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باور نمی کند دل من، مرگ خویش را
محمدرضا شجریان احتماال در سال ۱۳۵۲ در مرکز 

سجاد کاهانی

حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی دیده به جهان گشود. 
نــام پدرش داریــوش صفوت و برادرانــش لطفی و 
فرهنگ فــر و علیزاده و ذو الفنون و گنجه ای بودند. 
اول برنامه گل ها و بعد جشن هنر شیراز، جایی بود 
که خودی نشــان داد و خوش درخشید. البته که تنها نبود. در تمام این 

مسیر، روی شانه غول ها و هم قدم غول ها بود.
من فکر می کنم این خوش درخشــیدن شــجریان و برادرانش، معلول دو 
چیز بود؛ خوش قریحگی و شــجاعت. خوش قریحگی )کــه امروزه متاع 
نادری ســت( آن روزها فــراوان بود. همه با ادبیات فارســی عجین بودند و 
تصنیف های عارف را از بر بودند، ولی شــجاعت چیزی بود که شجریان و 
لطفی و فرهنگ فر در »راست پنج گاه« جشن هنر شیراز به نمایش گذاشتند. 
و خب، این قصه سیاسی بود. طبیعی هم هست، سال هاست قوت غالب 
همه ما )و پدران مان و پدران شان( سیاست است. قصه از چاووش یک که 

نه، از چاووش دو سیاسی می شود:
»برادر نوجوونه، برادر غرِق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه«

و بعد همین طور می رود تا چاووش شــش که بیشــتر شنیده ایم، همان 
تصنیف مشهور »ایران ای سرای امید« و قطعه:

»دال دیدی که خورشید از شب سرد
چو آتش سر ز خاکستر بر آورد«

احتمــاال ســخت ترین کار برای ما همین اســت که این قصــه را فارغ از 
سیاســت، بدون توجه به برهه حســاس کنونی ببینیــم و چنددقیقه ای 
خودمان را بگذاریم در حال وهوای انقالبی در چهل سال پیش و بی غش 

و سرخوش گوش بسپاریم به اینکه:
»در این هوا چه نفس ها پر آتش است و خوش است

که بوی عود دل ماست در مشام شما«
بعد تر شــجریان و لطفی جدا می شــوند، گلپا از ســپهر موســیقی محو 
می شــود. این اتفاق ها فرصت خوبی ست که بنشینیم مستندهای زرد و 
آبکی ای بســازیم از اینکه شجریان با گلپا چه کرد یا چه شد که از لطفی 
جدا شــد و اینها. اما به جای آنها بیاییــد به »یاد پدر«ها را مرور کنیم. دو 
آلبومی که شــجریان در آنها به یاد پدرش به تالوت  قرآن پرداخته است. 

)آن »ربنا«ی مشهور هم در همین آلبوم هاست(
و این جای قصه، شــروع فصل دیگری ســت که شــجریان، با مشکاتیان، 
»قاصدک« را، »دود عود« را می ســازد و بعد با علیزاده »دلشدگان« را و بعد 

با کلهر، »شب سکوت کویر« را. )و البته بسیار بسیار کارهای دیگر(
فصل بعدی، دور دنیا با کیهان کلهر و حسین علیزاده  است. و گاهی هم 

همایون که تنبک می زند و گاهی هم صدای پدر آواز می خواند:
»درختان، اسکلت های بلورآجین

زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه،
غبارآلوده مهر و ماه« 

و این خواندن اشعار نیمایی، که در »زمستان« به اوج رسید، ادامه یکی 
از آن شجاعت ها بود که با »داروگ« و با لطفی آغاز شد.

اما سیاســت، دوباره به قصه برمی گردد، در داستانی که همه می دانیم. 
و بعد از آن، کســانی وانمود می کنند که انــگار چنین آدمی هرگز وجود 
نداشــته است. اینجا سیاســت عالوه  بر قوت غالب، تمییز وجود و عدم 
اســت. پس شــجریان، در نظر آنها، دیگر وجود ندارد. شجریان )در نظر 
همین سیاست مداران( چندســالی را در عدم زیست، چندتا آهنگ هم 
خواند. اما آنها هم در عدم مانده اند. شجریان بازگشت به وطن، هرچند 
هنوز هم در عدم بود. بعد هم در همان عدم، فوت شد. خدایش بیامرزاد.

همه اینها را گفتم که به اینجا برسم که بگویم شجریان رفت و از نسل او و از 
نسل فتوت بزرگ، فرزندی نمانده است. مرکز اشاعه ای هم نمانده است. 
خاری هم کاشته  نشد که سعدی ای بگوید »اگر خار کاری سمن ندروی«.
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چرا تهران نه؟چرا تهران نه؟
مشکالت دانشجوهای مشکالت دانشجوهای 
غیرتهرانی  در روزهای غیرتهرانی  در روزهای 

تعطیلی خوابگاهتعطیلی خوابگاه



هفته جهانی فضا با حضور جولیو مانزونی

آینده آن باالست

رایگان شدن اینترنت را احساس می کنید؟
از ترم گذشــته تا ترم فعلی، طرح اینترنت رایگان برای ســامانه های 
آموزشی دانشــگاه ها از سوی آذری جهرمی مطرح شده ولی هر بار 
به دالیلی به نتیجه نرســیده اســت. وزیر جوان هفته پیش در توییتر 
خبر از رایگان شــدن ســایت های آموزشی دانشــگاه ها داد. لیست 
اعالم شده، سامانه های VClass، CW و OCW شریف را هم شامل 
می شــد، با این حال هنوز هم گزارش های ضدونقیضی از این طرح 
به گوش می رســد و برخی دانشجوها اعالم کرده اند که با شرکت در 
سامانه های دانشــگاه و به خصوص VClass، از حجم اینترنت شان 
کم شده است. طبق نظرســنجی روزنامه که بیش از ۸۰۰ نفر در آن 

شرکت کردند، این بار هم وعده وزیر ارتباطات به میزان قابل توجهی 
عملی نشده است. از مجموع ۱۱۲۷ رأی، ۹۴۶ رأی وضعیت اینترنت 
را در اپراتورهای مختلف غیررایــگان اعالم کرده  و فقط ۱۸۱ رأی در 
اپراتورهای مختلف اینترنت، حجم مصرفی در سامانه های دانشگاهی 
شریف را رایگان تجربه کرده است. این طور که به نظر می رسد طبق این 
نظرسنجی، نزدیک به ۸۳درصد از افراد شرکت کننده حداقل تجربه 
یک اپراتور غیررایگان اینترنت را داشته اند و مجبور بوده اند برای شرکت  
در کالس حجم بسته اینترنت مصرف کنند. دانشگاه هم می گوید این 

مشکل فقط مربوط به سامانه VClass بوده و درصدد رفع آن است.

۱۳ تــا ۱۹ مهر در تقویم مــا و ۴ تا ۱۰ اکتبر 
در تقویم آنها، هفته جهانی فضاست و شعار 
انجمن جهانی هفته فضا برای سال ۱۳۹۹ 
ما و ســال ۲۰۲۰ آنها »ماهواره ها زندگی را 
بهتر می کنند« عنوان شــده است. انجمن 
علمی دانشــکده هوافضا برنامه های امسالش برای این 
هفته را به صورت وبینار تدارک دیده بود؛ »بررسی رویکرد 
فضایی ایران«، »اســتارت آپ ها و شــرکت های توســعه 
فناوری فضایی ایرانی« و »شــرکت های توسعه و ساخت 
ماهواره نانو )کیوب ست(« از جمله این وبینارها بودند.

وبینار »شــرکت های توسعه و ســاخت ماهواره های نانو 
)کیوب ست(« روز ۱۹ مهر و حوالی ساعت ۱۹ برگزار شد، 
آن هم با حضور Guilio Manzoni، مدیرعامل شــرکت 
Microspace. در ایــن وبینار که بــه دو زبان و به صورت 
زنــده در دســترس عالقه منــدان فضــا و فناوری هــای 
فضایی بود، تعداد قابل  توجهی از دانشجوها و استادان 
دانشــکده حضور داشــتند تــا حرف های مــرد فضایی 

ایتالیایی را بشنوند.
شــرکت Microspace که نخستین بار در سال ۲۰۰۲ در 
کشــور ایتالیا تأسیس شد، از سال ۲۰۰۷ در سنگاپور به 
فعالیت در حوزه توسعه کیوب ست، پیشرانش کیوب ست 
و میکروپیشــرانش نانوماهواره هــای یــک کیلوگرمی تا 
میکروماهواره هــای ۱۰۰کیلوگرمی ادامه داده اســت. 
این شرکت توانایی ساخت سازه، سیستم های پیشرانش 
و سنســورهای کنترلی مربوط به این ماهواره ها را دارد و 
ادعایش این اســت که خاص ترین طراحی ها را با هدف 

به حداکثر رساندن عملکرد، در کوچک ترین ابعاد و جرم 
ممکن اجرایی می کند.

مانزونــی به همــراه تیمی کم تعــداد از مهندســان، در 
ژوئــن ۲۰۱۴ موفــق بــه پرتــاب اولیــن ماهواره بــا نام 
POPSAT-HIP1 مجهز به سیســتم میکروپیشرانش در 
مدار قطبی شد. سپس در دسامبر ۲۰۱۵ دومین ماهواره 
به نــام Athenoxat-1 در مدار اســتوایی قرار گرفت که 
پس از ۵ ســال، با ارســال هزاران عکس از کــره زمین، 
 Athenoxat-1  .اعتباری برای این شرکت به ارمغان آورد
در مجموع شــامل ۵ دوربین اســت که مهم ترین بخش 
آن محموله، دوربینی بســیار حســاس است که در شب 
تصویربــرداری می کنــد. یک دوربین با رزولوشــن باال و 
۳ دوربیــن زاویه بــاز دیگر اجزای محمولــه این ماهواره 
اســت. هــردوی ایــن ماهواره هــا کیوب ســت هایی در 
 کالس نانوماهواره هــای ۱ تــا ۱۰ کیلوگرمــی به شــمار 

می رود.
مانزونی در ابتدای این وبینار، سخنان خود را در سه بخش 
نانوماهواره ها، کاربردهای امروزی آنها و چشم انداز آینده 
تقســیم کــرد. در ادامه او بــه توضیح میکروپیشــرانش 
نانوماهواره ها پرداخت؛ میکروچیپ هایی در ابعاد ۵*۵ 
میلی متر )یعنی در ابعاد یک پشــه(، محتوی نازل هایی 
در ابعاد ۱۰ تا ۱۰۰ میکرومتر، که سرعت جریان عبوری 
از نازل را تا مافوق  صوت افزایش می دهد و ســبب ایجاد 

نیروی پیشران در این نانوماهواره ها می شود.
در قســمت دوم مانزونــی از کاربردهــای نانوماهواره ها 
گفت؛ نجات جنگل از آتش ســوزی، پیش بینی آب وهوا 

با اســتفاده از تشخیص شــکل، اندازه و سرعت ابرهای 
گذرنــده از یــک منطقــه، حفــظ امنیــت و نظــارت بر 
مناطــق مهــم و... با AIS کــه از ترندهــای کاربردهای 
نانوماهواره هاســت، با استفاده از یک گیرنده رادیویی و 
نه یک سیســتم پیچیده، می توان از وضعیت کشتی ها و 
هواپیماهــای در حال حرکت در ایســتگاه زمینی با خبر 
شــد. RF spectrum، GPS و IOT از دیگــر ترندهــای 

نانوماهواره هاست.
در بخش ســوم مانزونی درباره چشــم انداز آینده فضا و 
نانوماهواره هــا حرف زد: زمین سیســتم بسته ای ســت 
که از انرژی خورشــید به عنوان منبع اســتفاده می کند 
و مصــرف بیش از حد انســان ها از آن ســبب شــده تا با 
هشــدارهای جدی مثل گرمایش جهانی روبه رو شــود. 
از این رو ایده اســتفاده از منابعی همچون ســیارک ها را 
برای انتقال زندگی به فضا در ســر دارم. از فضاپیماهای 
نانو می توان برای ســوار کردن آینه هــای کروی با هدف 
ذخیره انرژی خورشــید و انتقال به این ســیارک  ها بهره 
برد. در ادامه نه تنها شــاهد ذخیره انــرژی و توزیع بهتر 
منابع در ســطح زمین هستیم بلکه به پیدایش شهرهای 

فضایی نزدیک شده ایم.
جولیــو مانزونی در انتها از شــرکت در ایــن برنامه اظهار 
خوشــحالی کرد: »من خلق Microspace را با شــروع 
هــزاره جدید آغــاز کردم. با ترکیب شــور و اشــتیاقم به 
هوافضــا، مکانیــک، دینامیــک ســیاالت و خالقیت، با 
احســاس نیاز به شغل شخصی، موفق شــدم ایده هایم 

را اجرایی کنم.«

آزاده ایزدی

محمدجواد 
شاکر

گزارش

جایی برای آرام و قرار نیست
شــماره ۳۴ نشــریه »داد« بــا تیتر 
جلــد »ســرو ســوخته« و تصویری 
از اعتراضــات مــردم لبنان موضوع 
پرونده ویژه خــود را اوضاع و احوال 

گوشــه ناآرام دنیــا، یعنــی خاورمیانه 
قرار داده اســت. سرمقاله داد با عنوان 
»خــاور در میانه بــزم« نگاهی مختصر 
دارد به آنچــه خواننــده در این پرونده 
باید انتظارش را بکشد: چرا خاورمیانه 
این جور اســت؟ اولیــن مطلب مرتبط 
با پرونــده گفت وگویی ســت با قاســم 
محبعلی، مدیرکل پیشــین خاورمیانه 
وزارت امــور خارجــه درباره سیاســت 
خارجــی ایــران در قبــال خاورمیانه، 
هرچند تیتر »وزارت خارجه خاموش« 
ســوگیری انتقــادی و منفی نگــر متن 
نسبت به عملکرد وزارت خارجه را نشان 
می دهــد. »دموکرات های مســلمان، 
ان شاءالله« به نسبت بین اسالم سیاسی 
و دموکراسی لیبرال می پردازد و »جنگ و 
صلح در خاورمیانه« مقاله مفصلی ست 
درباره اوضاع عجیب وغریب این روزهای 
خاورمیانــه، از قرارداد ایــران و چین تا 
انفجار بیــروت و ناآرامی هــای لبنان و 
عادی ســازی روابط کشورهای عربی با 
اســرائیل و میدان گازی اکتشاف شده 
در ترکیه. مقاله ای درباره عوامل موثر و 
دالیل الغای حکم اعدام در کشورهای 
مختلف از دیگر متن های شــاخص داد 

۳۴ است.

آنتروپی خبردار
آنتروپــی نشــریه جدیــد دانشــکده 
شیمی ســت که شــعار »بی نظمی یک 
نظــم کشف نشــده اســت!« را بــرای 
خودش برگزیده و با جلدی از برگ ریزان 
پاییــز در مهر ۹۹ اولین شــماره خود را 
منتشــر کرده اســت. تیتــر جلد کمی 
بزرگ تــر از یــک تیتر نرمال اســت و به 
روتیتر یا زیرتیتر بیشتر می خورد. بیشتر 
نویســنده های نشــریه هم ورودی ۹۷ 
کارشناسی هستند و بعد از دو یادداشت 
در پرونده این شــماره، گزارشی درباره 
ضبــط کالس های مجازی دانشــکده 
نوشته اند. عبارت هایی مثل »به گزارش 
آنتروپی« و یا »در گفت وگو با آنتروپی« 
نشان می دهد که این نشریه می خواهد 
بیشتر اخبار و اتفاقات دانشکده شیمی 
را پوشــش دهــد. معرفی آزمایشــگاه 
کمومتریکــس و دو خبر علمی در کنار 
گزارشــی از وضعیت انتخابات شورای 
صنفی در دانشــکده شــیمی که هنوز 
مشــخص نیســت به دور دوم می رود یا 
خیر، مطالب دیگر اولین شماره آنتروپی 
را تشکیل می دهد. قواعد اولیه فرمی 
در آنتروپی تا حد خوبی رعایت شــده و 
در مجموع نمره قبولی را برای شــروع 

می گیرد.
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نقد و تحلیل مستند »ترور سرچشمه« با حضور سیدعلیرضا حسینی بهشتی

راهی که نرفتیم
مدتی ســت زیرگــروه فیلــم 
انجمــن اســالمی برنامه ای 
تحت عنوان »سلسله جلسات 
بررسی و نقد مستند« تدارک 
دیده کــه در آن چهارشــنبه 
هر هفته ســاعت ۱۷ عالقه مندان در اتاق 
مجــازی انجمــن دور هم جمع شــده و با 
حضور یک تســهیل گر یا کارشــناس هم 
مستند را می بینند و هم کمی درباره باال و 

پایینش بحث می کنند.
۹ مهــر نوبت بــه بررســی مســتند »ترور 
سرچشمه« رسید که حضور سیدعلیرضا 
حسینی بهشــتی، فرزند شــهید بهشتی 
آن را خاص کرده بود؛ مســتندی ساخته 
محمدحســین مهدویــان که ســوژه اش 
زندگی دکتر بهشتی با تمرکز بر شهادت او 
و یارانش در انفجار دفتر حزب جمهوری در 

۷ تیر سال ۱۳۶۰ است.

کدام سرچشمه؟
مجری در ابتدا اشــاره ای بــه ایهام موجود 
در اســم مســتند کــرد؛ سرچشــمه نــام 
خیابانی ســت کــه دفتر حــزب جمهوری 
اســالمی در آن واقــع بود و از ســوی دیگر 
سرچشــمه می توانــد به دکتر بهشــتی به 
عنوان سرمنشــأ و سرچشمه انقالب اشاره 

کند.
ســپس بهشــتی صحبت های خــودش را 
شــروع کرد و ابتدا به هویــت تاریخی یک 
ملت و شناخت تاریخ آنها پرداخت: شناخت 
گذشته یک ملت و نفس پرسش گری درباره 
آن، پدیــده خوب و الزمی ســت که بارها به 
سبب شناخت نداشتن از تاریخ، سر مردم 
ما کاله رفته است اما مالحظاتی هم وجود 
دارد؛ بایــد دیــد هدف ما از بررســی تاریخ 
ایجاد یک محکمه است یا از آن برای روشن 
شدن راه آینده می خواهیم استفاده کنیم. 
در هدف اول ما دنبال مقصرانی می گردیم 
تا مسبب وضعیت کنونی خود را پیدا کنیم. 
مشکل این هدف نادیده گرفتن مسئولیت 
جمعی ملت اســت؛ مثال در واقعه کودتای 
۲۸ مرداد هر کس گروهی را براساس عالقه 
خود مقصر می شمرد. این نگاه ما را به جایی 
نخواهند رساند، درست است که بعضی ها 
مقصرتر بودنــد اما این از تقصیر ســایرین 

چیزی کم نمی کند.
بهشــتی درباره هدف دوم از بررسی تاریخ 
گفت که مــا با درس گرفتن از اشــتباهات 
گذشته می خواهیم مانع تکرارش در حال و 
آینده شویم و مسئولیت جمعی ملت در آن 

در نظر گرفته می شود.

