
آبان آبان ۹۸۹۸ از نظر دانشجوهای شریف از نظر دانشجوهای شریف

حیرت از این همه شور و شعر و اندیشه...
این هفته آخرین »هفته کتاب« این ســده خورشیدی 

شانت باغرام

است؛ هفته کتابی که همراه شده است با این روزهای 
پــر از دلهــره، با ســازهای ناکوک ناخوشــی و دوری از 
یکدیگــر، روزهــای از دســت  دادن هــا و ندیدن هــا و 
نشنیدن ها. اما چه می شود کرد در این روزهای سخت 
جز پناه بردن به آنچه داریم و آن هم قدر دانستن از انسان و پربارترین ثمره اش؛ 

همان فکر و اندیشه و ذوق ناب که در علم و فرهنگ و هنر تجلی یافته است.
خانــواده کتابخانه مرکزی به همت همکاران دوست داشــتنی اش که عزمی 
راسخ و جان و روحی پرتوان و نیکو دارند، با حمایت ارزشمند معاونت محترم 
پژوهش و فناوری تصمیم گرفتند در این ایام ســخت، بازسازی و به روزرسانی 
کتابخانه مان را ادامه دهند و این بار نوبت به سالن اجتماعاتی رسید که آن را به 

احترام بزرگ مردانی چون فردوسی، اخوان، شجریان، خواجه نصیر، جابربن 
حیان و... »توس« نامیدیم.

در تاالر »تــوس« کتابخانه ای قرار داده ایم و در آن ســعی کرده ایم مهم ترین 
آثار ادب، فرهنگ، تاریخ، فلســفه و هنر ایرانی را به قلم صدها انســان بزرگ 
گرد هم آوریم و تاالر را مزین به فرهنگ و اندیشــه کنیم. در برابر این کتابخانه 
که می ایســتیم، حیرت می کنیم از این همه شــور و شــعر و اندیشه. این چه 
سرزمینی ســت که فردوســی دارد که برای مرگ و زندگی، سهراب را در برابر 
سرنوشــت قرار می دهد؟ این چه سرزمینی ســت که عطارش به ما می آموزد 
که سیمرغ همان »سی مرغ«اند؟ و عجیب است این همه داستان نغز و نکو، 
این همه اندیشه که یک جا و رنگارنگ در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، عجیب 
است این قفسه های کتابخانه ای که از اندیشه های سهرودی، مالصدرا و ابن 

ســینا جان گرفته اند و از آن همه داستان های دل انگیز و غمناک، آن »جای 
خالی سلوچ«ها، آن »سووشون« دانشورها و آن شعرهای چون شبنم و آتش 
سده گذشته زبان پارسی. این کتابخانه جان گرفته از اخوان ثالثی که با همه 
دردها و رنج ها و زمستان ها می ســراید »تو را ای گرانمایه، دیرینه ایران، تو را 

ای گرامی گهر دوست دارم«.
در این آخرین آبان سده خورشــیدی، آرزوی ما کتاب داران دانشگاه شریف 
این اســت که این روزهای ســخت و تار و تیره بگذرند و همه شما بزرگوارن به 
تاالر »توس« بیابید و در برابر این کتابخانه بایستید و همچون ما حیرت کنید 
از این سرزمین که این چنین شور و شعر و اندیشه پرورانده است. و در آخر آیا 
ما چــاره ای جز امید داریم؟ زیرا می دانیم که آنچه باقی خواهد ماند، همین 
اندیشه های ناب هستند که ایران را تعریف کرده اند و آینده اش را می سازند.
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علی فهمیده

گزارشی از نوسازی سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی

تاالر توس، تاالر ایران
مجالیبرایفروغ

»مجــال«، نشــریه واحد اندیشــه و 
مطالعات انجمن اســالمی شــماره 
نهــم خود را با تصویر جلدی از اعتراض 
به پدیده زن کشــی در ژانویه امسال در 
مکزیکوسیتی منتشر کرد، البته بدون 
تیتر جلد که نقطه ضعــف مهمی برای 
آن به شــمار می رود. ســرمقاله درباره 
ناامیدی از دیدگاه کاموست ولی اشتباه 
امالیی در تیتر آن توی ذوق می زند. البته 
سرمقاله در مفهوم نمی ماند و آخر کار به 
صورت مصداقی به وضعیت فعلی ایران 
هم گوشه چشمی می اندازد. »از روش 
تا علیــه روش« جستاری ســت درباره 
سیر تحول مکاتب مختلف علم شناسی 
و فلســفه علم. مقاله بعــدی تاریخچه 
مختصر جنبــش کارگــری در آمریکا، 
شــوروی، فرانسه، آسیا و ایران است که 
به نظر می رســد جای تیتــر و روتیتر در 
آن به اشــتباه عوض شده است. بعد از 
ایــن مقاله تحریریه مجــال با همکاری 
تحریریه نشــریه توقیف شــده فروغ به 
موضوعــات مرتبط تــر با جلد نشــریه 
می پردازند؛ کودکان کار، کودک کشی و 
کودک همسری، زن کشی و چالش های 
مبــارزه با آن. آخرین مقاله نشــریه هم 
مروری دارد بر مطالبه گری و کارزارهای 

حقوق زنان در ترکیه.

حرفهایازدروندانشکده
»در دانشــکده«، نشــریه انجمن علمی 
کیمیای دانشــکده مهندســی شیمی 
و نفــت در شــماره ۱۸ آبان خــود تیتر و 
طرح جلد را به برگزار نشــدن مسابقات 
دانشــجویی SC3 اختصــاص داده؛ 
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به 
کمک کامپیوتر )همان متلب خودمان( که 
دو سال و نیم از آخرین دوره آن می گذرد 
و هنــوز پنجش شــش نشــده و گزارش 
ویژه »در دانشکده« توضیحی برای این 
غیبت است. »کیمیاگران« پرونده نسبتا 
مفصلی دربــاره وضعیت انجمن علمی 
دانشــکده در ســه دوره اخیر اســت که 
در قالب مصاحبه ای بــا فعاالن هر دوره 
از انجمن علمی به همــراه تحلیل های 
تحریریــه نشــریه تنظیم شــده. »جان 
گرفتیم« هم مروری دارد بر فعالیت های 
شورای صنفی دانشکده در دوره گذشته 
تا به همراه پرونده قبلی، دانشــجوهای 
دانشــکده و به ویــژه ورودی های جدید 
را با فعالیت دانشــجویی در دانشــکده 
آشنا کند. فرم »در دانشکده« مثل روال 
سال های قبل آن حرفه ای و صفحه آرایی 
آن خوب و مخاطب پســند و جذاب و در 
راســتای کمک به بیشــتر خوانده شدن 
نشریه است. یادداشــتی درباره زندگی 
دکتــر ســیدامیر بدخشــان، اســتاد 
 پیش کســوت و فقید دانشــکده از دیگر 

متن های نشریه است.

اینترنت، ناجی دانشگاه و حتی بیشتر
با همه گیر ی کرونا تصور خیلی از کارها و فعالیت ها بدون 
اینترنت ممکن نیســت؛ مثل همین دانشگاه. بیشتر 
فعالیت های دانشگاهی در اینترنت دنبال می شود. این 
سبک زندگی جدید باعث شد ایده ای به ذهنم برسد که 
شاید بتواند کیفیت دانشگاه را بهبود بدهد: »چرا از این 
همه استاد ایرانی که در بهترین دانشگاه های دنیا تدریس می کنند، 
برای افزایش کیفیت آموزشی دانشگاه کمک نگیریم؟« حدس می زدم 
خیلی از ایرانی های خارج از کشور عالقه مندند که به فارسی و برای 
ایرانی هــا تدریس کنند، بدون اینکه حتی انتظار نفع مادی داشــته 

باشند. برای اطمینان از یکی از استادهای ریاضِی دانشگاه مریلند 
هم پرسیدم و با موافقت اولیه اش مواجه شدم که نوید موافقت تعداد 
بیشتری از این استادان را می داد.  درس های زیادی در دانشگاه های 
دنیا تدریس می شود که در دانشگاه ما خبری از آنها نیست. می شود با 
همین روش خیلی از این خألها را پر کرد و دوره های جدید و باکیفیت 
آموزشی در دانشگاه راه انداخت. جزئیات و چالش ها قطعا زیادند ولی 
تجربه آموزش مجازی در کرونا می تواند به کمک مان بیاید تا حتی بعد 
از رفتن این بالی جهانی هم از آموزش و تدریس اســتادهای ایرانی 

خارج از کشور استفاده کنیم.

کتابخانه مرکزی را بیشــترمان فقط در هم بستگی 
زمانی با امتحانات و کنکور می شناسیم، یعنی همان 
مواقعی که در سکوت و آرامش شبانه دانشگاه از آن 
بیرون می آییم و راهی خانه یا خوابگاه می شــویم. برخی  هم که 
کمی ذوق و قریحه شــان اجازه می دهد، از مخزن کتاب هایش 

بعضی روزها تحفه ای برمی دارند و لختی می آسایند.
کتابخانــه از دوره ای که دکتر باغرام، اســتاد خوش مشــرب و 
خوش نــام و اهل کتــاب دانشــکده فیزیک مدیریــت آن را به 
عهده گرفته، چاشــنی های خوش طعم دیگری هم به ســالن 
مطالعــه و مخزن کتاب هایــش اضافه کرده؛ از طــرح خرید و 
اضافه کردن کتاب هایی که دانشــجوها پیشــنهاد می دهند تا 
برگزاری برنامه های کتاب محور در ســالن اجتماعات کتابخانه 
و البته آماده سازی و افتتاح سالن مطالعه شیک و ویژه اعضای 
هیئت علمــی و دانشــجوهای تحصیــالت تکمیلی در ســال 
گذشــته. در واقع آماده ســازی و افتتاح این ســالن مطالعه در 
راســتای طرح نوســازی و بهینه ســازی فضاهــای کتابخانه با 
حمایت معاونت پژوهشی و فناوری بود و بهینه سازی سالن های 
مطالعــه طبقــه اول و طبقــه دوم هم در حال اجراســت. دکتر 

باغرام البته قول یک شــگفتانه را برای آذرماه هم داده اســت.
امسال و در شرایطی که کتابخانه در نبود دانشجوها سوت وکور 
است، ســالن اجتماعات طبقه سوم بازسازی شده و کاربری 
متفاوتــی هم پیدا کرده تا تبدیل بــه مرکز تجمع و گردهمایی 
اســتادان و دانشــجوها و برنامه های دانشــجویی و دانشگاه 
شــود. عالوه بر تغییر دکوراســیون و رنگ آمیــزی و تعمیرات 
فیزیکی، یک قفســه کتاب شکیل به این بخش اضافه شده تا 
مجموعه ای از ادبیات و اندیشــه و فرهنگ و تاریخ ایران در آن 
گردآوری شــود. کتاب های این مجموعه قرار اســت به حدود 
۲3۰ نســخه برســد که فعال ۷۰درصد آنها تهیه شده. لیست 
کتاب ها هم با صحبت و مشورت با افراد صاحب نظر و انتشارات 
معتبر به دســت آمده و سعی شده از هر نویسنده بیش از یک 
یا دو اثر نباشد؛ شاهنامه فردوسی، منطق الطیر عطار، دیوان 
شــاعران قدیم، تاریخ ایران، رمان ها و داســتان های معاصر، 
دیوان شــاعران معاصر مثل اخوان و شاملو و فروغ و شهریار، 
فیلم نامه های اصغر فرهادی، کتاب مســتطاب آشپزی نجف 
دریابنــدری، مصاحبه های کیارســتمی، عرفــان ایرانی، آثار 

شفیعی کدکنی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ فارسی معین و از 
این دست آثار را می توانید در این قفسه بیابید.

ایــن کتاب ها بــرای مطالعه در محل اســت و در همان حوالی 
زمان برگزاری برنامه های مختلف دانشــجویی در حوزه کتاب 
در ســالن اجتماعات کتابخانه مرکزی قابل اســتفاده خواهد 
بود. همچنین نسخه هایی از آنها برای امانت به مخزن کتابخانه 

افزوده خواهد شد.
روی دیوار ســالن اجتماعات نیز برخی نقاشــی های معاصر و 
قدیمی ایرانی نصب شــده و برای ورودی ســالن هم بچه های 
کانون هنرهای تجســمی سه نقاشی پرتره از فردوسی، اخوان 
و محمدرضا شجریان آماده کرده اند، چراکه اسم سالن به تاالر 
توس تغییر پیدا کرده تا یادآور فردوسی و اخوان و شجریان باشد.
در این ایام سالن های مطالعه کتابخانه بسته است ولی به صورت 
محــدود بخش امانت کتاب کتابخانــه فعالیت می کند. بخش 
پایان نامه هــا و مقاالت و کتاب هــای الکترونیکی هم به صورت 
آنالین به کار خودش ادامه می دهد. البته دکتر باغرام و تیمش 
قصد دارنــد برنامه هایی مجازی با محوریــت کتاب و با حضور 
اســتادان دانشــگاه و شــخصیت های ادبی بیرون دانشگاه را 
به زودی برگزار کنند و حتی در این فکر هســتند که اگر میســر 
باشــد، امانــت کتاب های فیزیکــی را نیز از طریق پســت و... 

دوباره فعال نمایند.

گزارش

برایپاییز،برایفراموشی
»بامداد«، نشــریه کانون شعر وادب 
دانشــگاه انتشار شــماره 3۵ خود 
را بــرای آبان 99 کنار گذاشــته و با 
تصویری از برگ ریزان زرد و نارنجی 

پاییــز و با تیتر جلد »پاییز فراموشــی« 
روی پیشخوان آمده است. جلد متوسط 
اســت و ذوق خاصــی پشــتش دیــده 
نمی شــود. از ســرمقاله هــم این طور 
برمی آیــد که موضوع بامــداد هم پاییز 
اســت و هم فراموشــی. بامــداد مملو 
اســت از نظــم و نثر ادبی کــه تحریریه 
نوشــته اند و حال وهوای پاییــز و البته 
فراموشــی هم از توی متن هــا و هم از 
توی عکس هــا به وضوح بــه خواننده 
منتقل می شــود. نویسنده ها متعدد و 
متنوعند و از رشــته ها و دانشگاه های 
مختلف، و غیرشریفی هم زیاد بین آنها 
دیده می شــود. البته بهتر بود در کنار 
رشته به دانشگاه نویسنده ها هم اشاره 
می شــد. معرفی یک کتــاب و یکی دو 
متــن تقریبا نقد ادبی هم بین شــعرها 
و داســتان ها و یادداشــت ها به چشم 
می خورد. در کل اگر حال وهوای پاییز 
دل تان را حســابی تنگ کــرده، هرچه 
 هســت را فرامــوش کنید و بامــداد را 

ورقی بزنید.

منظممثلآنتروپی
نشــریه »آنتروپی« دانشــکده شیمی 
که شــماره اولش را اوایل مهر منتشــر 
کرد، نظم انتشــار دوهفته یک بار خود 
را خیلــی خوب حفظ کــرده و ۲۵ آبان 
شــماره چهارمش هم روی دکه فضای 
مجازی رفته اســت. »صنف بی شورا« 
همــراه با تصویــر جلــدی از انداختن 
برگه رأی مشــخص می کند که موضوع 
اصلی آنتروپی درباره شورای صنفی و 
انتخابات آن است. سرمقاله با ورودی ها 
حــرف می زنــد و کمــی از ویژگی های 
خاص دانشــگاه و تفاوت آن با مدرسه 
می گوید و یادداشــت بعد از ســرمقاله 
هم درباره بحران هایی مثل کوتاه شدن 
ترم دانشــجوهای جدیــد و اختالل در 
ســامانه کالس هــای مجازی بــا ورود 
دانشــجوهای جدید اســت کــه وقوع 
آنها احتمــاال پیش بینی و عالجی هم 
برای رفع شــان اندیشیده نشده است. 
گفت وگویی با دکتر جمشیدی، استاد 
دانشکده درباره شــیمی محاسباتی و 
مدرسه زمستانه آن به همراه پرونده ای 
درباره انتخابات شورای صنفی و معطل 
مانــدن نتایــج نهایی آن و گزارشــی از 
فعالیت های شــورای صنفی دانشکده 
در دو مــاه اخیــر ۸ صفحــه آنتروپــی 
را پــر می کنــد. آنتروپی فرمی ســاده 
ولی حرفه ای دارد و همچنان رســالت 
اصلی اش را خبر و گزارش می داند و به 

آن پایبند است.
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روایتی از مناظره »مردم کجای کارند؟!« با حضور حجج اسالم مهدیان و شریف زاده

مردم را بازی دهیم

مردمصاحباختیارند
شــریف زاده ابتــدا بــه بررســی تفــاوت دموکراســی و 
مردم ســاالری دینی پرداخت و تاریخچه کوتاهی از سیر 
اندیشه معاصر در مسأله اسالمیت و جمهوریت و نسبت 
آنها بیان کرد. به گفته شــریف زاده یک گروه جمهوریت 
منهای اســالمیت را می خواهند و گروه دوم تمایل دارند 
از جمهوریت عبور کنند و به حاکمیت اسالم برسند. در 
نظر این گــروه جمهوریت تاکتیکی بــود که حکومت از 
دست غاصبان رها شود و خود اصالتی ندارد. در این میان 
متفکرانی مانند شــهید مطهری و امام خمینی سعی در 
جمع این دو مفهوم داشتند. برداشت شریف زاده از بیان 
شهید مطهری این است که مردم حاکمند و جمهوریت 
معنــا دارد اما حاکمی هســتند کــه می خواهند دین بر 
آنها حاکم باشــد. او اینجا این تناقــض را مطرح کرد که 
مردم اختیار کنند که دیگر اختیار نکنند. شریف زاده در 
صحبت های خود تأکید داشت که اسالم به تفکر ترغیب 
کــرده و تفکر زمانی اتفاق می افتد که بخواهیم انتخابی 
داشــته باشیم و تنها مسیر رشــد از طریق همین تفکر و 
انتخاب اســت. به عقیده او انســان تکوینا اختیار دارد و 

آزادی و حق انتخاب.
شــریف زاده این تلقی رایج را که اســالم آمده تا حکومت 
کند، رد کرد و اسالم را برنامه ای دانست که پیشنهادهایی 
دارد ولی الزامی در کار نیســت، چراکــه اگر الزام همراه 
اسالم شود، برخالف طرح انبیا حرکت شده که در آن قرار 
بوده همه مردم امام شوند و خودشان برای اقامه قسط به پا 
خیزند. در این طرح قرار نیست کسی حق حاکمیت خود 
را واگذار کند. این خالف حکمت الهی اســت که جایی 
تکوینا اراده قرار دهد و تشریعا این انتخاب و اراده را سلب 
کند. به نظر شــریف زاده دین نمی خواهد حاکم باشــد، 
چون نمی خواهد حاکمیت را از مردم بگیرد، بلکه اسالم 
آمده تا مردم را حاکم سازد و حکومت آنها را تثبیت کند. 
او سپس جمهوری اسالمی را این طور معنا کرد که مردم 

صاحب اختیار و دارای حق انتخاب هستند.

