 
حجاب اجباری بودند، اذعان داشــتند 
که این روش و نحوه اجرا صحیح نیست و 
باید اصالح شود. در ادامه، نظرات به این 
سمت رفت که آیا اساسا این قانون صحیح 
است؟ مبنای آن چیست؟ و پیامدهای آن 

تا به امروز چه بوده است؟
موافقان قانون حجاب اجباری معتقدند 
از آنجا که کشــور ما یک کشــور اسالمی 
است، قوانین آن نیز باید مبتنی بر اسالم 
باشد. اگر حجاب و پوشش، محدودیت و 
مرزی نداشته باشد، می تواند پیامدهای 
اجتماعی بدی به دنبال داشــته باشــد. 
این تالش ها از سوی جوامع غربی است 
و آنها تا عریان کردن زنان ما پیش خواهند 
رفت. از طرفی، هر کشوری قوانین خاص 
خــود را دارد و الزمه زندگی در آن محیط 
نیز، پیروی از آن قوانین اســت. در سوی 
مقابل اما، مخالفان بر این باورند که این 
قانون، مبنای شــرعی و اسالمی ندارد. 
در ابتــدای انقالب نیز تعــداد کثیری از 

انقالبیون مخالف این قانون بوده اند اما 
رفته رفتــه و با حذف روشــنفکران دینی 
برجسته، حکومت این ایدئولوژی را پیش 
گرفت؛ ایدئولوژی ای که حتی می تواند 
با هدف ایجاد اختالف و دودستگی بین 

مردم باشد.
امــا اجرای ایــن قانــون تا به امــروز چه 
پیامدهایی داشــته؟ پاسخ دقیق به این 
ســوال قطعا نیاز به بررسی های دقیق و 
کارشناســی دارد، با این حال بسیاری از 
حاضران بر این گمان بودند که این قانون 
نتوانسته باعث گسترش حجاب در سطح 
جامعه شــود. برخی ایراد را در اجرای آن 
می دانســتند و برخی مشکل را در اصل 
قانــون می دیدنــد. از دیگــر پیامدهای 
گفته شــده، کاهــش اعتمادبه نفس در 
خانم ها بــود. همچنین بــه گفته برخی 
حاضــران در تریبــون آزاد وجــود برخی 
تصورات و عقاید در جامعه سبب شده که 
خانم ها حتی با حجاب نیز امنیت کافی 
نداشــته باشــند. مردان عادت کرده اند 
خودشــان را بروز دهند ولی زنان همواره 

سرکوب شوند.
این برنامه حواشی نسبتا زیادی داشت. 
عده ای سعی داشتند با استهزا تریبون را 
به حاشیه ببرند و این دغدغه را کم اهمیت 
جلوه دهند. همچنین در حین صحبت ها 
بعضــا بحث بــاال می گرفــت. در انتهای 
برنامــه نیز یکــی از حاضران بــا صدایی 
بلند و با داد و فریاد اعتراض خود را اعالم 
کرد؛ اعتراض بــه اینکه چرا باید قانون با 
دالیل دینی و اســالمی توجیه شود، آن 
هم در شرایطی که تعداد قابل توجهی از 
مردم، پیرو دین اسالم نیستند، همه مردم 
حق زندگی دارند و این کشور، کشور آنها 

نیز هست.
در مجمــوع تعــداد جمعیــت و زمــان 
طوالنی ایــن تریبــون گواهــی می داد 
که قانون حجــاب اجباری هنــوز هم از 
مشــکالت جامعه اســت و حتی در بین 
جامعه دانشگاهی شریف نیز در باب این 
موضــوع، طیفی گســترده از دیدگاه ها 
وجود دارد و به نظر، تا حل این مسأله راه 

بسیاری مانده است.

شریف 
نیوز

ترین ها

فاطمه امینی

گزارش

شنبه
حل مسأله در دیجی کاال

انجمن علمی دانشــکده مهندسی 
صنایع با همکاری دیجی کاال از ساعت 
16:30 تــا 18:30 و در ســالن جابــر 
برنامه آشنایی با چالش ها و راه حل های 
یک کسب وکار واقعی را برگزار می کند. 
علی عمــوزاده، مدیر ارشــد گروه مد و 
پوشاک دیجی کاال قرار است ارائه ای با 
عنوان »چگونه مسائل را دیجی کاال حل 
می کنیم؟« داشته باشــد. ورود به این 
 evand.com نشست به شرط ثبت نام در
برای عمــوم آزاد و رایگان اســت. برای 
ثبت نام به کانال انجمن علمی مهندسی 
صنایع به نشانی ssa_iesharif مراجعه 

کنید.
از این سبد به آن سبد

بســکتبال  مســابقات  گروهــی  دور 
دانشــکده ای که از دوشنبه هفته پیش 
شــروع شــده بود، این هفته ادامه پیدا 
می کنــد. امــروز کامپیوتر بــه مصاف 
مکانیک-برق می رود و شــیمی مقابل 
فارغ التحصیــالن قرار می گیــرد. روز 
دوشــنبه هم عمران با برق - مکانیک و 
علوم ریاضی با فارغ التحصیالن مسابقه 
می دهــد. روز چهارشــنبه هــم مرحله 
گروهی با بازی بین شیمی و هوافضا - 
صنایع به پایان می رسد. مرحله شانس 
مجــدد، نیمه نهایی و فینــال نیز هفته 

آینده برگزار خواهد شد.

یکشنبه
به یاد پدر موشکی

کنگره شــهدای دانشگاه از ساعت 16 
در آمفی تئاتــر مرکــزی میزبــان برنامه 
بزرگداشت شهید حسن طهرانی مقدم، 
پدر موشــکی ایران است. در این برنامه 
سردار مهدی سیوندیان، از بنیان گذاران 
اصلی یگان موشکی سپاه و از همکاران 
نزدیک شــهید طهرانی مقــدم، خانم 
فائضه غفــار حدادی نویســنده کتاب 
»خط مقدم« و محمدحســین پیکانی 
گردآورنده ایــن کتاب حضــور دارند و 
در حاشــیه آن نیز از خانواده شــهدای 
موشکی و شهدای غدیر تقدیر می شود.

شریف 
نیوز

سخن 
مسئولین
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آلوگی هوای تهران به روایت آمار

نفسم می گیرد
خیابان ضلع جنوبی دانشــکده مکانیک از 
آنجاهایی اســت که گذر کمتر دانشجویی به 
آن می خورد؛ همان خیابانی که یک سمتش 
دیوار دانشگاه قرار دارد و ماشین ها با سرعتی بیش از دیگر 
قســمت های دانشــگاه در آن تردد می کنند. سر پیچ این 
خیابان اتاقکی ســفیدرنگ روی یک چهارچرخ پنچر جا 
خوش کرده؛ اتاقکی با یک مشــت زلم زیمبو که باالی آن 
نصب شده، یک کولر گازی و نوشته ای با عنوان »ایستگاه 

سنجش آلودگی هوا«.

ایستگاه مجهز شریف
تهران در مجموع 23 ایســتگاه سنجش آلودگی هوا دارد 
کــه در مناطق مختلف آن تعبیه شــده اند تا از این طریق، 
وضعیت آلودگی هوا اندازه گیری و گزارش شود. ایستگاه 
دانشــگاه شــریف خرداد 91 آغاز به کار کــرده و از جمله 
ایستگاه هایی است که دستگاه های اندازه گیری آن نسبتا 
کامل است. این دستگاه ها غلظت ازن، کربن مونواکسید، 
دی اکســید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و نیز ذرات معلق 
کمتر از دو و نیم میکرون و ذرات معلق کمتر از ده میکرون 
موجود در هوا را اندازه گیری می کنند. معیار اندازه گیری 
غلظت کربن مونواکسید ppm )قسمت در میلیون( و معیار 
اندازه گیری غلظت ازن، دی اکسید گوگرد و اکسیدهای 
نیتروژن نیز ppb )قسمت در میلیارد( است. غلظت ذرات 
معلق نیز بر اســاس واحد میکروگــرم در متر مکعب بیان 

می شود. 
جالب آن است که عملکرد تجهیزات مختلف این ایستگاه ها 
در آزمایشگاه دانشگاه شریف سنجیده می شود. داده های 
حاصل از هر ایستگاه به صورت آنالین در وب سایت شرکت 
کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران قابل مشاهده است 
و در تابلوها و نمایشگرهای مختلف موجود در سطح شهر 
نیز نشان داده می شــود. با استفاده از غلظت هر آالینده 
شاخص کیفیت هوا )AQI( محاسبه می شود که با توجه به 
آن، وضعیت هوا در یکی از شش دسته پاک، سالم، ناسالم 
 برای گروه های حساس، ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناک 

قرار می گیرد.