تاریخ شفاهی، کم ارزش ترین منبع
در ادامــه او به منابع مختلف برای بررســی 
هویت تاریخی یک ملت و میزان اعتبار آنها 
اشاره کرد و گفت در سالیان اخیر به سبب 
عالقه خود در زمینه تاریخ شفاهی فعالیت 
کرده ولی تاریخ شــفاهی را کم ارزش ترین 
منبع برای بررسی هویت تاریخی می داند. 
البته ایــن صحبت به این معنا نیســت که 
هرکســی را که خاطرات خود از واقعه ای را 
نوشته متهم به تحریف در وقایع کنیم اما در 
مقایسه با سایر منابع از جمله اسناد رسمی 
و تاریخ تحلیلــی، این خاطــرات کمترین 
اعتبار را دارد. البته اکثر منابع موجود برای 
بررســی یک موضوع همان تاریخ شفاهی 

اســت. بهترین راه حل از دیدگاه او تطبیق 
تاریخ شــفاهی با اسناد موجود است که در 
مستند ترور سرچشمه نیز به کار گرفته شده 
تا تصویر حقیقی واقعه به ما نشان داده شود. 
البته وقتی این روش به پتانسیل واقعی اش 
می رسد که سانسور و تحریفی در کار نباشد.
در ایــن بین او اشــاره ای به سیســتم غلط 
موسسات نگه داری منابع تاریخی از جمله 
صداوســیما کرد کــه به جای اســتفاده از 
اسناد تاریخی برای تولید محتوا و در اختیار 
دیگران گذاشــتن، به عنوان گنجینه هایی 
گران بهــا به آن نــگاه می کننــد. از دیدگاه 
بهشتی داشتن سند مهم نیست بلکه کار بر 
روی اسناد است که اهمیت بیشتری دارد.

 با تمام امکاناتم مانع تحریف 
خواهم شد

بهشتی ســپس به همکاری خودش با تیم 
مستندساز پرداخت: هنگامی که به سراغ 
مــن آمدنــد، شــناختی از آنها نداشــتم و 
خیلی هم خوش بین نبودم و فکر می کردم 
می خواهند کاری ســطحی و ساده تولید 
کنند. بهشــان گفتم من با اینکه شــما چه 
نگاهی بــه مرحوم بهشــتی داریــد کاری 
ندارم اما اگر بخواهید تحریف کنید با تمام 
امکاناتم مانع خواهم شد و از آنها خواستم 
اول بررسی کنند که بهشتی که بود و سپس 
بــه فکر مســتند ســاختن از او بیفتند. اما 
رفته رفته با مشاهده زحمات چندماهه تیم 
تحقیق آنها بر روی منابع مختلف که برخی 
را ما در اختیارشــان گذاشــته بودیم، نظرم 
به طور کلی عوض شد. او همچنین به تغییر 
دیدگاه سازنده های مستند در مورد شهید 
بهشتی بعد از تحقیق روی اسناد اشاره کرد 
اما عالقه ای به ذکر این تغییرات نداشــت. 
همچنیــن هرگونه دخالت در کار تحقیق را 
رد و کارش را محدود به نظارت عنوان کرد.

دو کتاب »سید محمدحسین بهشتی« به 
نویسندگی جعفر شــیرعلی نیا و »زیست و 
اندیشــه دکتر بهشــتی« از انتشارات روزنه 
منابعی بودند که از سوی پسر شهید بهشتی 

برای آشنایی با شخصیت او معرفی شد.

سومین ترور
بعد از تماشــای پیش نمایش و بخش هایی 
از مســتند نوبت به پرســش و پاسخ رسید. 
سیدعلیرضا بهشــتی در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه آیا دکتر بهشتی ترور ناموفقی 
قبــل از ۷ تیــر ۱۳۶۰ داشــته یــا خیر، به 
دو مــورد، یکــی قبــل از انقــالب و مربوط 
به تغییــر ایدئولوژیک ســازمان مجاهدین 
خلق براســاس اعترافات وحید افراخته، از 

اعضای این ســازمان در ساواک اشاره کرد 
و دیگری هــم بعد از انقالب که مشــخص 
شده اعضای گروهک فرقان روی خودروی 

مرحوم بهشتی بمب گذاری کرده بودند.
او گفت مــا واقعــا مدت ها بود کــه منتظر 
خبر شــهادت دکتر بهشتی بودیم. مجری 
هــم به روح آزاده شــهید بهشــتی اشــاره 
کرد کــه خود را به بهانــه خطرهای موجود 
محدود نمی ساخت. سیدعلیرضا بهشتی 
خاطره ای نیز از مرحوم بهشــتی نقل کرد 
که پدرش بــه او احتمال گروگان گیری اش 
در بحبوحه ســال ۶۰ را متذکر شــده ولی 
به او گفته در صــورت رخ دادن این اتفاق، 

نمی تواند او را نجات دهد! 

 قبل از انقالب هم با بهشتی 
مخالف بودند

ســیدعلیرضا بهشــتی نظــرش را درباره 
کم رنگ شدن بعضی مسائل در نظام ایران 
مثل اتحاد شیعه و سنی و آزادی مطبوعات 
و بحث ها درباره مسأله حجاب این طور بیان 
کرد: »مخالفت عده ای با این مسائل محدود 
بــه بعد انقالب نبــوده و روحانیان ســنتی 
از قبل انقالب هم در این مســائل مخالف 
شهید بهشــتی بودند، درحدی که یکی از 
استادهای مرحوم بهشــتی از وی برید اما 
حساسیت ها بعد از مسئولیت گرفتن مرحوم 
بهشتی در مجلس خبرگان و با توجه به سن 
بــاالی امام و اینکه او را نفر دوک نظام تلقی 
می کردند، بیشــتر شــد. می گفتند خوب 
نیست بعد از امام فردی با تفکرات بهشتی بر 
سر کار بیاید و احساس خطر می کردند، چه 
تندروهای مذهبــی و چه امثال مجاهدین 
خلق. تفکر نواندیشان دینی هرچه به پایان 
دهه ۶۰ نزدیک شدیم به تدریج کنار زده شد 
و دیگر گفتمان رایجی در سطح جامعه نبود.

بهشتی، سازمان مجاهدین خلق و 
حزب توده

به نقل از ســیدعلیرضا بهشــتی سال ۵۸ 
مســعود رجوی به همــراه فــردی دیگر به 
خانــه مرحوم بهشــتی می آید و به ســبب 
فعالیت های پیشین خود خواهان سهم از 
انقالب می شود. مرحوم بهشتی می گوید: 
ما دو مشــکل با شــما داریم؛ یکی مبحث 
فکــری که باید روی آن بحــث کنیم و دیگر 
اینکــه در مورد خیلی چیزهــا خیلی دروغ 
می گویید. اگر این مشــکل ها را رفع کنید، 

ما در خدمت شماییم.
او همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
به اندازه پدرش فعالیت نداشته و به نوعی راه 
پدرش را ادامه نداده، خاطرنشان کرد که به 

اندازه خودش در ماجراهای سال ۸۸ نشان 
داده که نسبت به مسائل بی تفاوت نیست.

پسر دکتر بهشتی درباره رابطه حزب توده و 
او هم نکاتی را مطرح کرد: در حوزه فکری 
عــده ای اعتقاد دارند بعضــی از ایده های 
شــهید بهشــتی درباره اقتصاد برگرفته از 
مارکسیسم است که در یکی از شماره های 
مجله گفتگو به تفصیل توضیح داده ام و با 
شرح مبانی فکری شهید بهشتی در حوزه 
عدالت اجتماعی نشان داده ام که این ادعا 
افسانه ای بیش نیست. در حوزه عملی حزب 
توده به سبب ارتباط با شوروی و خالی کردن 
پشــت دکتر مصدق بدنام بود ولی فعالیت 
و تأثیرگــذاری زیادی داشــت. حزب توده 
تصمیم گرفته بود مقابل جمهوری اسالمی 
نایستد و ببیند می تواند با جمهوری اسالمی 
راه بیاید یا نه؟ دکتر بهشــتی کامال موافق 
تنــوع و تعدد احزاب در نظــام بود و اعتقاد 
داشت نمی شــود همه یک جور فکر کنند. 
البته همکاری ای با آنها نداشت ولی مخالف 

فعالیت آنها نیز نبود.
او سپس در پاسخ به سوالی مبنی بر رد شدن 
احتمال دست داشتن شوروی در شهادت 
دکتر بهشــتی گفت: من فکر نمی کنم رد 
شده باشد و برای این حرفم شواهد زیادی 
دارم که بیشتر از همه انگشت اتهام به سمت 
شــوروی بوده و در این باب ســایت کلمه را 

برای اطالعات بیشتر معرفی کرد.

راه بهشتی ادامه دارد؟
سیدعلیرضا بهشتی در پاسخ به این سوال 
که آیا فکر نمی کنید راه شهید بهشتی کامال 
کنار گذاشته شده، گفت: قبال هم گفتم که 
نو اندیشی دینی کامال کنار گذاشته شده و 
هیچ گونه تطابقی بین روال نظام و راه مرحوم 
بهشــتی نمی بینــم. او در ادامــه این را نیز 
اضافه کرد که نمی خواهد از شهید بهشتی 
بت بسازد که خود او نیز راضی به این مسأله 
نخواهد بــود اما واقعیت تفکــرات مرحوم 

بهشتی به این شکل بوده است.

دیگران کاشتند، ما هم بکاریم
در انتها و به عنوان سخنان پایانی مجری از 
مهمان برنامه خواست تا نکاتی را به عنوان 
ســیدعلیرضا بهشــتی و نه به عنوان پســر 
مرحوم بهشــتی بگوید: مــن هنگامی که 
با دانشــجوها حرف می زنم، انگار در خانه 
خودم حرف می زنم. ایــرادی ندارد درباره 
دکتر بهشتی هر شخصی هر نظری داشته 
باشــد بگوید، اما اول کامل او را بشناسد و 
بعد او را قضاوت کند. توصیه می کنم هویت 
تاریخی خود را بشناسیم تا بتوانیم راه آینده 
را ترسیم کنیم. همان طور که دکتر بهشتی 

می گفت دانشجو موذن جامعه است.
او درباره لزوم اندیشیدن و تفکر هم جمالتی 
را از شــهید بهشــتی نقل کرد: بزرگ ترین 
خدمت به جامعه انســان ها این است که به 
آنها بیاموزیم  که بیندیشــند. مهم آن است 
که چراغ اندیشیدن خاموش نشود، با اینکه 
این اتفاق صدمات و لطمات زیادی دارد ولی 
اگر فکر می کنید کسی می آید مشکالت ما 
را حل می کند خیر، ما هستیم که باید این 
خانه را سامان بدهیم تا ایران باقی بماند. اگر 
هم زحمات ما به جایی نرسید هیچ اشکالی 
ندارد، دیگران کاشتند و ما خوردیم ما بکاریم 

تا دیگران بخورند.

یاران را چه شد؟
پرونده شــماره پیش روزنامه نشان 
داد از ۹ پرونــده تخلف نشــریات در 
سال گذشــته، پنج شکایت از سوی 
دفتر نهاد نمایندگی دانشگاه صورت 
گرفته است. شاکی پرونده نشریه فروغ 
هم که رسما اعالم نشده است. موضوع 
پرونده های دیگر، دو انتشار بدون مجوز 
و یک درگیــری حقوقی میــان عوامل 
نشریه بوده. البته شکایت از نشریه داد 
هم برمی گردد به برگــزاری برنامه های 
گفت وگو و ارائه که ذیل موضوع انتشار 
نشــریه نمی گنجد. این یعنــی تقریبا 
دلیــل همــه شــکایت ها و پرونده های 
اصلی موضوع عفت عمومی اســت؛ از 
جلد و محتــوای فروغ تا جلد الصناعیه 

و عکس های حرکت و دکوپاژ.
سال ها پیش از محسن نامجو قطعه ای 
منتشــر شــد که آیاتی از سوره شمس 
را با همراهی ســاز خودش می خواند. 
شــکایت از انتشار این قطعه با موضوع 
اهانت به قرآن مهاجرت نامجو را سرعت 
داد. نکته جالب اما شاکی پرونده بود؛ 
عباس سلیمی امیر بازنشسته ارتش که 
بسیاری او را به عنوان مجری مسابقات 
بین المللــی قــرآن و یک فعــال قرآنی 
می شناختند، از محسن نامجو به خاطر 
بی حرمتــی به قرآن شــکایت کــرد. نه 
مدعی العموم خودش اقدام به باز کردن 
پرونده کرد، نه نامجو در فاصله کوتاهی 

از پخش شدن قطعه بازداشت شد.
عباس سلیمی ها پیش از این در دانشگاه 
هم دیده می شــدند. آدم هایــی که اگر 
هــم با آنها اختالف عقیده داشــتید اما 
تکلیف تان با ایشــان روشن بود، حاضر 
بودنــد در قامــت شــاکی هم شــده در 
برابر شما بایستند. گزارش پرونده های 
نشریات نشان می دهد سلیمی ها یا دیگر 
در دانشگاه نیستند، یا چیزی مثل عفت 
عمومی دیگر برایشان انگیزه اقدام ندارد. 
حاال نهادهای رسمی باید خودشان میان 
گود بیایند تا از آنچه حریم عفت عمومی 

می دانند پاسداری کنند. 
حتی در ماجرای فروغ با همه نبردهای 
توییتــری بــاز هــم عباس ســلیمی در 
دانشــگاه پیدا نشــد و این خود مدیران 
بودنــد کــه بــرای درآوردن چشــم فتنه 
آستین باال زدند. برافتادن نسل سلیمی 
بی شک یک پدیده قابل مطالعه است. 
دلیلش را باید پیدا کرد، شاید وابستگی به 
نهادهای رسمی بیشتر شده و همه کنار 
گود نشسته اند. شاید چشم بدنه گروه ها 
دیگر جز به دهان نوک هرم نیست و کسی 
قرار نیســت خودش کاری کند. شــاید 
جوان ترها خودشان به دیدن عکس های 
فرش قرمز عــادت کرده اند و حاال دیگر 
از خودمان شــده اند. دلیل هر چه بوده 
و هســت دیگر عباس ســلیمی زحمت 

شکایت از محسن نامجو را نمی کشد.

مرتضی یاری

حرف 
زیادی

محمد توفیقی 
زواره

گزارش

سید علیرضا بهشتی، فرزند شهید بهشتی
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بخش خبری



مشکالت 
دانشجوهای 

غیرتهرانی در 
روزهای تعطیلی 

خوابگاه

دانشــگاه می گوید برای اجرای پروتکل های بهداشــتی نمی تواند خوابگاه ها را به طور کامل بازگشایی کند؛ 
به عنوان مثال در هر اتاق طبق پروتکل ها حداکثر دو نفر می توانند ســکونت داشــته باشند. به همین خاطر 
دانشگاه ابتدا در تابستان خوابگاه را به صورت محدود بازگشایی کرد تا در اختیار دانشجوهایی قرار بگیرد که 
برای تکمیل بخش تجربی پایان نامه های کارشناســی ارشد، امکان ســنجی برای تدوین پیشنهاد پژوهشی، 
انجام رساله های دکترا، شرکت در آزمون جامع دکترا یا فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی نیاز به حضور 

در تهران دارند. در ترم پاییز هم خوابگاه با رعایت اولویت فقط برای دانشجوهای زیر باز شد:

z	 دانشــجوهای تحصیــالت تکمیلــی کــه ملزم به
استفاده از آزمایشــگاه های پژوهشی در راستای 
تکمیل بخش تجربی پایان نامه های کارشناســی 
ارشد و رساله های دکتری و مطالعات امکان سنجی 
آزمایشــگاهی و میدانی بــرای تدوین پیشــنهاد 

پژوهشی خود هستند.
z	 دانشجوهای تحصیالت تکمیلی که ملزم به مراجعه

به موسســات مشــخص در راســتای جمــع آوری 
داده هــای میدانــی بــرای انجــام پایان نامه های 

کارشناسی ارشد و رساله های دکتری هستند.
z	 دانشجوهای دکتری که برای شرکت در امتحانات

جامع باید در یک بازه زمانی معین و اعالم شده از 

سوی دانشکده، در دانشگاه حضور داشته باشند.
z	 دانشــجوهای تحصیــالت تکمیلی کــه به عنوان

نظــر سرپرســت  زیــر  آزمایشــگاهی  دســتیار 
آزمایشــگاه های پژوهشــی، مســئولیت مدیریت 
امور آزمایشــگاه های پژوهشی و حفظ و نگهداری 
تجهیــزات و ارائه خدمات آزمایشــگاهی به ســایر 
دانشــجوهای تحصیــالت تکمیلــی را بــه عهده 

داشته باشند.
بــه گفته رئیس اداره امور خوابگاه حدود ۴۰۰ نفر از 
دانشــجوها در حال حاضر در خوابگاه های مجردی 
شریف اسکان دارند و وعده های غذایی ناهار و شام 

نیز در اختیار آنها قرار می گیرد.