جمهوریتواسالمیتیکیست
مهدیــان بحثش را از تفاوت انســان و حیــوان آغاز کرد؛ 
تفاوتی کــه در ادراکات و گرایش ها نمود پیدا می کند. به 
گفته او همان طور که نباید انســان را صرفا از بعد مادی و 
دنیایی در نظر گرفت، عقل محض فرض کردن انسان هم 
اشتباه است، در واقع انســان دو من دارد، یک من برتر و 
یک من پایین تر. ُبعد برتر انســان احساس می کند که به 
خودش و بعد پایین تر حاکم است و اینجاست که حقیقت 
آزادی تعریف می شود؛ اینکه بعد برتر انسان بر من پایین تر 
حکمرانی کند و این تفاوت آزادی انسان و حیوان است. 
هرچه رشــد انسان بیشتر باشــد، من پایین تر مطیع تر و 
محدودتر خواهد بود. مهدیان در ادامه این طور گفت که 
الزام سیاسی به معنای شرعی آن در ساحت وجود انسان 
بی معنی است و الزام حاکمیتی از زمانی آغاز می شود که 
جامعه تشکیل گردد، حال این جامعه بر اساس چه معیاری 
بایــد پیش رود؟ اگر آزادی باشــد چــه اتفاقی می افتد؟ 
اگر تمــام افراد جامعــه را فرهیختگان تشــکیل دهند، 
اختالفی وجود نــدارد اما جامعه نیاز به هماهنگ کننده 
و منسجم کننده دارد که همان حاکمیت است. مهدیان 
عقیده داشــت که یا نباید حکومتی در کار باشد و یا باید 
منشأ حق حاکمیت یکی بر دیگری مشخص باشد. حال 
باید دید که کدام طرح سیاسی برآیند آزادی انسانی جامعه 
را افزایش می دهد و آیا طرح انبیا توصیه ای برای حاکمیت 
دارد یا خیر؟ بنا به نظر او جمهوریت و اسالمیت دو حقیقت 
نیســتند و یکی اند و جمهوری اسالمی یعنی کل جامعه 

تصمیم بگیرد که من برتر بر من پایین تر حکم رانی کند.

چارهایجزاکثریتنداریم
شریف زاده این طور ادامه داد که حق بودن با حق داشتن 
تفاوت دارد و در تبیین جایگاه امام گفت امام کسی نیست 
که صاحب اختیار باشــد، راهبری می کند، راه را نشــان 
می دهد، مذکر است ولی حق ندارد الزام کند. به عقیده 
او وجود حاکم به معنای ســلب اختیــار مردم و واگذاری 
صاحب اختیاری مردم، درســت نیســت، یعنی مدیران 
جامعه حکم وکیل دارند و این وکالت به خاطر این اســت 

که جامعه بافت واحدی دارد و نیاز به مدیریت.
شریف زاده در ادامه به این نکته اشاره کرد که هیچ معیاری 
جز معیــار اکثریــت نمی تواند معیار حکمرانی باشــد و 
چاره ای جز این وجود ندارد. البته ما معتقدیم هیچ کس 
حق حاکمیت بر دیگــری را ندارد و فقط عقل هرکس بر 
او حاکم است اما چاره ای جز معیار اکثریت برای جامعه 
نداریم. او در پاسخ به این سوال که در این صورت اقلیت 
از ســوی اکثریت ملزم می شــوند، گفت مردم با پذیرش 
خودشان ملزم می شوند، یعنی برای تشکیل جامعه این 

قرارداد پذیرش نظر اکثریت را قبول می کنند.

وکالتیاحکومت؟
مهدیان برداشت ها و تفاســیر شریف زاده از متون دینی 
را ســطحی خوانــد و ادامه داد که اگرچه رشــد از طریق 
اختیــار رخ می دهــد اما همین رشــد اگــر در حکومت 
ناصواب باشــد، محقق نخواهد شــد و شــرط تحقق آن 
اختیــار کامل در ذیل حکومت الهی ســت. او همچنین 
تنزل شــأن مقام نبوت از جایــگاه حاکمیت و تبدیل آن 
به یک عالم صرف را محل ایراد دانســت و به جایگزینی 
مفهــوم وکالت با حکومت معترض بود و اعتقاد داشــت 
الزمه اداره جامعه برخوردهای سخت است، در حالی که 
هیچ موکلی به وکیلش اجازه برخورد ســخت با خودش 
را نمی دهد. شــریف زاده در پاســخ گفــت هیچ کس بر 
دیگری حــق حکومت ندارد اما بــرای مدیریت جامعه و 
گردش امور اجتماع، مردم نماینده انتخاب می کنند و از 

هرکسی که او را صالح می دانند می توانند کمک بگیرند.

آگاهیالزمهانتخاب
قســمت دوم برنامه فضایی متفاوت داشت. شریف زاده 
انتخاب های مردم در جمهوری اسالمی را در حوزه نصب 
عنوان کرد و این ایراد اساسی را وارد دانست که در حوزه 
عزل به مردم به طور مســتقیم حق انتخاب داده نشده و 
مسیرهای غیرمستقیم مثل استیضاح فقط پیش بینی 
شده اســت. در کشورهای توســعه یافته عزل یک وکیل 
یــا لغو یک برنامــه می تواند با جمع چندیــن هزار امضا 
اتفــاق بیفتد. ایراد دیگر هم ضعــف ما در زمینه انتخاب 
برنامه ها از ســوی مردم است و همین اعمال نشدن نظر 
مردم ماجرایی مثل سال گذشته را رقم می زند. پیشنهاد 
شریف زاده پرسیدن نظر مردم در همه برنامه ها بود. انتقاد 
دیگــر او به آگاهی ندادن به جامعــه در زمینه برنامه ها و 
امور مختلف کشور برمی گشت، یعنی رسانه ملی که باید 
برای آگاهی بخشی و افزایش قدرت تصمیم گیری مردم 
به کار رود، کارکرد تحمیلی پیدا کرده و تک صدایی در آن 
حاکم شده است و در این فضا مردم نمی توانند نسبت به 
مسائل آگاه شوند تا انتخاب درستی داشته باشند. حتی 
گاهی وکالی مردم در مجلس هم مثل برجام اطالعی از 
برنامه های کشور ندارند. این آگاه نبودن با جمهوریت در 
تنافی است، چراکه ما مردم را حاکم نمی دانیم و به همین 

خاطر آگاهی شان هم اهمیتی ندارد.

آزادیدرظاهر،استبداددرباطن
مهدیان نظرش را این طور بیــان کرد که وقتی ما در الیه 
اندیشــه دچار مشکل هستیم و آزادی را در جهالت مردم 
می بینیم، در اجرا به استبداد و پوپولیسمی می رسیم که 
ظاهر آزادی دارد. به عقیده مهدیان حتی اگر اکثر مردم 
وکیل انتخاب کنند، نیاز به حاکم رفع نمی شــود که باید 
حکم دهد و اجرا کند. به گفته او حتی اگر معیارهای دینی 
را کنار بگذاریم، تهی شدن شأن حاکمیت به تعارض بین 

مردم و بروز اختالفات جدی منجر می شــود و همچنین 
تشخیص نظر مردم در همه امور کار آسانی نیست و حتی 
از نظر عقالنی هم درست به نظر نمی رسد و قانون دیگر 
بی معنا می شود. این را هم باید در نظر گرفت که ممکن 
اســت عده ای قلیل خودشان را به جای مردم جا بزنند و 
نظرشان را با هیاهو به کرسی بنشانند. مهدیان استبداد 
را ناشی از دوقطبی سازی در سطح جامعه دانست و بحث 
را دارای ابعاد زیاد از نحوه اجرای قانون از سوی مسئوالن 

تا ساختارهای تصمیم سازی و... دانست.

نظامیعنینظرمردم
شریف زاده در ادامه در پاسخ به این سوال که »نظام تا کجا 
مقدس اســت و حفظ نظام تا کجا مهم؟« گفت اگر نظام 
به معنای حاکمیت مردم باشد، این نظام همیشه مقدس 
است و همه جان ها باید فدای این نظام شود و هر قدمی 
در راستای کاهش حکومت مردم از تقدس نظام می کاهد. 
بنابرایــن هیچ گاه حفظ نظام در تعارض با نظر مردم قرار 
نمی گیــرد، چون نظام یعنــی نظر مــردم. او در رابطه با 
اعتراض ها و مطالبات مردمی معتقد بود که در جمهوری 
اسالمی پوپولیســم رواج دارد، چرا که دم از حقوق مردم 
زده می شــود ولی هیچ برنامه ای بــرای احقاق آن وجود 
ندارد، مسئوالن از به رسمیت شناختن اعتراض صحبت 
می کنند اما قانونی برای اعتراض مدنی وجود ندارد. البته 
توضیح داد که اعتراض و مطالبه مردمی به معنای تجمع 
نیست، چرا که مطالبه ای مطلوب است که پیگیری شده 
و ترتیب اثر داده شــود و صرف تجمــع و فریاد و اعتراض 
ارزشــی ندارد. او در رابطه با آشــوب های رخ داده مقصر 
اصلی را مســئولین دانست، چرا که آنها مردم را به جایی 

می رسانند و مجبور می کنند که دست به آشوب بزنند.

طرحوهدفجمهوریاسالمیچیزیدیگریست
در ادامه مهدیان به این موضوع پرداخت که شــریف زاده 
با شــابلون نظام فکری خود نظام جمهوری اســالمی را 
بررسی می کند، در حالی که طرح و هدف نظام جمهوری 
اسالمی چیزی دیگری ست و این یک اشکال روشی ست. 
همچنین او دوباره به اشــکال نظام وکالت اشاره کرد که 
وکیل در حوزه حکومت شخص حق دخل و تصرف دارد 
و در حــوزه عمومی که فراتــر و متفاوت از حوزه حکومت 
اشــخاص اســت، چگونه می تواند حــق دخل و تصرف 

داشته باشد.
شریف زاده در رابطه با اهمیت حفظ نظام به مسأله صلح 
امام حسن )ع( اشاره داشت و این نکته را گفت که وقتی 
مردم پشــتوانه نظام نیستند، نظام ارزشــی ندارد. او در 
قسمت پایانی صحبتش این مطلب را یادآور شد که اعتماد 
مردم به نظام کاهش یافته، چراکه مردم دنبال جمهوریت 
و افزایش حاکمیت خودشان بودند ولی در سال های بعد 
از انقالب این حاکمیت کاهش یافته و اعتماد مردم هم به 
تبع آن سیر نزولی داشته است. همچنین به عقیده او این 
گزاره که »مردم نظام را تا اینجا نگه داشته اند و در غیر این 
صورت از بین می رفت« نادرست است، چراکه اگر با همین 
مســیر پیش رویم این اتفاق خواهد افتــاد. او در آخرین 
صحبتش هم انگشــت اتهــام را به ســوی قانون گذاران 
دراز کرد که برای اعتراض مدنی قانون مناســب تصویب 
نمی کنند و تاکید کرد که مســیر اصالح از قانون گذاری 
می گذرد. مهدیان هم در گفتار پایانی به این مسأله اشاره 
کرد که باید شــرایط را با هم سنجید و جایگاه جمهوری 
اسالمی را با وجود دشمنی ها و کارشکنی ها و نفوذی ها 
بررســی و ســپس قضاوت کرد. به گفته او چه بخواهیم 
قانون را رشــد دهیم و چــه بخواهیم آن را نقض کنیم، به 

قانون نیازمند و از وجود آن ناچاریم.

پنجشــنبه،۲۲آبانودرآستانهسالگرداعتراضاتآبان۹۸بسیجدانشجوییبادعوتازبهمنشریفزادهوعلیمهدیانمناظرهایراحولدموکراسی
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مختلفمشــخصاســت.درقســمتاولمناظرهبحثبرســرمبانیفکریوایدئولوژیکمردمســاالریودموکراسیونســبتآنباجمهوریتوتلقی
اســالمیازآنپیــشرفتولیقســمتدومبهعملکردچهلســالهجمهوریاســالمیوکموکاســتیهاوآسیبشناســیعملکردجمهوریاســالمی
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بخش خبری



روایتی از تأسیس، احیا و افول سمپاد

احیای سازمان محتضر جرم او بود
جواداژهایباهمهعناوینیکهمیتوانپیشازنامشگذاشت،ازعنوانرسمیحجهاالسالمدکترتاآنچنانکهدرنامههایدانشآموزانسمپادیبهاودر
مجلهسمپادمرسومبودوپدرخواندهمیشد،شنبه،۲۴آباندرگذشت.دراینمیانداستانتأسیسسازمانملیپرورشاستعدادهایدرخشانازسوی
مرحوماژهایکمیسوژهبحثشد؛عدهایبرایش،شأنموسسقائلبودندوعدهایمیگفتنداودررأسسازمانیقرارگرفتهکهقبلازانقالبوجودداشت
واواولینرئیسسازمانپسازانقالببودهاست.دراینصفحهبهبخشیازتاریخچهتأسیسسازمانمیپردازیمکهنگاهیکوتاهبهمیراثوعملکرداجراییجواداژهایدارد.

تأسیسقبلازانقالب
در ســال های میانی دهه چهل خورشیدی 
که نظام شاهنشــاهی بــه درآمدهای نفتی 
نائل آمــده بود و وضعیت رفاهــی مردم در 
بخش های میانی و شمالی شهر تهران خوب 
بود، نخبه پروری و توجه ویژه به دانش آموزان 
رونق گرفت. پیشــتر مــدارس مطرحی در 
دوران متوســطه وجود داشــت اما مدرسه 
ابتدایــی مطرح کمتر پیدا می شــد. از این 
جهت، دبســتان هشــدار، اولین مدرســه 
تیزهوش بــود که در منطقه ۶ شــهر تهران 
در سال تحصیلی ۴۷-۱3۴۶ در چهار پایه 
تحصیلی ابتدایی با ۱۴ دانش آموز دختر و 
۶ دانش آموز پســر راه افتاد. این مدرسه در 
ادامه تعدادی دانش آموز میان پایه ای جذب 
می کرد اما اتفاق مهم در سال ۴۷ رقم خورد 
کــه اداره کل امور کــودکان و دانش آموزان 
اســتثنایی تأســیس و دولــت خــود نیز به 
تصدی این امر مشــغول شد. در سال ۴۸، 
اولین مدرســه با نام مرکــز آموزش کودکان 
تیزهوش، تحت نظارت این اداره ایجاد شد 
و در مقاطع ابتدایی و راهنمایی دانش آموز 
گرفــت؛ مدرســه ای کــه در طول ســالیان 
مختلف و در پایه هــای مختلف، ریزش ها و 
البته رویش هایی داشــت تا اینکه در ســال 
۵۷ تصمیم گرفته شــد که از این پس، تنها 
در مقطع راهنمایی دانش آموز بگیرد. با این 
وجــود، همه این اتفاقــات تحت چارچوب 

آموزش و پرورش شکل گرفته بود.
در ســال ۵۵، نقطه عطفی در نظام آموزش 
تیزهوشــان شــکل می گیرد. در این سال، 
خارج از ساختار آموزش و پرورش، سازمان 
ملی پرورش استعدادهای درخشان تأسیس 
می شود. ســال اول، در تهران و کرمان این 
سازمان دانش آموز می گیرد و در سال ۵۷، 
مشهد هم به آن اضافه می شود. مرکز الوند 
در میــدان آرژانتیــن در ســال ۵۵، اولین 
مرکــز جذب دانش آموز بود و ســال بعد، در 
تهران مرکز تهرانپارس هم اضافه شد. سال 
۵۷، مرکز بریانک تهران ســومین مجموعه 
دانش آمــوزی شــهر تهران بــود و به همین 
ترتیب تا ســال ۵۷؛ تعداد 93۸ دانش آموز 

در ۵ مدرسه سازمان تحصیل می کردند.