پیش گویی های توییتری
دکتــر وحیــد حســینی، اســتاد دانشــکده مکانیک که 
متخصص سوخت و احتراق است و از زمستان 92 تا پاییز 
97 مدیریت شــرکت کنترل کیفیت هــوای تهران را نیز بر 
عهده داشته، روز دوم آبان 96 در اولین نوشته اش در شبکه 
اجتماعــی توییتر به موضوع آلودگی هوای تهران اشــاره 
کرد: »آلودگی هوای تهران رســما آغاز بکار کرد«. امسال 
هم آلودگی هوا از آبان مثل همیشه کم کم به زندگی روزمره 
تهرانی ها اضافه شــد تا در نهایت هفتــه قبل به اوج خود 
رســید و مدارس را در روزهای مختلف به تعطیلی کشاند. 
شــدت آلودگی هوا نهایتا به حدی رسید که مراکز آموزش 
عالی و دانشگاه ها نیز روز شنبه، 9 آذر را با تعطیلی اجباری 
پشت سر گذاشتند و معلوم نیست ادامه روند کاری پایتخت 

در طول این هفته چگونه باشد؟

آزادی به رنگ دود
اگر به داده  های وب ســایت کنترل کیفیــت هوای تهران 
مراجعــه کنیم، می بینیم کــه از روز اول مهر تــا روز 8 آذر 
هوای تهران بر اســاس داده های مجموع ایستگاه ها 47 
روز ســالم، 20 روز ناسالم برای گروه های حساس و 1 روز 
ناسالم را تجربه کرده که این روز ناسالم همان جمعه، 8 آذر 
اســت. اما در مورد ایستگاه دانشگاه شریف وضعیت بدتر 
از میانگین کل شهر اســت و منطقی هم به نظر می رسد، 
چراکه ایســتگاه دانشــگاه شــریف در نزدیکی خیابان و 
میدان آزادی واقع شــده کــه از جمله مناطق آلوده تهران 

به حساب می آید.
داده های ایســتگاه دانشــگاه شــریف یک روز پاک را در 
بــازه اول مهر تــا 8 آذر نشــان می دهند. 20 روز ســالم، 
38 روز ناســالم برای گروه های حســاس و 8 روز ناســالم 
دیگــر روزهــای ایــن بــازه زمانــی را تشــکیل می دهد. 
چهارشــنبه، پنج شــنبه و جمعه گذشــته هوای دانشگاه 
از نظــر آلودگــی در وضعیت ناســالم بــوده؛ واقعیتی که 
چندان نیازی به دســتگاه اندازه گیری و سنجش آلودگی 
 هوا هم نداشــت و با چشــم غیرمســلح هم می شــد آن را 

تشخیص داد.

وای از آذر
اگــر داده های آبان ماه چند ســال اخیر را برای ایســتگاه 
دانشگاه شریف با یکدیگر مقایسه کنیم، متوجه می شویم 

که آبان امســال در کنار آبان 96 بدترین وضعیت را از نظر 
آلودگــی هوا دارد و مجموع روزهای پاک و ســالم آن تنها 
8 روز اســت )آبان 96 تنها 2 روز سالم داشت(. داده های 
آذرماه ســال های مختلف نیز همین طور اســت و آذر 98 
پتانســیل قرار گرفتن در کنار آذر 96 و آذر 94 را به عنوان 
آلوده ترین آذرهای این چندسال اخیر دارد، چراکه با وجود 
گذشــت 8 روز از این ماه هنوز روز پاک یا سالمی نداشته و 
می تواند رکورد 8 روز سالم و پاک آذر 96 یا حتی 6 روز پاک 

و سالم 94 را هم بشکند.
البتــه با توجه به اینکه معموال آذر نســبت بــه آبان هوای 
آلوده تری دارد، بایــد منتظر هوای کثیف تری در روزهای 
باقی مانده این ماه باشــیم. در ســال 98 تعــداد روزهای 
ناســالم فقط 8 روز بوده که ســه روز آن سهم آذر است، در 
حالی که فقط 8 روز از آذر طی شــده و این می تواند عمق 

فاجعه آذر امسال را نشان دهد.
از میان آالینده های مختلف اندازه گیری شده در ایستگاه 
شریف، ســهم ذرات معلق کمتر از ده میکرون در آلودگی 
هوا بیشــتر بوده و آنها را می توانیم مســئول ناسالم بودن 
هوایی بدانیم که هر روز در محوطه شریف تنفس می کنیم.
آلــوده  ایــن هــوای  در هــر حــال نفس کشــیدن در 
اثــرات جبران ناپذیــری بــرای ســالمتی همــه اعضــای 
خانــواده شــریف دارد و شــاید تعطیل کــردن دانشــگاه 
 نیــازی بــود که حتــی قبــل از 9 آذر هــم می شــد آن را 

توجیه کرد.

گزارش

شما قبل از شروع، 
محکوم به شکست هستید

هفتــه قبــل در روزنامــه خوانــدم که 
اداره اســتعدادهای درخشــان بدون 
اطالع قبلی یا به روزرســانی آیین نامه 
بارگذاری شــده در ســایت، آیین نامــه 
جدیــد را اجرایی کــرده؛ آیین نامه ای 
که طبــق آن مهلت درخواســت برای 
دو رشته ای شــدن تنهــا تــا پایــان ترم 
دو کارشناســی اســت، امــا ای کاش 
آیین نامــه جدید به همیــن یک تغییر 
بسنده کرده بود! طبق آیین نامه جدید 
تحصیــل همزمــان در دو رشــته فقط 
برای افرادی ممکن اســت که یا مدال 
طالی المپیاد کشــوری داشته باشند 
یا رتبه کنکورشــان بــا معیارهای اداره 
اســتعدادهای درخشــان عالی باشد. 
در واقع طبق آیین نامه جدید اگر شما 
دانشجویی هســتید که فرصت شرکت 
در المپیاد نداشــته اید یــا به هر دلیلی 
نتوانســته اید آزمون کنکــور خود را به 
بهترین نحو پشت سر بگذارید، به طور 

پیش فرض »بی استعداد« هستید.
و  د شــرط  قبلــی  مــه  یین نا آ ر  د
رشته ای شــدن، معــدل بــاالی 17 در 
دوران تحصیــل در دانشــگاه بود و هر 
دانشجو مستقل از اینکه رتبه کنکورش 
چنــد بــوده و مــدال المپیــاد دارد یا 
نه، می توانســت برای رســیدن به این 
شــرط تالش کند و امید داشــته باشد 
ولی آیین نامه جدید بــه عده زیادی از 
دانشجویان »نه« می گوید، حتی قبل 
از اینکــه به آنها فرصتی بــرای اثبات با 

استعداد بودن داده شود.
مهم نیســت چقدر عملکرد درخشانی 
در دانشگاه دارید؛ شما »بی استعداد« 
هستید، چون کنکور را خراب کرده اید و 
در المپیاد هم نتوانسته اید شرکت کنید 
یا در آن مدال بیاورید. تمام اســتعداد 
شما صرفا با یک آزمون یک روزه سنجش 
می شــود؛ آزمونی که همه ما می دانیم 
چــه بی عدالتی هایی پشــت آن وجود 
دارد، می دانیــم روســتایی یا شــهری 
بودن، شهرســتانی یا تهرانــی بودن و 
حتی دختر یا پســر بــودن چقدر روی 
کنکور و باقی فرصت های آموزشــی ما 
تأثیر می گذارد. آیین نامه جدید در واقع 
اندک فرصت های موجود در دانشــگاه 
بــرای برقراری عدالت آموزشــی را هم 
از بین می برد. نتیجه کنکور نامطلوب 
بــه معنــای بی اســتعدادی نیســت و 
نباید بیشــتر از یک بار، آن هم در ورود 
به دانشــگاه در زندگی دانشــجو تأثیر 
بگذارد. به همه دانشجویان باید فرصت 
دوبــاره ای داده شــود که اگــر یک بار 
موفق به اثبات خود و استعدادهایشان 
نشده اند، این پایان راه برای آنها نباشد 
و بتوانند با آرامش و بدون افسردگی از 
گذشته برای اهداف شان تالش کنند.