کارشناسی/ ساکن کرج
قبل از شیوع کرونا صبح ها، حدود پنج و شش از خانه بیرون می زدم و سمت دانشگاه 
می آمدم و معموال زودترین ساعت برگشتم به خانه هم هشت شب بود.  بعد از کرونا 
تــا ۲۰ فروردین خانه بودم ولی بعدش دیگر نتوانســتم تحمل کنم و زدم بیرون. شــرکتی که کار 
می کردم، یک سوئیت کنار بخش اداری داشت که یک ماهی آنجا ساکن بودم و بعد رفتم پانسیون؛ 
دو شب در یک پانسیون و ۴ ماه هم در یک پانسیون دیگر. االن موقتا دوباره به خانه برگشته ام تا 
راه دیگری پیدا کنم. حضور در خانه به مدت طوالنی را نمی توانستم تحمل کنم، چون دیگر بزرگ 
شده بودم و زندگی تمام وقت با خانواده برایم سخت بود، بهتر بود که جدا زندگی کنم و گاهی به 
آنها ســر بزنم. حریم خصوصی ام هم در کنار خانواده کمتر رعایت می شد. حتی امنیت روانی ام 
در خانه کاهش پیدا کرده بود و خواب های بدی می دیدم. به شدت حساس شده بودم و به خودم 
فشار زیادی وارد می کردم که پرخاش نکنم. فکر کردم به صالح نیست بیشتر پیش خانواده بمانم.
از پس اجاره و مخارج زندگی در خوابگاه دانشجویی برمی آمدم ولی در پانسیون مخارج زیاد بود. 
اولین پانسیونی که رفتم، فقط دو شب ماندم، مدیر شرکت معرفی کرده بود. هم اوضاعش خیلی 
بد بود و هم نسبت به محل کار دور. بعدش در سایت خوابکده جست وجو کردم و چند خوابگاه 
مجردی خوب دیدم. رفتم دیدم شــان و در نهایت جایی نزدیک میدان ولیعصر ساکن شدم؛ هم 
معتبر و قدیمی ست و هم تروتمیز نسبت به خوابگاه های دیگری که دیدم. اجاره خوابگاه ماهی 
۵۰۰ هزار تومان است و خرج خورد و خوراک هم ماهی ۳۰۰ هزار تومان. حدود ۷۰۰ هزار تومان 
هم هرماه خرج وسایل و لباس و چیزهای دیگر می شود، چون وسیله خاصی از خانه برنداشتم.
اوایل در خوابگاه آشــپزی می کردم ولی چون فضایش مناســب نبود، زیاد نتوانستم ادامه دهم. 
یکی دو هفته یک بار به مادرم ســر می زدم و به خواست خودش برایم غذا می پخت. اغلب اوقات 

هم غذای بیرون می خوردم و واقعا از نظر بدنی ضعیف شده بودم.
اتاق مان در خوابگاه هشــت تخته بود ولی اوایل فقط سه نفر داخلش بودیم و فاصله زیادی با هم 
داشتیم. دو نفر دیگر دورکاری می کردند و فقط من بیرون می رفتم. دوماهی که گذشت، تخت های 
دیگر را هم اجاره دادند و اوضاع بدتر شد. یک نفر در طبقه ما کرونا گرفت و با هماهنگی مدیریت 
آمد و وسایلش را جمع کرد. این قضیه جاروجنجال زیادی راه انداخت ولی در نهایت هم اتاقی های 
آن نفر نرفتند تســت کرونا بدهند. مدیریت در قبال کرونا مســئولیت پذیری نداشت و حتی یک 
دســتگاه برای ضدعفونی کردن هم در جایی از ســاختمان دیده نمی شد و کال نسبت به قبل از 

کرونا تغییری ایجاد نکرده بودند.
حتی اگر دانشــگاه فقط خوابگاه بدون غذا هم به من بدهد، برایم کافی ســت. حداقل می دانم 
اینجا کســانی هستند که بهداشت را رعایت می کنند و نســبت به کرونا حساس اند. در خوابگاه 
خصوصی هیچ کس را نمی شناســی و نمی توانی تعامل درست وحســابی با آنها داشــته باشی. 
ترس از سرقت وســایلت در آنجا هم هست و باید همیشه حواست به وسایلت باشد. در خوابگاه 
خصوصی سر کوچک ترین حقم هم باید دعوا راه می انداختم تا کارم راه بیفتد. مشکل ساس هم 
در خوابگاه خصوصی وجود داشــت و قابل مدیریت کردن نبود و مدام سم پاشی می کردند ولی 

ساس ها نمی رفتند و ما باید سم استنشاق می کردیم.

دکترا/ ساکن اصفهان
قبل از کرونا در خوابگاه مصلی نژاد سکونت داشتم 
ولی وقتی همان اوایل اسفند خوابگاه تعطیل شد، 
مجبور شدم با عجله وسایلم را جمع کنم و به خانه بروم و ۵ ماهی 
آنجا سکونت داشتم. برای دفاع نهایی از رساله دکترا مجبور بودم به 
تهران بیایم. دانشگاه اوایل شیوع کرونا فقط اجازه دفاع حضوری 
می داد تا اینکه اوایل تیرماه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
تشکیل شد و اجازه دفاع حضوری، نیمه حضوری و مجازی را صادر 
کرد. ولی متأسفانه دانشکده اجازه دفاع مجازی به دانشجوهای 
دکترا نمی داد. شــورای دانشــکده این طور استدالل می کرد که 
در صــورت دفاع مجازی، اعتبار مدرک دکترا زیر ســوال می رود. 
به همین خاطر برای برگزاری جلســه دفاع نیمه حضوری مجبور 
شــدم بیایم تهران و در خوابگاه که به صــورت محدود برای موارد 
خاص دانشجوهای تحصیالت تکمیلی باز شده بود، ساکن شدم.
مدتی که در خانه ســکونت داشــتم، اســترس و اضطراب دفاع و 
مبهم بودن وضع آن اذیتم کرد و ادامه کار را برایم سخت. خوابگاه 
در هر حال بهتر از جایی مثل پانسیون است، چون حداقل نظارتی 
روی آن وجود دارد ولی با این حال حمام و ســرویس بهداشتی و 
آشپزخانه مشترک و تردد زیاد دانشجوها می تواند خطرساز باشد.

کارشناسی/ ساکن کرمانشاه
قبل از کرونا خوابگاه بودم ولی بعد از کرونا، چون کارم 
حضوری بود، از همان ابتدا رفتم خانه چند نفر از رفقا. 
حضور در خانه آنها برایم عذاب وجدان داشت و همه وسایلم هم در 
دسترســم نبود، به همین خاطر با دو نفر دیگر از دوستان تصمیم 
گرفتیم خانه اجاره کنیم. مشکل اصلی پیداکردن خانه است، هم 
قیمت ها باالســت و هم به مجرد، سخت خانه می دهند و هم تهیه 

وسایل خانه کار دشوار و پرهزینه ای ست.
خوابــگاه هم هزینه ها را کاهش می دهد، هم رفت وآمد را راحت تر 
می کند و به دانشگاه نزدیک تر است، هم امکانات دیگری مثل غذا 
و لباس شویی و... دارد و هم به آن طور زندگی عادت بیشتری داریم. 
االن ناهار را مجبوریم از بیرون بگیریم ولی شام را خودمان می پزیم 
و ماهی ۷۵۰هزار تومان هم هر نفر اجاره می دهیم. ۱۵میلیون هم 

که پول رهن خانه بود.

کارشناسی ارشد/ ساکن اراک
قبل از کرونا ســاکن خوابگاه بودم 
ولی بعد از شــیوع کرونا و تعطیلی 
خوابگاه ها چندماهی در شهرستان و کنار خانواده 
سکونت داشــتم. روزی حدود سه ساعت از خانه 
می زدم بیرون و معمــوال در کوه و طبیعت وقتم را 
می گذراندم ولی بیشــتر اوقاتم در خانه ســپری 
می شد. حضور طوالنی مدت در خانه برای پسری 
به سن من حوصله سربر است و مشکالتی هم در 
ارتبــاط و تعامل با خانــواده پیش می آید. فضای 
خانه بیش از حد یکنواخت است و از طرف دیگر 
کارهای منزل مانع رســیدگی مناسب به کارها و 
تکالیف دانشگاه و مسائل شغلی می شود. حرف 
مشــترک خاصی هم با خانــواده نداریم و فقط از 
طریق فضای مجازی مجبوریم با رفقایمان صحبت 
کنیم. آخرش مجبور شــدم برای مسائل شغلی و 
کارهای دیگرم به تهران بیایم و منزلی را به همراه 
چنــد نفر دیگر از بچه ها اجاره کنم. این خانه را از 
طریق بنگاه پیدا کردیم ولی مشکل اصلی در اجاره 
خانه مجرد بودن است که تعداد گزینه ها را محدود 
می کند و آخرش شما را مجبور به سکونت در جایی 
می ســازد که زیاد باب میلت نیست ولی با مجرد 
بودن تو کنار می آیند. هزینه اجاره ماهانه ۲میلیون 
و ۱۰۰هزار تومان است، به عالوه ۳۰میلیون پول 
رهن. به طور متوسط ماهانه یک میلیون و نیم هم 
خود خانه و خورد و خوراک خرج دارد، تازه وقتی 
غذا را در خانه بپزیــم و زیاد از بیرون غذا نگیریم، 
همه این هزینه ها هم بین فقط ســه نفر تقســیم 
می شود. انتخاب هم خانه ای مناسب هم خودش 
مسائل و مشکالتی دارد، افرادی که بتوانی با آنها 
زندگی کنی و مخصوصا در شــرایط االن مسائل 
بهداشتی را رعایت کنند. مهم ترین مزیت خوابگاه 
هزینه های کمتر آن نسبت به شرایط فعلی ست، 
خوابگاه حداقل ماهی دو میلیون تومان برای من 

باعث صرفه جویی می شود.

چرا تهران نه؟

بازگشایی محدود خوابگاه ها

در صورت باز نشدن 
خوابگاه ها  راه حل 

شما چیست؟

با هزینه شخصی خانه   
اجاره خواهم کرد.

محل اسکان دارم. )خانه   
شخصی، منزل اقوام، 

دوستان و ...(

از مکان های اسکان   
اشتراکی )مانند 

پانسیون یا خوابگاه 
خصوصی( استفاده 

خواهم کرد.

هیچ راه حلی ندارم.   
)مشکل هزینه، هم خانه 

و ... دارم(

٪11.2

٪8.5

٪68

٪12.7
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پرونده



اول اســفند کرونا به طور رســمی وارد ایران شــد و چهارم اســفند دانشــگاه و خوابگاه کارش به تعطیلی کشید. برای دانشــجوهایی که ساکن 
تهــران بودنــد، فقط آموزش بود که از حالت حضوری به حالت مجازی تغییر کرد ولی برای دانشــجوهای ســاکن خوابگاه، تعطیلی دانشــگاه و 
خوابگاه و رفتن اجباری به محل ســکونت خانواده به معنای دوری از شــهری بود که خیلی هایشــان در آن مشــغول کار بودند و البته دوری از 
دانشــگاه و آزمایشــگاهی که انجام پروژه پایان دوره تحصیلی شان در آنجا پیش می رفت. حضور تمام  وقت در کنار خانواده هم برای برخی دانشجوها کم کم 
دردســرهای جدیدی به ارمغان آورد و درس خواندن و شــرکت در جلســات آنالیــن و دورکاری در خانه، در کنار کارهای مختلفی کــه پیش می آید، به تدریج 
برای این دســته از دانشــجوها ســخت و سخت تر و شــاید غیرممکن شــد تا در نهایت عطای زندگی در کنار خانواده را به لقایش بخشــیدند و راهی تهران 
شــدند. در این شــماره با تعدادی از این دانشــجوها صحبت کردیم تا ببینیم در این مســیر چه مشکالتی داشــته و دارند. بعدش هم به یکی دو راه حلی که 

دانشگاه تدارک دیده، اشاره کرده ایم.

z	 حضور در خانه برای دانشجویی که چندین سال است در خوابگاه زندگی
گذرانده، کار راحتی نیست و ممکن است تداخل هایی بین کارهای خانه 
و کالس مجازی و جلسات آنالین و دورکاری و تکالیف دانشگاهی و کاری 
پیش بیاید. تعامل بیست وچهارساعته جوان دانشجو با خانواده ای که 
مدت هاست از آنها دور بوده هم خودش می تواند به بحران تبدیل شود.

z	 ،پیش برد پروژه های کارشناسی و رســاله کارشناسی ارشد و دکترا
حتی اگر کامال تئوری یا شبیه ســازی هم باشد، در خانه کار راحتی 
نیســت، چون خیلــی وقت ها تمرکز کافی اصــال در خانه و در کنار 
ســایر اعضای خانواده فراهم نمی شود. حاال اگر پای کار تجربی و 

آزمایشگاهی در میان باشد که دیگر هیچ!

z	 برای خیلی از مشــاغلی که دانشجوها در آن به صورت تمام وقت یا
پاره وقت مشــغول هستند، دورکاری نهایتا برای یکی دو هفته قابل 
اجراســت و دانشــجو بین تهران آمــدن و قیــد کار را زدن مجبور به 
انتخاب است. فراموش نکنیم در خیلی از شهرهای کوچک امکان 
اشــتغال تخصصی برای دانشــجوهای فنی-مهندسی و علوم پایه 
وجود ندارد. لزوم کار کردن و دست در جیب خود داشتن هم در این 

سن و سال بعید است بر هیچ چشم بینایی پوشیده باشد.

z	 اجــاره خانــه، رفتن بــه خانه اقــوام یا ســکونت در پانســیون ها و
خوابگاه هــای خصوصی هرکدام دردســر خاص خــودش را دارد. 
مهم ترین موضوع هم هزینه های باالی مســکن است که در شرایط 
فعلی هزینه های رفت وآمد مطمئن در شــهر و خوردوخوراک هم به 
آن اضافه می شــود. خانه فامیل هم مگر چندشب می توان با خیال 

راحت ماند؟

z	 پیــدا کــردن هم خانــه مناســب و به اصطــالح بســاز یــا تعامل با
آدم های ناشــناخته و دربســته در خوابگاه های خصوصی همیشه 
کار راحتــی نیســت و می توانــد حســابی روی اعصاب دانشــجو 
بــرود. پیدا کــردن خانــه ای که صاحبش حاضر باشــد بــا قیمت 
 معقــول به جوان هــای مجرد اجاره دهد هم شکســت شــاخ غول 

است.

z	 ،اینهــا را نگفتیم کــه نتیجه بگیریم خوابگاه ها باید حتما باز شــود
شــکی نیســت که حضور دانشــجوها در خوابگاه احتمال ابتال به 
کرونا را می تواند افزایش دهد. بیشــتر خواســتیم توجه ها را به این 
مســأله موجود جلب کنیم تا خیال نشود صورت مسأله وجود ندارد 

یا به راحتی پاک شده است.

با توجه به مشکل دانشجوهای غیرتهرانی برای حضور در تهران و پیش بردن کارهای 
مختلف درسی و پژوهشی و شغلی شان، پارک علم وفناوری دانشگاه حوالی خرداد 
از سوی هیئت رئیسه مأمور می شود که چاره ای بیندیشید. پارک هم کار را به یکی از 
تیم های مستقر به نام کاشانه می سپارد. تیم کاشانه کارش را با بررسی نمونه های 
مشــابه خارجی شــروع می کند و ایده های مختلف را روی میز می آورد. سپس در 
مرحله بعد اطالعات و مشــخصات کامل تمام خوابگاه های خصوصی دانشــگاه 
ثبت و در وب سایت کاشــانه بارگذاری می شود تا در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. 
عالوه بر این از طریق تیم کاشانه و وب سایت آنها افراد مختلفی که دنبال هم خانه 

هستند به یکدیگر معرفی می شوند.
با بررســی های بیشــتر تیم کاشــانه مشخص می شــود بســیاری از خوابگاه های 
خصوصی فعلی شرایط زندگی مناسب برای دانشجوها را نمی توانند فراهم کنند، 
بنابراین تصمیم بر این می شود که ابتدا استادندارهای مناسب برای یک خوابگاه 
دانشجویی تدوین شده و سپس با مذاکره با سرمایه گذار، فرایند یافتن محل مناسب 

و تجهیز آن پیگیری شود.
در حال حاضر تیم کاشــانه مشغول گرفتن مجوزهای الزم و مذاکره با سرمایه گذار 
و یافتن محل مناســب اســت و احتماال ظرف چهار، پنج ماه آینده اولین خوابگاه 
برای اســتفاده از دانشــجوهای متقاضی آماده بهره برداری شود. البته اگر دنبال 
پیدا کردن هم خانه، خوابگاه خصوصی یا محلی برای اجاره هستید، به وب سایت 

کاشانه به نشانی kashane.net حتما سری بزنید.

چرا تهران؟

کارشناسی ارشد/ ساکن گنبد کاووس
قبل از کرونا در خوابگاه حیدرتاش بودم. بعدش که 
خوابگاه تعطیل شد، تا شهریور در شهرستان ماندم. 
وقتــی آمدم تهران، چند روزی رفتم به پانســیون ولی شــرایطش 
خیلی بد بود و مجبور شدم خانه اجاره کنم. دلیل آمدنم به تهران 
پیش بردن پروژه ارشدم بود که در منزل خانواده نه فضای مطالعه 
مناســب وجود داشت و نه دسترسی به امکانات آزمایشگاهی. در 
پانسیون هم عدم رعایت بهداشت، شلوغی و فقدان فضای مطالعه 
مناســب باعث شد زیاد نمانم و به فکر اجاره خانه بیفتم. از طریق 
بنگاه اقدام کردم و با یکی از دوستانم در جای فعلی ساکن شدیم. 
ماهی دو میلیون اجاره می دهیم و غذا هم اکثرا به تخم مرغ قناعت 
می کنیم، چراکه هم هزینه ها باالســت و هم وقت و انرژی زیادی 
ازمــان می گیرد. غیر از اجاره و غذا کمبود وســایل هم اذیت مان 
می کند ولی کم کم داریم شرایط را بهتر می کنیم. جالب اینجاست 
کــه من در شــرایط جدیدی که دانشــگاه اعالم کــرده، می توانم 
خوابگاه بگیرم ولی این شــرایط وقتی اعالم شد که من و دوستم 
خانه را اجاره کرده بودیم و دیگر نمی شــد به خوابگاه رفت، با این 
وجود دانشگاه درحالی که به بچه های ساکن خوابگاه ناهار و شام 
می دهد، چنین امکانی را حداقل در وعده ناهار هم برایمان فراهم 
نکرده است. مشکالت رفت وآمد به دانشگاه هم در اینجا نسبت به 

خوابگاه خیلی بیشتر است.

بین کارشناسی و کارشناسی ارشد
قبل از کرونا در خوابگاه دانشگاه بودم. بعدش 
رفتم شهرستان و تا یک ماه پیش خانه ماندم ولی 
بعد از کنکور چون می خواستم هم زمان با ارشد مشغول کار 
شوم، به تهران آمدم و در یک خوابگاه خصوصی ساکن شدم. 
ایــن خوابگاه را از طریق تبلیغ در فضای مجازی پیدا کردم و 
برای سکونت در یک اتاق چهارنفره در خوابگاه فعلی ماهیانه 
۸۷۰هزار تومان هزینه می دهــم. خوابگاه جدیدی که دارم 
می روم، برای ســکونت در اتاق چهارنفره ماهیانه ۹۷۰هزار 
تومــان دریافت می کند و یک میلیون تومــان هم ودیعه اولیه 
دارد. خوابــگاه فعلی از نظر وضعیت بهداشــت و شــلوغی و 
تردد زیاد و مکان های مشترک بین تعداد افراد چندان مناسب 
نیست و رسیدگی کافی هم به آن نمی شود و به همین خاطر 
می خواهم به محل جدید بــروم. البته من وضعیت خوابگاه 
را با خوابگاه های شــریف مقایســه می کنم که سوئیتی بود و 

وضع خوبی داشت.
غذا را در خانه می پزم یا از شهرستان چیزهایی می آورم. مدت 
کمی در خوابگاه حضور دارم و روزها سر کار هستم یا دانشگاه 
و همین حضور در خوابگاه خصوصی را قابل تحمل می کند. 
اگر خوابگاه دانشگاه بود، هم هزینه ها به شکل قابل توجهی 

کمترمی شد و هم امکانات زندگی خیلی بهتر بود.

