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ننفیسه، بهادرخان و نودی که تعطیل شدفیسه، بهادرخان و نودی که تعطیل شد

ما منتظریم...
خبر شــهادت ســردار که آمد، بهت زده شــدیم؛ مثل 

 محمدصالح 
سلطانی

پســربچه ای که ســیلی ســختی خــورده باشــد، نای 
تکان خوردن نداشــتیم و طنین هولنــاِک فاجعه توی 
گوش مان سنگینی می کرد. از همان لحظه های اول، 
یک صــدا و یک کالم شــدیم بــرای »انتقام ســخت«. 
هشتگ هایمان ترند می شد و خون را توی رگ هایمان به جوش می آورد. انتقام 
می خواستیم؛ سخت، قاطع، پشیمان کننده و محکم. دشمن پدرمان را زده 
بود، علمدارمان را. باید ضربه سریع و سختی می زدیم. چند روز بعد، غرش 
موشــک ها را دیدیم و کیفور شــدیم. انگار انتقام سخت جدی جدی داشت 
شروع می شد. حس غرورمان اما چند ساعت بیشتر دوام نداشت. از آن طرف 
خبری از تلفات سنگین یا خسارت های بازدارنده به دشمن نبود، از این طرف 
هم اشتباه پدافند و شلیک به هواپیمای اوکراینی، فاجعه بزرگی آفرید. انتقام 
ســخت منعقد نشد، جان نگرفت. ســردارمان را زده بودند و پاسخ ما؟ چند 
شلیک مبهم به پایگاه عین االســد که کسی نمی داند چقدر به آمریکایی ها 

خسارت وارد کرد، و یک شلیک دردناک به هواپیمای خودی. 
همه می گفتند انتقام تازه آغاز شــده اما خبــری از مراحل بعدی نبود. صبر 
کردیــم و منتظر ماندیم برای روزی که یک انتقام ســخت، آن طور که درخور 
خون شهید عزیزمان باشد، از دشمن بگیریم. در میانه های این صبر سخت 
بودیم که خبر شــهادت یک سردار دیگر آمد؛ دانشمندی که دوستانش او را 
حاج قاســِم صنایع دفاعی کشــور می دانند. »محسن فخری زاده« تا همین 
دوسه روز پیش برای ما یک اسِم معمولی بود و امروز برای ما یک قهرمان ملی، 
یک قهرمان ملِی گمنام، بدون نمایــش. بدون اظهارنظرهای خاص، بدون 
جنجال، یک قهرمان که بی ســروصدا برای ســرزمینش زحمت می کشید، 

بی منت، درست مثل یک اسطوره واقعی.
بعد از ترور شهید محسن فخری زاده هم فریادهای »انتقام سخت« بلند شده 
اما نه به قوِت قبل. انگار این مردم، مردم دی ماه 98 نیستند. انگار نسبت به آن 
روزها »اعتماد به نفس« کمتری دارند. در باورهایشــان اتفاقی افتاده. چیزی 
تکان خورده. انگار مردم تصور می کنند »انتقام سخت« رویای دوری است. از 

اینجایی که مردم می بینند، نشانه های روشن یک انتقام واقعی، دیده نمی شود. 
تلخِی این نگرش، کمتر از شهادِت قهرمانان مان نیست. مردِم داغ دیده را باید 
آرام کرد، با پاسخ قاطِع متقابل، وگرنه داِغ شهید کم کم سرد می شود و محسن 
فخری زاده هم می شود یک قاب عکس کنار بقیه قهرمان های شهید. می شود 
یک نام بر بزرگراه های شهر، می شود یک عکس روی بیلبوردها. می شود یک 
بیت شــعر. می شود یک اســتوری و بعد چند ســاعت، پاک می شود. عادی 
می شود.  دشمن، سرمایه های ملی ما را ترور می کند و بی عملی در برابر دشمن، 
اعتماد به نفِس ملی ِ ما را ترور خواهد کرد. هیچ کس نمی تواند توانمندی نظامی 
کشور را انکار کند اما درست در چنین روزهایی است که به این توانمندی نیاز 
داریم. درست در همین روزها که روِح جمعِی یک ملت، زخمِی ترور است. وقِت 
پاســخ متقابل، وقِت اقتدارنمایی در برابر دشمنی که تا بیخ گوش مان آمده، 
دقیقا همین روزهاست. آقایان، سروران، عزیزان! صبر در برابر تروریست، روا 
نیســت. روح این ملت، زخم برداشته. التیام این درد، دست شماست. دسِت 