نامه وارده

مقایسه تعداد روزهای پاک در آبان سال های مختلف 
در ایستگاه دانشگاه شریف

 ناسالم برای سالمپاکسال
بسیار ناسالمگروه حساس

خطرناکناسالم

13912010
139221384
13935186
13946177
1395112107
13962271
1397219
139817174

مقایسه تعداد روزهای پاک در آذر سال های مختلف 
در ایستگاه دانشگاه شریف

 ناسالم برای سالمپاکسال
بسیار ناسالمگروه حساس

خطرناکناسالم

139111585
139221192
139312112
139415613
139581453
139635148
1397312114
139853
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داستان قانون خواهی در ایران

سرنوشت یک نوشته
اراده همایونی فوق امور است

میرزا َملَکم خان، موســس روزنامه قانون به شــاه نوشته بود که برای اداره 
مملکت به قانون احتیاج است و باالی این قوانین فرعی، یک قانون دیگری 
الزم اســت که مبــدأ کل قوانین و محــرک جمیع آبادی ها باشــد. در نظر 
روشنفکران عصر پیشامشروطه مثل آفتاب روشن بود که بدون قانون نه از 
برای ســالطین امنیت خواهد بود و نه از برای ملت آسایش. همه ترقیات 
و آسایش سایر ملل ناشی از استقرار قوانین است. ملکم خان می گوید در 
ملکی که مــال و جان و ناموس و تمام زندگی خلق موقوف به بوالهوســی 
رؤســا باشــد، در آن مملکت همت ملوکانه و عدالت ظل اللهی چه معنی 
خواهد داشــت؟ او البته پیشــنهادش بهره گیری از قانون اســالم است و 
می گویــد قوانین خوب در این چند هزار ســال به واســطه انبیا و حکما به 
شروح کامل نوشته شده و االن به ترتیب صحیح جمع و حاضرند. او حتی 
به خوانندگانش در قانون می گوید که هرگاه کسی معنی نظم اروپا را بفهمد، 
میان مجتهدین اســت. نتیجه آنکه در انقالب مشروطه، مظفرالدین شاه 
به پذیرش قانون اساســی مجبور شــد اما اختالف در فهم از قانون در این 
مرحله گریبان انقالبیون را گرفت؛ نزاعی که در جریان نوشتن متمم قانون 
اساسی میان هواداران دو گروه مشاهده شد و هرچند محمدعلی شاه را به 
پذیرش متمم نیز مجبور کرد اما بعد از آن به توپ بستن و انحالل مجلس را 
به همراه داشــت که نهایتا با فتح تهران از سوی مجاهدان مشروطه خواه، 

بساط استبداد برچیده شد.
هرچند مشــروطه خواهی در ایــن مرحله موفق بود امــا کارهای ممکلت 
ســامان نیافت و رضاخان پس از کودتای سوم اسفند توانست قدرت خود 
را نه مبتنی بر قانون که بنا به زور تعریف کند و پیش ببرد. تغییر ســلطنت 
بدین شــکل سبب شــد نظامات قانونی کشــور همچون مجلس و دولت 
مشــروطه از لحاظ ظاهری باقی بماند اما نهایتا اراده همایونی می برید و 
می دوخت. در پهلوی دوم، اصالحات قانون اساسی به نفع نهاد سلطنت 
پیش می رفت و حتی در انقالب سفید، معترضین این اصالحات سلطنتی 
را بر خالف قانون اساســی می دانستند؛ نکته ای که دور از واقعیت نبود و 
به مرور، پهلوی دوم نیز در تهی کردن قانون اساسی از محتوا گام برداشت 
و نظام را بر اســاس توصیف همایون کاتوزیان، خودکامه اداره می کرد. از 
همین رو نیز در انتهای دوران ســلطنت، مخالفان قانونی سیاســی رژیم 
اعتبار نداشتند و اپوزیسیون غیرقانونی و خارج از ساختار توانست با نفی 

نظام سلطنتی آن را براندازد.

قانون اساسی دوم، از دل انقالب
گرچــه انقالبیون آمده بودند تا همه چیر را از نــو بنا کنند و برای این کار، 
قدرت ایجاد تغییر را داشــتند اما گویا برانداختن نظام سلطنتی بر اساس 
ایده قانونی نبودن نظام ســلطنت آنقدر جذاب اســت که رهبر انقالب در 
ســخنرانی 12 بهمن در بهشت زهرا بگوید که مجلس مؤسسان با سرنیزه 
تأســیس شد و چون ملت هیچ دخالتی در آن نداشت پس این سلطنت از 
اول یک امر باطلی بود و اصل رژیم ســلطنتی خالف قانون و قواعد عقلی 
و حقوق بشــر اســت. چند روز بعد نیز امام در حکمی در مدرســه علوی، 
مهندس بازرگان را به نخست وزیری موقت منصوب و در آن حکم بیان کرد 
که پس از رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی 
کشور به جمهوری     اســالمی، مجلس مؤسسانی از منتخبین مردم جهت 

تصویب قانون اساسی نظام     جدید تشکیل دهید.
پــس از برگــزاری رفرانــدوم در 10 و 11 فروردیــن 58، نوبت به تشــکیل 
مجلس مؤسســان قانون اساســی می رســد. در اینجا اختــالف میان دو 
گروه از انقالبیون شــکل می گیرد. داســتان از این قرار است که در دوران 
انقالب، گروهی از حقوقدانان انقالبی نظیر حســن حبیبی، عبدالکریم 
الهیجــی و چنــد نفر دیگر در پاریس بر اســاس دســتور امام نســخه ای 
مقدماتی از قانون اساســی نوشته و در حسینیه ارشاد به همراه میناچی، 
امیرناصــر کاتوزیان، محمدجعفر جعفری لنگرودی، ابوالفتح بنی صدر و 
صدرحاج سیدجوادی آن را تکمیل کرده بودند. در این قانون اساسی که 
بر اساس الگوی فرانسه طراحی شده بود، اختیارات بین رئیس جمهوری 
منتخب مردم و نخســت وزیر منتخب مجلس تقســیم می شــد. این متن 
حتــی مورد تأیید امام قرار گرفــت. ابراهیم یزدی می گوید که متن را برای 
مراجــع تقلید همچون آیت الله شــریعمداری و گلپایگانی می فرســتند. 
در اینجــا آقای گلپایگانی اصــرار می کند که در قانون اساســی باید ذکر 
شــود رئیس جمهور شــیعه و مرد باشــد. توضیحــات یزدی نیــز آیت الله 
را قانــع نمی کنــد و او می گوید که اگر این موارد اعمال نشــود، او شــیخ 
 فضل اللــه این انقــالب خواهد بود. بــا این تهدید، اصالحــات مدنظر او 

ِاعمال می شود.
متن پیش نویس آماده است اما اختالف در شورای انقالب در مورد آن وجود 
دارد. گروه اول انقالبیون نظیر بازرگان، سحابی، بنی صدر و صباغیان )وزیر 
کشــور( معتقد بودند بر اساس حکم امام برای نخست وزیری باید مجلس 
مؤسسان تشکیل شود و تعداد اعضای آن به اندازه مجموع مجلس شورا و 

سنا باشد. گروه دوم همچون بهشتی و هاشمی پیشنهاد می دهند که چون 
متن مقدماتی آماده شــده، همین متن به رفراندوم گذاشته و با رأی مردم 
تصویب شود، زیرا در صورتی که به مجلس مؤسسان آن مراجعه کنیم، کار 

قانون نوشتن دو سه سال طول می کشد.
نهایتــا به پیشــنهاد طالقانی، مجلس خبــرگان با 75 نفر عضو تشــکیل 
می شــود. انتخابــات در 12 مرداد برگــزار و نفر اول انتخابــات در تهران، 
طالقانی می شــود که بیش از 2 میلیون رأی کســب کرده است. در کل از 
72 منتخب حاضرشــده در مجلس، 51 روحانــی، 1٨ غیر معمم و 4 نفر 
از اقلیت های مذهبی حضور دارند. مجلس خبرگان بررســی پیش نویس 
قانون اساسی در 28 مرداد 58 با ریاست آیت الله منتظری و نیابت بهشتی 

و آیت تشکیل می شود. 
در روز اول، سیدمحمد خامنه ای در نطقی اعالم می کند اینکه مجلس فقط 
موظف باشد پیش نویس را بررسی کند، اشتباه است و چون این پیش نویس 
بر اساس مبانی اسالمی نوشته نشده باید دوباره آن را نوشت؛ موضوعی که 
با حمایت اعضا همراه و قرار می شــود متن جدیدی نوشته شود. در ادامه 
به پیشــنهاد حســن آیت و حمایت آیت الله منتظری، اصل والیت فقیه در 
قانون اساسی نوشته و ســاختاری متفاوت با پیش نویس شکل می گیرد. 
در ایــن ســاختار، رهبری بــه همراه ریاســت جمهوری و نخســت وزیری 
تعریــف شــده و فرماندهــی کل قوا بــه عهده رهبــر و ریاســت دولت به 
 عهده نخســت وزیر قرار می گیرد تا رئیس جمهور فقــط هماهنگ کننده 

قوا باشد.
گرچه در آیین نامه مصوب شــورای انقالب ذکر شــده که مجلس دو ماهه 
نظــر خود را نهایی کند اما این تغییرات اساســی، عمر مجلس را بیشــتر 
می کند. در ماه اول مجلس، آیت الله طالقانی نیز فوت می کند و توان جناح 
منتقدان در مجلس کاسته می شود. بخشی از دولت موقت و در رأس آنها 
عباس امیرانتظام که با تغییرات موافق نبودند و این طوالنی شدن فعالیت 
مجلس را خالف آیین نامه می دانستند، پیشنهاد انحالل مجلس خبرگان 
را در مهر 58 مطرح می کنند که در دولت موقت رأی نمی آورد. در 13 آبان 
ماه، ســفارت آمریکا در تهران تسخیر می شود و چند روز بعد دولت موقت 
نیز استعفا می دهد. در 24 آبان ماه، صورت جلسه نهایی به امضای اعضا 
می رســد تا در 12 آذرماه، قانون اساســی به همه پرسی گذاشته شود و با 

بیش از 15 میلیون رأی به تصویب ملت برسد. 