زیرنظرمستقیمشهبانو
مــاده یــک اساســنامه ســازمان اشــاره 
می کنــد که به منظور شناســایی و پرورش 
اســتعدادهای درخشــان کشــور و انجام 
تحقیقــات علمی و فراهم آوردن وســایل و 
برنامه های آموزشی در کلیه امور مربوط به 
این افراد، ســازمانی غیرانتفاعی تأســیس 
می گردد که زیر نظر ریاست عالیه شهبانوی 
ایران فعالیت می کند و نیابت ریاســت آن با 
امیرعباس هویدا است. آنچنان که بعدها، 
دکتر ایــرج برومنــد در مورد نقــش هویدا 
می گوید، او سمتی نداشــته و نامش برای 
این آمده بود که بتوان از کمک هایش بهره 
برد. زیر نظر ریاست سازمان، هیئت امنایی 
تشکیل می شد که ۷ نفر آن مقامات دولتی 
بودند و ۸ نفر، شخصیت های حقیقی. وزیر 

آموزش و پــرورش، علوم و آمــوزش عالی، 
وزیر رفاه اجتماعی، وزیر مشــاور، دبیر کل 
ســازمان زنان ایران، رئیس سازمان برنامه 
و بودجــه، رئیس ســازمان انــرژی اتمی و 
مدیرعامل ســازمان رادیــو و تلویزیون ملی 
هفت مقام دولتی بودند اما هرچه بود، این 
سازمان ذیل دفتر فرح بود و اقتدار ریاست 
آن کمتر از وزیر آموزش و پرورش نبود. فرح 
در همان دوران، نهادهای فرهنگی دیگری 
نیز تأسیس کرده بود و کانون پرورش فکری 
یا مراکز هنری دیگــری همچون نیاوران یا 
تاالر رودکی از این دســته به شمار می آیند. 
آنچنان که امیرخانی از نسل قبلی خود در 
سازمان روایت کرده، سازمان توانسته بود با 
برکلی و استنفورد توافق نامه ای برای ادامه 

تحصیل دانش آموزان امضا کند.

تالشبرایاحیا
نزدیکی زیاد این سازمان به دربار سلطنتی 
هرقــدر در نظــام پیشــین می توانســت 
خوش یمن باشد اما برای انقالبیون نه تنها 
جــذاب نبود کــه نفرت انگیز نیز به شــمار 
می رفــت. روایت فرامرز دارابــی در روزنامه 
جمهوری اسالمی در روزهای ۷ تا ۱۰ مرداد 
۵۸ نشــان می دهد که چگونه سازمان باید 
آماده انحالل می شد و نقش غالمعلی افروز 
نیز در همین چارچوب بود. ســازمان بنا بر 
ایده های برومند، معلمین آمریکایی داشت، 
کالس های رقص در آن برگزار می شد و قرار 
بــود دانش آموزان آن الگوها و مدیران ایران 
فردا باشــند؛ ایرانی کــه محمدرضا پهلوی 
اعتقاد داشت در آستانه دروازه بزرگ تمدن 
ایستاده است. اما هرچه بود و نبود، انقالب 
شــده بود و مزاج انقالبیون مسلمان با این 
اختالط دختر و پسر در مدارس از لحاظ بعد 

فرهنگــی، و نابرابری در آمــوزش از لحاظ 
بعد اجتماعی ســازگار نبود. افروز که امروز 
روان شــناس و استاد دانشگاه تهران است، 
در آن دوران معتمد انقالبیون بود، ریاست 
ســازمان اســتثنایی را بر عهده داشت و در 
زمان گروگان گیری کارکنان ســفارت ایران 

در لندن، کاردار سفارت بود.
افروز در دوران دولت موقت انقالبی مدارس 
ســازمان را محدود و به ســازمان استثنایی 
منتقل کرد؛ ســازمانی که در بخش آموزش 
تیزهوش، فقط مسئولیت اداره دو مدرسه در 
تهران را بر عهده داشت، مدرسه حسن آباد 
برای پسران و مدرسه خیابان سرپرست برای 
دختران. در ســال ۶۶ این دو مدرسه که هر 
آن احتمــال انحالل آنها وجود داشــت، در 
مجموع ۸۰۲ دانش آموز داشتند و آنچنان که 
امیرخانی روایت می کند، با ایده نمایشگاه 
دســتاوردهای دانش آموزی ســت که توجه 
جــواد اژه ای بــه آن جلــب می شــود. ایده 
نمایشگاه دستاوردها، به مانند اکسیر اعظم 
و کبریت احمــر، ققنوس مــرده ای را زنده 
می کند و همین امر هم ســبب ماندگاری و 
نگاه داشت این سنت در دبیرستان می شود.
اژه ای داماد ســیدمحمد حسینی بهشتی 
بــود و از اعضــای شــورای مرکــزی حزب 
جمهوری اسالمی. او در این حزب در کنار 
میرحسین موســوی، محمدرضا بهشتی، 
ابوالقاسم سرحدی زاده و مسیح مهاجری 
در جناح چپ شــورای مرکزی حزب پس از 
ترورهای تابستان ۶۰ قرار داشت و در دولت 
نیز معاون فرهنگی-اجتماعی نخست وزیر 

محسوب می شد.
در ۱۴ اردیبهشت سال ۶۶ اژه ای توانست 
از نخســت وزیر حکــم تشــکیل هیئت امنا 
را بگیرد کــه اعضــای آن، وزرای آموزش و 

پــرورش، فرهنگ و آمــوزش عالی، رئیس 
ســازمان پژوهش هاي علمــي و صنعتي، 
مدیرعامــل صدا و ســیما، رئیــس برنامه و 
بودجه، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان 
و ســه شــخصیت حقیقــی بودنــد، یعنی 
دکتر حسن ابراهیم حبیبی، حجه االسالم 
احمــد احمــدی و جــواد اژه ای. بــا ایــن 
انتصاب، سازمان ملی پرورش استعدادهای 
درخشان دوباره در کشور احیا شد و از آنجا 
کــه بخش اعظمــی از اعضــای هیئت امنا 
در شــورای انقالب فرهنگــی هم عضویت 
داشتند و معتمد بودند، مصوبه هیئت امنای 
ســازمان در آن شــورا نیز به تصویب رسید؛ 
مصوبه ای که ماده واحده بود و در ۱۰ خرداد 
۶۷ در مصوبــه یکصد و پنجاهمین جلســه 
با این متــن به تصویت رســید: »به منظور 
تحقق هرچه بهتر امر شناســایي و پرورش 
اســتعداهاي درخشان کشــور در سطوح 
مختلف تحصیلي از این پس ســازمان ملي 
پرورش اســتعدادهاي درخشان به صورت 
ســازمان وابسته به وزارت آموزش و پرورش 
اداره مي گردد. اساســنامه جدید سازمان 
با پیشــنهاد هیئت امنای فعلي سازمان به 

تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.«
تنها یک ماه زمان الزم بــود تا در ۷ تیر ۶۷، 
اساسنامه سازمان در هیئت وزیران تصویب 
شود و این چنین سازمانی که ۱۰ سال قبل 
محل هجمــه نیروهای انقالبی بود و دولت 
موقت بــازرگان آن را منحل می کرد یا حزب 
جمهوری اســالمی در روزنامه رســمی اش 
به بیــان کژکارکردی هایــش می پرداخت و 
بقیه گروه های سیاســی نیز به آن توجهی 

نداشتند، دوباره احیا شود.

ولیافتادمشکلها
گرچــه تأســیس ســازمان به خوبــی پیش 
رفــت اما داســتان آنچنان که دیگر شــهره 
آفاق اســت، پایان خوش نداشــت. اژه ای 

ریاست ســازمان در متن خداحافظی اش 
نقــل می کند که بــا شــش وزیر کار کرد اما 
تنها یــک وزیر برایش کــم آزار بود؛ ایده ای 
که خیلی هم برای مخاطبان دور از صحنه، 
غیــر قابل پذیرش نیســت. در ســال ۷۵ و 
وزارت محمدعلی نجفــی، ایده ای مطرح 
می شود که با عنوان تجمیع سازمان معرفی 
می گــردد. ایــن ایده در ســال ۷9 و وزارت 
حسین مظفر به تصویب شورای عالی اداری 
می رسد، در سال ۸۰ و ۸۱ و وزارت مرتضی 
حاجی آیین نامه آن آماده و اجرایی می شود 
و ســازمان در مورد مدارس استانی زیر نظر 
خود، مدیریــت را بــه ادارات کل آموزش و 
پرورش واگذار می کند. در سال های ۸۴ تا 
۸۷ و دوران واگذاری مسئولیت سازمان هم 
خبر انحالل، امری بــود که همه منتظر آن 
بودند و اگر روابط سیاسی ریاست سازمان 

نبود، احتماال زودتر هم رقم می خورد.
اژه ای در دولت هــای پیشــین )هاشــمی 
رفســنجانی و محمــد خاتمــی( بــا وجود 
اختالف با وزرا، سمت مشاور رئیس جمهوری 
را داشت و از این طریق برای حفظ سازمان 
تالش می کرد. او همچنین نماینده رهبری 
در انجمن های اسالمی دانشجویان خارج 
از کشــور هم بود که به او جایگاهی می داد 
که به راحتی کنارگذاشتنی نبود اما سمپاد 
خاری در گلــوی وزارتخانه بود و این چنین 
بود که هیچ وزیری تاب تحمل آن را نداشت.
اتفاقات مربوط به کنکور ورودی ۸۷ مدارس 
سازمان، فرصتی به مخالفان داد تا اژه ای را 
کنار بگذارند و در چند سال با چند مصوبه، 
ســازمان را به مرکزی زیر نظــر وزیر تبدیل 
کنند؛ ســازمانی که موقع پایان کار اژه ای، 
۱۱۸ مرکز راهنمایی و ۱۱۶ مرکز دبیرستان 
داشــت و در آن ســال ها بیــش از ۴۶هزار 
دانش آموز در آن تحصیل می کردند و شاید 
از همین جهت، انحالل آن کاری ســاده و 

سهل نبود.

محمد 
مالنوری پرونده

دکترجواداژهای

دکترایرجبرومند
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محمد 
حسین بنا گزارش

به یاد مرحوم دکتر داوود فیرحی

عالم دانشگاهی به جای دکتر حجت االسالم

سوالاصلیایناست
پرسشــی محوری که در دو ســده اخیر ذهِن متفکران 
و عمِل کنشگران جهان اســالم و به طور خاص ایران را 
تحت تأثیر خود قرار داده، چالش عقب ماندگی اســت. 
علل ضعف و انحطاط ما چیست؟ این پرسش در مقاطع 
مختلف صورت بندی های متفاوتی به خود گرفته است؟ 
گاهی مســأله در ضعف نظامی ما در مقابل لشگرهای 
مهاجــم بیگانه خودنمایی کــرده و گاهی در بی نظمی 
و نابســامانی دولــت و ناتوانی و ناکارآمــدی حکم رانی 
و گاهــی در فــوران بحران های بی عدالتــی و گاهی در 
اختناق و اســتبداد و نفی و انکار فرد و جامعه از ســوی 
دولــت و سیاســت. ورای همه این نمودهــای متغیر ما 
پرسشــی ثابــت از عمل داریــم، پرســش از بنیان ها و 
بنیادهای اخالق و سیاســت، پرســش ما این است که 
چــرا در زمانــه ای قــرار داریم که اخالق و سیاســت در 
وضعیــت بحرانی قرار دارد و چرا پایــان هر بحران خود 
آغاز بحران دیگری است؟ روشنفکران اصیل و اصحاب 
علوم انســانی و علوم اجتماعــی همگی با صورت  های 
متغیر این پرسش محوری درگیرند و هر کدام از منظر و 
دیسیپلین علمی ای که در آن قرار گرفته اند و به فراخور 
روش های علم خود به این مســائل پاسخ هایی داده اند 
و در این زمینه نظریه پردازی می کنند ولی دانشی که با 
گذر از این نمودهای متغیر به خود این پرسش بنیادین 
می پردازد، فلســفه عملــی و به اصطــالح قدما دانش 
مدنی است. در این نوشــتار قصد دارم به طور مجمل و 
البته بــا بیانی غیرفنی به وجوهی از افکار مرحوم دکتر 
فیرحی به عنوان یکی از مهم ترین فالســفه سیاســی و 
اندیشــمندان مدنی ایران معاصر بپردازم که متأسفانه 
در دوران کرونــا وی را در اوج بلوغ و پختگی علمی اش 

از دست دادیم.

ضرورتتفکرواجتهادبرمبنایسنتومیراث
یکی از مهم ترین شاخصه های تفکر دکتر فیرحی شروع 
از سنت تاریخی خودمان و توجه به ظرفیت ها و امکانات 
موجــود در ســنِت دانش هــای عملی خودمــان برای 
بنیان نهادن امر تازه در اخالق و سیاســت بود. او برای 
تأسیس آزادی و عدالت و قانون و دولت و... به امکانات 

و امتناعات عملی سنت خودمان رجوع و از این منظر و 
جایگاه، تفکر خود را شــروع می کرد. این رویکرد ممتاز 
دکتــر فیرحی در مقابل دو جریــان قدرت مند در تفکر 
ایران امروز قرار داشــت؛ یکی جریانــی که بدون توجه 
به زمینه و زمانه ایران امروز به طرح مســأله می پردازد و 
اصوال برای آنها چالش هــا و بحران های امروز ایران و یا 
هر کشــور دیگری تفاوتی اساسی ندارد و در همه جای 
گیتی با ابرمسأله سنت و مدرنیته مواجهیم که علی رغم 
برخی جزئیات غیرمهم پرسش  و پاسخ از قبل مشخص 
اســت و ما فقــط باید راه حل های از پیش داده شــده را 
اجرا کنیم. و جریان دیگری که در ظاهر در نقطه مقابل 
جریان قبلی قرار دارند و یک ســره دنیای جدید را نفی 
می کنند و معتقدند پاسخ همه مسائل در سنت از پیش 

داده شده است.
دکتــر فیرحی در امتداد ســنت فکری ای اســت که در 
مقابل این دو جریان قرار دارند و برای رسیدن به آزادی 
و عدالت و پیشــرفت و قانون و... قائل به ضرورت تفکر 
و اجتهاد مبتنی بر ســنت و میراث هســتند و به عکس 
دو جریان دیگر هیچ پاســخ از پیش داده شــده ای را به 
رســمیت نمی شناســند. فیرحی در پروژه فکری خود 

برای احیای این جریان به بازخوانی نظرات متفکران و 
فقهای بزرگ شیعه مثل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم 
محقق نائینــی پرداخته که حاصل آن کتاب »آســتانه 
تجدد« اســت کــه در آن از همین منظر به شــرح افکار 
محقــق نائینی در کتــاب »تنبیه االمــه و تنریه المله« 
می پردازد. نکته مهم دیگری که در شروع از افق تاریخی 
ســنت خودمان در افــکار مرحوم دکتــر فیرحی قابل 
اشاره اســت، خودآگاهِی انتقادی به این افق تاریخی 
اســت. از این منظر کتاب »قدرت، دانش و مشروعیت 
در اســالم« از اولین کارهایی اســت که در زبان فارسی 
بــه چگونگی ساخته شــدن گفتمان و دانش سیاســی 
مســلمین در ارتباط با قدرت و تأثیــر این گفتمان ها بر 
قدرت می پزدازد و هنوز هم جزء خواندنی ترین کتاب ها 

در این زمینه است.

همفیزیکوهممتافیزیک
شاخصه مهم دیگر تفکر فیرحی که او را ممتاز می کند، 
توجه توأمان به فیزیــک و متافیزیک بنیان های اخالق 
و سیاســت است. عموما فالســفه و منظرهای فلسفی 
در پرداختن به سیاســت از آفــت متافیزیک زدگی رنج 

می برنــد، در این نگاه ها به امر جزئــِی تاریخی التفاتی 
نمی شود، چراکه در عموم این نگاه ها اساسا امر جزئی 
متعلق بــه معرفت حقیقی ناظر به واقعیت نیســت. در 
مقابــل نگاه هایی قرار دارند کــه صرفا محل توجه خود 
را امر جزئِی تاریخی قــرار می دهند و در ورای این امور 
جزئی و نمودها شــأن و جایگاهی برای امر کلی وجود 
ندارد. به عنوان مثال در نگاه اول وقتی به دولت پرداخته 
می شود، یک سره از مفاهیمی آسمانی صحبت می شود 
که نســبت چندانی با حقیقت خارجی ای که مردم در 
زندگــی روزمره خود با آن درگیرند نــدارد و در نگاه دوم 

دولت چیزی جز همین ظاهر هر روز متغیر ندارد.
در پــروژه فکری دکتر فیرحی بین این دو جنبه تعادلی 
وجود دارد که تفکر او نه در دام متافیزیک زدگی می افتد 
و نه در دام روزمرگی مفاهیم. دکتر فیرحی در دو کتاب 
خود بــا عنوان »فقــه و سیاســت در ایــران معاصر« با 
همین رویکــرد به بازخوانی انقالب مشــروطه و دولت 
مشــروطه و انقالب اســالمی و دولت اسالمی پرداخته 
اســت. در این دو کتــاب دکتر فیرحی بــدون خروج از 
غار امور هرروزه زندگی سیاســی مردمــان و با توجه به 
واقعیت های تاریخی ایران در آســتانه مشروطه تا ایران 
انقالب اسالمی به طرحی از امر کلی سیاست در ایران 
پرداخته؛ رویکردی که در کالس های درس و ســایر آثار 

او هم قابل مشاهده است.
از آنجا که در این نوشــتار بنا بــر اجمال بود به محتوای 
فکر و اندیشه مرحوم دکتر فیرحی نپرداختم؛ محتوایی 
کــه در اوج بلــوغ خود در حــال تکمیل شــدن بود که 
متأســفانه وفات نابهنگام او جامعه علمی ایران را از این 
بالندگی بیشتر محروم کرد ولی مهم تر از محتوای تفکر 
او، رویکردهــای کلی فیرحی در تفکــر درباره اخالق و 
سیاست در ایران امروز بود که در این نوشتار به برخی از 
جنبه های آن به ایجاز و اجمال پرداختم و خوش بختانه 
در ایــن زمینــه میراثی غنــی از کتاب هــا و کالس ها و 
سخنرانی های مرحوم دکتر فیرحی وجود دارد که برای 
جامعه علمی و فکری ایران قابل اســتفاده خواهد بود 
و از ایــن منظر فیرحی یکی از مهم ترین دانشــگاهیان 
و حوزویان معاصر ما بود و اندیشــه هایش در تاریخ فکر 

ایران ماندگارر خواهد بود.