شمایی که بیش از حرف  و توییت هایتان، به کنش و عمِل موثرتان مشتاقیم.
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خشک منظرسازی چند فضای سبز و حواشی توییتری

از اول هم چمنی در کار نبود
خانهدارییکشغلاست

»طلــوع«، نشــریه واحــد زنــان و 
خانواده انجمن اســالمی مستقل، 
در پرونــده شــماره 9 خــود  به ســراغ 
موضوع خانه داری بانوان رفته اســت. 
بابــت انتخــاب ایــن موضــوع بکــر و 
کمترپرداخته شده باید به طلوع تبریک 
گفت. طرح جلد طلوع تصویر یک فرم 
اســت که دســتی در حال پر کردن آن 
اســت و در قسمت شــغل مادر نوشته 
شــده: خانــه دار. ایده جلــد خالقانه 
بوده ولــی قرارگیری لوگوی نشــریه و 
تیتر بســیار غیرحرفه ای انجام شده و 
حالت کالژ پیدا کرده است. »خانه داری 
یک شغل اســت«، »زن ســنتی یا زن 
مدرن؟!«، »اعتیاد خانه داران به انواع 
رســانه«، »ســبک زندگــی مــا چگونه 
تعییــن می شــود؟«، »مــرور اجمالی 
برخی مسائل اقتصادی خانه داری« و 
باالخره »گزیده  بیانات رهبری در مورد 
خانه داری« نوشــتارهای این شــماره 
طلوع را تشکیل می دهد. صفحه آرایی 
طلوع اجماال بد نیست، گرچه جا دارد 
سادگی بیشتری داشــته باشد؛ البته 
رسم الخط متون چندان خوانا نیست و 
بهتر است تغییر کند. یک نکته بامزه هم 
دربــاره طلوع قرار گرفتن زمان مطالعه 
متــن در کنار تیتــر آن اســت؛ البته با 

دقتی در حد یک ثانیه!

حیاتتغییریافته
شــماره ۴8 »حیات«، نشریه فرهنگی 
اجتماعی هیئت الزهراء )س(، آن طور 
که ســرمقاله اش می گوید می خواهد 
درباره ســبک زندگی و تغییر خاص آن 
در شــرایط قرنطینــه و فاصله گــذاری 
اجتماعی ناشی از شیوع کرونا صحبت 
کند، با تیتر جلد »این سبک حیاتی« و 
طرح جلدی که می توانست خالقانه تر 
و چشــم نوازتر باشــد. »تقابل ســبک 
زندگی ها؛ نبردی برای لذت بیشــتر« 
یادداشــت اصلی پرونده است و سعی 
دارد ابتدا تعریفی از ســبک زندگی بر 
مبنای نیاز و لذت تعریف کرد و ســپس 
به انواع سبک های زندگی و تقابل میان 
آنها بپردازد. خیلی خالصه پرونده این 
شــماره حیات در بیشتر متن ها سبک 
زندگی اسالمی را با سبک زندگی مدرن 
)غربی( مقایسه کرده؛ »سبک زندگی؛ 
آوردگاه نگاه تمدن ها به زمان« از نقش 
زمان در شکل گیری یک سبک زندگی 
می گوید و »هرکســی آن درود عاقبت 
کار که کشــت« از تأثیر و اهمیت سبک 
زندگی در شکل گیری آینده انسان. »بر 
آب رفته« تنها یادداشــت حیات درباره 
تغییر سبک زندگی در دوران کروناست؛ 
یادداشتی که با توجه به سرمقاله انتظار 
طول و تفصیل بیشــتری از آن داشتیم 
ولی کمی در حاشیه قرار گرفته است. 