مجلس خبرگان قانون اساسیروزنامه قانون میرزا ملکم خان

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  837
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شکست خوردن لشکر ایران از روس در 200 سال قبل، فقط منجر به پذیرش عهدنامه های گلستان و ترکمانچای و جدایی سرزمین هایی از کشور نشد 
بلکه بر فکر ایرانیان نیز اثر گذاشت. عباس میرزای ولیعهد در این فکر بود که چه چیزی اروپا را بر شرق مسلط کرده است. او به سفیر فرانسه گفت: 
»آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می تابد، تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از شماست؟ یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است، 
خواسته شما را بر ما برتری دهد؟ گمان نمی کنم. اجنبی حرف بزن!« جواب سفیر مشخص نیست اما فکر ایرانی در جست وجوی راه حل، مسیری را 
طی کرد که در اندیشه ایرانی به اصالحات از باال نظیر کارهای امیرکبیر و سپهساالر انجامید یا در روشنفکری ایرانی به مسیر محدود کردن سلطنت 
و قانونمندی کشور منجر شد. 12 آذر 1358 روز همه پرسی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی است؛ مجلسی که در مرداد همان سال تشکیل 

شده بود. از همین رو 12 آذر در تقویم ما روز قانون اساسی نام گذاری شده و به همین بهانه نگاهی انداخته ایم به تاریخ قانون خواهی و قانون نویسی در ایران.

قدرت، قانون را محدود 
می کند نه بالعکس

قدرت اســت که به حاکمــان اجازه 
می دهــد تصمیمــات خــالف قانــون 
اساسی گرفته و اجرا کنند. شاه از سال 
32 تا 57 آنگونه که خواســت حکومت 
کرد و حتی زمانی که بازرگان در دادگاه 
به او هشــدار داد که مبارزه شــان برای 
اســتقالل و آزادی بــر مبنــای قانــون 
اساسی مشروطه است، آنان را به حبس 
و تبعید محکوم کــرد. در پاییز 57 همو 
بود که اعالم کرد صدای انقالب مردم را 
شنیده و بناست بر مبنای قانون اساسی 
مشروطه سلطنت کند. این اتفاق نتیجه 
آن بود که انقالبیون توانســته بودند در 
مقابل دستگاه سرکوب مقاومت کنند. 
شــاه، خود پیشتر در دهه بیست موفق 
شده بود علی رغم اجرانشدن سه دهه ای 
اجرای اصل قانونی مجلس ســنا، این 
نهاد را تشکیل دهد، دقیقا همان زمانی 
که توانسته بود ائتالف نیروهای نزدیک 
به خود را منسجم و با دست باالتر در نبرد 
قدرت، پایگاه خود را تقویت و رســمی 
کند. اتفاقی کــه در دوران آغازین عهد 
مشــروطه با وجود تالش دربــار قاجار 
امکان پذیر نمی شــد و گرچه این نهاد 
بخشــی از قانون اساســی شده بود اما 
نیروهای مخالف به سلطان قاجار اجازه 
نمی دادند اقدامات قانونی تشکیل این 

نهاد انتصابی-انتخابی را پیش برد.
پس از انقالب اصل 100 قانون اساسی 
در مورد تشــکیل شــوراها تعطیل بود. 
شــوراها در ســال 59 راه افتاده بود اما 
چون هیچ نیروی قدرت سیاســی از آن 
حمایــت نمی کرد، به صــورت محدود 
در روســتاها و برای اموری ســاده باقی 
مانــده بــود امــا در عرصه سیاســی و 
مدیریتــی بســطی نداشــت. در دهه 
هفتاد که طبقه متوسط شهری قدرت 
پیدا می کنــد و دنبال جایی اســت که 
امور شــهر را از آن مســیر کنترل کند و 
صدایی در میان قدرت داشــته باشد، 
قانون شــوراها در مجلــس پنجم که در 
اختیــار محافظه کاران اســت تصویب 
و شــعار انتخابــات ریاســت جمهوری 

اصالح طلبان می شود.
مطالبــه اجــرای بــدون تنــازل قانون 
اساســی و تســلیم بودن حاکمیــت به 
قانون اساســی، گرچه شایســته است 
اما باید دانســت بدون قــدرت واقعی 
نمی توان انتظار اجرای قانون اساسی 
را داشــت. در صورتــی کــه درک کنیم 
ساخت حقوقی قدرت محصول ساخت 
حقیقی است، اجرای اصول مربوط به 
حقوق ملت را بــه اصالح و بازنگری در 
قانون اساسی موکول نمی کنیم، چراکه 
حقوق مردم با وجود قدرت آنها ِاعمال 
می شود، چه با این قانون اساسی و چه 

با قانونی دیگر.

یادداشت

 محمد 
مالنوری

پرونده

اصالح براساس تجربه ده ساله
با گذشت 10 ســال از انقالب، مشکالتی در کشور پیش آمده که از سوی سران سیاسی 
کشور، تصمیم بر آن می شود تا برای حل این مشکالت، قانون اساسی تغییر کند. نداشتن 
اختیارات ریاســت جمهور که در انتخاب مجدد نخســت وزیر در سال 64 پیش آمده بود، 
نزاع میان مجلس و شــورای نگهبان که پیشــتر با حکم حکومتی منجر به تشکیل مجمع 
تشخیص مصلحت نظام شده بود و همچنین نگاه جدیدی که امام به نقش و اختیار دولت 
)حاکمیت( داشــت و آن را فراتر از فقه موجود می دانســت، زمینه ساز این تغییر است. به 
همین خاطر در 4 اردیبهشت 1368، نامه ای به ریاست جمهوری نوشته و در آن خواسته 
می شــود که با توجه به تجربه 10 ســاله، به بازنگری در اصول مربــوط به رهبری، تمرکز 
مدیریت قوه مجریه و قضاییه، تعداد اعضای مجلس، نحوه اداره صداوسیما، قانونی شدن 

مجمع تشخیص و نحوه بازنگری قانون اساسی پرداخته شود. 
این هیئت که مرکب از 20 نفر منتخب امام و 5 نفر منتخب مجلس بود، به ریاست آیت الله 
مشــکینی تشکیل می شود. حذف پست نخســت وزیری که وظایف او را به رئیس جمهور 
منتقل می کند و همچنین تشــکیل مجمع تشــخیص و اضافه شدن قید مطلقه به والیت 
فقیه، یکی از مهم ترین تغییرات این بازنگری اســت. همچنین شــورای عالی قضایی که 
نهاد اداره کننده قوه قضائیه بود، به ریاســتی تبدیل شــد. پیشتر شورای پنج نفره که سه 
قاضی مجتهد و منتخب قضات و رئیس دیوان عالی کشــور و دادستان کل آن را تشکیل 
می دادند، قوه قضائیه را اداره می کردند. رهبری، رئیس دیوان عالی کشــور و دادستان 
کل را با مشورت قضات دیوان عالی منصوب می کرد اما در بازنگری، این وظیفه بر عهده 
ریاست قوه گذاشته می شود. همچنین صداوسیما که قبال با مدیرعامل تحت نظر قوای 
ســه گانه فعالیت می کرد، با ریاســت منتخب مقام رهبری و تحــت نظارت هیئت نظارت 

قوای سه گانه به فعالیت می پردازد.

مرور قانون اساسی در چند دقیقه
z	 177 قانون اساسی ایران دارای یک مقدمه، 14 فصل و

اصل اســت. دو فصل آخر قانون اساسی، الحاقی سال 
1368 هســتند و هر کدام تنها یک اصل دارند. شورای 
عالــی امنیت ملی و بازنگری قانون اساســی در این دو 

فصل قرار دارد.
z	 گرچه در بازنگری قانون اساسی، شورایی بودن رهبری

از اصل 107 کنار گذاشــته شــد اما همچنان نام فصل 
مربوط به این بخش، »رهبر یا شــورای رهبری« اســت. 
البته بر اساس اصل 111، در صورت فوت، کناره گیری 
یا عزل رهبر شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه 
قضاییــه و یکی از فقهای شــورای نگهبان بــه انتخاب 
مجمع تشــخیص، همه وظایف رهبری را به طور موقت 

بر عهده می گیرد.
z	 یکی از کمیســیون  های مجلس، کمیســیون اصل نود

قانون اساســی نام دارد. این اصل قانون اساســی بیان 
می کند هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه 
یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا 
به مجلس شــورای اسالمی عرضه کند. مجلس موظف 
است به این شکایات رسیدگی کرده و پاسخ کافی دهد و 
در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط 
است رسیدگی و پاســخ کافی از آنها بخواهد و در مدت 
متناســب نتیجه را اعالم نماید و در موردی که مربوط به 

عموم باشد، به اطالع عامه برساند.
z	 اصل نهم قانون اساســی آزادی و اســتقالل و وحدت و

تمامیت ارضی کشــور را به هم پیوســته می داند و بیان 
می کند هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ اســتقالل و 
تمامیت ارضی کشــور آزادی های مشــروع را هر چند با 

وضع قوانین و مقررات سلب کند.