عالم روادار
بیشــترحمالتــیکــهبــهمرحــومفیرحــی
میشــد،ازســویکســانیبودکهشناختی
ازاویــانگاهعلمــیاشنداشــتندوبهنوعی
اورابهواســطهلباســش،تحمیلــیحوزهبر
دانشــگاهمیدانســتند.نگاهشــمابــهاین
موضوعچیســت؟یعنیمیراثحوزویاش
دردانشــگاهچهبود؟وازحوزهچهچیزیرا

بهدانشگاهآوردهبود؟
راجع به بحث حوزه و دانشگاه خودم را صاحب صالحیت 
نمی دانم و به نظرم بهتر است کسی در این مورد توضیح 
دهد که بر حوزه و دانشگاه مسلط باشد چون نگران این 
هستم که حق مطلب ادا نشود. استاد، تحصیالت خوب 
حوزوی و دانشــگاهی داشته و جلسه دفاع دکترایش در 
سال ۷۵، از شلوغ ترین جلسات دفاع دانشگاه بوده است. 
من آن ســال تازه وارد دانشگاه شده بودم و یادم است که 
دکتر فیرحی با نمره بیســت دفاع کرد؛ استادانی هم که 
در آن جلسه بودند، دکتر بشیریه، دکتر آقایی و... بدون 

تعارفــات با او کارش را ارزیابــی کرده بودند و حتی گفته 
بودند که ما مطهری دیگری را در او دیده ایم.

بعدازفوتخیلیهاازرواداریاوگفتند،کمی
دربارهرواداریاستادتوضیحمیدهید؟

اســتاد در شیوه تعامل با دانشجوها بســیار آرام برخورد 
می کــرد و همه این موضوع را تأییــد می کنند. در همان 
سال آغازین تدریس که در سال های ۷۵ و ۷۶ بود، درس 
والیت فقیه را به گونه ای تدریس کرد که بدون تنش به اتمام 
رسید. این سال ها، سال های ملتهبی در فضای دانشگاه 
و جامعه بود. روش استاد در این مباحث، کامال علمی و 

روان بود. من هم از همان سال ها به او عالقه مند شدم.
علــتاصلــیمحبوبیتــشبیندانشــجوها

چهبود؟
اگر از همه دانشــجوها بپرســید، بــا اندک تفاوتی به این 
موضوع اشــاره می کنند که بســیار آرام و منعطف بود و با 
دانشــجوها از هر طیف و گرایشــی که بودند، به گونه ای 
رفتار نمی کرد که موجب رنجش کســی شود. این مشی 

هم بر اساس کار علمی بود و مسامحه در کارش نبود. در 
جاهایی که مخالف بود، نظرش را بیان و در نقد نظر مقابل، 
به پژوهش ها و نظرات دیگران اشاره می کرد. برخوردش 
در محیط دانشــگاه هم به شــدت خونگرم بــود و فقط به 
یک ســالم کفایت نمی کرد و احوال پرسی به جا می آورد. 
آنچه استاد را به شدت از بقیه متمایز می کرد، خلق وخوی 
نیکویــش بود که بــا همــه محترمانه برخــورد می کرد. 
اگرچه خودش لباس روحانیت داشــت، ولی رفتارش با 
دانشــجوهایی که تقیدات مذهبی کمتری داشتند هم 
بســیار محترمانه بود. از همین رو بود کــه او در میان این 
دانشجویان هم عالقه مندانی داشت. آن اوایل که تلگرام 
آمد، از استاد خواستم صوت کالس ها را بفرستند تا قبل 
از خواب گوش کنم. استاد به طنز و شوخی گفت که »پس 
سخنان من الالیی و قصه قبل از خواب شما هستند؟!« 
همین ارسال فایل ها بعدا به راه اندازی کانال استاد منجر 
شــد. به نظرم این وجه از شیوه  تدریسش هم جذاب بود 
که در جاهایی که مطلب برای دانشــجوها جا نمی افتاد، 

می گفت من نتوانســتم خــوب توضیح بدهــم و مجددا 
توضیح می داد. بعد هم با این ســوال که توانســتم خوب 
توضیح دهم یا نه، تالش می کرد از دانشــجوها بازخورد 

بگیرد و با این کار به دانشجوها احترام می گذاشت.
دربــارهشــیوهتدریــسدکتــرفیرحــیهم

میگویید؟
کالس های او در مقطع ارشــد و دکترا هم زود پر می شد 
و اســتاد هم به قول خودش از دانشجوهای غیرموظف 
استقبال می کرد و احترام آنها را نگاه می داشت. در مورد 
شیوه تدریس باید بگویم که او از اول تا آخر کالس و برای 
کل ترم، برنامه داشت و مشخص بود که می خواست از کجا 
به کجا برسد. به همین خاطر هم ما دانشجوهای قدیمی 
استاد، ترم های متمادی بدون داشتن کالس با او همیشه 
به کالس هایش بازمی گشتیم و از آن استفاده می کردیم. 
اســتاد کامال بــه روز بود و از قبــل روی لپ تاپش مطالب 
کتاب هایی را که می خواست در کالس به آنها اشاره کند 

یا ارجاع دهد و یا آنها را ارائه دهد، آماده می کرد.
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رضا کریمی، شاگرد سابق فیرحی از او می گوید



آبان ۹۸ از نظر 
دانشجوهای 

شریف

۹۹یهایتازهوارد
اولیــن ســوال مان دربــاره ســال ورود به دانشــگاه بود. 
ورودی هــای 99 بــا وجود گذشــت کمتــر از یک ماه از 
حضورشان در شریف و آن هم به صورت مجازی، ۶درصد 
شــرکت کنندگان را شامل می شــوند. ورودی های 9۶ با 
۱9.۵درصــد رکورددار مشــارکت هســتند و بعــد از آنها 
ورودی های 9۷ )۱۸.۷درصد( و ورودی های 9۸  )۱۶.۸( 
حضورشــان پررنگ بوده. بچه های 9۵ خسته تر بودند و 
فقط ۱۱.3 درصد شرکت کنندگان را تشکیل می دهند و 
پیرهای 9۴ به قبل هم در مجموع ۲۷.۷ درصد. در همان 
ابتدا از جنســیت هم پرسیده ایم که پســرها ۷۱درصد و 
دخترها ۲9درصد بودنــد؛ تقریبا همان چیزی که طبق 
نظرســنجی های قبلی و ترکیب جمعیتی شریف انتظار 
داریم. یک ســوال هم به وضعیت تحصیل یا اشــتغال در 
آبان 9۸ برمی گردد که ۷۴.۵درصد گفته اند فقط دانشجو 
بوده اند و ۶.9درصد هم فقط شاغل و باقی هم حداقل دو 

روز در هفته سر کار می رفته اند.

از۹۶تا۹۸
سوال بعدی مان که شــاید در ظاهر کمی عجیب بود، به 
انتخابات 9۶ برمی گشــت؛ هم برای بررسی نرمال بودن 
نسبی افراد شرکت کننده در نظرسنجی و هم برای تطبیق 
نظــرات درباره آبــان 9۸ با کنش سیاســی در انتخابات 
9۶. 3۷درصــد گفته اند حق رأی نداشــته اند. از ســوی 
دیگر مجموع ورودی های 9۷ و 9۸ و 99 شــرکت کرده در 
نظرســنجی ۴۱.۵درصد است که احتماال درصد خیلی 
زیادی از آنها حق رأی نداشته اند و از ۱9.۵درصد 9۶ هم 
حدود یک ســوم نباید حق رأی می داشتند. پس انتظار 
داشتیم حق رأی نداشته ها چیزی حدود ۴۶درصد باشد 
که 9درصد باالتر از چیزی ست که بچه ها گفته اند. وضعیت 

پاسخ ها را در نمودار می توانید ببینید. نسبت آرای روحانی 
به رئیســی بین کســانی که رأی داده اند، ۶۲.۷ به 3۲.۲ 
است، در حالی که این نسبت در خود انتخابات ۵۷.۱ به 
3۸.۲ بود، یعنی رأی دهندگان به روحانی در نظرسنجی 
روزنامه بیشــتر از حالت عــادی شــرکت کرده اند. البته 
می توان گفت در جامعه دانشگاهی درصد رأی دهندگان 
به روحانی احتماال بیشــتر اســت و یــا رأی دهندگان به 
رئیســی عالقه کمتری به صحبت درباره آبان 9۸ دارند. 
در نظرســنجی دو سال پیش روزنامه این نسبت ۵۵.۵ به 

۴۱ بود. )نمودار ۱(

کجابودیم؟
بیــش از ۸9درصد بچه هــا در آبــان 9۸ در تهران حضور 
داشته اند و حضور در باقی شهرها تک وتوک بوده، اصفهان 
و کــرج کمی بیشــتر از بقیــه. فقط ۱۴ نفــر گفته اند دز 
اعتراضات و تجمعات آبان 9۸ حضور فعاالنه داشته اند که 
۱۱ نفرشان در تهران بودند و سهم کرج و تبریز و کاشان هم 
هرکدام یک نفر. از سوی دیگر ۴3.۷درصد افراد گفته اند 
اعتراضــات آبان را از نزدیک دیده انــد. در اینجا عالوه بر 
تهران، نام شهرهای کرج، اصفهان، سمنان، قائم شهر، 

قم، کاشان و مالرد هم دیده می شود.

بیرونگودولنگشکن؟
غیــر از ۱۴ نفر )۱۲ پســر و ۲ دختر(، بقیه گفته بودند که 
در اعتراضات آبان 9۸ شــرکت نکرده اند. پرسیدیم چرا؟ 
»ترس« باالترین درصد را بین گزینه ها داشته و بعد از آن 
نپسندیدن شیوه اعتراضات علی رغم همراه بودن با دلیل 
آن. همراه نبودن با دلیل اعتراضات، نداشتن وقت و فرصت 
و دالیل دیگر هم تقریبا درصد یکسانی را به خود اختصاص 
داده اند. عامل ترس بین دخترها به طور نسبتا معناداری 

از پسرها بیشتر است )۴3درصد در مقابل 3۲درصد( ولی 
در ســایر عوامل تفاوت خاصی دیده نمی شود که بتوان 
آن را به جنســیت ربط داد. وقتی دلیل شرکت نکردن در 
اعتراضات را با کنش سیاســی در انتخابات 9۶ مقایسه 
می کنیم، به نتایج جالب تری می رســیم. در بین افرادی 
که به روحانــی رأی داده اند )چه آنهایــی که طرفدارش 
بوده اند و چــه آنهایی که نبوده انــد(، اصلی ترین عامل 
شــرکت نکردن در اعتراضات با اختالف زیاد، ترس است 
که نزدیک نصف پاســخ ها را شــامل می شود )۴۵درصد 
طرفــداران روحانی و ۴۷درصــد رأی دهندگان صرف به 
روحانی از شــرکت در اعتراضات ترس داشته اند و همین 
عامل مانع حضورشان شده(، در حالی که بین طرفداران 
رئیسی، نپسندیدن شیوه اعتراضات ۵۸درصد پاسخ ها 
را بــه خود اختصــاص داده و بین رأی دهنــدگان صرف 
به رئیســی ۴۱درصد ترس را به عنــوان دلیل اصلی بیان 
کرده اند و 3۲درصد همراه نبودن با شیوه اعتراضات. نکته 
جالب دیگر پاسخ قاطع )۶۴درصدی( آنهایی که در 9۶ با 
وجود داشتن حق رأی، رأی نداده اند به گزینه ترس است. 
آنهایی هم که حق رأی نداشته اند، 33درصد گفته اند ترس 
و 33درصد گفته اند نپسندیدن شیوه اعتراضات. اگر نتایج 
را با سال ورود شــرکت کننده ها مقایسه کنیم، یک مورد 
جالب حداقل به چشــم می خورد؛ عامل نداشتن وقت و 
فرصت بین ورودی های 99 به طور معناداری پررنگ تر از 
سایر بچه هاست )۲۷درصد ورودی های 99 این عامل را 
ذکر کرده اند( و درصد قابل توجهی از آنها هم نپسندیدن 
شــیوه اعتراضات را دلیل اصلی دانسته اند )3۶درصد(. 

)نمودار ۲(

اگربرگردیم،اهمیتبیشتریمیدهیم
۷3درصــد گفته اند در صورت بازگشــت به آبــان 9۸ در 

اعتراضات شــرکت می کنند. اگر اینجا هم برویم ســراغ 
سوال قبلی، می توانیم روندهای جالبی ببینیم. آنهایی که 
با دلیل اعتراضات یا شیوه آن موافق نبوده اند، همچنان 
نظرشان شرکت نکردن در اعتراضات در صورت بازگشت 
به آبان 9۸ اســت ولی 33درصد آنهایــی که گفته بودند 
ترس داشــتند، ۵۰درصــد آنهایی که گفتــه بودند وقت 
نداشتند و ۴۱درصد آنهایی که گفته بودند دلیل دیگری 
برای شرکت نکردن داشتند، در صورت بازگشت به عقب به 
خیابان و میدان می روند. کنش سیاسی در انتخابات 9۶ 
هم در تصمیم گیری برای شرکت مجدد تأثیر می گذارد. 
۶درصد طرفداران رئیسی، 9درصد رأی دهندگان صرف 
به رئیســی، ۲۸درصد طرفــداران روحانــی، ۴3درصد 
رأی دهندگان صرف به روحانی، ۴۵درصد رأی دهندگان 
به ســایر یا رأی ســفیدها، ۲۸درصد حق رأی نداشته ها و 
۲۷درصد رأی نداده ها گفته اند اگر به سال قبل برگردند، 

در اعتراضات آبان 9۸ شرکت می کنند.

سیاستغلطبودیااجرا؟
3۲درصد از شرکت کننده ها گفته اند در صورت اجرای بهتر 
و اطالع رســانی مناسب با سیاست افزایش قیمت بنزین 
موافقند ولی ۴3درصد نظرشان عکس این است. جالب آن 
است که بین طرفداران رئیسی و روحانی موافقت با سیاست 
افزایش قیمت بنزین باالتر است )هردو حدود ۵۲درصد( 
ولی ۴۷درصد رأی دهندگان صرف به روحانی و ۵9درصد 
رأی دهندگان صرف به رئیســی با این سیاست مخالفت 
دارند. بین حق رأی نداشته ها و رأی دهندگان به سایر هم 
درصد مخالفت حدود ۴۵ است ولی رأی نداده ها با قاطعیت 
۷3درصدی مخالف این سیاست هستند. نکته جالب دیگر 
موافقت ۶۷درصدی با سیاســت افزایش قیمت بنزین از 
سوی افرادی ست که علت شرکت نکردن خود در اعتراضات 
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دربارهآبان۹۸حرفزدنکارراحتینیســت،هرچندزیاددربارهاشحرفزدهاندوشــایدماهمزیاددربارهاشحرفشــنیدهایم؛ازهمانروزهایی
کهخیابانهاومیدانهاشــلوغوســنگینبودوارتباطمانباخارجکههیچ،باداخلوباخودمانهمقطع،تاهمیناالنکهســاعتهابحثنظریو
جلســهمناظرهونقدعملکردوجدالتوییتریوهشتگسازیوهشتگپراکنیدیدهایم.یکسالدربرخیمقیاسهازمانزیادیستودربرخی
مقیاسهازمانکمیولیهرچهبودونبود،ازداغآبانداغ۹۸یکســالگذشــتهوحرفنزدندربارهاشچیزیراقرارنیســتدرســتکند،هرچندحرفزدن
همممکناســتبرایبعضیهایمانســختباشدوبرایبعضیدیگرهمهرجورحرفزدنمعادلنادیدهگرفتنوبیشرفبودنو...خالصهکهانتظارنداشتیم
درنظرســنجیآبانیروزنامههمهشــرکتکنند،چهآنهاییکهحرفزدندراینموضوعبرایشــانسختاســتوچهآنهاییکهحرفزدنبهاینشکلرادرست
نمیدانند.درنهایت3۶۴نفربهســواالتروزنامهپاســخدادند؛ســواالتیکهقبولداریمحتیشایدنسبتبهدیگرنظرسنجیهایروزنامههمآنقدرخوباز

آبدرنیامدهبودولیشماهمقبولکنیدکهشروعگفتوگودربارهآبانسختاست،اماالزم.

را همراه نبــودن بــا دلیــل اعتراضــات عنــوان کرده اند.

اینترنتیکنیازحیاتیست
۷۶درصد با قاطعیت گفته اند با وجود شرایط پیش آمده 
مخالف کلی قطــع اینترنت بوده انــد، ۱۰درصد موافق 
این سیاســت و ۱۰درصد هم موافق اعمال محدودتر آن 
بوده اند. باز هم به ســراغ کنش سیاسی در انتخابات 9۶ 

می رویم. تفکیک نظرات را در نمودار می توانید ببینید.