پرونده

کارشناسی ارشد/ ساکن شمال
قبل از کرونا خوابگاه بودم. بعد از شــیوع کرونا چند 
روزی کــه گذشــت، به شهرســتان آمدم و تــا اواخر 
اردیبهشت آنجا بودم ولی چون تعهد کاری داشتم و در شهرستان 
امــکان پیگیری کارهایم به صورت دورکاری نبود، به تهران آمدم و 
االن در خانــه اجاره ای ســکونت دارم. درس خواندن هم در خانه 
سخت بود و خوب پیش نمی رفت. خانه فعلی را با یکی از دوستان 
از طریق گشــتن در امالکی ها و سایت دیوار پیدا کردیم و ماهیانه 
۱میلیون و ۶۰۰هزار تومان اجاره می دهیم و ۲۰میلیون هم پول 
رهــن دادیم. ناهــار را معموال بیرون و در محــل کار می خورم ولی 
شــام را در منزل تهیه می کنیم، البته بیشــتر غذاهای حاضری یا 

نیمه آماده است.

بین کارشناسی و کارشناسی ارشد/ ساکن 
قم

قبــل از کرونــا خوابگاه بودم ولــی بعدش رفتم 
شهرســتان تا موقع کنکور ارشــد. بعد از کنکــور برای انجام 
پروژه کارشناسی و حضور در دوره کارآموزی یک ماه خوابگاه 
در اختیارم قرار گرفت و بعد از آن در جایی که محل کار فراهم 
کرده، اســکان دارم. در شهرستان کار خاصی نمی توانستم 
انجام دهــم و برای کار تصمیم گرفتم به تهران بیایم تا بتوانم 
کاری مرتبط با رشــته ام انجام دهم. مشــکل اصلی در محل 
کار فعلی دور بودن از دانشــگاه است، چراکه خود محل کار 
دانشگاه است ولی محل اسکان با آن فاصله دارد. البته غذا 

و اسکان هزینه ای برایم ندارد و محل کار تأمین می کند.

کارشناسی/ ساکن گلپایگان
قبل از کرونا ساکن خوابگاه بودم و بعد از کرونا هم تا اواسط اردیبهشت 
شهرستان بودم ولی بعد از آن دیگر بیشتر تهران بودم و فقط برخی آخر 
هفته ها به شهرستان سر می زدم. اوایل خانه اقوام سکونت داشتم و هم رودربایستی با 
خانواده فامیل داشتم و هم هر روز یک ساعت مسیر رفت و یک ساعت مسیر برگشتم 
به دانشــگاه و محل کار زمان می برد. کارآموزی باعث شــد مجبور شوم تابستان به 
تهــران بیایم و بعد از آن هم به دلیل رفتن ســر کار در تهران ماندم. یکی دو ماه با دو 
نفر از دوستان دنبال خانه بودیم. فرایند بسیار سخت و زمان بری بود، هم هزینه ها 
هســت و هم به مجردها سخت خانه اجاره می دهند. البته اینکه دانشجوی شریف 
هســتیم، در پیدا کردن خانه و اعتماد مردم تأثیر خوبی داشت. مشکل غذا خیلی 
اذیت می کند، چون به صورت تمام وقت ســر کار می روم و می خواهم کنکور و درس 
هم بخوانم و تهیه غذا وقت زیادی می گیرد. محل کار هم غذا نمی دهد و حقوقم به زور 
اجاره خانه را تأمین می کند و تهیه غذای بیرون زیاد ممکن نیســت و باعث می شود 

وضع غذایی خوبی نداشته باشم.

بین کارشناسی و کارشناسی ارشد/ ساکن شمال
قبل از کرونا ســاکن خوابگاه بودم و بعدش رفتم شهرستان و مشغول 
خواندن برای کنکور شــدم ولی بعد از چندماه مجبور شــدم به تهران 
بیایــم، چون اســتارت آپی با گروهی از بچه هــا راه انداخته بودیــم و برنامه هایمان 
به صــورت دورکاری پیــش نمی رفت و اگــر حضوری جمع نمی شــدیم و کار را جلو 
نمی بردیم، کار با شکســت مواجه می شــد. در تهران معضل اصلی اسکان بود و با 
پرس وجو و گشــتن به این نتیجه رســیدم که اجاره خانه در توان مالی ام نیست و به 
پانســیون آمدم ولی االن به این نتیجه رســیدم که هزینه اجاره خانه با ســکونت در 
پانسیون تقریبا یکسان است. این پانسیون با وجود اینکه نسبت به دیگر خوابگاه های 
خودگردان تهران وضع بهتری دارد، امکاناتش باز هم نســبت به خوابگاه دانشگاه 
ضعف و کمبود زیادی دارد. حمام و آشپزخانه و سرویس بهداشتی مشترک است و 
فضای سرانه برای هر نفر هم کمتر از خوابگاه دانشگاه است. رفت وآمد به دانشگاه 
سخت است، هرچند دسترسی خوبی به وسایل حمل ونقل عمومی دارد، هزینه ها 
نســبتا باالســت، اینترنت وضع خوبی ندارد، نور مناسب در محیط پانسیون تأمین 
نشده اســت، تعامل و هم زیستی با دیگر افراد پانسیون سخت است و ممکن است 
هم ســن و قابل اعتماد نباشند، سروصدا هم اذیت می کند، محدودیت زمانی برای 
تــردد وجود دارد و شــلوغی محیط نیز خطرناک اســت. ۵۰۰هــزار تومان ودیعه و 
۵۰۰هزار تومان هم اجاره ماهیانه باید بدهیم. امکانات جانبی هم در پانسیون قابل 

مقایسه با خوابگاه دانشگاه نیست.

کاشانه ای برای از خوابگاه جداافتاده ها
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پرونده



مروری بر وضعیت آموزش عالی قبل از سال ۱۳۱۰

تحصیل در مدار صفر درجه
والله عالم نیاز داریم

روزگاری ایرانیان به مراکز علمی دوره های گذشته خود 
همچون جندی شــاپور فخر می فروختنــد و زمانی نیز 
نظامیه ها مهم ترین مراکز علم و دانش در جهان بودند 
ولی در آغاز قرن چهاردهم هجری خورشیدی وضعیت 
علم و فنــاوری در ایران چگونه بــود؟ نزدیک به پانزده 
ســال از تغییر نظام سیاسی از پادشــاهی به مشروطه 
می گذشــت و امید و آرزوها برای دستیابی به سعادت 
کمرنگ شده بود. کشور در شــرایط ناشی از بی ثباتی 
دولت هــا و همچنین جنگ جهانی اول قرار داشــت و 
ناامنی، فقر و نداشــتن هیچ چشــم انداز روشنی برای 
کشور، توسعه را به آرزویی دست نیافتنی برای ایرانیان 

تبدیل کرده بود.
پیشتر در آغاز دوران مشروطه خواهی نامه ای منسوب 
بــه ناصرالملک، یکی از چهره های برجســته قاجار که 
بعدا نائب الســلطنه نیز شد، به سیدمحمد طباطبایی، 

از رهبران مشــروطه نوشته شد که مشروطه برای عالج 
این دردهای مردم زود اســت. در نامه منسوب به او که 
فارغ التحصیــل آکســفورد بود، چنین آمده اســت که  
برای تغییر اوضاع حالیه و اختیار طرز و ترتیبات جدید، 
آدم الزم داریــم )یعني عالم به علوم عصر جدید( و والله 
عالــم الزم داریــم و با انواع قســم ها بر تربیــت افرادی 
تأکید می کند که با شــرایط امروز جهان و علوم و فنون 

روز آشنا باشند.
ایــده علم آمــوزی )و در معنایــی فن آمــوزی( از همان 
ابتدای قاجار از سوی سیاست مداران و صدراعظم هایی 
همچون عباس میرزا و امیرکبیر پیگیری می شد. عباس 
میــرزا اولین تالش برای اعزام جمعــی محصل به اروپا 
را انجام داد و حاجی بابا افشــار را بــرای تحصیل طب 
به اروپا فرســتاد و میرزاصالح شیرازی هم برای ترجمه 
کــردن به آنجا رفت. این نســل، بعــدا در عصر ناصری 
خود سررشته دار کاری شدند و میرزاصالح، بنیان گذار 

نخستین نشــریه ایرانی به نام کاغذ اخبار لقب گرفت و 
میرزا رضا مهندسی باشی تبریزی در طراحی ساختمان 
مدرســه دارالفنون نقش ایفا کرد. حاجی بابا هم گرچه 
نتوانســت تحصیالت رســمی طــب را انجــام دهد اما 
کارآمــوزی طب کــرد و در دربار ســلطنتی، جایگاهی 
یافت. در سال ۱۲۲۲ خورشیدی به موجب دست  خط 
محمدشــاه، پنج نفر محصل ایرانی بــه پاریس رفتند و 
مدتی بعد گروه دیگری به فرانسه اعزام شدند. به تدریج 
بعضــی از مــردم متمول فرزنــدان خویش را بــا هزینه 

شخصی به اروپا و به ویژه فرانسه اعزام می  کردند.
در سال ۱۲۵۴ تعداد سی دانشجو به اروپا اعزام شدند؛ 
پانزده نفر برای معلمی، هشــت نفر برای علوم نظامی، 
دو نفر برای مهندسی راه و ساختمان و پنج نفر هم برای 
مدرسه حرف و صنایع و شیمی و فالحت. امیرکبیر نیز 
از اعزام دانشــجو پرهیز نداشت اما او راهی دیگر پیش 

روی ایرانیان ساخت.

دارالفنونی برای رزم
از مهم تریــن اقدامــات امیرکبیر تالش برای تأســیس 
دارالفنــون بــود که گرچه افتتــاح آن را هرگــز ندید اما 
این مدرســه منشأ اثر برای تغییر نگاه حکم رانان ایرانی 
واقع شــد. در نوامبر ۱۸۵۱ که اســتادان اتریشــی به 
تهران رســیدند، امیرنظام برکنار شــده بود و در نهایت 
مدرسه نیز در یک شــنبه، ششم دی ماه ۱۲۳۰ افتتاح 
شد. رشته های درسی در دارالفنون شامل پیاده نظام، 
ســواره نظام، توپ خانه، پزشکی و جراحی، داروسازی 
و کانی شناســی بــود و نامــش برابرنهــادی بــود برای 
پلی تکنیک هــای اروپایــی. رضــا منصــوری در مورد 
دارالفنون معتقد اســت که دارالفنون یک دبیرســتان 
برای رفع نیازهای عمدتا نظامی و مهندســی بوده و از 
همین رو می گوید که نمی توانیم این فرض را که آغازگر 
علم است برای آن مناسب بدانیم. واقعیت نیز خیلی با 
این موضوع فرق ندارد و امیرکبیر آن را مدرســه نظامیه 

بروید، بیاموزید و برگردید
در ســال ۱۳۰۷ خورشــیدی، هم زمان با تجدید نظرهایــی که در وزارت 
معارف و نحوه اداره  نهادهای آموزشــی کشــور صورت می گرفت، قانونی 
در مجلــس مصوب شــد که راه را برای اعزام محصلیــن ایرانی به خارج از 
کشــور باز می کرد. این قانون، نسبتا فرصت مناسبی برای همه گروه های 
اجتماعی ایجــاد می کرد )قاعدتا آن کلمه همه، فقط طبقات متوســط و 
ثروتمند را شــامل می شــود که می توانستند فرزندشــان را تا تحصیل در 
مــدارس عالیه پشــتیبانی کنند( زیــرا دولت هزینه تحصیــل را پرداخت 
می کــرد و مجموع بودجه ایــن برنامه از ۱۰۰ هزار تومان در ســال اول تا 
۶۰۰ هزار تومان افزایش می یافت. در این قانون پیش بینی شــده بود که 
سرپرستان گروه های اعزامی به دانشجویان ایرانی دیگر که با هزینه خود 
عازم می شــوند نیز نظارت کنند و البته نحوه انتخــاب و به کارگماری این 
محصلین نیز معلوم شــده بود. آنها باید در مســابقه ای که برگزار می شد، 
موفق می شــدند و البته دولت متعهد می شــد که آنان را پس از بازگشــت 
ظرف شــش ماه به کاری با رده سه اداری استخدام کند. اگر هم کاری به 

آنها محول نمی شد، تعهد خدمت آنها ملغی بود. 
رضاشــاه در سخنرانی خود برای محصالن اعزامی به خارج در ۲۲ شهریور 
۱۳۰۹، ضمــن تفکیک تفاوت تربیــت و آموزش گفــت: »... مقصود ما از 
اعزام شــما بــه خارجه تربیت اســت؛ زیرا می بینم که ممالــک غرب و ملل 
غربی به واسطه تربیت کامل مقام عالی و شامخی به دست آورده اند و به این 
درجه رســیده اند. اگر مقصود از اعزام شما به خارجه صرفا تعلیم و تحصیل 
علم بود، اعزام شما لزومی نداشت؛ زیرا ممکن بود که در مملکت خودمان 
به وسیله استخدام معلمین و اقدامات دیگری به حدی که فعال کافی بشود 

وسایل تعلیم شما را فراهم کنیم، ولی منظور اصلی ما تربیت شما بود و همه 
می دانیم که از حیث تربیت کلیه ملل شرقی و ایران به خصوص خیلی عقب 
هســتند، اکنون ما این طور تشخیص داده ایم که سعادت مملکت از تربیت 
افراد آن حاصل می شود و تکمیل تربیت جوانان ایرانی فقط به وسیله اعزام 
آنها به ممالک خارجه حاصل می گردد. باید به خارجه بروند و تحصیل علم و 
تربیت کنند و ملل شرق اگر بخواهند تربیت شوند، ناچار باید به ممالک غرب 
بروند و شــاید ما بتوانیم به وسیله اعزام شما جوانان حساس و باذوق ایرانی 
بــه خارجه مملکت خود را به کلی عوض کنیم و آن را با قدم های محکم تر و 

بلندتری به سوی ترقی ببریم.«
گرچــه رضاشــاه خطاب به دانشــجویان کــه عازم ســفر به اروپــا بودند، 
گفــت: »شــما را به مملکتــی اعزام می کنیــم که جمهوری اســت و نظام 
آنهــا با نظام ما متفاوت اســت. شــما نباید نظام سیاســی آنهــا را برای ما 
بیاورید، بلکه صنعت و آداب آنها را یاد بگیرید« اما این موضوع نتوانســت 
خیلــی موثر شــود و ایــن محصلین اعزامی پــس از بازگشــت، راه خود را 
رفتنــد. از میــان این محصلیــن اعزامی نام هــای مهدی بــازرگان، کریم 
ســنجابی، یدالله ســحابی، رضا رادمنش، خلیل ملکی و بســیاری دیگر 
از سیاســت مداران نســل بعدی به گــوش می خورد که بدون پیوســتگی 
بــه خانواده هــای طــراز اول توانســتند تحصیــالت عالیه کســب کنند و 
 ایــن چنین بود کــه مطالبه دموکراســی خواهی و برابری طلبــی بلندتر و 

رساتر شد.
هر چه بود، این دهه و این ســال ها کســی از محصلیــن دوره های آموزش 
عالی انتظار نداشــت که ابتکاری در علم به خرج دهند و مسیری باز کنند. 
مهم ترین خواســته به کاربســتن همان علوم موجود برای توســعه کشــور 

بــود. چیزی به نام پژوهــش الزم نبود اما عزم برای تغییــر وضعیت موجود 
در کشــور وجود داشــت. دهه ای که رضاشــاه توانســته بود نظــم را برقرار 
کند و حاال می خواســت با ســرعت بــه همان جایی برود کــه بقیه - قاعدتا 
غربی هــا- رفته اند. از همیــن رو بود که گرچه خطرات اعــزام محصلین را 
می دانســت اما چون راه دیگری وجود نداشــت، آن را پذیرفت؛ در فضایی 
که هنــوز دارالمعلمیــن و دارالمعلمــات و محصل به کار برده می شــد که 
 نشان دهنده تفوق مفهومی فضای سنتی است اما جهت گیری ها به سمت 

تجدد بود.

رضاشاه در جمع محصلین اعزامی

اعزام حاجی بابا 
افشار و میرزا 

کاظم به لندن 
برای تحصیل 
طب و نقاشی

 اعزام 
۳۰ دانشجو 

به اروپا

افتتاح 
مدرسه 

دارالفنون

افتتاح 
مدرسه 
سیاسی

صدور 
فرمان 

مشروطیت

اعزام میرزاصالح 
شیرازی، میرزامحمدعلی 

چخماق ساز، میرزا رضا 
مهندسی باشی، میرزا جعفر 

مشیرالدوله و میرزا جعفر 
برای تحصیل طب و شیمی

اعزام حسین قلی خان در رشته سرکردگی و 
توپخانه، میرزا زکی برای فراگیری مهندسی، 

میرزا رضا غفاری برای آموختن باسمه، 
چیت سازی و صنعت قند و شکرسازی، 

میرزا یحیی برای فراگیری پزشکی، 
محمدعلی برای تحصیل در رشته معدن

راه اندازی 
 مدرسه 

فالحت مظفری

افتتاح 
مدرسه 

حقوق

12۳۰
هجری شمسی

127۹
هجری شمسی

126۰
هجری قمری

1285
هجری شمسی

12۹۰
هجری شمسی

1226
هجری قمری

1254
هجری قمری

12۳۰
هجری قمری

1278
هجری شمسی
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سده خوانی



سال آخر قرن، یک سال است مثل سال های دیگر، فقط عددش کمی شاید خاص باشد ولی همین کمی خاص بودن باعث می شود که خیلی ها 
نگاهی به عقب بیندازند و طی کردن ره صدساله را یک دور مرور کنند، مثل اسفند که فرصت خوبی ست برای مرور 11 ماه قبلی اش. روزنامه 
هم تصمیم گرفت در آستانه تغییر قرن شمسی مروری داشته باشد بر تاریخ صدساله چیزی که بیشترین ربط را به آن دارد؛ دانشگاه و نهاد 
علم در ایران و به همین بهانه صفحه »سده خوانی« جای خودش را در روزنامه باز کرد. در این صفحه تالش می کنیم روندهای موجود را در عرصه علم و فناوری 
و البته پیوند دانشــگاه با فضای اجتماعی دهه های مختلف قرن 14 شمســی مرور کنیم؛ روزگاری دانشــگاه عرصه اثرگذاری بر پیرامون خود بوده و روزگاری از 
بیرون تأثیر گرفته اســت. برای آنکه فضای کلی دانشــگاه و نهاد علم را در سال های مختلف بررسی کنیم، سعی خواهیم داشت تا مهم ترین اتفاقات هر ده سال 
را هر دو هفته یک بار مرور کنیم. در این سلسله مطالب، فرصت بحث های طوالنی را نداریم و علی الخصوص در مورد جزئیات، گریزی از ایجاز و انتخاب نیست. 

برای شماره اول بنا بود اتفاقات سال های 1۳۰۰ تا 1۳1۰ سوژه مان باشد ولی عمال کمی به قرن 1۳ هجری شمسی هم گریز زدیم.