z	 هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطالع ممنوع
اســت. اجبار شخص به شــهادت، اقرار یا سوگند مجاز 
نیســت و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و 
اعتبار اســت. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات 
می شود. بخش های مربوط به مذاکرات درباره این اصل 

را بارها در رسانه های مختلف دیده ایم.
z	 ،با ابالغیه سیاســت های ذیل اصل 44 قانون اساسی

حوزه فعالیت بخش خصوصی که قبال در قانون اساسی 
به عنوان مکمل بخش دولتی و تعاونی برشــمرده شده 
بود، تغییــر کرد و امکان خصوصی ســازی بخش هایی 
که قبــال در قانون اساســی، دولتی اطالق شــده بود، 

فراهم شد.
z	 فصل پنج قانون اساســی، حــق حاکمیت ملت و قوای

ناشی از آن است. در اصل 56 نیز چنین بیان شده است 
که حاکمیت مطلق بر جهان و انســان از آن خداســت و 
هم او، انســان را بر سرنوشــت اجتماعی خویش حاکم 
ســاخته اســت. هیچ کس نمی تواند این حــق الهی را 
از انســان ســلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی 

خاص قرار دهد.
z	 براســاس اصل 113 قانون اساسی، مسئولیت اجرای

قانون اساسی بر عهده ریاست جمهوری است.
z	 اصل 84: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و

حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار 
نظر نماید.

z	 اصــل 79: برقراری حکومت نظامی ممنوع اســت. در
حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد 
با تصویب مجلس شورای اسالمی موقتا محدودیت های 
ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند 

بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان 
باقی باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس کسب 

مجوز کند.
z	 اصل 86: نماینــدگان مجلس در مقــام ایفای وظایف

نمایندگــی در اظهــار نظــر و رأی خود کامــال آزادند و 
نمی توان آنها را به ســبب نظراتی کــه در مجلس اظهار 
کرده اند یــا آرایی که در مقام ایفــای وظایف نمایندگی 

خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد.
z	 بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، در

موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد. مقام رهبری 
پس از مشــورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی 
حکمی خطاب بــه رئیس جمهور موارد اصالح یا تتمیم 
قانون اساســی را به شــورای بازنگری قانون اساسی با 
ترکیب زیر پیشنهاد می نماید: اعضای شورای نگهبان، 
روسای قوای ســه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام، پنج نفــر از اعضای مجلــس خبرگان 
رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیئت 
وزیران، ســه نفر از قــوه قضائیه، ده نفــر از نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی، ســه نفر از دانشــگاهیان. 
مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از 
طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق 
شــرکت کنندگان در همه پرسی برســد. محتوای اصول 
مربوط به اســالمی بودن نظام و ابتنــای کلیه قوانین و 
مقررات بر اســاس موازین اســالمی و پایه های ایمانی 
و اهــداف جمهوری اســالمی ایــران و جمهوری بودن 
حکومت و والیت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور 
بــا اتکا بــه آرای عمومــی و دین و مذهب رســمی ایران 

تغییرناپذیر است.

برگ رأی همه پرسی بازنگری قانون اساسی

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  837
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کدام ارزش افزوده؟
 value added services کوتاه شــده VAS
یــا  value added service اســت و معادلی 
کــه برای آن بــه کار می رود، همــان معنای 
تحت اللفظی آن اســت؛ خدمت یا خدمات 
ارزش افــزوده. در واقــع VAS به مجموعه 
ســرویس ها و خدماتــی گفته می شــود که 
بابت آن از شما پول دریافت می شود. البته 
این گونه سرویس ها روی یک سرویس اصلی 
سوار شــده اند و معموال از جذابیت و برتری 
بیشــتری نســبت به ســرویس های اصلی 
برخوردارنــد که بســتر و زمینــه آن دنیای 
الکترونیک، وب و همین طور مخابرات است.
در واقــع ســرویس هایی کــه اپراتورهــای 
ارائه دهنده خدمات مخابراتی به کاربران شان 
عرضه می کنند، به دو دســته خدمات پایه و 
خدمات ارزش افزوده تقســیم می شــوند؛ 
خدمات پایه همان تماس صوتی و پیامک و 
اینترنت است. هر خدمتی که به این خدمات 
پایه اضافه شــود، خدمات ارزش افزوده نام 
می گیــرد، چراکــه روی ســرویس های پایه 

ارزش جدیدی اضافه می کند.

هر خدمتی که فکرش را بکنید
خدمــات ارزش افــزوده کــه اپراتورها ارائه 
می دهند، انواع متنوعی دارد؛ از کتاب های 
صوتی و تصویر و فیلــم گرفته تا برنامه های 
رژیم الغری و آموزش انواع هنرها و زبان ها. 
مثال فــرض کنیــد اپلیکیشــنی در زمینه 
کتاب هــای صوتــی دارید و چند داســتان 
صوتی در این اپلیکیشــن به صورت رایگان 
وجود دارد. اما اگر بخواهید باقی داستان ها 
را داشته باشید، باید برای آن پول بپردازید 
یا هــر فصل یا بخش آن کتاب را که دریافت 
می کنید، باید هزینه ای بابت آن بپرازید. در 
واقع می توانیم دسته بندی های زیر را برای 

خدمات ارزش افزوده نام ببریم:
z	 هرگونــه و  موبایــل  اپلیکیشــن های 

برنامه های کاربردی
z	بازی ها و سرگرمی ها
z	تصاویر، ویدئوکلیپ و فیلم های کوتاه و بلند
z	 موســیقی و کتاب های صوتــی و انواع و

اقسام سخنرانی
z	پیامک

هرگونه محتوایی کــه در این قالب طراحی 
می شود، یا جنبه سرگرمی و تفریحی دارد، 
یا آموزشی و اطالع رسانی و یا ترکیبی از هر 
دو؛ مثال اگر بتوانید یک مسابقه علمی طرح 
کنید که منجر به باال رفتن اطالعات علمی 

کاربر شود، در این دسته جای می گیرید.

چرا دست به دامان اپراتورها می شویم؟
اپراتورهــا نســبت به صاحبان کســب وکار 
توزیع کننده هــای  و  تولیدکننده هــا  و 
محتواهــای مختلــف مکانیزم آســان تری 
بــرای دریافت هزینه خدمات ارائه شــده به 
کاربــران دارند. ســیم کارت های مختلفی 
که در تلفن های همراه اســتفاده می شود، 
یــا اعتبــاری هســتند یــا دائمــی و فــرد 

اســتفاده کننده مجبور اســت بــرای آن یا 
شــارژ تهیه کند یــا قبض آن را بپــردازد. به 
همین دلیل اپراتور هزینه خدمات مختلفی 
را که از طریق این ســیم کارت به مردم ارائه 
می دهــد، به راحتی می تواند از شــارژ آنها 
کسر کند یا روی قبض آنها بیاورد. از همین 

رو ارائه دهنــدگان ســرویس های مختلــف 
تمایل دارنــد از طریق اپراتورهــا محتوای 
خودشــان را به کاربر برســانند تا بتوانند به 
آسانی و بدون دردسر به درآمد مورد نظرشان 

دست پیدا کنند.

پیامک؛ قدیمی ترین و آسان ترین روش
زمانی که پیامکی برای شــما ارسال شود و 
بابــت هر پیامک هزینه ای از شــما دریافت 
شود )کاهش شــارژ در مشترکین اعتباری 
و افزایــش هزینــه بــه قبض در مشــترکین 
دائمی(، شما در یک سرویس ارزش افزوده 
یا VAS  قرار گرفته اید. به طور مثال در یک 
مسابقه پیامکی که از تلویزیون یا هر رسانه 
دیگری پخش می شود، از شما می خواهند 
با ارسال یک عدد به سامانه اعالم شده وارد 

مسابقه شــوید و با هر سوالی که برای شما 
پیامک می شود، مبلغی نسبتا اندک از شما 

دریافت می گردد.
قبل از فراگیر شدن اینترنت و سیم کارت های 
3G و 4G عمال تنها ســرویس ارزش افزوده 
پیامک بود؛ پیامک هایی شامل آیات قرآن، 
فــال حافظ، جمــالت حکیمانــه، آموزش 
زبان، روش های الغری و... . این کسب وکار  
به این دلیل طرفداران زیادی داشــت که با 
سرمایه گذاری اندک به کسب درآمد زیادی 
منجر می شــد. کافی بود تعــدادی پیامک 
شــامل محتوای مورد نظر آماده شــده و به 
افرادی که عضو ســرویس هستند، پیامک 
شود. بخشی از هزینه ای که از کاربر دریافت 
می شــد )حــدود 70درصــد(، بــه اپراتور 
می رسید و بخشی دیگر )حدود 30درصد( 

هم از آِن صاحب کسب وکار بود.
البته این روش در ایران دیگر تقریبا منسوخ 
شده و بین خدمات ارزش افزوده درصدی 
نزدیک به صفــر دارد ولی در زمان خودش 
در بازه هایی چندســاله درآمدهای چند ده 
میلیــارد تومانی بــرای ارائه دهندگانش به 

ارمغان می آورد.