اعتراض،اغتشاش،حادثه
۷۷درصد رویدادهای آبان 9۸ را اعتراض تلقی می کنند 
و در مقابــل ۱۶درصد اغتشــاش و باقی افــراد هم صرفا 
آن را حادثــه می نامنــد. بــاز هم ارتباط کنش سیاســی 
شرکت کنندگان در نظرسنجی در انتخابات 9۶ و نظرشان 
درباره آبان 9۸ جالت توجه است؛ تقریبا مشابه نظرشان 
درباره قطع اینترنت. یک بار هم پاسخ ها به این سوال را با 
دلیل شرکت نکردن در اعتراضات بررسی کردیم؛ آنهایی 
که از شــرکت در اعتراضات ترس داشــتند، رأی شان به 
اعتراض 9۶درصد بوده، آنهایی که با دلیل اعتراض یا شیوه 
آن همراه نبوده اند، رأی ۵۴درصدی به اعتراض داده اند 
و رأی حدود 3۷درصدی به اغتشــاش و آنهایی که وقت و 
فرصت نداشته اند یا دلیل شان چیز دیگری بوده، حدود 
۸۶درصدشــان آبان 9۸ را یک اعتــراض نامیده اند. این 
هم شاید جالب باشد که ۷۰درصد افرادی که با سیاست 
افزایش قیمت بنزین موافق بوده اند و ۸۱درصد آنهایی که 
با این سیاســت مخالف بوده اند، آبان 9۸ را یک اعتراض 

دانسته اند و نه یک اغتشاش. )نمودار ۴(

بهکجااعتمادکردیم؟
پرســیدیم اخبار مربوط به رویدادهــای آبان 9۸ را از کجا 

پیگیری می کردید که هم به آن دسترســی داشتید و هم 
اعتماد؟ شــبکه های اجتماعی خارجی گوی سبقت را 
از باقــی رقبا ربوده اند و بعــد از آن با اختالف قابل توجه، 
خبرگزاری هــای خارجــی، صداوســیما، شــبکه های 
تلویزیونــی ماهواره ای، شــبکه های اجتماعی داخلی و 
روزنامه ها و خبرگزاری های داخلی قرار دارند. البته این را 
هم در نظر بگیرید که اینترنت در آن مدت قطع بوده و شاید 
در صورت وصل بودن آن، کفه ترازو به ســمت شبکه های 
اجتماعی خارجی از این هم سنگین تر می شد. )نمودار ۵(

وصلهاوقطعها
گفتیم به دسترسی به اینترنت تان در آبان 9۸ از صفر تا پنج 
یک نمره بدهید. متوسط نمره ۱.۲ بوده که نشان می دهد 
بیشتر بچه ها دسترسی خوبی به اینترنت نداشته اند. در 
قســمت بعدی پرســیدیم قطع اینترنت چه تأثیری روی 
درس و پژوهش و کســب وکار داشته است؟ متوسط تأثیر 
)نمــره از صفر تا ۵( روی درس و پژوهش 3.۲ و متوســط 
تأثیر روی کسب وکار ۲.9 بوده است. جزئیات بیشتر را در 

نمودار می توانید ببینید. )نمودار ۶(

خشونتاجتنابناپذیر؟
۵3درصد خشونت را از هیچ سمتی نمی پذیرند و 3۴درصد 
از ســمت مردم پذیرفته شــده می دانند. ۸درصد هم آن 
را از جانب نیروهای نظامــی و امنیتی قابل قبول عنوان 
می کنند. باز هم کنش سیاسی در انتخابات 9۶ می تواند 
ارتباط جالبی با دیدگاه شرکت کننده ها نسبت به خشونت 
داشــته باشــد که در نمودار می توانید ببینید. همچنین 
آنهایی که آبان را اعتراض می دانند، ۴۱درصد خشــونت 
مــردم را می پذیرند ولــی آنهایی که عنوان اغتشــاش را 
مناسب تر می دانند، 3۶درصد خشونت نیروهای امنیتی 

و انتظامی را قبول می کنند. )نمودار ۷(

خارجیهاهمهماجرانیستند
متوسط نمره شرکت کنندگان به نقش نیروهای خارجی 
)دولت های خارجی و گروه های مخالف نظام( در آبان 9۸ 
از یک تا ۵، ۲.۵ بوده است، یعنی نه اینکه همه اش تقصیر 
آنها باشــد و نه اینکه آنها کاری به کار ما ندارند. متوســط 
نمره طرفداران روحانی ۱.9، متوسط نمره رأی دهندگان 
صرف به روحانی ۱.۶، متوسط نمره طرفداران رئیسی ۴، 
متوسط نمره رأی دهندگان صرف به رئیسی 3، متوسط 
رأی رأی ندادگان ۱.۴، متوسط نمره رأی دهندگان به سایر 

۲.3 و متوسط نمره حق رأی نداشته ها ۲.۷ است.

چقدرخونریختهشد؟
آمارها از تعداد کشته شــدگان آبــان 9۸ ضدونقیض زیاد 
دارد. آمار اعالم شده از سوی ایران حدود ۲3۰ نفر است 
و از ســوی دیگــر رویترز آمــار ۱۵۰۰ نفری اعــالم کرده 
اســت. 3۲درصد آمــار را از ۱۵۰۰ نفر هم فراتر می دانند 
و ۱۸درصد همان بیــن ۲۰۰ تا 3۰۰ را تخمین می زنند. 
۴۷درصــد رأی دهندگان صرف به روحانــی و ۴۰درصد 
طرفــداران روحانی، ۸۲درصــد رأی نداده ها، 3۰درصد 
حق رأي نداشته ها و 3۶درصد رأی دهندگان به سایر آمار را 
باالتر از ۱۵۰۰ می دانند، درحالی که ۴۶درصد طرفداران 
رئیســی آمار بین ۲۰۰ تــا 3۰۰ را می پذیرند و 3۲درصد 
رأی دهندگان صرف به رئیسی آمار بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر 
را قبول دارند. ۸ نفر از ۱۴ نفری که در اعتراضات آبان 9۸ 
حضور داشته اند، آمار باالتر از ۱۵۰۰ نفر را تخمین زده اند 
و ۴ نفــر از آنها هم آمار بیــن ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر. از میان 
آنهایی که گفته اند آبان را از نزدیک دیده اند هم ۴۰درصد 
آمار باالتر از ۱۵۰۰ نفر را قبول دارند و ۲۵درصد آمار بین 

۱۰۰۰ تــا ۱۵۰۰ و البته ۱۶درصد آمار بین ۲۰۰ تا 3۰۰ 
نفر. تفکیک تخمین درباره تعداد کشته شدگان آبان 9۸ بر 
اساس منابع خبری که افراد آنها را پیگیری می کردند نیز 

در نمودار قابل مشاهده است. )نمودار ۸  و 9(

چقدربهآباننزدیکبودیم؟
پرسیدیم بین آبان 9۸ و ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی 
و اعتراضــات بعد از آن کدام یــک دردناک تر و تأثیرگذارتر 
بود؟ ۴۲درصد هردو را در یک سطح دانسته اند و ۴۰درصد 
سقوط هواپیمای اوکراینی را انتخاب کرده اند و ۱۵درصد 
هم انتخاب شــان آبان بوده اســت. در یک ســوال شاید 
کمی عجیب گران شدن بنزین و قطعی اینترنت را مقایسه 
کرده ایم. 9۲ نفر تصمیم گرفتند در این دوراهی انتخابی 
نداشــته باشــند ولی از بین انتخاب کنندگان ۶۸درصد 
ترجیح می دادند اینترنت قطع نمی شد ولی بنزین گران 

می شد و باقی افراد ترجیح شان برعکس بوده است.

بعدازآبانبارسفربستیم
آبــان 9۸ و متن و حاشــیه هاش بــه نظر می رســد تأثیر 
قابل توجهی روی تصمیم به ماندن یا رفتن بچه ها گذاشته 
اســت. ۲۷درصــد روی تصمیم به رفتن شــان مصمم تر 
شده اند و ۲۱درصد هم بعد از آبان تصمیم گرفته اند بار سفر 
ببندند. 3۱درصد ولی همچنان تصمیم به ماندن دارند. 
دالیل مهمی که بچه ها برای تصمیم به رفتن ذکر کرده اند، 
اینها بود: بی مسئولیتی مسئوالن، نبود شفافیت، ناامیدی 
از اصالح و تغییر، نشنیدن صدای مردم، مهم نبودن مردم 
برای مســئوالن، فقدان امکان اعتــراض و اصالح، نبود 
رواداری و صداقت در حاکمیت، محترم نشــمرده شدن 
حقوق شــهروندی، فقدان آزادی، حوادثی مثل قطعی 

اینترنت. )نمودار ۱۰(
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آبان ۹۸، کمی تحلیل و توجیه

شورش حاشیه
۲30کشــته؛اینآماریســتکهازمیانصحبتهایوزیرکشوروچندنمایندهمجلسدربارهاعتراضاتآبان۹۸شنیدهشدهاست.بنابودوزارتکشورآمار
رســمیکشتهشــدگانروزهایپایانیآبانماهراهمراهبادلیلیانحوهکشتهشــدنهرفردارائهکند،اماتخمیناینتعدادازمیانمصاحبهتلویزیونیرحمانی
فضلیتنهاچیزیبودکهنصیبافکارعمومیشد؛افکارعمومیایکهنفهمیدکجایکاراستواصالاهمیتیبرایکسیداردیانه؟اماچراآبان۹۸چنین

شد؟همهتقصیرهاراگردننیروهایخارجیوتعدادیاغتشاشگروعاملبیگانهبیاندازیموتمام؟

ازطالبتااسالمشهر
آنچــه از اعتــراض عمومی در تاریخ سیاســی ســه دهه 
گذشته پررنگ تر ثبت شده، بیشتر صدای طبقه متوسط 
و خواسته های سیاســی اجتماعی بوده است. تیر ۷۸، 
خرداد ۸۲ و ســال ۸۸. اما در کنــار اینها نارضایتی های 
اقتصادی هم باعث حرکت های اعتراضی شده که چندان 
ســخنی از آنها نیست، اعتراضاتی سریع، خشن و بدون 
رهبر. اسالمشــهر در ســال ۷۲ و محله طالب مشهد در 
ســال ۷۴ شــاهد چنین رخدادی بوده اند. آن زمان هم 
افزایش قیمت بنزین و شــرایط اقتصادی سخت با تورم 
بیش از ۴۰درصد، عده ای را به آتش کشــیدن بانک ها و 
مراکز دولتی کشــاند. معترضان مشهدی نیمی از شهر 
را غرق آشــوب کردند و اسالمشهری ها با تخریب اموال 
عمومی شهرشــان و بســتن جاده تهران - ســاوه خشم 
خود را نشان دادند. این یعنی رخدادهایی مانند آبان که 
شــورش توده ای هستند، در همین چند دهه هم سابقه 
داشته است. وقایع دی ماه 9۶ هم هرچند با اعتراض آرام 
و در پی مشکالت صندوق های مالی برای مشتریان شان 

شروع شد، به چیزی شبیه آبان ختم گشت.

صداهایگمشده
زندگی ۱۲میلیون نفر در ســکونتگاه های غیررســمی، 
تخمین جمعیت ۲۰میلیونی حاشیه نشــین در کشور؛ 
آمارهایی از این دســت با همه اما و اگرها از بخش بزرگی 
از جمعیت ایران حکایت دارد که انگار فراموش شده اند. 
هرچند امروز خبــری از حلبی آبادهــا در اطراف تهران 
نیست اما نبودن حلبی دلیل نبودن فقر در شهر نیست. 
زمانه آن قدری گذشته که حلبی آبادها به دیوار های آجری 
بدل شــوند. صدای این مردمان به راســتی در هیاهوی 
زندگی طبقه متوسط و مدیران و سیاست مداران گم شده 
است. تحلیل ها و فکت ها همه نشان از آن دارد که در آبان 
9۸ همین قشر به تنگ آمده سرمنشأ اعتراض ها بودند. 

شــهر قدس، اسالمشهر، شهریار، تهرانسر و مناطقی از 
این دســت شاهد به آتش کشیده شدن بانک ها و حضور 
معترضــان در خیابان بودند. در مقابل ســال ۸۸ خبرها 
از هفت تیر، ونک، گیشــا، سلســبیل و دیگر محله های 
اصلی تهران شنیده می شد. محله های معترض در اهواز 
یا شهرهای دیگر خوزستان هم شاهد این مدعاست که 

معترضان آبان دهک های اول اقتصادی بودند.

شورشیاجنبش؟
شــورش، یک رویداد توده ای همراه با خشــونت و البته 
بی رهبر است که سریع شعله می کشد و خاموش می شود. 
وقایع طالب مشهد و اسالمشهر مصداق بارز شورش اند. 
شــورش ها خشونت و ســرعت در گســترش را همراه با 
ســرعت در فراموشــی با هم دارند. دهک هــای پایین و 
صدای گمشده شان به سرعت آنها را به فراموشی تا غلیان 
دوباره خشم می کشاند. ماندگاری یک اعتراض و تبدیل 
آن به جنبــش اعتراضی )مثل جنبــش زنان( همراهی 
طبقه متوســط را الزم دارد. آبان 9۸ چطور؟ با اینکه آبان 
همــه مولفه های یک شــورش را دارد، به چنــد دلیل با 
شورش های گذشته تفاوت هایی می کند. هرچند طبقه 
متوسط ایران در میانه وقایع به معترضان ملحق نشد اما 
با انتشار اخبار تعداد کشته شدگان با معترضان هم دردی 
کرد. این هم دردی را می توان در یادآوری آبان ماه در افکار 
عمومی شاهد بود. هرچند این یادآوری با لطف رسانه های 
اجتماعی میسر شده و تالش رسانه های فرامرزی هم در 
آن موثر است.  از سوی دیگر فشارهای اقتصادی یک دهه 
اخیر جمع بزرگی از طبقه متوســط را با حاشیه نشینی و 
زندگی زیر خط فقر آشنا کرده است. این همراهی در فشار 
اقتصادی شاید آبان را از یک شورش تنها به نقطه آغاز یک 
جنبــش بدل می کرد. هر چند در عمل چنین نشــد اما 
جنبش های اعتراضی آینده بدون شک تالش خواهند 

کرد پیوندی میان خود با آبان 9۸ بیابند. 

اینگروهخشن
شورش های طبقه فرودست همیشه با خشونتی بسیار 
بیشتر از اعتراضات مدنی همراه بوده است اما آنچه در 
آبان روی داد، هنوز هم باورنکردنی است. شاید در نگاه 
اول آتش زدن بانک یا حمله به مراکز دولتی و نظامی کار 
مردم عادی نمی نماید اما شــورش دقیقا دارای چنین 
ویژگی هایی ست. خشم فروخورده طبقه فراموش شده 
در همه جــای دنیا تقریبا همین طور خودش را نشــان 
می دهــد. معتــرض آمریکایی آفریقایــی می دانــد که 
نزدیک شدن به مراکز پلیس بیش از حد احمقانه است و 
جانش را می گیرد. اما چرا معترض ایرانی تصور می کند 
باید ابتدا به پایگاه بســیج یــا کالنتری حمله کند؟ چرا 
نیروی امنیتی ایران این قدر ســریع و خشن پاسخ داده 
که آن طور که مقامات رســمی می گویند در دو ســه روز 

اعتراضات آبان ۲3۰ نفر کشته شده اند؟

سادهانگاریاینوروتوهمفاجعهآنور
از قــرار معلــوم جامعــه ایرانــی در یــک جهان بینــی 
کاریکاتــوری و ســاده انگارانه گیــر کرده اســت. تنها 
تاکسی تحلیل ها نیستند که همه جهان را تقلیل گرایانه و 
فروکاهیده به عوامل و علت های ساده می بینند. رسانه 
و سیاست مدار و روشن فکر هم انگار در این وضعیت گیر 
افتاده اند. وقتی کسی انقالب ۵۷ را ناشی از تنها چند 
روز تنش آلود منتهی به ۲۲ بهمن می بیند، تصور می کند 
با تســلط به پل کالج در عاشــواری ۸۸ تا ســقوط نظام 
یــک گام دیگر فاصله دارد. در مقابل خانم فرماندار هم 
فرمانداری شهر قدس را آخرین پایگاه نظام می بیند که 
از دست دادنش پایان همه چیز است و به هر قیمتی باید 
حفظ شود. البته که به جد می توان پرسید که دلبستگی 
خانم فرماندار به دکوراسیون اتاق عزیزش بیشتر است یا 

چیزی که در رسانه سنگش را به سینه می زند. 
انتظار فاجعه هم بیماری دیگر مســئول ایرانی اســت. 

مسئول امنیتی و نظامی شواهد و قرائن زیادی دارد که 
رقیب یا دشــمن منطقه ای در پی به خشونت کشــاندن 
کشــور اســت. نمونه اش را در گروهــک النضال دیده، 
نقطه اوجش را هم در سوریه. حاال منتظر است که سیل 
مزدور و ســالح از خلیج فارس بگذرد و خوزستانی را که 
به شــکل سنتی مردمش در خانه سالح دارند، حمص، 
حما یــا درعایی دیگر کنــد. پس منتظر اســت و به هر 
حرکتی واکنشی سخت متناســب با مرور روزانه انتظار 
فاجعه در ذهنش نشــان می دهد. آیا مســئول محترم 
در احتمــال دادن رفتار دشــمن کامال در خطاســت؟ 
منصفانه این اســت که نه، اما سوال این است که سطح 
آمادگی خودش و تهییج نیروهایش با شــواهد بیرونی 
هماهنگ است یا با خطری که ذهن پرورانده؟ خطری 
که سراســر توهم نیست و در پی مشاهده و تجربه آمده 
اما انگار مشاهده اش کامل نبوده، همه شرایط دیگر را 
ندیده و تنها نگران این است که بستن راه بندر ماهشهر 
خط انتقال کاال در ایران را قطع می کند. همان بیماری 
توهمی که خودش را در دوســتان فیلم ســازش نشان 
می دهد که اگر تنگه ابوقریب ســقوط کند حتی اهواز 

هم از دست می رود.

بازهمدرحاشیه
بــا این همــه تمامی عواملی که بخشــی از مــردم را به 
زندگی در حاشیه برده، همچنان و با قوت وجود دارند. 
این یعنی با همه توجه هایی که در تحلیل آبان به اقشار 
فراموش شــده معطوف شــده، آنها امروز همچنان در 
حاشیه اند؛ نه تنها در حاشــیه اقتصادی که به سادگی 
اصالح پذیر نیست، که در حاشیه یادآوری و ادامه آبان. 
هم سیاســت مدار ایرانی و هم اپوزیســیون غالب ایران 
هنوز حاشیه نشــین را در حاشــیه می بیند. برای یکی 
آنها مسأله سازهایی هســتند که باید مراقب شان بود و 

برای دیگری فرصتی برای نشان دادن خشونت نظام.