   محمد
پرونده   مالنوری

نام وزیر پهلوی بر خیابان نظام انقالبی
یکی از نمونه های برجســته  محصلین خارج از کشور علی اکبر داور است 
که پس از مشــروطه توانست در دســتگاه قضایی تهران رشد کند و به مقام 
دادستانی تهران برسد. او که رویاهای بزرگ تری داشت، قصد تحصیل در 
خارج از کشــور کرد تا با سوادی بیشتر و شاید نگاهی متفاوت موثر باشد. 
او از مکنت مالی آنچنانی برخوردار نبود، همسر و فرزند داشت و در نتیجه 
نمی توانســت با خیال راحت قصد تحصیل کنــد. در اینجا بازرگانی به نام 
حــاج ابراهیم پناهی حاضر شــد هزینه های او را تأمین کنــد و در مقابل، 

او سرپرســتی فرزندانــش و نظارت بر تحصیل آنها را در ســوئیس بر عهده 
گیــرد. داور در آنجا به همــراه جمعی از بزرگ زادگان مجمعی را تشــکیل 
داد کــه محمود افشــار درباره آن روایت می کند که ســال ۱۹۱۹ به همراه 
داور در لوزان دانشــجو بودیم و بــا چند نفر مقیم لــوزان از جمله دکتر پل 
کتابچی خان، مهندس حسین امین، ابوالحسن حکیم »حکیمی« )برادر 
حکیم الملک(، اســدالله بهشــتی )فرزند ملک المتکلمیــن(، نظام الدین 
امامی خویی )فرزند آیت الله امام جمعه خویی(، داود پیرنیا )پســر حسن 
مشــیرالدوله( و غیره مجمعی داشــتیم. جمعی که داور در بیانیه هایش از 

آن با نام حزب ملی ایران نام برد.
داور با وجود آنکه در اروپا مخالف قرارداد ۱۹۱۹ بود، پس از بازگشت به تهران 
با نصرت الدوله فیروز، از عاقدان آن قرارداد همراه شــد و به سرعت پله های 
ترقی را طی کرد و در همراهی با فیروز و عبدالحسین تیمورتاش به مجلس 
راه یافــت. او در همراهی با اینــان از نیروهای موثر در برانداختن قاجار بود 
ولی کنش گری سیاسی او به مذاق دوستانش خوش نیامد که در این باره به 
محمود افشار گفت: »دو راه بیشتر نیست، یا باید روش ذکاءالملک فروغی 
را پیش گرفت، اول معلم شــد، بعد قاضی،  بعدتر وکیل مجلس، و تا آخر که 
راه دور و درازی می باشد. دیگر راهی که من )داور( پیش گرفته ام، اول باید 
وکیل شــد.« داور البته در وزارت دادگســتری و اقتصاد موثــر بود و به واقع 
طوفانی به پا کرد، نظم سنتی آنها را برهم زد و نظامی جدید در آنها بنا نهاد. 
اقدامات او در هر دو وزارتخانه موافقان و مخالفان فراوانی داشــته و دارد اما 
نمی توان از آنها چشم پوشی کرد. روحانیونی که نظم سنتی محاکم شرعی 
آنها از بین رفته بود از مخالفان او بودند ولی در مقابل تالش او برای نگارش 
قانون مدنی که هنوز بنیان اساسی آن حفظ شده است، نشان از درک ویژه 

او دارد. داور در وزارت دارایی نیز موثر بود و در عرض سه سال، بودجه دولت 
را دو برابر کرد. البته با نگاه به دســت آلمانی ها، شرکت های دولتی زیادی 
همچون شکر یا گندم ایجاد کرد. او که از حامیان برآمدن پهلوی اول بود، به 
دلیل اختالف مالی که در وزارتخانه اش به وجود آمد، از ترس خشم رضاشاه 
خودکشــی کرد. جالب آنکه از میان همه وزیران نامدار قرن، این علی اکبر 
داور است که در نظام سیاسی بعدی که با مدرنیزاسیون پهلوی مخالف بود، 
نامش بر خیابانی حک شده است که ساختمان معروف به کاخ دادگستری 

و وزارت اقتصاد در آن حضور دارد.

خوانده بود. هرچه بود، مدرســه توانســته بود نســلی 
از جوانــان را تربیت کند که برای آینده سیاســی ایران 
نقش ایفا کننــد. صنیع الدوله وزیر انطباعات ناصری، 
عبدالمجید میرزا عین الدوله صدراعظم و بسیاری دیگر 

از چهره های نسل بعد در این مدرسه درس خواندند.

دیدن ممالک مترقیه ایرانی را هوایی می کند
در عصــر دارالفنون، همچنین اعزام محصل به خارج از 
کشور ادامه یافت اما بازگشت این دانشجویان، عواقبی 
نیز به همراه داشــت. بســیاری از این دانشــجویان، از 
خانواده های متمول و نزدیک به دربار بودند که به صورت 
طبیعــی نیز در قدرت دســتی پیدا می کردنــد اما آنچه 
آنها در غرب و به ویژه فرانســه دیده بودند، سبب می شد 
افکاری را به همراه آورند که باب طبع نباشــد. تأسیس 
نهاد فراموشخانه محصول همین اعزام دانشجویان بود و 
این چنین بود که با مخالفت شاه، این روند کند و متوقف 

شد. فارغ از مسائل سیاسی، فرنگی مآبی شدن باب طبع 
حکام نبود. معروف است که صحاف  باشی از محصلین 
دارالفنون در بازگشت به کشور خیلی از کلمات فارسی را 
با لهجه فرانسوی به کار می  برد. روزی در حیاط دارالفنون 
با دیگر محصلین صحبت می  کرد و حوض را »اوز« تلفظ 
کرد. علی  قلی  میرزا اعتضادالسلطنه، وزیر علوم گفت او 
را ببندیــد به فلك، آن  قدر او را بزنید که زیر فلك حوض را 
درست تلفظ کند و پس از اصالح تلفظ وی را رها کردند. 
این چنین روایت هایی از عدم توانایی محصلین خارج در 
حفظ ارتباط با سنت در آثار نویسندگان ادب فارسی نیز 
آمده است و اصال اولین داستان کوتاه فارسی، »فارسی 
شکر است« از محمدعلی جمال زاده روایت همین نوع 
ســخن گفتن اســت که جوان فکلی ازفرنگ برگشــته و 
البته آخوندی که به آیات و روایت مســلط اســت با مردم 
عادی نمی توانند صحبت کنند. در ادامه این ســال ها و 
در دوران مشــروطه نیز نهاد دولت آنقدر پول نداشت که 

هزینه تحصیل و زندگی در خارج از کشور را فراهم کند و 
در نتیجــه نگاه اکثر چهره های ثروتمند آن بود که خود، 

هزینه تحصیل در فرنگ را بپردازند.

گسترش مدارس عالی در ایران عصر قاجار
هم زمان با رشــد دارالفنون، مــدارس عالیه دیگری نیز 
در کشــور ایجاد و راه اندازی شد. مدرسه سیاسی یکی 
از مهم ترین مدارسی بود که  در ۱۲۷۸ راه افتاد و بیشتر 
برای تربیــت کادر وزارت خارجه و... موثر بود و زیر نظر 
وزارت خارجه اداره می شد. مدرسه حقوق نیز در سال 
۱۲۹۰ افتتاح شد. در عصر نصرت الدوله فیروز مدرسه 
حقوق توانســت به جذب استادان خارجی اقدام کند. 
این مدرسه نیز در سال ۱۳۰۶ از وزارت عدلیه جدا و در 
مدرسه سیاسی ادغام شد؛ ادغامی که بعدا گسترده تر 
شــده و مدرســه تجارت را که داور ذیــل وزارت تجارت 
ایجاد کــرده بود نیز در بر گرفت و بعدا به شــکل گیری 

دانشکده حقوق، علوم سیاســی و اقتصادی دانشگاه 
تهران انجامید. )در شماره بعد، تأسیس دانشگاه تهران 

و شکل گیری دانشکده های آن را مرور می کنیم.
دیگر نهاد آموزشــی که بعدا به دانشگاه تهران پیوست، 
مدرســه فالحت بود که ذیــل وزارت فالحت، تجارت و 
فوائد عامه راه اندازی شــد. این مدرسه در سال ۱۲۷۹ 
راه افتــاد و تشــکیل مدرســه برزگران و مدرســه عملی 
فالحتی را در خود جای داد. در آخرین ســال های قرن 
قبل، هم زمان با مذاکــرات پایان جنگ جهانی اول که 
هیئت اعزامــی ایران با حضــور نصرت الدوله فیروز در 
فرانســه بود، پایه های تأسیس انستیتو پاستور ایران در 
همکاری با موسسه پاستور فرانسه پی ریزی شد. دیگر 
نهادی کــه در این دوران شــکل گرفت، دانش ســرای 
معلمین بود که وظیفه تربیت معلم را برعهده داشــت و 
پایه ریزی دانشکده علوم انسانی را نیز در همین دهه بر 

عهده اش گذاشتند.

قسمت های ابتدایی مدار صفردرجه تصویری نسبتا مناسب از 
علی اکبر داور، بنیانگذار دادگستری نوین در ایرانفضای اعزام محصلین به اروپا و چالش های آنها در اروپا می دهد

جدا شدن مدارس 
حقوق و علوم سیاسی 

از وزارت خانه های 
عدلیه و خارجه و ادغام 

آن ذیل وزارت معارف

جنگ جهانی 
اول )1۹14-

1۹18 میالدی(

افتتاح 
موسسه 

پاستور
تغییر سلطنت از 

قاجار به پهلوی

تصویب قانون 
اعزام محصلین 

به خارج

راه اندازی 
مدرسه 
تجارت

اعزام 
اولین گروه 

 محصلین 
به خارج

تغییر دارالمعلمین به 
دارالمعلمین عالی

کودتای سوم 
اسفند به رهبری 

سیدضیا و 
فرماندهی 

رضاخان

تأسیس 
دارالمعلمین

12۹8
هجری شمسی

1۳۰4
هجری شمسی

12۹۹
هجری شمسی

1۳۰7
هجری شمسی

12۹۹
هجری شمسی

1۳۰6
هجری شمسی

1۳۰4
هجری شمسی

1۳۰7
هجری شمسی

1۳۰۹
هجری شمسی

12۹۳  - ۹7
هجری شمسی
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سده خوانی



ســیاه چاله ها بــه خاطر ماهیــت پیچیده و 
ناشــناخته خود، نیازمند ســال ها تحقیق، 
پژوهــش و راســتی آزمایی بوده و هســتند. 
هرکدام از برندگان امسال نوبل فیزیک بیش 
از ۲۰ ســال روی پــروژه  خود وقــت و انرژی 
صرف کــرده و باالخره در ســال ۲۰۲۰ مزد 
زحمات شان را دریافت کردند و این خودش 
تداعی عملی حرفی از اســتیون هاوکینگ 
است: »یادت باشــد به ستاره ها بنگری و نه 
به زمین زیر پایت. ســعی کن منطقی برای 
چیــزی که می بینــی بیابی و تفکــر کن در 
چیــزی که باعث بــه وجود آمــدن این عالم 
است. کنجکاو باش و بدان هرچقدر هم که 
زندگی سخت باشد، همیشه چیزی هست 
که می توانی در آن بهترین باشی و بدرخشی. 

تنها نکته این است که تسلیم نشوی.«

بحر در کوزه
یک سیاه چاله دقیقا یک چاله نیست، بلکه 
تقریبا عکس آن است. سیاه چاله جایی ست 
که مقدار بسیار زیادی جرم در فضایی بسیار 
کوچک و جمع وجور جای گرفته و همیشــه 
این ظرفیت را دارد تا جرم بیشتری به داخل 
خود بکشــد. این اشــیاء آن قدر جــرم و در 
نتیجه جاذبه دارنــد که هیچ چیز نمی تواند 

از آنها خارج شــود؛ حتی نور! سیاه چاله ها 
فقط بزرگ نیستند، بلکه چگال نیز هستند. 
سیاه چاله ای را به اندازه شهر نیویورک فرض 
کنید؛ این ســیاه چاله جــرم و جاذبه ای به 

اندازه خورشــید دارد. در مرکز سیاه چاله ها 
ناحیه ای گیج کننده برای فیزیک دان ها به 
نام تکینگی وجــود دارد کــه در آن قوانین 
فیزیکی دیگر صدق نمی کند. شکی نیست 

که ماهیت این اجرام عجیب و غریب  است!

برنده ها و پژوهش هایشان
دوید هویلند که ریاست نوبل فیزیک امسال 
را بر عهده داشــت، در خصــوص این جایزه 
بیان کرده اســت: »سالیان ســال است که 
فیزیک دان هــا اصل موضوع ســیاه چاله ها 
را بــه چالــش کشــیده اند.« او همچنیــن 
اشــاره کرده که نوبل امســال کشف یکی از 
هیجان انگیزترین اجرام در جهان را تجلیل 
می کنــد. »پنروز« اســتراتژی هایی اختراع 
کرد تا از عهده پیچیدگی های سیاه چاله ها 
برآید. تحقیقات او نشان داد که سیاه چاله ها 
فقط ایده های ریاضی که در تئوری اینشتین 
پیشنهاد شــده بود، نیســتند. ریاضیات او 
نشــان داد آنها می توانند در شرایطی خاص 
در کیهان واقعا وجود داشته باشند. در سال 
 physical ۱۹۶۵ میــالدی او مقالــه ای در
review letters منتشــر کــرد. او در ایــن 
مقاله شــرح داد چگونه جرم فرو می پاشد تا 
ســیاه  چاله ها تشکیل شــوند و همچنین به 
وجود تکینگی در مرکزشان اشاره کرد. برخی 
از این ایده های پنروز زمانی به ذهن او خطور 
می کــرد که در او حال پیــاده روی در جنگل 
بود! پنــروز بیان می کند: »هنگامی که قدم 

می زدم به این ســواالت نیز فکر می کردم... 
فکر می کردم چطــور خواهد بود اگر در این 
وضعیت باشــیم؛ درحالی که این همه جرم 
اطراف ما در حال فروپاشــی اســت و بعد از 
آن چه پیش خواهــد آمد؟« »گز« و »گنزل« 
کارشان را در دهه ۹۰ میالدی شروع کردند. 
هر کدام تیم هایی را هدایت می کردند که از 
تلسکوپ ها برای نمایان کردن مرکز راه شیری 
اســتفاده می کــرد. آنها مســیرهای دوران 
ســتارگان را که دور مرکز کهکشان به سرعت 
می چرخیدند، اندازه گیــری می کردند. آن 
ستاره ها آنقدر ســریع حرکت می کردند که 
هر دو تیم دریافتند یک جرم بســیار بزرگ و 
چگال مانند ســیاه چاله باید در آنجا حضور 
داشــته باشد تا خط ســیر این ســتاره ها را 
توجیه کنــد. این پژوهش کــه دهه ها و تا به 
امروز طول کشــیده، مهر تأییــدی بر وجود 
ســیاه چاله ها زده اســت. آنها همچنین به 
اثبات پیش بینی های نسبیت عام اینشتین 
کمک کردند. ســیاه چاله مرکزی کهکشان 
راه شــیری Sagittarius A نام دارد و این راز 
تاریک جرمی ۴ میلیون برابر خورشــید را در 
خود جمع کرده اســت. دانشمندان اکنون 
بر ایــن باورند که در مرکز هر کهکشــان یک 

سیاه چاله جا خوش کرده است.

جایزه نوبل فیزیک ۲۰۲۰ برای کاوشگران سیاهچاله ها 

نوبل فیزیک به تاریک ترین راز جهان رسید

نوبل شیمی به زیست شناس ها رسید 

نوبلی برای قیچی اصالح

جایزه نوبل امسال به سه اخترفیزیک دان برای کاری که واقعا از این کره خاکی فراتر بود، رسید. راجر پنروز، ریاضی دانی در دانشگاه آکسفورد، نیمی 
از جایزه 1.1 میلیون دالری را برای اثبات پیوندی میان تئوری نسبیت عام اینشتین و وجود سیاه چاله ها گرفت. او برقراری این تئوری را هم ارز وجود 
سیاه چاله ها دانسته بود. نیم دیگر جایزه هم به راینهارد گنزل و آندرا گز برای دهه ها پژوهش  خستگی ناپذیر و جمع آوری مدارک درباره این هیوالهای 
ســیاه در مرکز کهکشــان خودمان رسید. ناگفته نماند که گز چهارمین زن برنده نوبل فیزیک اســت. ماری کوری در سال 1۹۰۳، ماریا گوپرت مایر در سال 1۹6۳ و دانا 

استریکلند در سال 2۰18، سه زن دیگر برنده جایزه نوبل فیزیک بودند.

هفتم اکتبر امســال، »امانوئل شــارپنتیه« فرانسوی و 
»جنیفــر آ. دودنا« آمریکایی با کشــف یکی از تیزترین 
ابزارهــای ویرایش ژن به جمــع ۵ زن برنده جایزه نوبل 
CRISPR/( »۹شیمی در تاریخ پیوستند. کشف قیچی ژنتیکی »کریسپر/کس

 DNA حاصل تحقیقات این دو دانشــمند اســت که امکان تغییر در )Cas۹
حیوانات، گیاهان و میکروارگانیسم ها را با دقت بسیار باال فراهم می کند.

سد دفاعی باکتری مقابل ویروس
امانوئل شارپنتیه، مدیر واحد علوم عوامل بیماری زا در موسسه »مکس پالنک« 
 Streptococcus( در برلین آلمان، بر روی باکتری اســترپتوکوکوس پیــوژن
pyogenes( و سیستم دفاعی آن در برابر ویروس ها  مطالعاتی انجام داد. یکی 
از خطراتی که باکتری ها را تهدید می کند، ویروس ها هستند. ویروس ها طی 
حمله به باکتری ها، خود را درون ســلول باکتری تکثیر می دهند و در نهایت 
آن را از بین می برند. ســپس، ویروس های جدید از سیتوپالسم سلول خارج 
می شوند تا به باکتری های بیشــتری حمله و آنها را نابود کنند. شارپنتیه در 
ســاختار باکتری استرپتوکوکوس پیوژن، مولکول tracrRNA را کشف کرد. 
او مشاهده کرد که این مولکول جزئی از کریسپر است که به عنوان بخشی از 
سیستم ایمنی باکتری عمل می کند و می تواند با شکستن DNA ویروس ها، 
آنها را نابود کند. شــارپنتیه کشف خود را در ســال ۲۰۱۱ به چاپ رساند. در 
همان سال، شارپنتیه همکاری خود را با جنیفر دودنا، استاد دانشگاه کالیفرنیا 
برکلی در ایاالت متحده و محقق موسسه »HHMINEWS« که بیوشیمیستی 
حاذق در زمینه مولکول های RNA است، آغاز کرد. آن دو موفق شدند که این 
قیچی ژنتیکی باکتریایی را در آزمایشگاه تولید و با کاهش اجزای این قیچی 
مولکولی، اســتفاده از آن را ساده تر کنند. کریســپر/کس۹ به طور طبیعی 
می تواند DNA را از ویروس تشــخیص دهد. در پژوهشــی دیگر، شارپنتیه و 

دودنا، این قیچــی ژنتیکی را بازطراحی کردند تا با کمک آن بتوان به صورت 
کنترل شده، هر مولکول DNA را از محل از پیش تعیین شده برش زد.