کاسبان وس
بعــد از فراگیــری اینترنت در گوشــی های 
هوشــمند ارائه خدمــات ارزش افزوده هم 
متحول شد. تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
محتوا ســرویس های متنوعی را در اختیار 
کاربــران قــرار می دادند و هزینــه ارائه این 
ســرویس را از طریق اپراتور و کاهش شــارژ 
یــا قبــض ماهیانــه دریافــت می کردنــد. 
در واقــع عــالوه بــر هزینه حجــم اینترنت 
استفاده شده، برای مشاهده محتوا هزینه 
دیگری هم از سوی کاربر پرداخت می شد. 
ایــن هزینه اضافــه دریافت شــده از کاربر 
به نســبت های مختلف بیــن زنجیره ای از 

شرکت ها و افراد تقســیم می شود. معموال 
حــدود 30 درصــد بــه اپراتــور می رســد، 
10درصــد ســهم مالیات بــر ارزش افزوده 
است، 10درصد هم برای جمع کننده های 
محتواســت )content aggregator( کــه 
کارشــان جمع کردن محتواهای مختلف و 
ارسال به کاربران مختلف است، 50درصد 
ایــن درآمــد نیز بــه ارائه دهنــدگان محتوا 
)content provider( می رسد که محتوا را 
از تولیدکننده هــای مختلف می خرند و در 
قالب سرویس های خودشان به کاربران ارائه 
می دهنــد و در کنار اینها کارهای مربوط به 
بازاریابی را هم برای محتوا انجام می دهند. 
بازاریابــی ارائه دهندگان محتــوا کم کم به 
سمت قرعه کشی برای جایزه های متنوعی 
حتی در حــد خودروهای لوکس هم رفت و 

عمال دیگر محتــوا مطرح نبود و مردم برای 
بردن آن جایزه عضو سرویس ارزش افزوده 
می شدند. اینجا بود که تخلف شرکت های 

ارزش افزوده هم خودش را نشان داد:
z	 برخی از این شرکت ها هنگام درخواست

برای عضویت در سرویس به کاربر اطالع 

نمی دادند که عضویت در سرویس شــان 
شــارژ  یــا  قبــض  روی  را  هزینــه ای 

سیم کارت شان اضافه می کند.
z	 تعــدادی از پیمانــکاران اپراتورها نیز به

درخواســت این شــرکت ها بدون اطالع 
بــه کاربران، آنها را عضو این ســرویس ها 
می کردند و کاربر از همه جا بی خبر فقط 
کم شدن شارژ یا هزینه های زیاد قبضش 

را می دید.
z	 از طــرف دیگر تعــدادی اپلیکیشــن از

راه های مختلف بین کاربران توزیع می شد 
که بعد از نصب روی تلفن همراه به صورت 
خودکار و بدون اطالع دادن، کاربر را عضو 

این سرویس ها می کرد.

شمشیر کشیدن وزارت ارتباطات علیه 
ستاره مربع ها

گام  نخســتین  در  ارتباطــات  وزارت 
از طریــق  افــزوده  ارزش  ســرویس های 
پیامــک را ممنوع اعالم کرد. در قدم بعدی 
پیمانکاران اپراتورها که بدون اطالع کاربران 
آنها را عضو سرویس های VAS می کردند، 
شناسایی و جریمه شدند. در این قسمت 5 
شرکت در مجموع بیش از 30میلیارد تومان 
تخلف داشتند که زمستان سال قبل با آنها 

برخورد شد.
همچنیــن اپراتورها مجبور شــدند ماهانه 
بــه کاربر اطالع دهند که چــه مقدار هزینه 
بابت عضویت در این ســرویس ها پرداخت 
کــرده اســت. اپراتورها هم از ســوی دیگر 
محدودیت هایی را مثل جایزه دادن بر اساس 
عملکرد کاربر و نه به صورت قرعه کشی بین 
همه اعضا برای ارائه دهندگان ســرویس ها 
ایجــاد کردند تا کمی از اوضاع آشــفته این 

بازار کاسته شود.
فروشــگاه های ارائه دهنــده نرم افزارهای 
کاربردی )اپ استورها( هم اپلیکیشن هایی 
را کــه بــدون اطــالع کاربــر او را عضو این 
ســرویس ها می کند، از فروشگاه خودشان 
برداشــتند و حتــی قــرار اســت بــه کاربر 
اطالع دهند که کدام اپلیکشــین او را عضو 
سرویس های ارزش افزوده می کند تا کاربر 

بتواند آنها را حذف کند.
البتــه اپراتورها به دلیل درآمدشــان از این 
سرویس ها، زیاد میلی به مبارزه با روش های 
ســودجویانه کالهبرداران ندارنــد و زیر بار 
طرح هایــی مثل جدا کردن هزینه خدمات 
پایــه و خدمــات ارزش افــزوده در قبض و 
اختصــاص شناســه پرداخــت جــدا برای 

هرکدام از آنها نرفته اند.
در نهایــت وزارت ارتباطات ســرویس های 
هزینــه  از  اطــالع  بــرای   *800*6#
پرداخت شــده به شرکت های ارزش افزوده 
و شماره پیامک 8007 برای اعالم شکایت 
از این شــرکت ها را به اطالع مردم رســاند و 
از این طریق حدود یک میلیون و دویســت 
هزار نفر شــکایت خود را اعــالم کرده اند. 
وزارت ارتباطــات هم با ارائه این شــکایات 
به دادســتانی در تالش است به طور کامل 
جلوی این کسب وکار سودجویانه را بگیرد.

مروری بر ماجرای سرویس های ارزش های افزوده

افسانه وزیر جوان و ستاره مربع ها
آذری جهرمی، وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطالعات کابینه دولت دوم روحانی از همان نخســتین روزهای پا گذاشــتن در این وزارت خانه یکی از اهدافش 
را پایان دادن به کالهبرداری سرویس های ارزش افزوده یا همان VAS اعالم و با هشتگ هایی مثل حق الناس در فضای مجازی مبارزه اش را علنی کرد. نهایتا 
چند هفته پیش بود که وزیر جوان پیروزی خود در این نبرد را جشن گرفت و به مردم مژده داد که حق آنها را از کالهبرداران ستاره مربعی خواهد ستاند. به 

همین بهانه با کمی جست وجو در گوگل و البته پرس وجو از چند فرد مطلع در این صفحه سعی کردیم به این موضوع بپردازیم.

گزارش

وزارت ارتباطات در نخستین 

گام سرویس های ارزش 

افزوده از طریق پیامک را 

ممنوع اعالم کرد. در قدم 

بعدی پیمانکاران اپراتورها 

که بدون اطالع کاربران 

آنها را عضو سرویس های 

VAS می کردند، شناسایی و 

اپراتورها زیاد میلی به مبارزه جریمه شدند

با روش های سودجویانه 

کالهبرداران ندارند و زیر 

بار طرح هایی مثل جدا 

کردن هزینه خدمات پایه 

و خدمات ارزش افزوده در 

قبض و اختصاص شناسه 

 پرداخت جدا برای هرکدام 

از آنها نرفته اند

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  837
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شیر نامطمئن!
وصل شــدن اینترنت از 30 آبان شروع شد؛ 
همان روزی که اینترنت شریف هم برگشت. 
بعــد از آن به تدریــج اســتان های دیگــر هم 
صاحــب اینترنت شــدند امــا اینترنت تلفن 
همراه در تهران تــا 6 آذر همچنان قطع بود. 
حتی در بعضــی اســتان ها اینترنت خانگی 
هم تا آخر هفته گذشــته وصل نشده بود. از 
هفته پیش و با وصل شــدن اینترنت کاربران 
بیشتری توانستند خود را به توییتر برسانند 

و در مورد قطعی اینترنت نظر بدهند.

ممد ُامیدی 

وی در اولین واکنش خود بعد از دسترســی به اینترنت 
خاطرنشان کرد:

»وقتی َزبون یه نفر رو می ُبری، دروغگو بودنش رو ثابت 
نمی کنی. صرفا داری به تمام دنیا نشون می دی که از 

حرفی که می خواد بزنه، چقدر می ترسی!«

 Saeed Pourahmadian

نقشــی که قطعی اینترنت داشــت توی این ماجراها از 
گاز اشکاور و اسپری فلفل کمتر نبود.