گزارش

خروج از حاشیه
یکی از مفاهیمی کــه می تواند اعتراضات 
آبان ماه 9۸ در جامعه ایران را توضیح دهد، 
مفهومی ست به نام »انسان حاشیه ای« و نه 
حاشیه نشین. انسان حاشیه ای ممکن است در شیرآباد 
زاهدان، جعفرآباد کرمانشاه و یا مالشی اهواز زندگی کند 
اما در عین حال ممکن اســت در مرکز و غرب کالن شهر 
تهــران در جایی مثل صادقیه نیز زیســت کند. انســان 
حاشیه ای محصول فرایندی ست که در جامعه شناسی 
به آن »دیگری سازی« )otherness making( می گویند. 
منظور از دیگری سازی، سازوکارهایی در سیستم رسمی 
کشور است که افراد را به دو دسته خودی و دیگری تقسیم 
می کنــد. »دیگری«ها بــه مرور از فرصت هــا و امکانات 
موجود در کشور )به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی 
و...( محروم شده و به حاشیه رانده و تبدیل به انسان های 
حاشیه ای می شوند. در صورتی که فشار وارد بر این افراد 
و شــدت تبعیض بر آنان به نقطه بحرانی برسد و آ نها را در 
تأمین نیازها، آرزوها و دغدغه هایشان ناکام بگذارد، شاهد 

نوعی انفجار خواهیم بود: »خروج حاشیه علیه متن«.
انسان حاشیه ای محصول فرایندهایی است که مختصرا 

به برخی از آنها می توان اشاره کرد:
	z حاشیهایشدندرعرصهاجتماعی:در این عرصه

از یک سو با »اتحادیه ستیزی« و »صنف گریزی«، امکان 

استثمار هرچه بیشــتر کارگران از سوی کارفرمایان را 
فراهم و از سوی دیگر با نحیف کردن »حوزه عمومی«، 
امکان هرگونه مطالبه گری را از کارگران، سلب می کنیم 

و این یعنی هرچه حاشیه ای تر شدن کارگران.
	z حاشیهایشــدندرعرصهفرهنگی:در این عرصه

رســانه های رسمی و به خصوص صداوسیما از یک سو 
با کانالیزه کــردن و پمپاژ مدل هایی خاص و محدود از 
دین ورزی، ســبک زندگی و... به مخاطب، و از ســوی 
دیگر با انحصار رسانه ای، خوانش های رایج دیگر را به 
حاشیه رانده و قرائت های موازی از سبک زندگی، نوع 

دین ورزی و... را طرد می کند.
	z حاشیهایشــدندرسیستمبروکراســی:در این

عرصه فقــدان شــفافیت، تبعیض ســاختاری و عدم 
شایسته ساالری، شرایط را برای رشد کهکشانی عده ای 
معدود و درجازدن و بلکه ســقوط شماری کثیر فراهم 
می کند. در ایــن میان فرصت های مختلف شــغلی، 
ســرمایه گذاری و... و خدمــات گوناگــون عمومی و 
خصوصی، نصیب همان »خودی«های معدود می شود 
و شماری کثیر در حسرت کمترین حد از این خدمات، 

با انبوهی از خشم و نفرت به حاشیه رانده می شوند.
	z حاشیهایشدندرعرصهسیاست:در این عرصه نیز

به جای ایجاد ساختارهای مشارکتی، با حزب ستیزی و 

ایجاد ساختارهای مشارکت گریز و تضعیف جامعه مدنی، 
ساختمان سیاست را تبدیل به یک ساختار الیگارشیک 
و سلطه اقلیت بر اکثریت می کنیم و به این ترتیب در این 
عرصه نیز امکان برای ظهور قشرهای غیررسمی و ابراز 

نیازها و مطالبات شان، از آنها سلب می شود.
آنچه آبان ماه از خشــم و تنــش و نفرت پراکنی در جامعه 
دیدیم، محصــول نفرت ها و عقده های انباشته شــده و 
فروخفته انسان حاشیه ای اســت؛ انسانی که آن روزها 
عــالوه بر درد نادیده گرفته شــدن و تحمــل درد تبعیض 
و به حاشــیه رانده شدن، به لحاظ معیشــتی نیز، چرخ 
زندگی اش نمی چرخد و لذا به نقطه جوش رسید. تصمیم 
به افزایش شــبانه و ناگهانی قیمت بنزیــن که باز هم در 
غیاب مردم و با غریبه شــمردن آنان گرفته شد، تنها نوک 

کوه یخی ست که از آب بیرون زده است.
جامعــه امروز ایران نیاز به امید و دیده شــدن دارد، اما نه 
امیدهای موهوم و مقوایی و نه مشارکت های صوری. آن 
امید پایداری که برای کشور، انباشت ملی فراهم می آورد 
و جامعه را آماده َکندن از وضع موجود و حرکت به سمت 
وضع مطلــوب می گرداند، از خــالل طرحی اجتماعی 
میسر می شود که بر محور مشارکت، کنشگری، عاملیت 
و حذف انحصارها می گذرد، مشارکتی از سطوح محلی تا 
ملی. امروزه ثابت شده باالترین و پایدارترین میزان امید، 

نشاط و حتی کارآمدی اقتصادی، در جایی رقم می خورد 
که مــردم با انتخاب خود و در کنار هــم، در امور محلی، 
صنفی و ملی خــود اقدام کرده و احســاس موثربودن و 
اثربخشــی نمایند. در این میان خام ترین تصور آن است 
که مشــکل را صرفا اقتصادی تصور کنیم و راه حل را نیز 
به گونه ای غیرمشــارکتی و از خالل همین ساختارهای 

دیگری ساز جستجو نماییم.
سیاست گذاران باید بدانند آنگاه که دیوان دولت، جایی 
برای انعکاس صدای معترضان نباشد، ایوان ملت، فضایی 
پر از کنش هــای رادیکال و کور می گردد. آن گاه که تکثر 
طبیعی موجود در جامعه را انکار کنیم، وحدت مصنوعِی 
مقوایی مان نیز، از هم فرو می پاشد. آن گاه که نتوانیم در 
کوتاه مــدت، دل معترضین مان را به دســت بیاوریم، در 
بلندمــدت )و حتی میان مــدت(، هواخواهان مان را نیز 
از خود خواهیم تاراند. اداره کشــور چونان لشکرکشــی 
در میدان جنگ نیســت که با نادیــده گرفتن عده ای از 
لشکریان، خللی در نبرد پیش نیاید؛ اداره کشور همانند 
اجرای یک سمفونی ست که با ناکوک بودن حتی یک ساز 
نیز، ارزش موسیقایی آن اثر به کلی از بین می رود. نوای 
خوش، تنها زمانی از این ارکستر شنیده می شود که تمام 
سازهایمان را کوک کنیم و به کار بگیریم، سازهایی به شمار 

بیش از هشتادوسه میلیون ایرانی.

آن سوی آجرهای قرمز

محمدتقی 
ضرغام افشار
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پرونده



 ساهره 
شرهانی

گزارش

با مشت آهنگین خود 
گوش فلک را پاره کن 

قدیم ترها کــه اینترنت نبود و رادیو و 
تلویزیون و روزنامه هم نبود، رسانه ها 
بیشــتر جنبه  هنری داشــتند. شعر 
یکی از پدیده های عجیب در تاریخ است. 
پدیــده ای که طــی قرن هــا بزرگ ترین 
رســانه، حداقل در میان پارسی زبان ها 
بوده. شــعر چون گفتنی و شنیدنی بود 
به راحتی می توانســت همه گیر شود و 
ذات آهنگینــش آن را روزها و ســال ها 
مهمان ذهن مردم می کرد. شــعرگفتن 
سرمایه نمی خواست. ذوق و قریحه بود 
که حرف اول را در شعر می زد. چه بسیار 
جدل هــا و مناظره هــای از راه دور که از 
طریق شــعر بوده و چه بسیار شعرها که 
مردم را از اخبار روز آگاه کرده است. شعر 
از شاعران، یک طبقه قدرتمند و بانفوذ 
ساخت؛ طبقه خاصی که در بسیاری از 
موارد وارد دستگاه حکومتی می شدند و 
شبانه روز در مدح و رثای امیران قصیده 
می سراییدند و صله می گرفتند. اما شعر 
غیردرباری به خصوص از دوره ســنایی 
به بعد قوت گرفت و شــعرا بعضا ترجیح 
دادند به جای تملق، از عشــق و عرفان 
بگوینــد. در میان این دســته اشــعار، 
نقدهای زیبای اجتماعی و سیاسی هم 
پدیدار شد. سیف فرغانی یکی از شاعران 
هم عصر حمله مغوالن بود. شــعر »هم 
مرگ بر جهان شــما نیز بگذرد« او که رد 
پایش در کتاب های درســی دبیرستان 
هم پیداست، یکی از بهترین نمونه های 
صدای مــردم بودن و اعتــراض به ظلم 
اســت. اگرچه لحن آن چندان خشــن 
نیســت اما ویژگی بارزی دارد؛ این شعر 
جهان شمول است و روی سخن آن فقط 
با مغوالن نیست بلکه با هر ظالمی است 
که ظلمی را روا می دارد. شعر زیر یکی از 
سروده های ســیف فرغانی با محتوای 

انتقادی سیاسی و اجتماعی است:
درین دور احسان نخواهیم یافت
شکر در نمکدان نخواهیم یافت

جهان سر به سر ظلم و عدوان گرفت
درو عدل و احسان نخواهیم یافت

توقع درین دور درد دل است
درو راحت جان نخواهیم یافت

به یوسف دالن خوی لطف و کرم
ازین گرگ طبعان نخواهیم یافت

بزرگان دولت کرامند لیک
کرم زین کریمان نخواهیم یافت

درین شوربختی به جز عیش تلخ
ازین ترش رویان نخواهیم یافت

سخا و کرم دوستی علی است
که در آل مروان نخواهیم یافت

ازین قوم نیکی توقع مدار
کزین ابر باران نخواهیم یافت

درین چهارسو آنچه مردم خرند
به غیر از غم ارزان نخواهیم یافت

به دردی که داریم از اهل عصر
بمیریم و درمان نخواهیم یافت

مهدی مهدیه

شریفانه

از  ســخن  کــه  هنگامــی 
»شــعار« بــه میــان می آید، 
ایدئولــوژی، آگاهــی و تفکر 
یک گــروه مطرح می شــود. 
شاید این گونه به نظر رسد که 
شعارها خودانگیخته اند و جمعی به صورت 
خودجوش آنها را بــه زبان می آورند اما اگر 
بخواهیم این موضوع را کمی موشــکافانه 
مورد بررســی قرار دهیــم، درمی یابیم که 
تولد یک شــعار پدیده ای ساده و سرسری 
نیســت، چراکه شعارها هســتند که خط 
مشــی یک گروه یــا مطالبــات و انتقادات 
جماعت معترض را تعیین می کنند و فراتر 
از خواسته شخصی یا خودبه خودی و آنی 
جمع پیش می روند. اما شعار چگونه متولد 
شــد؟ چه ویژگی هایی یک شعار را از سایر 
سخنان متمایز می کند؟ آیا تمامی شعارها 
بــرای بیان مســتقیم مطالبات جمع ســر 
داده می شود یا اهداف غیرمستقیم را نیز 

دربرمی گیرد؟ 
شــعارها ابتــدا مجموعه شــعر و نثرهایی 
بودند کــه جنگجویــان حین مبارزه ســر 
می دادند تا به واســطه آنها از ســوی یاران 
خودی شناسایی شوند و به دلیل شباهت 
رخت ولباس با دشــمنان از پای در نیایند. 
واژه شعار بر جمالت آهنگینی داللت دارد 
که برای بیان نظرهای سیاسی و اجتماعی 
یک گروه به کار می رود. به طور کلی می توان 
گفت شــعار قرابت نزدیکی با شــعر دارد، 
به طوری که در نظر محمد مختاری »آنچه 
را که شــعر از برخورد یک انســان با جامعه 
بیان می کند، شعار از برخورد گروه هایی از 

انسان ها با جامعه بازگو می کند«.

یک شــعار موفق، کالمی ســت آهنگین و 
مــوزون که هم جنس با شــعر اســت. این 
کالم در کوتاه تریــن و مختصرترین حالت، 
چکیــده ای از آرمان هــا، خواســته ها و 
اندیشــه های فریادزننــدگان آن اســت. 
بعضی از شــعارهای موفق بــا بهره گیری 
از عنصــر طنز و بازی بــا کلمات ماندگاری 
خود را در اذهان بــاال می برند. این عوامل 
در کنار هم تعیین می کند که کدام شــعار 
می تواند به راحتی بر ذهن مردم بنشــیند 
و بر زبان شــان جاری شــود و پیــش از هر 
چیز شور و هیجان را در مردم برانگیزد و در 
نهایت، اصل خواسته های ایده پردازان یک 

جنبش را ارائه کند.
گاه یک شــعار قالبی برای طرح مستقیم 
یک خواسته است. همان گونه که در »بهار 
عربی« ملت ها شعار »الشعب یرید اسقاط 
النظام: ملت ســقوط نظام را می خواهد« 

ســر دادند. این شــعار زمانی پدید آمد که 
»محمد بوعزیزی«، دست فروش تونسی، 
در اعتراض به توقیــف کاالهایش و تحقیر 
شــدن از سوی مأمور شهرداری، خود را در 
مقابل ساختمان شهرداری به آتش کشید 
و شــعله خشــمی را در تونس برافروخت و 
آغاز انقالبی در تونس شــد کــه نتیجه آن 
قــرار گرفتن نقطه پایــان حکومت وقت بر 
دفتر تاریــخ بود. در انقالب اســالمی ۵۷ 
نیز می توان به شــعار »اســتقالل، آزادی، 
جمهوری اســالمی« به عنــوان نمونه بارز 
شعار سیاسی ماندگار و صریح اشاره کرد که 
اصول فکری رهبران و ایده پردازان این قیام 
را به صورت مستقیم و واضح بیان می کرد.

نوع دیگری از شعار، به جای مطرح کردن 
مستقیم خواســته ها، سعی بر برانگیختن 
احساســات و تهییــج مــردم دارد و تالش 
می کنــد آنها را بــا خود همراه ســازد. این 

شــعارها، شــعارهای مقاومتی هستند که 
می توانند جنبه حماسی داشته باشند. در 
این شعارها، هدف دعوت مردم به تظاهرات 
است یا به معترضان این نوید داده می شود 
که پیروزی نزدیک است و ایستادگی کلید 
پیروزی است. به طور مثال شعار »نترسید، 
نترسید، ما همه باهم هستیم« هم قطاران 
را به یکپارچگــی می خواند و این پیام را به 
مخاطبــان می دهد که تــرس از نیروهای 
مقابل نباید در ایستادگی و مقاومت خللی 
وارد کند. گاهی شعار مقاومتی جنبه منفی 
به خود می گیرد و به هجو تبدیل می شود و 
به جای اینکه خواهان تغییر رفتار و مواضع 
گروه مقابل باشد، منحصرا به شخصی که 
او را مانــع اصلی در راه رســیدن به اهداف 
جمعــی می داند توهیــن می کند و هدف 
اصلی آن نفرت پراکنی است. همان گونه که 
در انقالب سال ۲۰۱۱ مردم مصر، حسنی 
مبارک، رئیس جمهــور وقت مصر را مانعی 
برای رســیدن به آزادی دانستند و شعار »یا 
حریه وینک وینک، حســنی مبارک بینی 
و بینــک: آزادی کجایی کجایی، حســنی 

مبارک میان من و توست« را فریاد زدند.
در نهایــت، فارغ از اینکه یک شــعار از چه 
جنبه ای برخوردار است، نکته قابل توجه 
این است که شعار صرفا نمودی از اندیشه ها 
و خواســته های یــک گروه نیســت، بلکه 
صــدای ذهن آگاه انسان هاســت و هدف 
اصلی آن رسوخ در ضمیر بشر است. شعار 
سالح کسانی است که دست هایشان را در 

برابر ظلم گره کرده اند.
بانگاهیبه»بررسیشعارهایقیام«اثر
محمدمختاریازکتابجمعه۲0

شعار می دهم، پس هستم؟

طنین مشت های گره شده

یکی را از مشــاهیر شــهر اسکندریه به عهد جالینوس، َسِر دســت درد گرفت و بی قرار شد و هیچ نیارامید. جالینوس 
را خبــر کردنــد، مرهم فرســتاد که بر َســِر کتِف او نهند. همچنــان کردند که جالینــوس فرموده بــود. در حال، درد 
بنشســت و بیمار تندرســت گشــت و اطبا عجب بماندند. پس از جالینوس پرســیدند که: »این چه معالجت بود که 
 کردی؟« گفت:»آن عصب که بر َســِر دســت درد می کرد، مخرج او از َســِر کتف اســت؛ من اصل را معالجت کردم، 

فرع، به شد.«
»چهارمقاله/مقالتچهارم:درعلمطبوهدایتطبیب/نظامیعروضی«

واقعا به من خوش گذشت؛ متشکرم و خداحافظ
مهم تر از آنکه رومن گاری که بود  ، باید پرسید 
چه می خواســت؟ در »ریشــه های آسمان« 
نوشــت: »می خواهــم بــه فیل هــا احتــرام 
بگذارند« و »می خواهم به خاطر فیل ها بمیرم«. گام های 
ســنگین ایــن مخلوقــات اعجاب انگیز، طنیــن آزادی و 
امیدی ســت که نه تنها در ریشه های آســمان، که در تمام 
نوشته هایش شنیده می شود. به راستی کیست که دوست 

نداشته باشد انسان ها به آزادی احترام بگذارند؟!
»زندگی در پیش رو« و »خداحافظ گاری کوپر« و بسیاری 
دیگر از کتاب های محبوب گاری، همگی تلفیقی دلنشین 
از بودن و چگونه بودنند. شخصیت هایی که باید باشند هر 
آنچه که هستند، چراکه »هیچ اصالت دیگری برای انسان 
وجــود ندارد، جز آنکه تا آخر نقش خود را ایفا کند و تا پای 
مرگ به نمایش و شخصیتی که انتخاب کرده وفادار بماند«.
اســتفاده از فرهنگ شرق در داســتان هایی که عمدتا در 

جامعه غرب رخ می دهند همراه با طنز استادانه روایت ها 
از ویژگی های منحصربه فرد کتاب های این نویسنده شهیر 
اســت. گاری در بیش از 3۰ کتابی که نوشت، هیچ گاه از 
تعبیر طنزش به تمســخر از ســوی جامعه واهمه  نداشت. 
جایی در پاسخ به اینکه چه کسی را مسخره می کند گفت 
»خودم را«؛ همان طور که در »شاه سلیمان« نوشت: »اگر 
انسان خود را مسخره نکند زندگی ارزشی نخواهد داشت«.
رومــن گاری نه تنهــا نویســنده، بلکــه فیلم نامه نویــس، 
خلبــان و دیپلمــات هم بــود. او زندگی را داشــتن کاری 
بــرای انجام دادن، فارغ از اهمیــت آن و هنر را راهی برای 
پذیرفتنی ترکردن دنیا می دانســت. شاید به همین دلیل 
بود که وقتی در ۶۶سالگی احساس کرد دیگر کاری برای 
انجام دادن ندارد، از تکاپو افتاد. او در یادداشــتی که بعد 
از مرگش یافتند نوشته بود: »واقعا به من خوش گذشت؛ 

متشکرم و خداحافظ«.