قیچی مولکولی کریسپر/کس۹
مولکول کریســپر/کس۹ از دو بخش تشکیل شــده است: بخش اول یک 
راهنمای ژنتیکی اســت که شامل یک RNA اســت. رشته RNA راهنما، 
آنزیــم را در نقطه خاصی از DNA قرار می دهد. برای هدفمندســازی این 
 RNA الزم است که دانشمندان ،DNA مولکول جهت برش بخش خاصی از
راهنما را با اطالعات مناســب برنامه نویسی کنند. بخش دوم، آنزیم کس۹ 
است که می تواند DNA را برش دهد و پس از خروج ژنوم مورد نظر، دو رشته 
 RNA باقی مانده را به هم متصل کند. پس از برقراری برهم کنش میان رشته
و یک رشــته از DNA در محل مورد نظر، آنزیم فرآیند برش را پیش می برد. 

این یعنی پس از برش DNA می توان کدهای حیات را بازنویسی کرد.

بیم و امیدهای یک کشف
پس از کشف قیچی های ژنتیکی کریسپر/کس۹ در سال ۲۰۱۲، استفاده از 
آنها گسترش یافت و بشر با دوره جدیدی از دنیای زنده روبه رو شد. این ابزار 
عالوه برتوانایی بی نظیر در عملکرد، بســیار مقرون به صرفه است و سرعت 
عمل باالیی دارد و تاکنون کمک شایانی به اکتشافات جدید در مراحل اولیه 
تحقیقات کرده است. گیاه شناسان موفق به پرورش گیاهانی مقاوم در برابر 
قارچ ها، آفات و خشک سالی شده اند. در حوزه پزشکی، آزمایش های بالینی 
روش های جدید درمان ســرطان در حال انجام است و امید است تا درمان 
بیماری های وراثتی به وقوع بپیوندد. در پی موفقیت های به دســت آمده از 
کاربرد این ابزار اصالح ژن، در سال ۲۰۱۸ یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه 
واشــنگتن به رهبــری »جوزف موگوس« آنزیمی به نــام DddA را در نوعی 

 DNA باکتری کشــف کردند که بدون نیاز به کریسپر/کس۹ می تواند روی
دو رشــته ای عمل کند. اگرچه این روش تا اســتفاده بالینی فاصله دارد اما 
امید است که بتوان از آن برای درمان بیماری های ژنتیکی که کریسپر قادر 

به درمان آنها نیست، استفاده کرد.
با وجود پیشرفت های صورت گرفته در حوزه اصالح ژن، استفاده از کریسپر 
نگرانی هایی را در خصوص اصالح ژنتیک انسانی به وجود آورده است. تولد 
یک جفت نوزاد مهندسی ژنتیک شده با فناوری کریسپر در چین که با هدف 
ایمن کردن آنها نســبت به ویروس ایدز صورت گرفته است، از سوی جامعه 
جهانی، عملی غیر اخالقی تلقی شــده و نگرانی هایی در پی داشته است. 
برخی از دانشــمندان معتقدند با توجه بــه اینکه تأثیر دقیق این فناوری بر 
انســان هنوز در هاله ای از ابهام است، این کار فعال نباید روی هیچ انسانی 
انجام گیرد. بدون شــک، کریسپر یک تکنولوژی ست که تحول عظیمی در 
توســعه محصوالت مورد نیاز انســان به وجود می آورد. حال باید دید که در 

آینده چگونه بر نوع بشر تأثیر خواهد گذاشت؟
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من در یکی از شــهرهای ماساچوست بزرگ 
شــدم کــه ۹۷.۵ درصــد جمعیــت آنجا را 
سفیدپوستان تشــکیل می دهد. همه این 
افراد محافظه کار هســتند: در هر انتخابات 
ریاست جمهوری یا ســنا رأی به کاندیدای 
جمهوری خــواه داده اند. صدای آنهایی که 
در وب ســایت ها مدارا را ترویج می کنند، از 
ســوی دیگرانی که مدعی اند »زندگی همه 

مهم است« خاموش می شود.

تغییر در دانشگاه
به محــض ورود به دانشــگاه من علیه طرح 
بهداشت همگانی شروع به بحث کردم )چون 
نظام ســرمایه داری خوب اســت، این طور 
نیست؟!(. باور داشتم که »کوررنگی« راه حل 
نژادپرستی است )اگر می خواهید تبعیض 
را حــذف کنید، چــرا تبعیض قــرار دادن را 
متوقف نمی کنید؟(. من از طرفداران اخراج 
مهاجــران غیرقانونی بودم )چــون قانون، 
قانون اســت و آیــا نبایــد از قوانین حمایت 
کرد؟(. ایــن گزاره ها برای شــخصی مانند 
من توجیه پذیر بود: خاص و ممتاز، صریح، 
سفیدپوست، جدا از انســان های واقعی با 

تجربیات واقعی.
طــی ســال های اول و دوم تحصیلــم در 
دانشــگاه باورهــای سیاســی ام از طریــق 
گفت وگو با افراد مختلفی که تجربیاتی بسیار 
متفاوت از زندگی داشتند دگرگون شد. نظام 
ســرمایه داری آمریکایی بــه نفع عده کمی 
اســت، در حالی که عده زیــادی را قربانی 
می کند. کوررنگی به راحتی وضعیت موجود 
نژادپرســتانه را حفظ می کند؛ لذا اقدامات 
ضدنژادپرستی ضرورت تغییر دارند. امروزه 
بســیاری از قوانین به طور فعــال علیه افراد 
حاشــیه جامعه تبعیــض قائل می شــوند. 

حقوق این افراد هم جزء حقوق بشر است؛ 
مهاجران غیر قانونی، مجرم نیســتند، بلکه 
قربانیــان یک سیســتم شکســت خورده و 

شرایط وحشتناک اند.

با حسن نیت، آرامش و ذهن باز 
گفت وگو کنید

من از همه کســانی که نظرات مرا به چالش 
می کشند بسیار سپاسگزارم و از همان زمان 
تالش کردم تــا همین کار را بــرای دیگران 
انجــام دهم. بــا تعامل جدی با دوســتان، 
دانشجویان و اعضای انجمن هایی که با آنها 
همکاری دارم، متوجه شــدم که تغییر واقعا 
می تواند اتفاق بیفتد. من توانستم موفقیت 
را با استفاده از چارچوب های زیر کسب کنم؛ 
از موفقیت در کمک به افراد مشــکوک برای 
درک بهتر داده های کووید-۱۹ مرکز کنترل 
و پیشگیری از بیماری گرفته تا از بین بردن 

اعتقادات نژادپرستانه:
1. با حســن نیت پیش بروید تا زمانی که 
خالف آن ثابت شــود. به یاد داشته باشید 
افــرادی که ما آنهــا را شــرور می نامیم، چه 

به صورت غیر واقعــی چه در زندگی واقعی، 
اغلب خود را قهرمان می دانند. اگر با کسی 
صحبت کنــم کــه دیدگاهی نژادپرســتانه 
ابــراز کند، ســپس او را نژادپرســت خطاب 
کنم و دور شــوم تصمیــم او تغییر نمی کند. 
حداقلش این است که این کار آنها را به عنوان 
قهرمان جسورتر می کند و در مواضع بعدی 
سرسخت ترشــان می کند. فردی که چنین 
دیدگاهی را ابراز می کند ممکن اســت یک 
نژادپرست سخت گیر باشد، اما ممکن است 
در این زمینه نادان باشد یا اطالعات نادرست 
داشته باشــد. هیچ کدام از این دو حالت را 
به صورت پیش فــرض در نظر نگیرید، بلکه 
تالش کنید علت این دیدگاه شان را دریابید.
2. تحقیق کنید. با مطلع شدن، می توانید 
دیگران را به مقاالت یا داده های مفید هدایت 
کنید که به آنها کمک می کند موقعیت شما را 
بهتر درک کنند. به ویژه در دنیای رسانه های 
اجتماعی، وب سایت هایی هستند که واقعیت 
را نمایان می کنند و دوست شما هستند، در 
عین حــال اطالعات غلط در ایــن فضا زیاد 
اســت. ارزیابی چگونگی پاســخ دیگران به 

داده هایی که شما به آنها ارائه می دهید یک 
روش عالی است برای اینکه ببینید آیا طرف 

مقابل شما حسن نیت دارد یا خیر.
۳. آرامش خود را حفظ کنید؛ به خصوص 
هنگامی کــه به صورت الکترونیکی در حال 
بحث در مورد مســائل حســاس هســتید، 
وسوســه انگیز اســت که همه چیز را خراب 
کنید. اگر احســاس عصبانیــت می کنید، 
سریعا پاسخ ندهید. در مورد پاسخ خود فکر 
کنید و برای رفع نکات واقعی مطرح شده از 

سوی شخص مقابل تالش کنید.
4. ســوال کنیــد. یکــی از بهتریــن راه ها 
بــرای تغییر عقیده این اســت کــه بفهمید 
فرد مقابل اســیر پیش فرض های نادرست، 
داده های ناقص یا تعصبات شخصی است. 
از آنها بپرسید که چرا آنها به کاری که انجام 
می دهند اعتقاد دارند، چه داده هایی برای 
توجیه آن دارند یا اینکه چه نوع شــواهدی 
بــرای تغییــر موقعیــت آنها کافی اســت. 
پرسیدن ســوال نشان از حســن نیت شما 
اســت، چه هنگامی که در تالش برای درک 
بهتر موقعیت شــخص مقابل هستید و چه 
هنگامی که متوجه می شــوید در واقع شما 
کســی هســتید که در حال اشــتباه است. 
اگر »طرف مقابل« شــما مودبانــه در مورد 
اعتقادات شما کنجکاوی می کند، برچسب 

زدن به او به عنوان آدم بد دشوار می شود.
5. با ذهــن باز و خودآگاه باشــید. وقتی 
دو نفر در مورد چیــزی اختالف نظر دارند، 
اگر حول یک مسأله معنایی نباشد، معموال 
یکی از آنها اشــتباه می کنــد. گاهی اوقات 
این فرد، شما هســتید. به آن اذعان کنید و 

از آن بیاموزید.
6. رشد کنید و بهتر شوید. بعضی اوقات، 
حتی اگر حق با شــما باشــد، ممکن است 

متوجه شــوید که اســتدالل یا مدرکی که به 
کار می بردید اشــتباه اســت. بــر آن اصرار 
نکنید و از طرف مقابل خود برای اشــاره به 
آن اشتباه تشکر کرده و ادامه دهید. توانایی 
تغییــر نظر با توجه بــه اطالعات جدید یک 
نقطه قوت اســت، هرچنــد اغلب به عنوان 

یک نقطه ضعف به تصویر کشیده می شود.

گفت وگو همیشه می تواند مفید باشد
ممکن اســت شــما گفت وگــو را ناامیدانه، 
بی تأثیر و عصبانی ترک کنید. اگرچه ممکن 
اســت خود بحث برای تغییــر عقیده کافی 
نباشــد اما انعــکاس گفته های شــما باقی 
می مانــد. اگر طرف مقابل شــما با حســن 
نیت برخورد کند، اگرچه شــاید تمایلی به 
اعتراف به اشــتباه یا نادانی خود نداشــته 
باشــد اما ممکن است تحقیقات خصوصی 
بیشــتری انجام دهد. حتی ممکن اســت 
با گذشــت زمان، نقص های خود را اصالح 
کند، زیرا شما اولین بذر خودآزمایی را برای 

او کاشته اید.
من هر روز ســعی می کنم یک کالس امن و 
پذیرنده نظرات ایجاد کنــم، تفکر انتقادی 
را آمــوزش دهــم و آنها را تشــویق کنم که از 
اشــتباهات درس بگیرنــد )همان طــور که 
خودم این کار را انجام می دهم(. هرکسی را 
که این متن را می خواند نیز تشویق می کنم 
در حوزه های شــخصی خود همیــن کار را 
انجام دهد. تنوع و تفاوت ها را جســت وجو 
کنید، زمینه ای ایجاد کنیــد تا از اطرافیان 
خــود فــرا بگیریــد، اعتقــادات و تعصبات 
بررسی نشــده خــود را زیــر ســوال ببرید و 
باورهای جاهالنه خود را اصالح کنید. با هم 

می توانیم دنیای بهتری ایجاد کنیم.
)thetech.com برگرفته از( 

پیش فرض ها و باورهایتان را به چالش بکشید 

گفت وگو با گارد باز
دانشــگاه MIT: کســب شــجاعت برای مقابله با نادانی می تواند اثرات بزرگی به ارمغان آورد؛ امری که قطعا برای من رخ داد. من در حالی قدم 
به دانشــگاه گذاشــتم که یک محافظه کار سفت وســخت بودم. گفت وگو از پس گفت وگو باعث شــد از مردمی بیاموزم که زندگی را از مسیرهای 
کامــال متفــاوت از من تجربه کرده بودند، و اینجا بود که نظام باورهای سیاســی من به لرزه افتاد. همان زمانی که تحصیل در MIT آینده شــغلی 
مرا تغییر داد، دانشــجویان مختلف و با اســتعداد هم رده من مســیر زندگی ام را تغییر دادند. آنها اثبات کردند که قلب ها و ذهن ها می توانند به وســیله کسانی که با 

آنها مخالفید تغییر یابند.

 ترجمه: 
 حسین 
رجبی

گزارش

چرا چین نه؟
هلند، دانشگاه دلفت: اعضای مجلس نمایندگان هلند 
نظرات شــدیداللحنی در مورد روسیه و چین دارند. هر 
دو کشور به نقض حقوق بشر و خاموش کردن مخالفان 
سیاسی متهم شده اند و همچنین خطر دخالت سیاسی 
و جاسوسی در خارج از کشور وجود دارد. اما این نظرات 
منجر به نتیجه گیری های کامال متفاوتی در مورد آموزش 
عالی و تحقیقات علمی شده است. مجلس نمایندگان 
هلند تمایل دارد دانشجویان و محققان روسی بیشتری 
به هلند بیایند. بر اساس پیشنهادهایی که در مجلس این 
کشور تصویب شد، بورسیه های تحصیلی بیشتری باید در 
دسترس دانشجویان روسی باشد و شرایط اخذ ویزا برای 
آنها آسان تر. طبق آخرین آمار )۱ اکتبر ۲۰۲۰( دانشگاه 
دلفت دارای ۸۰۱ دانشــجوی چینی و ۲۱ دانشــجوی 
روسی است. دانشــجویان روسی در مهندسی هوافضا 
و مهندســی برق، ریاضیات و علــوم کامپیوتر تحصیل 
می کنند. دانشــجویان چینی در هر هشــت دانشکده 
هســتند، به ویژه در دانشکده مهندســی برق ریاضی و 

کامپیوتر، مهندسی عمران و علوم زمین و معماری.
اما چرا روس ها در سرزمین الله ها ارجح هستند؟

پوتین
اســاس این تفکر به این شــکل است: ما ممکن است با 
والدیمیر پوتین و دولت او مشــکل داشــته باشیم اما با 
خود مردم روســیه این گونه نیســتیم. ما باید از روس ها 
استقبال کنیم و ارزش زندگی در یک جامعه آزاد را به آنها 
نشان دهیم. اما نمایندگان مجلس در مورد چین موضع 
دیگری دارند. ترس از این اســت که دانشجویان چینی 
برای کسب دانش ارزشمند و حساس به اینجا می آیند. 
همچنین چین می خواهد تأثیر سیاســی بیشــتری در 
خارج از کشور داشته باشــد و از دانشجویان خود برای 
دســتیابی به این هدف اســتفاده می کند. این موضوع 

می تواند آزادی آکادمیک را به خطر بیندازد.

پیوندهای تاریخی
هنگامــی کــه دانشــجویان و محققان روســی به هلند 
می آیند، خطر جاسوسی و تالش برای دخالت سیاسی 
نیز وجود دارد. از این نظر تفاوت کمی بین دانشجویان 
روسی و چینی وجود دارد. اما دالیل خوبی وجود دارد که 
باعث می شود تعداد بیشتری روس به اینجا بیایند. پوتین 

در تالش اســت بین مردم روســیه با غرب فاصله ایجاد 
کنــد. اما یک روس با تحصیالت نســبتا خوب می تواند 
به آزادی و برابری بیشتر برسد. و همچنین چندین دهه 
ارتباط بین هنرمندان و دانشمندان روسی و غربی وجود 
دارد و تأسف آور است که نتوان این پیوندها را حفظ کرد.

هواوی
شاید عامل اصلی در نگرش نمایندگان پارلمان هلند این 
باشد که چین یک ابرقدرت جدید در حال ظهور است، 
از جملــه در زمینه های دانش و نوآوری. گفته می شــود 
این کشــور به دنبال دســتیابی به داده های اقتصادی 
و تجــاری و ایده های نوآورانه اســت کــه می تواند به آن 
کمک کند تا دانش اقتصادی رو به  رشــد خود را تقویت 
کند. به همین دلیل مشارکت بین دانشگاه ها و کالج های 
هلند و غول های فناوری چینی مانند هواوی با مقاومت 
سیاسی شدیدی روبه رو شده است. نمایندگان مجلس 
در این مورد بســیار مردد هســتند. اما روسیه این گونه 
نیست. مسلما مشکالتی با هکرهای روسی وجود دارد 
 MH۱۷ و همچنین اطالعات نادرستی که در مورد پرواز

)هواپیمایی که در ســال ۲۰۱۴ بر فراز اوکراین سرنگون 
شــد( داده شــد، اما هیچ روسی معادل شــرکتی مانند 
هوآوی که سعی در همکاری با دانشگاه های هلند دارد، 

پیدا نمی شود.

وزن آمار و ارقام
شــاید اعداد درگیــر نیز نقش داشــته باشــند. قبل از 
همه گیری ویروس کرونا، حدود هزار دانشجوی روسی 
در هلنــد وجود داشــت، در حالــی که این عــدد برای 
دانشجوهای چینی در حدود ۴۵۰۰ بود. آموزش عالی 
هلند چین را به عنوان یک بازار روبه رشــد دیده اســت. 
دانشــگاه گرونینگن حتی می خواســت یــک پردیس 
دانشــگاهی در چین راه اندازی کند. سرانجام به دلیل 
مسائل مربوط به آزادی آکادمیک در آن کشور و مقاومت 
سیاسی ناشی از آن، این طرح هیچ حاصلی نداشت. اما 
این احتمال نیز وجود دارد که تفاوت بین دانشــجویان 
روسی و چینی کمتر از آنچه که به نظر می رسد باشد، زیرا 
علی رغم تمام شعارها، مجلس نمایندگان هلند برنامه ای 
برای جلوگیری از آمدن دانشجویان چینی به هلند ندارد.