هوتن 

حداقلش اینه که مقامات ارشــد کشــور بیــان بگن ما 
معــذرت میخوایم که لیاقت نداریم جــز با قطع کردن 

اینترنت با راه دیگه ای امنیت شما رو بر طرف کنیم

 AliBT

هفته پیش ملت ناراضی بودن بنزین گرون شده
این چند روز ملت راهپیمایی کردن در حمایت از گرانی 

بنزین و امنیت
یک هفته نت قطع بود

بنزین هم 3تومنه
همه هم خوشحالن نتشون وصل شده

انصافا کی فکرشو میکرد

 pori

کاش تالشی که برا وصل شدن به نت داشتیم رو تو بقیه 
چیزای زندگی هم داشتیم

مسئوالن کجای امورند؟
پــس از اینکــه بنزین بدون اطــالع مجلس 
و با مصوبه شــورای ســران قوا گران شــد، 
ســواالت زیادی پیش آمد کــه نقش مجلس 
در قانون گــذاری کجاســت؟ از طرف دیگر 
از دولتی ها هــم حرف های عجیب و غریب 
به گــوش می رســد. رئیس جمهور می گوید 
از افزایــش قیمــت بنزیــن خبر نداشــته و 
وزیر کشــور هم می گوید قبال می خواستیم 
قیمــت را بــاال ببریم ولی لو رفــت! مجلس 
خبرگان هم تصویب کرد که مســئوالن حق 
ندارنــد در شــبکه های اجتماعــی خارجی 
فعالیت کنند و همه برایشــان ســوال پیش 
آمد کــه آیــا مجلس خبــرگان اصــال چنین 

اختیاری دارد یا نه؟

ممرضا 

ســاختار حقوقی جمهوری اسالمی عمال فروپاشیده. 
شورای ســران قوا قیمت بنزین تعیین میکنه، مجلس 
خبــرگان اینترنــت میبنــده، شــورای عالــی انقالب 
فرهنگی ســر بنزین دعوا میشــه جلســه بهم میریزه، 
 رییــس قــوه قضاییــه از سیاســت خارجــی انتقــاد 

میکنه.
کم مونده نماینده بوکان بیاد چراغ قرمز ســر کوچه ما 

رو تنظیم کنه.

فاطمه مختار 

»یعنــی مــن 6 ســاله رئیس جمهــورم و خــودم خبــر 
نداشتم؟!؟! ای بابا...«

ولــی روحانــی هــم معلومــه دیگــه ناامیــد شــده از 
خودش! قبلنا حداقل یه تالشــکی میکرد برای اقناع 
 مــردم. االن دیگه فقــط زده به خنده و مســخره بازی

)):  /: 

 Seyed Hassan Hosseini

رییس جمهــور )البتــه با نیشــخند زشــتش( گفته از 
زمان اجرای طرح بنزین اطالع نداشــته و صبح جمعه 
مثل بقیه مطلع شــده. اگر راســت گفتــه که مصداق 
بی کفایتــی اســت، و اگــر دروغ گفتــه کــه مصــداق 
 بی اخالقــی. و الثانــی اقــوی... و نتیجــه االول هــم 

که قطعی.

معترض یا آشوبگر
اعتراضاتــی کــه پــس از گران شــدن بنزین 
در کشــور رخ داد، همــراه با مــوارد زیادی از 
آتــش زدن بانک ها، آسیب رســاندن به اموال 
عمومی و خصوصی و دزدی و... بود. به همین 
سبب روز چهارم آذر راهپیمایی ای در تهران 
برگزار شــد با این هدف که شــرکت کنندگان 
مخالفــت  خــود را با آشــوب نشــان دهند و 
بگوینــد در عیــن اعتراض داشــتن، در کنار 
حکومت هستند؛ راهپیمایی ای که عالوه بر 

موافقان، مخالفانی جدی هم داشت.

محمدصالح سلطانی 

سربســته عــرض می کنــم: راهپیمایــی 9 دی یــک 
حماسه ی تاریخی بود در یک بستِر اجتماعی-سیاسِی 
خاص. به نظرم تالش برای تکــرار تاریخ در #میدان_

انقالب چندان موفقیت آمیز نخواهد شد.

سجاد نراقی 

اغتشاش و آشوب تو اعتراض نتیجه به رسمیت نشناختن 
و بها ندادن به هسته های مستقل مردمی مثل اتحادیه ها 
و سندیکاهاست. اعتراضی که صاحب و لیدر مشخصی 

نداشته باشه به هر طرفی ممکنه کشیده بشه.

 Mohammad Saleh

حتی اگر کالس نداشــتم هم توی تجمع امروز شرکت 
نمی کردم . بر خــالف راهپیمایی هایی مثل 22 بهمن 
و... تحلیلــم اینه ایــن تجمع، نه در حمایــت از کلیت 
نظام، که »منحصرا« در الپوشانی گندکاری و سوءتدبیر 

حضرات مسئولین بازتعریف می شه!
#َتکرار_میکنم

#تمامی_افراد_هردو_فهرست

 Mohammad Reza Samsami

- راه اعتراض این نیســت! »هر«کس هم که اون کارها 
رو کرده جزو اشرار و اوباشه.

+ راه اعتــراض چیــه پــس بــرادر مــن؟ هفت تپــه 
مسالمت آمیزتر داشــتیم مگه. اونم که اینطور کردید. 
بقیــه اعتراض هــا رو هم کــه عموما مجــوز نمی دید! 

چجوری باید اعتراض کنن که بهشون گوش کنید؟!
- باشه ولی راه اعتراض این نیست!

از هر دری سخنی

 Pooya Mosaddegh

اینکــه تقریبا 80 میلیون نفــر آدم ناراضی 
از وضعیت موجود داریم و به نظر می رســه 
هیچ کــس ذره ای هــم احســاس نمی کنه 
در پیــش آمدن این وضع نقشــی داشــته 

#یعنی_یک_اشکالی_هست
عجیبه برام این حجم از متوقع و بی مسئولیت 

بودن جامعه ایرانی...

 Hossein

االن یادم افتاد هفته پیش خوابگاه به عنوان 
میوه، خیار ساالدی داد بهمون:/

فک کــردن اینترنــت نداریــم توییت کنیم 
یادمون میره:((

علیرضا 

آقای جمهوری اسالمی!
یارانه ام رو که قطع کردی! یارانه معیشــتی 
هــم که بهم نمیــدی! بیمه رســمی هم که 
نیســتم! متاهل هم که هســتم! بنزینم که 
ســه برابر کــردی! به موتورم هــم که کارت 

سوخت نمیدی!
االن چــی بهت بگم تا هــم حال خودت جا 

بیاد هم حال خودم؟ :(((
پ ن: االن مثال میخوام اپوزســیون بشــم 

من �😀�

سی ان سی کار کرمانشاهی شریف 
توی ســنقر کرمانشــاه به دنیا 
اومــدم. تــا دوره متوســطه رو 
همون جــا بــودم ولــی بعدش 
کاردانی مهندســی مکانیک توی کرمانشاه 
قبول شــدم و رفتــم اونجا. ســربازیم رو هم 
تــوی صنایع هواپیماســازی شاهین شــهر 
اصفهــان توی بخــش طراحی و مهندســی 
بودم و چیزهای زیادی اونجا یاد گرفتم. بعد 
از سربازی افتادم دنبال کار توی آگهی های 
روزنامه ها. دو تا شغل مناسب برام پیدا شد؛ 
یکی توی دانشــگاه شــریف و یکی هم توی 
سازمان انرژی اتمی. هر آدمی بود، دومی رو 
انتخاب می کرد ولی من با چند نفر مشــورت 
کردم و چون نسبتا از جو محیط های نظامی و 
امنیتی خوشم نمی اومد، دانشگاه رو ترجیح 
دادم. توی مصاحبه اســتخدامی دانشــگاه 
قبــول شــدم و اومدم تــوی کارگاه ســاخت 
دانشکده مکانیک. همون اوایل کار زدم تیغ 
اره لنــگ کارگاه رو شکســتم. درآمد خاصی 
هم نداشــتم و نمی دونســتم چجــوری باید 
هزینه اونو جبران کنــم. یکی از همکارهای 
قدیمی مــون تو اینجــا اولش ســرم داد زد و 

حسابی توبیخم کرد ولی بعدش به سرپرست 
کارگاه گفت که خودش تیغ اره رو شکسته و 
این قضیه رو گردن گرفت و باعث شد همیشه 

به نیکی ازش یاد کنم.
کارگاه ســاخت اون زمــان کــه مــن اومدم 
این شــکل و ایــن چیدمان و دســتگاه ها رو 
نداشــت. یکی از دانشــجوهای دانشــکده 
بــه نام آقای حمزه لویی ســال 87، 88 که به 
کارگاه میاد، شــب می ره خونه و برای پدرش 
از کارگاه و محیطش تعریف می کنه. پدر این 
دانشجو هم از فارغ التحصیالی شریف بوده 
و بعد از اون یه روز میاد دانشــکده و به رئیس 
دانشــکده می گه که قصد داره یه دســتگاه 
سی ان ســی برای کارگاه بخره. قرار شــد از 
شرکت زیمنس آلمان این دستگاه رو بخریم. 
پیش فاکتور دستگاه رو هم از زیمنس گرفتیم 
و چکش رو هم آقای حمزه لویی کشید ولی به 
تحریم ها خوردیم و مجبور شدیم دستگاه رو 
از یه شــرکت تایوانی بخریم اما خب دستگاه 
 خوبیــه و توی ایــن حدود ده ســال کار ما رو 

راه انداخته.
از روز اول که این دســتگاه بــه کارگاه اومد، 

سرپرست کارگاه گفت من بشم مسئول کار با 
اون؛ با اینکه هیچی از کار باهاش بلد نبودم. 
تقریبا یه ســالی طول کشــید که بتونم کار با 
اون دستگاه رو کامال یاد بگیرم و از اون موقع 
به بعد دســتگاه داره پروژه های مختلفی رو 
برای بچه ها و استادها انجام میده؛ پروژه های 
ارشــد و دکتــری دانشــجوها، پروژه هــای 
پژوهشــی و صنعتــی اســتادا و کارهایی که 
شرکت های دانش بنیان دارن و بیرون براشون 
انجام نمی دن و ما سعی می کنیم کارشون رو 
راه بندازیم. هر روز تقریبا از ساعت 8 صبح تا 
7 و 8 شــب توی کارگاه هستم و با دانشجوها 
و اســتادا و مهندســای مختلف سروکار دارم 
کــه ارتباط بــا اونا حس خوبــی داره و باعث 

افتخار منه.
وقتی وارد اینجا شدم، فوق دیپلم داشتم. بعد 
از اون وقتی  خواستم ازدواج کنم، تنها شرطی 
که همسرم برام گذاشت، ادامه تحصیل بود. 
همین شد که لیسانسم رو بعدا هم زمان با کار 
توی کارگاه گرفتــم و االن هم دارم پایان نامه 
کارشناســی ارشــدم رو دفاع می کنم و همه 

اینها رو مدیون همسرم هستم.