این راهش نیست، سرتان را در برف نکنید
پنج شنبه قبل موعد امتحان میان ترم چند درس 
از دروس نسبتا عمومی دانشگاه بود؛ فیزیک ۲ 
و ریاضی مهندسی از جمله آنها بودند. میان ترم 
فیزیک ۲، بیست سوال تستی داشت، بدون امکان بازگشت 
بــه عقب و تنها ۱۰۵ دقیقه وقــت و ذکر این نکته اخالقی که 
اســتفاده از جزوه و کتاب جایز نیست. یک دانشجوی عادی 
برای حل هر سوال بدون حفظ بودن روابط بعضا عجیب وغریب 
کتاب درســی، به نظر می رســید حداقل هفت هشت دقیقه 
زمان نیاز دارد که در امتحان خبری از آن نبود. امتحان ریاضی 

مهندسی هم سه قسمت داشت و برای هر قسمت ۵۰ دقیقه 
فرصت؛ 8 سوال تستی با امکان بازگشت، 8 سوال تستی بدون 
امکان بازگشت و دو سوال تشریحی، البته با این قانون عجیب 
که بیشــتر بودن نمره قسمت تستی با امکان بازگشت از نمره 
قسمت تســتی بدون امکان بازگشت به معنای تقلب است و 
دوباره سواالتی تستی که حل آنها با آرامش و سر حوصله معمول 
یک امتحان عادی بیشتر از مهلت قانونی امتحان زمان می برد.

استادها نگرانی تقلب دانشجوها را در امتحانات مجازی دارند؛ 
نگرانی ای که منطقی ســت و بدون شک دست دانشجو برای 

تقلب در یک امتحان مجازی و بدون حضور ناظر به مراتب بیشتر 
از یک امتحان حضوری و در حضور مراقب اســت اما توسل به 
شــیوه های عجیب وغریب که صرفا استرس دانشجو را موقع 
امتحان باال می برد و ســواالتی که پاســخ به آنها در چارچوب 
تعیین شده برای امتحان بعضا غیرممکن است، تنها نتیجه اش 
روی آوردن بیشتر دانشجو به تقلب است. خالصه خودمان را 
گول نزنیم و سعی کنیم با توجه به شرایط تصمیم بهتری بگیریم. 
همه در این شرایط با هم هستیم و سختی اش هم روی دوش 

همه ماست و نباید کاسه کوزه ها را روی سر یکی بشکنیم.

پیــش  روز  توییــت چنــد 
یکــی از کاربران شــریفی 
همــراه بــا چند عکــس از 
محوطه دانشگاه، حاشــیه های زیادی 
بــه دنبــال داشــت. بچه هــا می گفتند 
دانشــگاه به جای چمن هایی که معموال 
دانشــجوها روی آن پاتــوق می کردند و 
ناهــار می خوردنــد، ســنگ ریزه ریخته 
تــا مانــع نشســتن دانشــجوها شــود. 
بــرای دیــدن وضعیــت فضاهای ســبز 
مذکــور، هــم خودمان رفتیم دانشــگاه 
و از نزدیــک وضعیــت را دیدیــم و هم با 
مدیریت فضای ســبز دانشگاه صحبت 

کردیــم. قضیــه از ایــن قــرار اســت که 
برای کاهــش مصرف آب فضای ســبز، 
مدیریت فضای ســبز دانشــگاه ســراغ 
یا زری اسکیپینگ  خشک منظرپردازی 
رفته، یعنی محوطه سازی و ایجاد فضای 
سبز باکیفیت همراه با صرفهجویی آب و 
محفاظت از محیط زیست بــا اســتفاده 
از ســنگ ریزه ها و مصالــح شــبیه آن 
 در کنــار گونه هــای گیاهی بــا مصرف 

آب کمتر.
این ایده در سه قسمت از دانشگاه فعال 
اجرا شــده؛ فضای ســبز چهارقسمتی 
جنــوب ســاختمان ابن ســینا کــه در 

چهارگوشــه حــوض آنجــا قــرار دارد، 
فضای سبز دایره ای شکل شمال شرقی 
ســاختمان دانشــکده علــوم ریاضی و 
فضای ســبز راهــروی بین ســاختمان 
دانشــکده های صنایــع و علوم ریاضی. 
هیچ کدام از این ســه فضای ســبز قبال 
چمــن کاری نبــوده و همــان گونه های 
گیاهی که قبال در آنجا اســتفاده شــده 
بوده، در شــکل و حجمی متفاوت مورد 
استفاده قرار گرفته. برای اینکه خیال تان 
راحت شود و فکر نکنید روزنامه، دستی 
در ابزار کار با شن و ماسه و گچ و... دارد، 

تصاویر زیر را هم ببینید.