مرغ همسایه
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فضای دغدغه ذهنی آمریکایی ها در انتخابات 
پیش رو چیســت؟ این ســوال را از این جهت 
می پرســم که برای ما در سال ۹2، حل مسأله 
هســته ای بود یا در انتخابات بعدی، احتماال 
ارتباط بــا آمریکا اهمیت خواهد داشــت. در 
چنین شرایطی، مسائل اقتصادی یا سیاست 
خارجی مهم ترین دغدغه اســت یا با توجه به 
کرونا، ارائه خدمات عمومی دولت فدرال در 

حوزه بهداشت؟
این یک بحــث تاریخی دارد که بــه جنگ های آمریکا 
با اســپانیا، جنگ جهانــی اول و دوم و جنگ ســرد با 
شــوروی برمی گردد. بعد از فروپاشی شوروی، آمریکا 
قــدرت مطلق جهانی شــد. در اوایل انقــالب آمریکا، 
بحث سیاست خارجی مهم بود، یعنی خیلی از کسانی 
کــه رئیس جمهور می شــدند، قبــل از آن وزیر خارجه 
بودند؛ کســانی که هم رابطه خوب و هم تجارت خوب 
با دنیا داشــته باشــند ولی شــما از دید یک ابرقدرت 
که نــگاه می کنید، وقتی اتفاقات دنیا روی شــما تأثیر 
خاصی نمی گذارد، برای مردم شما هم چه چیزی مهم 
می شود؟ همه جای دنیا اقتصاد مهم خواهد بود. بحث 
آموزش و درمــان هم خیلی مهم اســت، یعنی همین 
بحث بیمه خدمــات درمانی و بحث های بهداشــتی، 
تحصیالت دانشگاهی یا تحصیالت مدرسه. در آمریکا 
بحث روابط خارجی خیلی اهمیت ندارد اما چیزی که 
مهم است، موضوعی ســت که به عنوان امنیت  ملی از 
ســوی رســانه ها یا رئیس جمهور مطرح می شود. مثال 
در انتخابات قبلی مطرح شــد که روســیه در انتخابات 
دخالت می کند و بحث داغی شــکل گرفت. مهم ترین 
بحث هم تروریسم است که بعد از حوادت ۱۱ سپتامبر 
همیشــه مطرح اســت. بحث ایران برای مــردم آمریکا 
بحث مهمی نیســت ولی البی های کشورهای منطقه 
موضوع ایران را به قســمت باالی امنیــت ملی آمریکا 
می فرستد. از این جهت، بعد از ترور سردار سلیمانی، 
واکنش کشور ما که مانع از طرح موضوع ایران در زمره 
مهم ترین مسائل امنیت ملی در آمریکا شد، خوب بود. 
بحث های فرهنگی مثل ازدواج هم جنس گرایان که در 
دوران اوبامــا پیش رفت، خیلی اهمیــت ندارد. اوباما 
همه ایالت ها را مجبور کرد به سمت رسمی شدن ازدواج 
هم جنس گرایان برونــد و موضوع را به دیوان عالی برد 
که در آنجا توانست رأی اکثریت را کسب کند و با فرمان 

اجرایی رئیس جمهوری کار را پیش ببرد.
در ســایت های پیش بینی انتخابــات آمریکا 
که نــگاه می کنیم، بایــدن و ترامپ فاصله ای 
آنچنانی در آرای الکترال ندارند. به نظر شــما 

بایدن برنده خواهد شد؟
برای اینکه ببینیم چه کســی برنده انتخابات می شود، 
باید به سیستم انتخابات آمریکا اشاره کنیم که الکترال 
اســت و آرای هر نامزد در هر ایالت جداگانه محاســبه 

می شود و کارت های الکترال را تعیین می کند.
معموال نوار شــرقی و غربی در بین ایالت های آمریکا به 
دموکرات ها رأی می دهند، ایالت های وســط و جنوب 
بیشــتر به جمهوی خواهــان. حدود ۱۰ تــا ۱۲ ایالت 
هستند که به اینها swing state می گویند. اینها در ۱۰ 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری یکسان رفتار نکرده اند 
و در هــر انتخابات متفاوت با انتخابــات قبل و بعد رأی 
داده اند. امسال در  ۵ ایالت رقابت خیلی نزدیک است. 
۴ ســال پیش با اینکه کلینتون نزدیــک ۴ میلیون رأی 
بیشتر آورده بود اما حدود ۸۰ الکترال کالج کمتر داشت. 
ترامپ تمام سیاســتش این اســت که پایه رأیش در این 
ایاالت را حفظ کند؛ مثال جلوی تظاهرات رفت و انجیل 

به دست گرفت تا به مسیحی های این ایاالت بگوید من 
پشتیبان شما هستم. دموکرات ها هدف شان برگرداندن 
این ایاالت اســت و امید دارند تا خیلی از مســتقل ها و 
جوانانی که به هیالری به عنوان نماد فساد سیستم رأی 
ندادند، مشــارکت کنند و به بایدن رأی دهند. این طور 
وانمــود می کنند که ترامپ یک هیوالســت و حتی اگر 
بایدن مشکل دارد و قبولش ندارید، بین بد و بدتر، بد را 

انتخاب کنید تا ترامپ دوباره سر کار نیاید.
نظر شما چیست؟ بایدن چقدر شانس دارد؟ 
اگر قرار باشــد برگه شــرط بندی بخرید روی 

کدام شان شرط می بندید؟
به ما اینجا یاد می دهند و تأکید می کنند که پیش بینی 
نکنید، چون خیلی مســائل تأثیرگــذار روی انتخابات 
زیاد اســت. به نظر من و طبق نظرسنجی های اخیر که 
دیدم بایدن شــانس ندارد، چون فلوریــدا خیلی بعید 
اســت که رأیش را برگرداند. )ایــن پیش بینی مربوط به 

اوایل تیرماه است(
چند وقت پیــش ظریف در گفت وگویی گفته 
بود کــه ترامپ با احتمــال 5۰درصد و باالتر، 
رئیس جمهور می ماند و ما باید فکری بکنیم. 
احتمــاال در نگاه ایران هم این مســأله وجود 
داشــته که شــاید بتواند مذاکرات جدید را با 
تعویــق چندماه و در دوران بایدن برگزار کند. 
به نظر شما با توجه به شرایط اقتصادی موجود 
در ایران، چه می شود؟ ایران مذاکره می کند؟ 

با ترامپ یا بایدن احتمالی؟
من اول از همه بگویم  که ۷ ســال است خارج از ایرانم. 
اگر من در مورد مســائل ایران نظــر ندهم، خیلی بهتر 

است، چون در ایران نبوده ام.
ولی تز دکترای شما درباره ایران و آمریکاست 

دیگر.
آره! همیشه ایران دغدغه ام بوده و پیگیری می کنم ولی 
ممکن است کســی بگوید این آقا آنجا نشسته و درباره 
مســائل ایران حرف می زند. اوال به نظرم رئیس جمهور 

یا وزیر خارجه و دیگر مســئوالن ایران نباید این حرف را 
بزنند. ممکن است شــما تحلیلی داشته باشید، پشت 
میز با هم حرف بزنید ولی شــما هیچ وقت این حرف را 
نباید علنی بگویید، مخصوصا وقتی شما با کسی مقابله 
جــدی مثل ایران و آمریکا دارید. شــاید در دانشــکده 
علوم سیاســی یا دانشکده روابط بین الملل وزارت امور 
خارجه این حرف گفته شــود، مشــکلی نداشته باشد 
امــا وزیر وقتی این حرف را می زند، وجهه خوبی ندارد. 
وزرای اروپایــی به خاطر روابط آمریــکا و اتحادیه اروپا و 
مسائل دیگر شاید از ما بیشتر مشتاق بایدن باشند، ولی 
هیچ کس علنــی نمی گوید که این نامزد رأی می آورد یا 
نه. اینکه با همین تحلیل که فالنی رأی بیاورد، من بروم 
بهمان کار را بکنم، اصال منطقی نیســت. االن هرگونه 
مذاکره رســمی در هر سطحی با  ترامپ و دولت او عمال 
یــک هدیه به اوســت که رأی بیاورد. تنهــا زمینه ای که 
ترامپ چیزی برای شــوآف در آن نــدارد، پرونده ایران 
اســت، یعنی بــه قول هایــش در زمینه تحریــم ایران و 
ضربه زدن به ایران عمل کرده اما هنوز نتوانسته به توافق 
بهتر از اوباما برسد. ممکن است مذاکرات محرمانه بین 
ایران و آمریکا وجود داشته باشد، اما به نظر من مذاکرات 

نباید در این ماه ها علنی شود.
اگــر تحلیل مان این باشــد که ترامــپ برنده 
می شود، آیا االن فرصت بهتری برای مذاکره 
نیست نســبت به چندماه بعد که وارد چهار 

سال دوم می شود؟
اوال این تحلیل  چقدر منطبق بر واقعیت است؟ نظر من 
این اســت که بر اســاس تحلیل خالی نباید جلو رفت. 
همچنین شــما حتی اگــر ده درصد هم شــانس برای 
بایدن قائل باشــید، نباید آن را بسوزانید. از سوی دیگر 
رئیس جمهــور در دور دوم که انتخاب می شــود، نقش 
البی ها و پشــتیبان ها کم رنگ می شود. ما در ایران هم 
می بینیم روسای جمهوری که به سال ششم می رسند، 

پشتیبانان شان کم کم از آنها جدا می شوند.
البته بعید می دانم مثال کســی از اوباما عبور 

کــرده باشــد، حتی بعــد از کلینتــون ال گور 
معرفی شــد که معاون کلینتون بود. بوش به 
خاطر بحران اقتصــادی 2۰۰8 زیاد محبوب 
نبود ولی اوباما یا ریگان محبوبیت داشــتند. 
اینکــه در ایــران روســای جمهور شکســت 
می خورند، بیشتر دلیلش این است که هیچ 

پروژه  موفقی نداشتند.
از آنجا که کنگره هر دو ســال ترکیبش عوض می شود، 
رئیس جمهورها در زمینه سیاست داخلی و در دو سال 
آخر، دچار افت شدیدی در قدرت می شوند. در نتیجه 
رئیس جمهور برای جبران این خأل به سیاست خارجی 
روی می آورد، یا به ســمت مذاکره می رود یا به ســمت 
جنگ. آیا ترامپ فردی ســت که اصــال وارد یک جنگ 
تمام عیار شود؟ کاری به ترقه بازی و موشک زدن و اینها 
نداریم، بحث این اســت که وارد جنــگ تمام عیار مثل 
جنگ عراق یا جنگ افغانســتان شود. در همین کتاب 
بولتون کــه اخیرا چاپ شــده و در صحبت خیلی های 
دیگر این طور پیداســت که ترامپ برای انتخاب مجدد 

هر کاری می کند.
شــما یعنی فقــط اعتقاد به مذاکرات پشــت 

پرده دارید؟
نه، اتفاقا من می گویم ایــران و آمریکا حتما، دیر یا زود 

با هم دوباره مذاکره می کنند و در این شکی نیست.
در چه سطحی؟

پله پله اســت. در خود مذاکره شکی نیست ولی به قول 
آقای خاتمی در مصاحبه با CNN یک دیوار بی اعتمادی 
بین ایران و آمریکا شکل گرفته است، حاال این دیوار اگر 
قرار است خراب و دوباره ساخته شود، شما نمی توانید 
یــک دفعه بپریــد باالی آن و از آنجا شــروع کنید. آقای 
خامنه ای هــم حرف خیلی خوبی بعــد برجام زده بود 
کــه ما داریم آمریــکا را آزمایش می کنیــم، یعنی داریم 
می بینیم آمریکا در این زمینه چگونه عمل می کند. اگر 
در این قرارداد درست عمل کند، در موضوعات دیگر هم 
می توانیم صحبت کنیم. باالخره ایران هم نگرانی های 
امنیتی در منطقه دارد. هیچ کشــوری بیکار نیست که 
نیروهایش را به خارج از مرزهایش بفرستد. اگر مطمئن 
باشــد که امنیتش در منطقه حفظ می شود، این کارها 

را هم نمی کند.
واکنش سیاســت مداران مختلف به موضوع 
اعتراضات ضدنژادپرستی چطور بوده است؟
اعتراضــات ضدنژادپرســتی در دوران اوبامــا هم دوبار 
اتفاق افتاد. این ســوال وجــود دارد که آیا تبعیض های 
نژادی یک بحث سیستمی ســت یا موردی؟ بحث مهم 
در این اعتراضات بحث تکنولوژی ســت. همان طور که 
در ایــران می گویند »دوربین ما، ســالح ما«، در آمریکا 
هم با این موضوع مواجهیم. در دهه های گذشــته هم 
تبعیض های نژادی مثل اینکه پلیس پایش را روی گردن 
یک سیاه پوســت بگذارد و او را خفه کند، اتفاق افتاده 
ولی کسی نمی توانسته اثبات کند و با آن موج اعتراضی 
شــکل دهد. االن با وجــود تلفن همراه و شــبکه های 
مجازی، این مســائل به صورتی گســترش می یابد که 
یک باره جامعه متحول می شود. معموال سیاست مدارها 
تمایــل دارند جو جامعه را در این شــرایط آرام کنند اما 
ترامپ این طور نیست و این ایده را دارد که با قوه قهریه 
جلو برود. در حزب دموکرات هم بعضی واقعا دنبال حل 
مســأله تبعیض نژادی هستند و بعضی نه؛ مثال سندرز 
در دســته اول اســت و از دوران مارتین لوترکینگ فعال 
بوده. بایدن هم سیاست مدار کهنه کاری ست که خوب 
صحبــت می کند و مهم تــر آنکه می تواند در سیاســت 

آمریکا ائتالفی علیه ترامپ ایجاد کند.

گفت وگو با یوسف عزیزی درباره آمریکا در سال ۲۰۲۰ 

مذاکره بعد از ۳ نوامبر
سال 2۰2۰ برای آمریکا به معنای واقعی کلمه برهه حساس کنونی ست؛ انتخابات ریاست جمهوری، کرونا و اعتراضات ضدنژادپرستی کنار هم یعنی جنس 
جور شــود. 5 تیر در صفحه اینســتاگرام روزنامه میزبان یوســف عزیزی بودیم تا کمی درباره آمریکا صحبت کنیم؛ هم اعتراضات و هم انتخابات و هم روابط 
ایران و آمریکا. عزیزی فارغ التحصیل کارشناســی و کارشناســی ارشد مهندسی شیمی شریف است که بعدا از دانشگاه میشیگان مدرک کارشناسی ارشد 
سیاســت گذاری دولتی-عمومی گرفته و االن هم دانشجوی سال آخر دکترای سیاست گذاری عمومی-دولتی در دانشگاه ویرجینیاتک است. موضوع رساله دکترای 

عزیزی هم بررسی عوامل مؤثر بر رفتار و تصمیم گیری رئیس جمهور در سیاست خارجه آمریکا با بررسی موردی پرونده هسته ای ایران است.

گفت وگو

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  862

   1399 مـاه  مهر   23 چهارشنبه 

10

گفت وگو



باورش سخت است
واقعیت های زیادی در زندگی وجود دارد که 
دوســت نداریم یا حداقــل خیلی خوش مان 
نمی آید واقعا واقع شــده باشند ولی هستند 
و نهایــت کاری که می توانیم در مقابل شــان 
انجام دهیم، بی خیالی و بی محلی نسبت به 
آنهاست. در توییتر بعضی کاربران شریفی از 
سخت ترین واقعیتی گفتند که مجبور شدند 

قبولش کنند.

من ال یحضره الفقیه 

ســخت ترین واقعیتی که قبول کردید چی بوده؟ خودم 
این که آدمای باهوش تر از من یکی دو تا نیستن :(((

سینا طاهری⚘ 

موفقیت به تالش و کوشش بستگی نداره. درصد بسیار 
بزرگی ش شانس و احتماله

مدیرکل 

بعد از اینکه دیدم تو برنامه رنگین کمون یه پسره اسمش 
امیرمحمده و فهمیدم فقط اسم من امیرمحمد نیست 
دیگه چیزی بــرام غیرقابل بــاور نبود...خدایی خیلی 

لحظه تلخی بود 

کاتب دّکان می فروش 

همه یه روزی میرن.

نورگاه 

درسته که نابرده رنج گنج میّسر نمی شود ولی ببرده رنج 
هم لزومًا گنج میّسر نمی شود. به عبارت دیگه گاهی باید 
مثل یه دختر متین و موّقر بشینم سر جام و هیچ تالشی 

نکنم چون تالشه از اساس بی فایده است.

شریِف شکننده؟
دکتر ابوالحســنی، اســتاد دانشکده فیزیک 
از بچه های شــریف در توییتر خواست سوال 
یکی از داوطلبان کنکور سراسری از خودش را 
جواب دهند: آیا جو دانشگاه شریف طوری ست 
که باعث درهم شکسته شدن اعتمادبه نفس 
افراد تازه وارد به این دانشگاه می شود و فرد را 
سرخورده می کند تا کم کم در ناامیدی فرو رود؟ 

برخی پاسخ ها را در زیر مرور کرده ایم:

 Mohammad Reza Azimy

من فقط میدونم تو شریف وقتی بخوری زمین ، دستای 
خیلی کمی برای کمک به طرفت دراز میشه بلند شدن 
خیلی سخت میشه ، ولی باید دستتو بذاری رو زانوهات 

و توکل کنی ، شاید همه چی درست شد!

سید نارضی 

بــرای جامعه آمــاری قابل توجهــی از اطرافیان من بله 
علتش هم ناتوانی فرد، یا بسیار باال بودن دیگران نیست، 
بلکه این اســت که در شــریف بودن به او می فهماند که 
شریف هیچی نیســت، و متوجه خواهد شد که شریف 

برای او )و برای هیچ کس( کاری نمی کند.

مهدی کیانی 

بخــش خوبی از اعتماد به نفس خــودم را کامال مدیون 
شریف هستم. اتفاقا اعتماد آفرین است

مینا اصغرزاده 

به نظر من میتونه باعث افزایش اعتماد به نفس و رشــد 
شــخصیتی بشــه. به خود فرد بســتگی داره. ترم های 
اول که درسا سنگینه شاید باعث سرخوردگی بشه ولی 
طرف باید راهی پیــدا کنه و مدیریت کنه و از فرصت ها 

استفاده کنه

صدای ما بود
استاد محمدرضا شــجریان، چهره برجسته 
آوار و موسیقی ایران و صدای ماندگار حافظه 
جمعی ایرانیان روز پنج شنبه گذشته دار فانی 
را وداع گفت و شــنبه هم در تــوس به خاک 
ســپرده شــد. واکنش کاربران توییتر به این 
رخداد همراه با تحسین و احترام فراوان بود.