مریم 
اشتهاردی

مردمان شریف
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هزار قلم



 سیگار بکش 
تا قوی شوی

هفتــه پیش طبق معمــول مطب ما 
پر شده بود از یک مشت دانشجوی 

بی آتیــه و ناامید ولی این بار همه شــان 
ماســک به صورت زده بودند. خودشان 
فکر می کردند از آلودگی شدید هواست 
ولی وقتی آنها را توجیه کردم فهمیدند 
که آلودگی هوا فقط القائات رســانه ای 
اســت و ناامیدی به ریه شان زده است. 
به همین مناســبت می خواهــم پرده از 
دو واقعیت پشت این تبلیغات علیه هوا 

بردارم، وگرنه هوا سالم است.
اول اینکه آقای دکتر حســینی، استاد 
مکانیک دانشگاه یک ایستگاه تشخیص 
آالینده ها پشــت دانشکده مکانیک راه 
انداخته اند و بــا داده های آن دائم علیه 
آلودگی هــوا صحبت و توییت می کنند 
و برای ناامید کردن دانشجوها از زندگی 
در ایــران می گویند شــریف آلوده ترین 
هوا را دارد. این در حالی است که طبق 
بررســی های بنده آقای دکتــر یکی از 
دانشــجویان دکترای خودش را مجبور 
کرده زیر آن دســتگاه ســیگار بکشد تا 
بگذارد دفاع کند. االن بیش از 5 ســال 
اســت که او دارد آنجا سیگار می کشد و 
استاد براساس داده های دستکاری شده 
بــه مردم گــزارش می دهــد، وگرنه هوا 
کامال ســالم اســت. دوم اینکــه چطور 
ممکن اســت بنزین گران شــود، مردم 
بی پول خودروهــای بی کیفیت خود را 
در پارکینگ بگذارند، مصرف 20درصد 
کاهش پیدا کند ولی هوا آلوده تر شود؟ 
مشــخص است که دشــمنان این ملت 
افتاده اند به گناه کردن تــا باد و باران از 
تهــران روی برگرداند و هوا آلوده بماند. 
هوای نفس آنهاست که آلوده است وگرنه 

هوا سالم است.
حــال اگر فرض کنیم هوا آلوده باشــد، 
چه کسانی در این هوا سالم می مانند؟ 
بگذارید خاطره ای بگویم. تیم بسکتبال 
دانشگاه یک مربی داشت که ما را مجبور 
می کرد در هر روز زمســتان به ورزشگاه 
حیدرنیا )زیر پل حافظ( برویم و تمرین 
هــوازی کنیم. بــه او گفتیم کــه هوا در 
آن قســمت شــهر خیلی آلوده اســت. 
چشــمانش برقی زد و گفت: »به همین 
خاطر شــما را به آنجا می فرستم. برای 
آنکه در شرایط ســخت ریه هایتان قوی 
شــود و در شــرایط عــادی بترکونید!« 
ســپس ســری به تأســف تــکان داد و 
گفت: »فکر می کردم شــما شریفی ها 
باهوش باشــید. فاتحــه مملکتی را که 
شما نخبگانش باشید باید خواند«. لذا 
مشکل از شماســت که ریه های نازکی 
دارید. اگر از قبل ایــن روی ریه هایتان 
کار می کردید، دیگر امروز با سرفه های 
بی گاهتــان آرامــش کتابخانــه مرکزی 
را بــه هــم نمی زدیــد. لذا من بــه همه 
دوســتان، سیگار کشــیدن را پیشنهاد 
می کنم تا نسبت به آلودگی هوای تهران 
ایمن شوید. همه جای دانشگاه هم که 

می توان سیگار کشید.

من از جهان بی تفاوتِی فکرها و حرف ها و صداها می آیم/ و این جهان به النه ی ماران مانند اســت/ و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی ســت/ که همچنان که ترا 
)فروغ فرخزاد(  می بوسند/ در ذهن خود طناب دار ترا می بافند... 

دکتر انوچ
این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به کلماتی که در قالب اصل و ماده و تبصره کنار هم 
چیده شــده اند تا زندگی جمعی بهتری برای ما درست کنند، به قانون ها و آیین نامه هایی 
که حتی خواندن از رویشــان هم سخت است ولی امان از روزی که استناد به آنها بخواهد 
روزگارمان را سیاه کند، به اصل هایی که هرازگاهی یکی از آنها ترند فضای مجازی می شود 

ولی به ســرعت دوباره می رود کنــج کتاب های خاک خورده قانون، به قانون اساســی که 
در زندگی روزانه مان اساســا کاری با آن نداریم. این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به 
قانون نویسانی که هنگام نوشتن کتاب های قانون، خودشان را جای بقیه مردم می گذارند 

و روی برج عاج می نشینند تا برای فرودستان تصمیم بگیرند.

158****0939: آقــای روزنامــه چــرا اخبــار ورزشــی 
کارکنان رو پوشش نمی دید؟ اصاًل چرا کارکنان رو پوشش 

نمی دید؟
  واال تــا االن کــه وظیفــه کارمنــدان بــوده 
دانشــجویان رو پوشش بدن! وای به روزی که خودشون 

نیازمند پوشش باشن...
135****0912: یــه مدتیه اصال دل و دماغ دانشــگاه 

اومــدن نیســت! یه وضعیت بدی شــده اصال. شــما هم 
همینید؟

  عزیــزم اون چیزی که نبودش باعث می شــه 
نیای دانشــگاه نه »دل«ه و نه »دمــاغ«! به هرحال نه؛ ما 
مثل شما نیستیم. مرد اونه که دانشگاه میاد ولی کالس 

نمی ره. چون »دل و دماغش« نیست!
278****0903: حاجــی مــن یــه انتخــاب واحــد رو 

کــه رند 8 بودم ســپردم بــه بچه ها و تازه گفتــم بهم بگید 
چــی برمی داریــد. االن تــرم آخــری دهنــم ســرویس 
 شــده. چطــور مملکــت رو می ســپارید دســت بچه هــا 

آخه؟!
  شــما هم انتخاب واحدت شــب جمعه باشــه 
می دی دســت یکی از بچه ها کــه بیکارتره برات انتخاب 

واحد کنه و می گی مزاحمت هم نشه. 

تقدیم می شود به ...
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دکتر انوچ
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	z اســتاد شریف ما که به تازگی به توییتر پیوســته بود، در اقدامی ناگهانی بسیاری از
دانشجویانش را آنفالو کرد.

	z استاد شریف ما چون به نظرش تخته کالس با تخته پاک کن آنقدری که می خواست
خوب پاک نمی شــود، با خودش شیشه شــوی گلرنگ آورد و ســرکالس تخته را با آن 

پاک کرد.

	z استاد شریف ما برای آنکه به انگشت مبارک شان فشار نیاید، هر جلسه باید یکی از
دانشــجوها برایش لپ تاپ بیاورد، آن را به ویدئو پروژکتور کالس وصل کند، سیستم 

را راه اندازی کند، پشت سیستم بنشیند و اسالیدها را هم جابه جا کند.

	z استاد شریف ما هیچ وقت سر کالس با خود ماژیک نمی آورد و همیشه باید دانشجوها
به او ماژیک برسانند، حتی دِر ماژیک را هم دانشجوها برای او باز می کنند.

	z استاد شریف ما وقتی پنج شــنبه دانشجوهایش را برای کالس جبرانی به دانشگاه
می کشاند، برایشــان از دیزی سرای طرشت ناهار سفارش می دهد و وسط دانشگاه 

مهمان شان می کند.

	z دانشجوی شریف ما جوری جزوه هایش به هم ریخته که حتی نمی داند کدام جزوه
برای کدام درس است.

استاد 
شریف 
ما ...

 وقتی کارت دانشجویی ت 
 رو جا گذاشتی خوابگاه، 

و نگهبان راهت نمی ده

عکس و 
مکث

پیچک

)15(

صفحه آخر

شرح 
هجران
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