گزارش

رئیسعلیهجمهور،
بسیجعلیهرئیس

انقــالب«  »میــدان   8۰ شــماره 
در آخریــن روز آبان منتشــر شــد؛ 
»اعتراضــات آبــان 98« موضــوع 

پرونــده ایــن شــماره نشــریه بســیج 
دانشجویی است. طرح جلد تصویری 
از شــعله های آتش و اعتراض است که 
رئیس جمهور رو به آن  دارد و تیتر »رئیس 
علیــه جمهور« آن را همراهی می کند؛ 
تیتر جلــدی کــه از متن های نشــریه 
جلوتــر و تهاجمی تر به نظر می رســد. 
»مردم به مثابه یک خطر«، »داستان ما 
و یک سال هجوم بی امان پرسش های 
بی جواب«، »جیب خالی و خیابان های 
شــلوغ«، »بامــداد جمعــه«، »قانونی 
برای فریاد زدن«، »حرام مطلق اســت 
حجــاب« و »ناامید از تدبیــر« عناوین 
تعــدادی از نوشــتارهای این شــماره 
میدان هســتند. این شماره همچنین 
همراه اســت با مصاحبه ای با مســعود 
براتــی، مدیر گــروه بین الملل شــبکه 
کانون های تفکر ایران درباره شــورای 
عالــی هماهنگــی اقتصــادی ســران 
قوا. دو بخــش بصری تر میدان 9۰ نیز 
اطالع نگاشــت ســیر وقایع آبان 98 و 
تصویر جلــد تعــدادی از روزنامه های 
آن دوره اســت. صفحه آرایــی میــدان 
خوب است ولی جای خالی زیرتیتر در 
تعدادی از متون حس می شود. بعضی 
از متــون نیز نیاز مبرمی به ســوتیتر یا 
میان تیتــر دارنــد، چراکه حجــم زیاد 

نوشته آنها چشم را می زند.

اینکاکتوستقدیمبهورودیها
شــماره ۴8 نشــریه کانــون فرهنگــی 
مذهبی آیین روشن، »کاکتوس«، آبان 
99 و در ۱۰ صفحه ویژه ورودی ها منتشر 
شد. کاکتوس هم مانند تعدادی زیادی 
از نشــریات ورودی نامــه ای، به معرفی 
خود و بخشــی از پرســش ها و نیازهای 
نوورودی هــا پرداختــه اســت؛ معرفی 
فعالیت های فوق برنامه، معرفی شورای 
صنفــی، معرفــی کانون آیین روشــن، 
صحبت از فرصت ها و تهدیدهای آموزش 
مجازی و یک یادداشت از وقایعی که بر 
یک روز دانشجوی شــریفی می گذرد، 
متون این شــماره کاکتوس هستند، به 
عالوه مصاحبــه با دکتــر آیت اللهی از 
استادان دانشکده مهندسی شیمی و 
نفت در مورد زندگی دانشجویی. طرح 
جلــد کاکتــوس ۴8 تیتر نــدارد و جلد 
آن نیز چندان ویژه نیســت؛ گذاشــتن 
شناســنامه در صفحه جلــد نیز عملی 
غیرحرفه ای ســت. کاکتوس با زیرتیتر 
مطلقا آشــنایی ندارد و در انتخاب تیتر 
هم خوب عمل نکرده. البته صفحه آرایی 
دو ستونه آن ساده و زیباست و خواندن 

نشریه را راحت کرده است.