آورده اند که...

صریر

سرمشق

 سارا 
ایران بخش

خط:هاجرجوادی
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هنر و ادبیات



دعواسربیشتراست
شکست هیدرولیکی )Hydraulic Fracturing(، یا به 
اختصار فرکینگ )Fracking( یکی از روش        های ازدیاد 
برداشت از مخازن نفت و گاز است. این تکنیک از دهه 
۵۰ میالدی برای افزایش حجم اســتخراج از چاه        های 
موجــود در ایاالت متحده اســتفاده می شــد اما آنچه 
اخیرا باعث گرایش شرکت        های فعال در بخش انرژی به 
اســتفاده از آن شده، ترکیب این فرآیند با حفاری افقی 
است که سبب بهره وری زیاد در استخراج از منابع سنگ 
نفت )Shale( شــده است. به طور خالصه در این روش 
جدید، یک چاه عمودی به درون الیه ســنگ نفت حفر 
می شــود، سپس حفاری به صورتی افقی ادامه می یابد 
و پس از رســیدن به عمق افقی مطلوب، ســیالی به نام 
ســیال فرکینــگ، متشــکل از آب، ذرات ماســه و چند 
نوع ماده شــیمیایی، با فشــار زیاد بــه درون چاه پمپاژ 
می شــود. فشار باالی سیال فرکینگ، باعث ایجاد َتَرک 
در الیه        های سنگ نفت شــده و با خارج کردن سیال از 
چاه و برداشته شــدن فشــار از این َتَرک        هــا، نفت یا گاز 
موجــود در ســنگ، از درون َتَرک به داخل چاه نشــت 
کرده و قابل استخراج خواهد بود. الزم به ذکر است که 
روش        های ازدیاد برداشت تقریبا در همه کشور        های نفتی 
کاربرد دارند. هر کشــور با توجه به نوع منابع موجود در 
جغرافیای خود از انواع خاصی از این تکنیک        ها استفاده 
می کنــد. در ایــاالت متحده نیز با توجه به گســتردگی 
 منابــع ســنگ نفــت یــا شــیل، اســتفاده از فرکینگ 

مطلوبیت دارد.
ابعــاد فنــی تکنولــوژی فرکینگ در ســال        های پس 
از بحــران مالی ۲۰۰۸ تکمیل شــد و همین مســأله 
این صنعــت را به موتور پیشــران اقتصــاد آمریکا در 
دولــت اوبامــا مبدل کــرد، به گونــه ای کــه در دوره  
ســال        های ۲۰۰9 تا ۲۰۱۵ کــه از آن به عنوان دوره  
شکوفایی فرکینگ )Fracking Boom( یاد می شود، 
به کارگیــری ایــن تکنیــک در ســایت        های حفاری، 
بــا حمایــت کامل دولت وقــت، به اوج خود رســید. 
بهره وری باالی تکنیــک فرکنیگ باعث افزایش قابل 
توجه ســهم چاه        های افقــی از کل تولید نفت شــد، 
به گونه ای که طبق آمار اداره اطالعات انرژی ایاالت 
متحده، در دهه گذشــته، نیمــی از تولید نفت و گاز 
این کشــور با این شیوه حفاری حاصل شده و امروزه 
نیــز حفاری افقی بــه روش غالب حفــاری چاه        های 

 نفت و گاز در ایاالت متحده تبدیل 
شده است.

چراوسطمناظره؟
فرکینــگ باعــث افزایــش ســطح 
اشتغال، کاهش قیمت حامل        های 
انرژی، خودکفایی انــرژی و بهبود 
تــراز تجــاری ایاالت متحده شــده 
است. با این حال، این تنها یک روی 
سکه اســت. روی دیگر سکه اثرات 
زیست محیطی غیرقابل پیش بینی 
ایــن تکنیــک اســت. بــرای مثال 
عــالوه بــر مصــرف بــاالی آب در 
فرآیند فرکینــگ، آب باقی مانده از 
فرآیند حفاری به طور بالقوه آالینده 
آب هــای ســطحی و زیرســطحی 
خواهد بــود، در ابتدا انتقال مجدد 
این آب بــه عمق زمیــن، در جایی 
خــارج از محدوده ســفره        های آب 
زیرزمینــی، تنها راه حــل امن برای 

خالصــی از اثرات زیســت محیطی نامطلوب آن به نظر 
می رســید اما عملیاتی شــدن این راه حل باعث رانش 
زمین در برخی مناطق و ایجاد زلزله شــد! )نظیر زلزله 
نوامبر ۲۰۱۱ در پراگ اوکالهما( ذخیره سازی یا تصفیه 
ایــن آب نیز به دلیــل وجود برخی ترکیبات ســرطان زا 
نظیر بنزن، بســیار پرهزینه و ناایمن است. در این بین 
مشــاهده آلودگی در چاه        هــای آب خانگی در مناطق 
مســکونی نزدیک ســایت        های حفاری، خاطرات تلخ و 
ترسناک بحران آبی شــهر فلینت در ایالت میشیگان را 
برای مردم آمریکا زنده کرد؛ فاجعه ای که منجر به مرگ 
تعداد زیادی از شــهروندان و وقوع بحران اقتصادی در 
شهر شد. از دیگر سو اتفاقاتی مثل فوران چاه        های گاز 
در فرآیند استخراج نیز، باعث آزادسازی حجم زیادی از 
گاز متان به عنوان یک گاز گلخانه ای به شــدت آالینده 
در هوا می شود. تصویب قوانین ایالتی مختلف و بعضا 
متضاد برای کاهش این اثرات در کنار ارتباط مســتقیم 
فناوری با سطح اشتغال، درخواست        ها برای ورود دولت 
فدرال بــه قانون گذاری را افزایش داد و این گونه بود که 
پای فرکینگ به مناظرات انتخاباتی ریاســت جمهوری 

باز شد.

بافرکینگچهبایدکردوچهدیدگاههاییدرمورد
آنوجوددارد؟

از دیدگاه فنــی، میزان حفاری در دولت فعلی بســیار 
کمتر از دولت قبل اســت. روند کاهــش حفاری که به 
خاطر سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود، 
به دلیل اثرات رکودی ناشــی از همه گیری تشدید شد، 
به گونه ای که هم اکنون تعــداد دکل        های حفاری فعال 
در کشــور، با کاهش ۸۰۰درصدی از نقطه اوج خود در 
سال ۲۰۱۴ در سطحی کمتر از تعداد دکل        های فعال، 
در زمان بحران مالی در ســال ۲۰۰۸ قرار گرفته است. 
در واقع عمال آالیندگی صنعت به دلیل کاهش شــدید 
میزان حفاری، کاهــش یافته و با وجود قوانین ایالتی، 
اتخــاذ سیاســت        های محدود کننده در ســطح فدرال، 
حداقل در مقطع زمانی فعلی، تأثیر ملموسی بر سطح 

آالیندگی نخواهد داشت.
از دیدگاه اقتصادی، ایجاد محدودیت در به کارگیری این 
تکنولوژی، هزینه        های گزافی برای آینده ایاالت متحده 
در پی خواهد داشــت. در حال حاضر صنایع نفت و گاز 
ایاالت متحده به طور مستقیم پشتیبانی کننده بیش از 
9میلیون شغل )۶درصد از کل مشاغل( در سراسر کشور 
است و در دهه گذشته، بیش از ۸۰درصد این مشاغل به 

فرکینگ وابسته شده اند. مطابق با ادعای اخیر فعاالن 
صنعت انرژی در مؤسسه نفت آمریکا )API( که می تواند 
محل سوال باشــد، ممنوعیت به کارگیری این فناوری 
سبب بروز چالش        های جدی در اقتصاد ایاالت متحده 

خواهد شد؛ از جمله این چالش        ها عبارتند از: 
z	 کاهش ۷.۱تریلیون دالری در مجموع تولید ناخالص

داخلی ۱۰ سال آتی
z	 نابــودی ۷.۵میلیون شــغل در ســال ۲۰۲۲ )تقریبا

معادل ۵درصد از کل مشاغل(
z	 کاهش درآمد ساالنه خانوار، به طور متوسط به میزان

۵۰۴۰دالر و افزایش ۶۱۸دالری هزینه        های انرژی در 
سبد خانوار در هر سال

z	 وابســتگی بیــش از ۴۰درصــدی ایــاالت متحده به
واردات نفت و بیش از 3۰درصد به واردات گاز طبیعی 

تا سال ۲۰3۰
گذشــته از آن، ایاالت متحده نیز مانند اغلب کشور        ها 
برای مقابلــه با اثرات رکــودی ناشــی از کاهش تقاضا 
و کاهــش ســرعت گــردش پــول در شــرایط پاندمــی 
کووید-۱9، اقدام به افزایش شدید حجم نقدینگی کرده 
اســت. طبعا با برطرف شدن همه گیری، تقاضا و تولید 
رشد خواهند کرد و این مسأله به نوبه خود نیاز به انرژی 
و قیمــت آن را افزایش خواهد داد، در چنین شــرایطی 
اگر آمریکا نتواند نیاز انرژی صنایع خود را به سرعت و با 
کمترین هزینه تأمین کند، با توجه به تعیین قیمت نهاده 
انرژی در بازار جهانی، در بهترین حالت با کاهش حجم 
اقتصــاد ملی مواجه شــده و در بدترین حالت متحمل 

تورم خواهد شد.
از دیدگاه زیست محیطی اما فرآیند فرکینگ قطعا دارای 
اثــرات مخرب غیر قابــل پیش بینی بر محیط زیســت 
است. این اثرات مانند اغلب فعالیت       های بشری در قرن 
گذشته، احتماال منجر به خسارات گسترده اقتصادی 
)به خصوص در بخش شــهری، کشــاورزی و سالمت( 
خواهند شد؛ خساراتی که عمق و ابعاد واقعی آنها صرفا 
پس از وقوع، قابل ارزیابی خواهد بود و چه بسا بر ابعاد 
ســودمند اســتفاده از تکنولوژی که امروزه مورد توجه 
فعاالن این صنعت است، غلبه کند. دقیقا به همین دلیل 
است که اتخاذ سیاست        های محیط زیستی پیشگیرانه و 
ضامن توسعه پایدار، مطابق با تعهدات بین المللی نظیر 
معاهده پاریس، ضروری به نظر می رسد. در پایان آنچه 
مســلم است، ادامه یافتن کشــمکش       ها بر سر موضوع 

فرکینگ است.

چرا فرکینگ سر از مناظرات انتخاباتی آمریکا درآورد؟

دوگانه اقتصاد و محیط زیست
احتماالمیتوانگفتانتخاباتآمریکاتمامشــده،باهمهجاروجنجالهــاوبحثهایقبلوحینوبعدش.اگرپیگیرمناظرههایانتخاباتیایاالت
متحدهبودهاید،احتماالدرآخرینمناظرهدیدهایدکهمسألهایبهنام»ِفَرکینگ«)Fracking(درمیانهگفتوگوبرسربرنامهکاندیداهابرایمدیریت
تغییراتاقلیمیتوأمانباحمایتازرشدسطحاشتغال،بهمحوراصلیبحثتبدیلشد.امافرکینگچیستکهیکهووسطکروناوفسادهاییکه

دوکاندیداازهمرومیکنند،سربرمیآورد؟چرادرسخنرانیهاومناظراتانتخاباتیمطرحمیشود؟وچهدیدگاههاییدرموردآنوجوددارد؟

 نیما 
رجبی گزارش

میزاناستخراجنفت،گازوسطحاشتغالصنعت،بههمراهوضعیتاستفادهازفرکینگوقوانینآنبهتفکیکایالت،بدونآمارتولیددرخلیجمکزیک.
)insideclimatenewsو)API(مؤسســهنفتآمریکا،)EIA(منابع:ادارهاطالعاتانرژیآمریکا(

))EIA(نوســاناتتعداددکلهایفعالدرحفاریچاههاینفتوگازاز۲000تا۲0۲0)منبع:ادارهاطالعاتانرژیآمریکا
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آبانی که یک ساله شد
آبانراقبالباشــاعرانگیبارانهاوبرگهای
زردشمیشــناختیمولییکسالیستکه
یــادآورخوناســتوفقروخشــموخیابان
ومیــدانوتعدادکشــتههاییکههیچوقت
معلومنشدوصداییکهبهجایینرسید.آبان،
آباناستوتوصیفدیگریبرایشسخت.

آقاسید

#آبان_9۸، صدای خردشدن استخوان های مردم زیر 
چکمه ی سفت و بی رحِم حکومت به راحتی به گوش هر 
شنوایی رسید. مردمی که جز خدا پناه دیگری برای خود 
نیافتند. لعنت خدا تا روز قیامت بر مسّببینش و بر کسانی 
که اعتراضات به حّق مردم را سرکوب کردند یا به حاشیه 

کشیدند؛ از مسئولین امنیتی تا الشخورها 

مهدیدیزانی

وقتی #حســن_روحانی را مقصر وضع کنونی و فاجعه 
آبــان میدانیــم به این معنا نیســت که تنهــا مقصر این 

وضعیت دولت است و بقیه پاک و مطهر اند.
وضعیت کنونی حاصل دهه ها نگاه امنیتی به سیاست، 
اقتصــاد و فرهنــگ و حــذف تدریجی ملــت از صحنه 
سیاســی ســت و روحانی با شایســتگی این حکمرانی 

امنیتی را نمایندگی میکند. 

HoseinKalantari

درباره کشتاِر آبان 9۸ به 3 پرسش، پاسخ دهند:
چند نفر کشته شدند؟

ناِم کشته شده ها چیست؟
دلیل کشتاِر هر کدامشان چه بود؟  

HadiSolar

ما راویاِن قصه های رفته از یادیم،
برادر   ...

#کدام_آبان  )اخوان ثالث( 

پدری برای سمپادی ها
ســمپادشــایدبیــنعمــوممــردمچنــدان
شناختهشــدهنباشــدولــیبیــنجمعیــت
دانشــگاهیومخصوصــاشــریفآشــنای
آشناســتوبــههمیــنخاطــرهــمبیشــتر
سمپادیهادکتراژهایرامیشناسندوازاوبه
نیکییادمیکنند.دکتراژهایکهبعدازانقالب
اولینرئیسسازمانملیپرورشاستعدادهای
درخشــانبود،اینهفتــهدراثرابتالبهکرونا

درگذشت.روحششادویادشگرامی.

FRaygani

"ســمپاد را برای آن هــا به وجود آوردم که کمتر کســی 
به فکر آن هاســت. وقتــی فرزند اســتانداری در آزمون 
ورودی سمپاد مردود می شد، خوشحال نمی شدم، اما 
وقتی فرزند بالل فروش روبروی همان استانداری قبول 

می شد، از شادی در پوست خود نمی گنجیدم."
بخشی از نامه خداحافظی #اژه ای از سمپاد

َبَره

روحشون شاد
ســمپاد واقعی توی زمان ایشون داشــت اجرا میشد و 
اهدافشــو دنبال میکرد االن افتاده دست یه مشت بی 
کفایت که ذره ای با استعداد دانش آموزانشون اهمیت 
نمیدن و فقــط می خوان توی کنکــور و المپیاد نتیجه 

بگیرن تا تبلیغ بشه براشون ...

سیدمحمدامینسپیدهدم

پنجم دبســتان که به شدت مشغول تالش برای ورود به 
#سمپاد کرمانشاه بودیم، معلم مدرسه همیشه از یک 
انســان وارسته به نیکی یاد میکرد و بزرگ که شدیم تازه 

فهمیدم ایشان چه ثمراتی در زندگی به جا گذاشتند.
هنوز هم صحبت معلم مون یادم هست: درس بخوانید 

تا مثل آقای #اژه ای بی ادعا به کشور خدمت کنید.

درس و مشق و دیگران
ترمپاییزدانشــگاهاگرچهمجازیولیسریع
داردپیشمیرودوسربرنگردانده،میانترمها
همرسیدندوبویپایانترمهاوپروژههاهمبه
مشاممیرسد.البتهورودیهاکمکمدارندبا
دانشگاهمجازیودروسسرویسخودشان

راوفقمیدهند.

Mhdi

خدا اونی که باعث شــد انتگرال رو از دبیرستان حذف 
کنن رو لعنت کنه! 