 Al iKiaKazemi

ولله داغیم نمی فهمیم. #شــجریان قله است. مثل یه 
صدای بلند که همیشه بوده و به بودنش عادت کردیم. 
از بلندی صدا دیگه نمی شنویم تا قطع بشه. فکر کنید 
صبح پاشــید کوهای شمال تهران دیگه نباشند. چقدر 

غریبه. نبودن قله آواز ایران همونقدر غریبه.

فرشاد 

اینکه بعد از فوت #شــجریان موســیقیدان فلسطینی 
و لبنانی تا سیاســتمدار افغان تسلیت میگن برای من 
دوتا پیام داره ۱-توانایی فرهنگ در نزدیک کردن آدمها 
۲-برای هنرمند بودن نباید زورکی خاص باشی. کارت 

رو خوب بکنی خاص خواهی شد.

 هوتن 

برتری هنری استاد شجریان مثل همه اساتید هنر ایرانی 
آنجاســت که اینها ِدین خودشون رو به هنر و ُحسن ادا 
میکنند. نه به مخاطب یا منافع شــخصی خودشــون. 
شجریان وقتی ســعدی میخوند انگار که هیچی براش 
مهم نبود جز این که این شعر شاهکار رو به نوا در بیاره. 

این وجه تمایز هنر ایرانیه.

 Iman Jami Moghaddam

کاش همه می پذیرفتیم که ایران ما، هم ایران شجریان است 
هم ایران ســلیمانی هم ایران ۸۰ میلیون ایرانی دیگر...

از هر دری سخنی

میراکل 

من + پتو + پائیز یا زمستون = خواب به مدت 
نامعلوم در هر ساعتی از شبانه روز.

 Aheldis

حاال پارســال می رفتیم دانشگاه هوا آلوده 
بودا. االن که نمی ریم همه ش دو نفره ست

َمّر 

من سر کالس:استاد میشه لطفا یکم آروم تر 
درس بدین؟ همچنین من وقتی فیلم ضبط 

۲x شده رو میبینم:خب بذارم روی

 Fatemeh _Ya

تک تک کالسارو به امید اینکه ضبط میکنم 
بعدا با دقت بیشــتری میبینم دارم از دست 

میدم.

آنچه شجریان ها بر سر جامعه می آورند 
در ســال ۲۰۰۷ مانوج و بابلی اشــتباهی وحشتناک مرتکب 
شــدند: آنها که اهل دو طایفه مختلــف در هند بودند، در دام 
عشقی آتشــین گرفتار شــدند. مانوج پس از ترک تحصیل به 
شاگردی در مغازه الکتریکی اشــتغال داشت. بابلی هم شاگرد مدرسه ای 
در آن ســوی جاده بود. ازدواج آنها مشــکل قانونی نداشت ولی سنت های 
خشک، هرگونه ازدواج بین طایفگی را امری قبیح برمی شمرد. آن دو تصمیم 
به فرار از خانه و ازدواج گرفتند اما به دلیل شکایت خانواده ها خود را به دادگاه 
معرفی کردند و مجبور شدند شــهادت دهند که کامال قانونی با هم ازدواج 
کرده اند. پس از جلســه دادرسی که متوجه شدند شماری از خویشاوندان 
تعقیب شان می کنند، با اسکورت دو پلیس سوار اتوبوس شده و راهی خانه 
شدند اما زمانی که به شــهر پیپلی رسیدند، مأمورین گفتند آنجا مرز حوزه 
استحفاظی آنهاســت و باید بروند. کمی بعد در یک ایستگاه عوارضی یک 
ماشین شاســی بلند نقره ای جلوی اتوبوس پیچید؛ مانوج و بابلی را به زور 
پایین کشــیدند و با خود بردند. مدتی بعد اجساد ورم کرده و پاره پاره آنها در 
حالی که پاهایشان به هم گره خورده بود، از کانال بالساماند بیرون کشیده 
شد. قصه به اینجا نیز محدود نشد و شواری محلی تصمیم به طرد خانواده 
مانوج گرفت؛ هیچ کس از اهالی روســتا اجــازه صحبت یا فروش چیزی به 

آنها را نداشت و...
این تنها شمای کوچکی از سیطره مناسبات خشک طایفگی در هند است 
که خیلی اوقات اهداف ملی را قربانی عالیق طایفگی می کند. حال سوال 
این اســت که در چنین جامعه ای، آن هم پیش از اســتقالل که شدت این 
تعصبات قبیله ای، بســیار بیشــتر بود و جامعه به شــدت واگرا و چندتکه، 
چطور می شد به اهداف مشترک جمعی مثل استقالل ملی فکر کرد؛ چه 
رســد به آنکه به چنین غایات بلندی نائل هم شــد؟ اینجاست که اهمیت 
سرمایه های نمادینی چون گاندی نمایان می  شود. سرمایه های نمادین، 
حلقه هــای اتصال یــک جامعه اند. در حقیقت آنان ســتون ها و لنگرهای 
جامعه انــد که اعضای اجتماع حول آنان مجتمع می شــوند و با محوریت 
آنان به همکاری، مشارکت و هم افزایی روی می آورند. این سرمایه ها، افراد 
را از بند تعصبات کور قبیله ای رهانیده و حول اهداف بلند انســانی متحد 
می گرداند؛ به آنان هویتی جمعی عطا کرده و حس تعلق به جامعه و کشور 

را در آنــان پررنگ می کنند. جامعه  فاقد ســرمایه های نمادین، جامعه ای 
ژله ای اســت که در حــوادث به راحتی به لغزش می افتــد و خطا می کند. 
در جامعه فاقــد ســرمایه های نمادین، امکان فریب کاری در سیاســت، 

خشــونت در جامعــه و تالطم در اقتصاد بــاال می رود. در 
حقیقت ســرمایه های نمادین امیــد می آفرینند و 

در بی ثباتی ها عامل اتحاد، ثبات و همبستگی 
می شوند. جامعه را از اتمیزه شدن، فردگرایی 

و واگرایــی به ســوی غایات مشــترک و خیر 
جمعی ســوق می دهند و وحــدت در عین 

کثرت را ممکن می سازند.
در انقــالب هنــد وقتــی قبایــل هنــدو با 
هــم درگیــر می شــدند و نزاعــات خونین 
در می گرفــت، گانــدی روزه می گرفــت و 

خانه نشــین می شد و اعالم می کرد که مردم 
هنــد هنوز آماده اســتقالل نیســتند. همین 

باعث می شد که روسای قبایل کنار هم نشسته 
و بــا هــم تفاهم کنند. یــا وقتی مردم دســت به 

خشونت زده و انگلیســی ها را می کشتند، گاندی 
روزه می گرفت و بالفاصله خشونت ها متوقف می  شد تا 

نهایتا استقالل هند در چنین جامعه واگرایی 
ممکن شد.

ســرمایه های  نیــز  ایــران  در 
نمادینــی چون شــجریان، 

قاســم ســلیمانی و... )با 
وجود لغزش هایی که از 

گاندی  حتی  هرکسی 
ممکن اســت سر زند( 
داده  مجــال  اگــر 
می شد همین نقش 
را ایفا می کردند. در 

جامعه ای که شکاف های مختلف اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی 
و... آن را تکه تکه و چندپاره نموده، هرگونه تنگ نظری، ایجاد محدودیت 
یا مصادره به مطلوب این ســرمایه ها از ســوی جناح های قدرت، نه فقط 
یک عمل زشت اخالقی، بلکه یک خیانت اجتماعی ست که می تواند 
ضرباتی سهمگین به همگرایی و وفاق جامعه بزند و آن را در 
تکانه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاســی، 
به شدت آسیب پذیر گرداند. نکته نگران کننده تر 
آنکه جامعه ما مدت هاســت که دیگر به چنین 
سرمایه های نمادینی آبستن نمی شود و گویا 

عقیم شده است.
در جامعــه ما مانوج هــا و بابلی هــای فراوانی 
هســتند کــه منفعت طلبی هــا و تعصبات کور 
جناحــی، آنها را بــه لحاظ اعتقادی، سیاســی 
و فرهنگی از هم گســیخته اســت. آیــا از این پس 
می تــوان امیــدوار بود کــه با سیاســت گذاری های 
اصالحی، این فرصت سوزی ها پایان یابد و اجازه داده 
شــود تا معدود ســرمایه های نمادین، رسالت تاریخی 
و اجتماعی شــان را در همگرایــی مانوج هــا و 
بابلی های اعتقادی، سیاسی 
و فرهنگی به درستی 

ایفا کنند؟

محمدتقی 
ضرغام افشار

آن سوی آجرهای قرمز
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هزار قلم



کبوتر با کبوتر فرق دارد
صفــر که می آیــد، یک پرده 
غم می نشــیند تــه دل آدم. 
از آنها که شــاید هــم ندانی 
بابــت چیســت؟ صدقه ای 
کنار می گذاری که سنگینی 

این ماه به خیر بگذرد. پاییز اما حکایت 
دیگــری دارد، یک جــور حس غربت، 

تعلیق و چیزهای دیگر.
چند ســالی بود غم و اندوه اول صفر و 
غربت پاییز و هــزاران چیز دیگر با یک 
ســفر رنگ می باخت. شــهرهای مان 
می گرفــت.  پاســپورت  تب وتــاب 
می شــدند،  برافروختــه  دل دادگان 
برافروخته و پرشور. بعد بال درمی آوردند 
و پر می کشیدند به آنجا که کعبه عشاق 
اســت و دنیایی دیگر. در واقع کشیده 
می شــدند از جانــب او که »می کشــد 
قالب را«. به آنجا که محاســبات عقل 
معاش انسان مدرن متصل به ابررایانه، 
از درک و تحلیلــش عاجز بود و متحیر. 
و  ســعی می کرد ســرش را به چیزهای 
دیگر گرم کند که نفهمــد آن چیزی را 
که فهمیدنــش بــرای او درد دارد؛ که 

فرار کند.
امســال اما حکایت چیــز دیگری بود. 
غــم  صفــر و غربــت اول پاییــز اضافه 
شــدند به حرمــان و فراق و نرســیدن. 
این »نرســیدن« شاید برای برخی یک 
کلمه باشــد. بــرای اهــل دل اما ذکر 
مصیبتی ســت مکشوف... شبیه »هله 

بزوار...« 
ســفر ما در صفر که رو به پایان می رود، 
تابع غربت و غم و اندوه مان هم به نقطه 
بیشــینه اش میل می کنــد.  بگذریم از 
این صحبت ها، ما که امســال رزق مان 
نبود راهی حرمی شــویم. ایــن روزها 
هم قوت غالب مان غبطه است، غبطه 
حتــی به حال کبوترها. آن قدر که یکی 
در سرمان با همان نوای ساده قدیمی 

بخواند: »قربون کبوترای حرمت...«
کبوترهــا هــم البته عالم خودشــان را 
دارند. در همان عالــم کبوترها، کبوتر 
با کبوتر فرق دارد. کبوتری که  پشــت 
بام یکی از صحن ها کنجی پیدا کرده، 
با جفت و فرزندانــش زندگی می کند، 
دســت نوازش زائران بر ســرش است 
و نــذر عاشــقان رزقــش، و زیر ســایه 
خانــه آقای خراســان زندگی می کند، 
خیلی توفیر دارد با کبوترهای مدینه، 
کبوترهای بقیــع... کبوترهای بقیع، 
سرشــان خلوت اســت، خیلــی زیاد 
خلوت. آن قدر که دل شــان می گیرد. 
غربــت را خوب می فهمنــد با تک تک 
سلول هایشــان. ایــن را از نگاه هــای 
مات و مبهوت شان به تک وتوک زائران 
می شــود فهمیــد. دلتنگــی را هم... 
اینهــا دل شــان تنــگ حدود هــزار و 
چهارصد ســال پیش اســت. دل شان 
تنگ آقایی ســت که روزگاری عطرش 

در این شهر می پیچید.
خالصه آخر صفر است، ما هم هوایی و 

دلتنگیم، یکی به داد ما برسد!

به روی نقشه وطن، صدات، چون کند سفر/ کویر، سبز گردد و سر از خزر برآورد... بخوان، که از صدای تو، سپیده سر برآورد / وطن، ِز نو، جوان شود دمی دگر برآورد 
)بخشی از سروده استاد شفیعی کدکنی برای محمدرضا شجریان( 

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود بــه آزادگی و شــجاعت؛ گوهرهایــی کمیاب که 
زندگی هایی زیبا را در طول تاریخ ثبت کردند، به حسین )ع( که عزا و غم امسالش با همیشه 
متفاوت بود؛ غریبانه و متفاوت، و زیارت اربعین امسالش هم حسرتی شد به دل شکسته 
ایرانی ها و اشــک شد و از چشم جامانده ها افتاد. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به 

خسرو آواز دیارمان؛ به صدای ایران، سرای امید، صدای الله های روییده از خون، صدای 
قدم هــای بهار دلکش، صدای بغض ابرها و زیبایی باران و دل شکســته مجنون قصه ها، 
به صدای آسمانی ربنای لحظه افطار و افسوس مانده در دل ها برای شنیدن دوباره اش، 

به صاحب صدایی که رفتنش ایران را غرق در ماتم کرد و صدایی که برای همیشه ماند.

554****۰۹1۰: آقا خودمونیم خداوکیلی عجب غلطی 
کردیم ترم پیش فیزیک ۲ برداشــتیم مهر داره تموم میشه 

ما هنوز لنگ در هواییم
  شما اشتباه تون این بود که اصال گذاشتید به 
ترم دو برســه. باید همون ترم اول می فهمیدید دانشگاه 

چه خبره.
661****۰۹۳5: چــرا هر کی تو این ایام میره دانشــگاه 

حتما باید عکس بگیره منتشر کنه؟
  چون تو لیالی دانشگاه راه شون نمی دن، اگه 

بدن هم تاریکه معلوم نمی شه.
544****۰۹11: سالم.چطور میتونم با روزنامه همکاری 

کنم؟
دنبــال  روزنامــه  می گــن  شــایعات  اتفاقــا    
عکاس هــای جدیدیــه کــه بــه جــای روزها، شــب ها از 

دانشگاه عکس می اندازن.
86۰****۰۹11: برنامه دانشگاه برای ورودی های جدید 

دوره کارشناسیه امسال چیه؟ قصد حضوری کردن چند 
هفتــه اول رو نــداره؟ نیاز آشــنایی با فضای دانشــگاه به 

شدت در ما حس میشه
  همه اینها درست، ولی پرواضحه که اولویت با 

برگزاری کارگاه های آموزشی #هکسره خواهد بود.
۳45****۰۹۳6: ســالم اول بابت این برنامه جالب ازتون 

تشکر میکنم ایده فوق العاده ای هست
با اینکه هنوز وارد این دانشگاه نشدم این جو و فعالیت ها 

باعث شده روز به روز پیگیر تر روزنامه باشم.
انتقادی هم نیست

احتماال در جریان این سیل عظیم به سوی تجربی باشید 
توی این مســیر ســمت عالقه رفتن؛ بر خالف این سیل 
شــنا کردن؛ حرف های خانواده دوســتان معلمان همه 
میخواســتند که عشق و عالقه و هدفت رو  رها کنی و بری 

توی این سیل و  همراه جمعیت دست و پا بزنی 
 صادقانــه بگم کار خیلی ســختی بــود درس خوندن تو 

ایــن شــرایط کرونا و این بــار روانی که روی دوشــم بود 
نمیدونم درک این قضیه ملموس هســت یا نه. در نهایت 
تو ســال کنکور با خودم عهد کردم تنهایی واســه هدفم 
می جنگم و به همه کســانی که گفتن نمیشه ونمیتونی 
نشــون میدم  که شــد و تونستم خدارو شــکر اون کسی 
که باالهســت نتیجه همه تالش ها رو داد. نمیدونم چرا 
این حــرف ها رو اینجــا دارم میگم اما احســاس خیلی 

خوبی داشت.
اخ که کی میشــه ما هم دانشجو  شــریف بشیم اخ که کی 

ثبت نام حضوری بشه
 اخ که کی میشــه بیایم صنعت شــریف درس بخونیم.... 

این هم حال و روز ماهست.  
بابت این فرصت ازتون بی نهایت ممنونم

  خیلــی خوبه کــه این قدر باانگیــزه ای. ما دعا 
می کنیم تو زودتر بیای شــریف، تو هــم دعا کن ما زودتر 

بریم.

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

حسین مشکانی

	z اســتاد شــریف ما در طول ترم هیچ بازخوردی درباره
نمره تکالیف و امتحان ها نــداد و بعد از آزمون پایان ترم 
هم خبــری ازش نبــود و در نهایت یک نمــره ناپلئونی 
وارد ســامانه آموزش کرد و فرمود با نظر مثبت رسیدگی 

شده است.

	z اســتاد شــریف ما بــرای شــروع کالس آهنگ حجت
اشرف زاده را در سامانه کالس مجازی برای دانشجوها 

پخش کرد.

	z بــه اســتاد شــریف مــا  ایمیــل زدم و ازش وقــت
خواســتم بــرای مشــورت. بعــد از چنــد روز ایمیلم 
را جــواب داد ولــی مــن جوابــش را ندیــدم. روز 
بعــد خــودش تمــاس گرفــت و جلســه ای مجــازی 
تنظیــم  ره  و مشــا ی  بــرا ش  د خــو س  کال ر   د

کرد.

	z اســتاد شــریف ما از اول مهر تا االن نصف جلساتش
را نیامــده، آن نصف دیگر را هم حداقــل با ۴۵ دقیقه 

تأخیر کالس را شــروع کرده ولی با این حال از بچه ها 
شاکی ســت که چرا تعداد کمی ســر کالســش حاضر 

می شوند.

	z اســتاد شــریف ما ســر کالس از دانشــجویش سوال
پرســید. وقتی دانشــجو می خواست ســوال را جواب 
بدهد، صــدای تایپ کردنش در کی بورد پخش شــده 
که مشــغول جست وجو در گوگل بود و در نتیجه استاد 

شریف ما بهش صفر داد.

استاد 
شریف 
ما ...

بازار داغ خریدوفروش پروژه های دانشگاهی همگام با تکنولوژی خودش را به روز کرده و از کوچه پس کوچه های انقالب، راهش به سایت های تخصصی باز شده!
sharifprojectsim.com پس اگر می خواهید در آینده رئیس سازمان دیوان محاسبات عالی کشور بشوید، سری به این سایت بزنید و دردسر رفتن به انقالب را به جان نخرید. 

عکس و 
مکث

 به فرموده تا اطالع ثانوی نه مدیرمسئول داریم، نه سردبیر و نه چیزهای دیگر.
لطفا سوال نفرمایید.

دل شکسته 
نوشته

صفحه آخر

شرح 
هجران
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