ذرهبین

مهدی 
فخرآبادی

میز
نشریات

میز
نشریات

فضایسبزشمالشرقساختماندانشکدهعلومریاضی
)بعدازخشکمنظرسازی(

فضایســبزراهرویبینساختماندانشکدههایعلوم
ریاضیوصنایع)بعدازخشکمنظرسازی(

فضــایســبزجنــوبســاختمانابنســینا)قبــلاز
خشکمنظرسازی(

فضــایســبزجنــوبســاختمانابنســینا)بعــداز
خشکمنظرسازی(
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»به کجا می روی آخر؟!« درباره آبان ۹۸

تقصیر که بود؟
آبــان۹۸دریکــیدوهفتــهاخیــرســوژهاصلــیخیلــیازبرنامههــاوبحثهــاونوشــتههاونشــریاتدانشــجوییبــود.جامعهاســامینیزبــرایروز
سهشــنبه،۲۷آبــانبرنامــه»بــهکجامــیرویآخر؟!«راتــدارکدیدهوازســیناکلهــر،اباصالحتقــیزادهومجتبــیاحمدیدعــوتکردهبودتــادرباره
وقایــعتلــخســالگذشــتهازمنظرهــایمختلــفصحبتکننــد.البتــهدرنهایــتمجوزحضــورمجتبــیاحمدیصــادرنشــدوگفتوگوبــاهماندو
مدعــودیگــررویآنتــنبرنامههــایمجــازیدانشــگاهرفت.گــزارشزیــررابچههــایجامعهاســامیازرونــدبرگــزاریوصحبتهایمدعویــنبرنامه

تهیهکردهاند.

ایران در ســال های اخیر مشــکالت متعددی را تجربه 
کــرده و روزهای بدی را به خود دیده اما شــاید با کمی 
تردیــد بتوان گفــت آبان 98 یکــی از تلخ ترین روزهای 
ســال های اخیر ایران بود. آبان 98 به سیاهی ناامیدی 
و ســرخوردگی و سرخی خون مستضعفین گره خورد و 

علی رغم شرم تاریخی ما در دفتر تاریخ ثبت شد.
در ســالگرد آبان 98 تصمیم گرفتیــم یاد آن ایام تاریک 
را زنــده کنیم، نه به آن جهت که در شــیپور غم دمیده و 
به ســهم خود نوایی سر داده باشیم، بلکه به این خاطر 
کــه جلوگیری کنیــم از آبان هایی که از ما دور نیســت. 
ابتدا قرار بود برنامه یکشــنبه برگزار شــود. از جمعه به 
دنبال مجوزها رفتیم و ســرانجام تا صبح یکشنبه مجوز 
نصیب مان نشــد و مجبور شــدیم برنامه را به سه شــنبه 
موکول کنیم، آن هم به آن شــرط کــه یکی از میهمانان 

دعوت نشود.
مهمانان برنامه ســینا کلهــر و اباصالح تقی زاده طبری 
بودند. ســینا کلهر دکترای جامعه شناسی دارد و عضو 
هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس اســت. رویکرد 
او نگاهــی اجتماعــی به آبان 98 اســت و آنچه را که در 
میان جامعه گذشت، توضیح می دهد. اباصالح تقی زاده 
طبری اما دکترای علوم سیاســی دارد و مســئول گروه 
گفتار سیاســی موسسه علم و سیاســت اشراق است. 
ادبیات او سیاسی و نگاه او یک نگاه سیاسی اقتصادی 

به وضع صحنه سیاسی ایران است.

آبان،ناامیدیوفروپاشی
پرســش ابتدایی جلســه اهمیت آبان 98 بــود و کلهر 
جلسه را این طور شــروع کرد: »در آبان، خطر معطوف 
به خود جامعه اســت. آبان جایی ســت کــه مردم دچار 
یأس و ســرخوردگی شــدند و ناامیدی به باالترین حد 
خودش رسید، وقتی جامعه ای ناامید می شود، شکننده 
می شود و این خطری جدی و اساسی ست، چراکه اگر 
جامعه دچار فروپاشــی بشود، دیگر جامعه سازی اصال 
ساده نیست و بسیار هزینه دارد و زمان زیادی می برد.«

ازاختافوتبعیضتافشارناامیدیوحسخیانت
در ادامه این پرسش مطرح می شود که چه اتفاقاتی در 
حاکمیت رخ می دهد که آبان 98 حاصل آن است و کدام 