زندهبهگور

حدیث داریم اگه تو میان ترم باِرتو نبندی
 آخرترم باید درسو حذف کنی 

KiarashGl

ایمیل عدم تشکیل کالس <<<<< اس ام اس واریز پول 

نهپروانهام،نهتوکوهم.

مغز من سر میانترم:
وقتی پاستا رو آبکش کردیم، پاستارو می ریزیم رو سس 

یا سس و می ریزیم رو پاستا؟ 

Hossein

خب متوجه شدم این درسه از نظر بقیه هم سخته؛ خدایا 
شکرت فقط من نیستم که خنگم 

قندون

دیروز خیلی خوشحال تصمیم گرفتم برم دانشگاه حتی 
ناهارم آماده کردم

بعد یادم افتاد به تعطیلی ها
دیگه نمیتونم خونه بمونم :'|

از هر دری سخنی 

حامد

اینترنت شــما هم کنده مثل من؟ سایتای 
پرداخت و بانک عین آدم لود نمیشــه. کال 
سایتا یکی درمیون وا میشن، وی پی انا هم 

قطع میشن هی. 

نفیســـــه

عینک با ماسک نمیشه :/ 

بیدار

پس اینکه بابای پولدار داشــته باشــید و تو 
شرکتش دســت به کار شــید میشه رو پای 

خود وایسادن✍

Miouchybeik

شــاید یه روزی دوباره دالر بشه ۵۰۰ تا تک 
تومنی ولی من دیگه موز نمیشم

رستا شد F14 من 
من علیرضا بانشــی هستم ولی اینکه برای شناخت من 
کافی نیست. اگه یه کم بخواین راجع به من بدونین، باید 
بگم دوران راهنمایی و دبیرســتانم خیلی معمولی بود، 
شاید مثل خیلی های دیگه! با اینکه دوره دبیرستان سمپاد بودم ولی 
ســمپاد خیلی خوبی نبود و صرفا گذروندم و رســیدم به غول کنکور. 
ســخت برای کنکور تالش کردم تا بتونم یه دانشگاه خوب قبول شم، 

شاید باز هم مثل بقیه اما...
مــن از اونایی بودم کــه تو بچگی عشــق خلبانی بــودم؛ مخصوصا 
خلبانی هواپیماهای جنگنده و همیشــه این عشــق بــه خلبانی رو 
تــو دلم داشــتم. نزدیکای انتخاب رشــته کــه بودم، قرار شــد یه روز 
چند نفر از دانشــگاه افســری امام علی )ع( بیان مدرســه مون برای 
تبلیــغ دانشگاه شــون. وقتــی این صحبتــا رو شــنیدم، گل از گلم 
شــکفت و عزم خودمو جزم کردم که برم پــی خلبانی. حتی با وجود 
رتبــه خوب کنکورم یه لحظه هم شــک نکــردم. از همون موقع همه 
 اطرافیان بــا تصمیمم مخالفت می کردن ولی خب من ســعی کردم 

راضی شون کنم.
گذشت تا روز موعود رســید و اون آقایون دوباره اومدن مدرسه مون. 
کلی رشــته معرفی کردن اما من فقط به تیکه های مربوط به خلبانی 
گــوش می دادم و هی ذوق می کردم و انگار توی آســمون ها در حال 
پرواز و مانور بودم. صحبت ها و نکات آقایون گفته و گفته شد تا اینکه 
شــرایط الزم بــرای خلبانــی رو توضیح دادن. اولین شــرط ضروری 
این بود که دندوناتون ســالم سالم باشــه، همه 3۲ تاش! اون لحظه 
دنیــا روی ســرم خراب شــد، چون من یــه تعدادی از دندونــام رو پر 
 کرده بــودم. رفتم ببینم جای چونه زدن داره یــا نه و کلی عجز و البه 

و التماس.
گفتن »بچه جون! برو پی کارت. اگه حتی یه دندون هم خراب باشه، 
تــوی اون ارتفاع خرد می شــه و بیهوش می شــی...« تــو اون لحظه 
همه چی برام تموم شــد و خلبانی به عنوان حســرت همیشگی برام 
موند؛ حسرتی که هیچ کار یا تالشی نمی تونستم برای رسیدن بهش 

بکنم و استیصال بود که منو احاطه کرده بود.

خلبانــی از اولین گزینه انتخاب رشــته حذف شــد. زدم شــریف و 
اومدم بــرق. من اینجا تــوی خوابگاه تونســتم بهترین دوســتام و 
عزیزتریــن آدمــای زندگیم رو پیــدا کنم. خدایا شــکرت! یه خوبی 
دیگــه بــرق هم این بود که به مــن دید زیادی مــی داد، دید به همه 
چیز. ســه ســال اول به درس و جمع های دانشــجویی مثل انجمن 
علمی و نشــریه های دانشکده ای گذشــت و اون اواخر هم کمی به 
کار ولی هیچ کدوم برام اون نقطه روشــنی کــه دنبالش بودم نبود تا 
اینکه تو ســال چهارم دانشــگاه با جمع رستا آشــنا شدم؛ یه جمع 

علمی ترویجی متشــکل از آدمایی مثل خودم و از دانشگاه های 
مختلف بــود، منتها یه تفــاوت عمده با همــه جمعای دیگه 

دانشجویی که دیده بودم، داشــت. اینکه آدما توش حول 
یه هدف واحد خالص جمع شــده بودن، با همه تفاوتای 

اخالقی و شخصیتی شون. اون هدف هم این بود که به 
بچه محصل های این مرزوبوم چراپرســی، توانایی فکر 
کردن و مســأله محور بودن رو یــاد بدن تا بتونن تو این 
سیستم آموزش وپرورش مریض مون که فقط به بچه ها 
حفظ کردن فرمول و آماده شــدن برای کنکور رو یاد 
می ده و به طور کلی بچه ها رو از فکر کردن و خالقیت 

بازمی داره، کمک کنن. رســتا برای من اون نقطه 
روشــن بود. پرنده رستا )آرم رســتا یه پرنده ست( 
زندگــی من رو دگرگون کــرد و اون چیزی که الزم 

داشتم رو بهم داد، یعنی هدف و انگیزه برای آینده، 
چیــزی که تو مهندســی نمی دیدمش. رســتا برای 
 من شده اونF۱۴ ای که همیشه می خواستمش و 

بهش نرسیدم!
یه کم هــم از رســتا تبلیغ کنــم؛ تازه تبدیــل به یه 
انجمــن علمی شــدیم تو شــریف. اگه احســاس 
می کنیــد دغدغه هاتــون بــه دغدغه هــای رســتا 
 می خــوره، خوشــحال می شــیم کنــار خودمــون 

ببینیم تون.

مریم 
اشتهاردی

مردمان شریف
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هزار قلم



بیست وسوِم ماه هشتم
در یک شــب ســرد پاییزی، 
حــول و حوش ســاعت ۱۰ 
آبــان  بیست وســوم  شــِب 
پارسال در جمع دوستانه ای 
نشســته بودیم و گپ وگفتی 

می کردیم. یکی از دوستان از مشکالت 
از  از گرانی هــا،  زندگــی می گفــت؛ 
نامالیمــات زندگــی و از هزینه هــای 
زیــاد. آخــرش هم گفــت: »ازین بدتر 
دیگه نمی شه«. احساس می کنم تمام 
 Challenge کائنات در آن لحظــه یک
accepted و بعــدش یک »هه« گفت و 

از آن بدترش را به ما نشان داد.
االن، در آبــان 99 که بــه آن موقع نگاه 
می کنــم، می بینم زندگــی چقدر توان 
بدتر شــدن داشت و متأســفانه چقدر 
توان برای بدتر شدن در آینده دارد. چند 
ســاعت بعد از جمله »ازیــن بدتر دیگه 
نمی شــه« قیمت هر لیتر بنزین از هزار 
تومن به ســه هزار تومن افزایش یافت. 
یادآوری کنــم آن موقع هر بزرگواری که 
کتاب اقتصاد منکیــو را تورق کرده بود 
اوال می گفت بنزین سیصددرصد گران 
شــده و ثانیا ادعا داشــت کــه افزایش 
قیمت بنزین به نفع کشور است و ما هم 
این بهشِت گران شدن بنزین را با گوشت 
و استخوان لمس کردیم )و باید خطاب 
به آنها بگویم »نوســتراداموس شمایی 
بزرگوار، بقیــه ادایتان را درمی آورند«(. 
قبل از آن روز، هنوز نه اتفاقات آبان ماه 
رخ داده بــود، نه اتفاقــات دی ماه، نه 
کرونایی به کشــور ما آمــده بود و نه این 
همه فشار اقتصادی روی ما بود، نه روزی 
چهارصدنفر چهارصدنفر از عزیزان مان 

به خاطر کرونا فوت می شدند.
باعــث و بانی همه این اتفاقات هم این 
دوســت ما بود که این جملــه را گفت. 
همین لفظ و سق سیاه بود که مملکت 
را نابود کرد وگرنه مسئولین که شبانه روز 
در حــال تــالش بــرای بهبــود اوضاع 
مردم هســتند؛ مثال برای بچه هایشان 
مدرســه تأســیس می کنند تا در آینده 
مدیریت کشــور را به خوبی در دســت 
بگیرند، فرزندان شــان را برای تحصیل 
به آمریکا می فرستند تا تحصیل کنند و 
بهتر خدمت کنند. اختالس می کنند 
تــا ســرمایه گذاری های درســتی زیر 
نظرشان در کشــور کانادا انجام شود. 
برای مشــکالت کشــور هم تمهیدات 
مــردم  از  و  می اندیشــند  ویــژه ای 
می خواهند دعــا کنند قیمت ها پایین 
بیایــد. و صد البته غافل نشــویم از آن 
شــرکت هواپیمایی ای کــه وقتی همه 
دنیا پروازهایشان را به ووهان لغو کرده 
بودند، پروازهایش را لغو نکرد تا ارزآوری 

برای کشور داشته باشد.
دست شان درد نکند که تالش می کنند 

گندکاری های آن لفظ را پاک کنند.
خالصه هرچه فریاد دارید، بعد از حواله 
دادن به آنهایی که در واشنگتن دی سی 
هســتند، بر ســر این رفیق ما بزنید که 
عالمی را به همین سادگی برهم ریخت.

از خویشتنم خیر مبادا! همه عمر /  گر بی تو ز خویشتن خبر داشته ام بس شب به دعا دو دست برداشته ام /  بس روز به راه تو نظر داشته ام 
)رشیدالدینوطواط،قرنششم،رباعیات(

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به... تقدیم می شود به... اصال مگر همه شماره های 
روزنامه باید تقدیم شــوند؟ به که؟ به چه؟ به کدام روز؟ به کدام تاریخ؟ به کدام محل؟ به 
کدام زمین؟ به کدام زمان؟ به کدام مفهوم؟ به کدام ارزش؟ به کدام واژه؟ به کدام شعار؟ 

به کدام شعور؟ به کدام شور؟ به کدام درد؟ به کدام فریاد؟ به کدام مشت؟ به کدام گلوله؟ 
به کدام خون؟ به کدام پدر؟ به کدام مادر؟ به کدام فرزند؟ به کدام جوان؟ به کدام عدد؟ به 
کدام آمار؟ به کدام درست؟ به کدام غلط؟ به کدام مردم؟ به کدام مردم؟ به کدام مردم....

تقدیم می شود به ...

۹۶5****0۹1۲: سالم، ارشد هستم. یه فکری برای ورود 
ورودی های جدید به دانشــگاه نمیخــوان بکنن؟ جدا از 
اینکه هنوز توی سیســتم ثبت نشده شــماره دانشجویی 
های جدید، نگهبان های دانشــگاه هم محیط آکادمیک 

رو با چاله میدون اشتباه گرفتن!
حاالمنجزئیاتشــمارهدانشجوییجدیدو
رفتارنگهبانهــارونمیدونم،ولیهمهدوهفتهاولرو
فکرمیکنناینجاچالهمیدوننیست،تاوقتیکهبرای

بارسومخفتبشن.
۹۸۴****0۹30: شما با ما ورودی ها مشکل دارین؟!

چرا از وقتی کالسای ما شروع شده برنامه های روزانه فوق 

برنامه رو لیست نمیکنین؟!
اوالکــهکیگفتهماباورودیهابهطورخاصی
مشکلداریم؟ماباهرکییهجورمشکلداریم.ضمناما
اتفاقاخیرخواهتونهمهستیم،بااینروحیهمیریترم
اولمشــروطمیشــیمیگیتقصیرروزنامهبودکههر
روزسیصدتابرنامهلیستمیکردمنفکرکردمخبریه.
0۸۴****0۹1۹: ســالم وقتتــون بخیر،میشــه پیام منم 
بزارید شــاید کســی بدونه،یه کانال تلگرامــی بود بچه ها 

پیام میذاشتن یه نفر بیاد دو تایی مثال زبان بخونیم و...
ســالم،اونکانالــهرومگــهتختــهنکــردن
ادمینــشروهمببرنبرخوردانضباطیکنن؟نمیدونم

البتــه،فکرکنمبــاورودیهــای۹۹دوبــارهیهچیزایی
احیاشــدولیخبمــندیگهدرجریاننیســتم.ضمنا
میتونیدبهمرکزفاش)فرهنگازدواجشریفیها(توی

نهادمراجعهکنید.
۲۷۲****0۹10: آقا دانشــگاه خیلی خوشــگل شــده. 
هرچی با دوستان میگم بیاین بریم عکس بریم با این دارو 
درختــا نمیان. نمیدونم چرا این قــدر بی ذوقن. اگر یکی 

مثه منه بگه با هم بریم عکس بگیریم��
شــماهــماگــهدوســتانتروازکانالهــای
تلگرامــیتختهشــدهانتخــابمیکــردیایــناتفــاق

نمیافتاد.
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پیش گویی های شتری!
به گــزارش روابــط عمومــی، اولین 
کنگره ملی دانشگاه و کووید – ۱9 در 
روزهای ۱۷ و ۱۸ دی ماه سال جاری 
بــه میزبانی مرکز مشــاوره دانشــگاه 
صنعتــی شــریف برگــزار می شــود. 

)وب سایت اخبار دانشگاه(
شــیخ بزول ابتدا پس از خواندن این خبر، دو سه بار درون 
حوضچه آب یخ پرید تا مطمئن شود که بیدار است! مرکز 
مشــاوره و کووید-۱9؟ وقتی شیخ بزول اطمینان حاصل 
کرد بیدار اســت دست پیش گویی به آســمان برداشت و 

چنین برنگاشت:
هفتهسومآبان:رستوران دانشــگاه که در شرایط فعلی 
به صورت مجازی و از طریق اســکایپ مبــادرت به توزیع 
غذا می کند اعالم کرده که نخستین کنگره علمی بررسی 
پتانســیل های کفش ملی روی تولید ناخالص غیرملی را 
در طبقه همکف و با توزیع ماسک و ماست برگزار می کند.
هفتهچهارمآبان:پروفســور کــرون زاده، رئیس علمی و 
غیرعملی همایش گفت: »مقاله نویسندگانی که در هنگام 
ارسال چکیده ماسک نزنند داوری نمی شود. وی همچنین 

گفت: »مرکز مشاوره شــریف )َمُمش( در نظر دارد اگر این 
همایش موفق بود، برای کووید ۲۰ و ۲۱ هم در ســال های 
آینده، سالن تربیت بدنی را اجاره کند.« او گفت: »به دلیل 
اینکه همه دنیا در مبارزه با این بیماری چشم به ما دوخته اند، 

به خدا حیفه این تجربیات نیست به اشتراک نذاریم؟«
هفتهاولآذر:دبیرخانه کنگره ملی دانشگاه و کووید-۱9 
به دلیل عدم رعایت فاصله اجتماعی از ســوی حراســت 

پلمپ می شود!
هفتهدومآذر:واکسن مقابله با ویروس کرونا کشف شده 
و همه کشــورها غیر از ما و تیمور شــرقی لســوتو در حال 

واکسیناسیون هستند.
ارز  بهداشــت می گویــد  وزیــر  آذر: هفتــهچهــارم
اختصاص یافته به واردات واکسن های کووید-۱9 ناپدید 
شــده و به جای آن سوســیس و کالباس از قزاقستان وارد 
شــده و ما به دنبال برخورد با خاطیان هســتیم و به زودی 
آنها را از طریق سامانه سنجاقک )سامانه نشر و جمع آوری 

قاچاقچیان کاال( به مردم معرفی می کنیم.
هفتــهاولدی:رئیس کنگره مزبــور گفت: »خطر کرونا 
از بین رفته و مــا در وضعیت زرد آجری به خردلی کم رنگ 

هستیم ولی چون به هر حال باید یک چیزی برگزار کنیم، 
عنــوان همایش به »تحلیل نقــش روان درمانی بالینی بر 
پرخاشگری کودکان درون« تغییر می کند، با ناهار و کیف 

همایش و فلش ۱ گیگ، فقط ۱۰۰ تومن!«
هفتهدومدی:۱۸۰۰ دانشــجو به دلیل تزریق واکســن 
تقلبی کرونا دچار اختالل حواس شده اند. مرکز بهداشت 
شریف گفت: »به هرکی دوس دارید قسم تون می دم حتما 
به هولوگرام روی بسته بندی دقت کنید و آن را یک گوشه ای 
یادداشت کنید.« به گفته مرکز بهداشت تا به حال بیش از 
۱۰۰ محموله تقلبی واکســن در خوابگاه کشف شده و به 
زودی ۵ ســتاد و ۱۷ کارگروه برای مبارزه با قاچاق واکسن 

همراه با دبیرخانه و تشکیالت ایجاد می شود.
*علیرضامختار  

شیخ بزول *

نیشاشترنهازرهکیناست/نوشدارویزخمدیریناستنیش شتر

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

وصله پینه

/چیزیکهورودیهای۹۹شریفازدانشگاهانتظارداشتند
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