رویکرد به آبان منجر می شود؟
کلهر به این ســوال این گونه پاسخ داد: »به عقیده من 
آبان 98 حاصل چهار روند است؛ روند اول نسبت فقر و 
ثروت در جامعه است. به گزارش مرکز آمار ایران که یک 
مرکز دولتی هم محســوب می شــود، ضریب جینی از 
سال 9۲ به بعد دائما افزایش یافته و فقرا فقیرتر شده اند 
و ثروتمنــدان، ثروتمندتر. در یــک جامعه نرمال طبقه 
متوســط بیشــترین جمعیت را دارد و طبقه فرودست و 
ثروتمند کمترین جمعیت، اما از ســال 9۲ به بعد دائما 
از طبقه متوسط کم شده و به طبقه فرودست و ثروتمند 
اضافه شــده، این یعنی فقرا بیشــتر و فقیرتر شده اند و 
ثروتمنــدان نیز ثروتمندتر. رونــد دوم افزایش نابرابری 
فرصت هاست؛ ظهور تبعیض ها و ژن خوب ها و امکانات 
مختلف آموزشی، درمانی و اقتصادی که همه مردم در 
استفاده از این امکانات سهم برابری ندارند. روند سوم 
توسعه یافتگی و پیشرفت ظاهری است؛ در این سال ها 
به لحاظ ظاهری زیباتر شدیم و حالت تجمل یافته تری 
پیدا کردیم، درصورتی که در عمل جیب مردم خالی بوده 
و خالی تر شده. حاصل چنین اتفاقاتی کاالهای لوکس و 
رفتارهای الکچری بود که توده مردم با آنها غریبه بودند. 
دور دور کــردن نمونه مشــخص همیــن تجمل یافتگی 

اســت. روند چهارم را هم من اسمش را می گذارم فشار 
ناامیدی؛ این یک کنش ذهنی در مردم اســت. درکی 
که مردم از تبعیض دارند، درکی که مردم از افزایش فقر 
دارند، مردم احســاس کردند خیانتی رخ داده و تحقیر 

شده اند و در آبان 98 این خشم بیرون ریخت.«
کلهر در جمع بندی صحبتش عنوان کرد: »این خشمی 
که در جامعه شکل گرفته بود می تو  انست مدیریت شده و 
تبدیل به نقطه قوتی برای جامعه شود اما در آبان 98 این 

ماجرا به نحوی مدیریت شــد که جامعــه قربانی دولت 
شود؛ جامعه ضعیف و ضعیف تر شد و دولت قدتمندتر.«

سیاستماپراکندگیآبان۹۸رارقمزدهاست
در ادامــه تقی زاده بحث خود را آغاز کرد و در پاســخ به 
اهمیت آبان 98 گفت: »ما در آبان 98 با یک پراکندگی 
روبرو هســتیم، با اعتراضاتی که جهت سیاسی ندارد و 
گفتاری را دنبال نمی کند. اعتراضات سال های ۷8 و 88 

چنین نبودند. این پراکندگی به این جهت مهم اســت 
که باید بپرسیم سیاست ما چه وضعی پیدا کرده که این 
پراکندگی حاصل شــده؟! این پراکندگی نشان دهنده 
این اســت که گویا سیاست ما دارد مجال مشارکت را از 

دست می دهد.«
تقــی زاده بحث خود را بــا قدرت سیاســی ادامه داد: 
»وقتی کــه قدرت سیاســی تضعیف شــود، حاصلش 
پراکندگی است. رقابت هایی که در آن باال رخ می دهد، 
در واقــع نمی توانــد اتفاقاتــی را کــه دارد در پایین رخ 
می دهد، نمایندگی کند. این وضع سیاســت ماســت 
کــه در آبان 98 پدیدار شــده. نکته مهم این اســت که 
اساســا جریانات رقیب سیاسی از قدرت تهی شده اند. 
جریان هــای سیاســی گفتــاری ندارند کــه در صحنه 
موجود باشند. هر جریان سیاسی اگر نتواند خودش را 
به نیروهای مردمی برساند، از قدرت می افتد. ناامیدی 
بیشــتر آنجایی ســت که ما فکر می کنیم اگر این آدم ها 
بروند و آدم های دیگری بیایند، مشکل حل می شود.«

نیروهایمستعدحاشیهایواقتصادمولدآنها
تقی زاده در پاسخ به پرسش در باب راهکاری برای آینده 
این طور پاســخ داد: »نیروهایی در پایین وجود دارد که 
هرقــدر هم به نظر ضعیف می آینــد و از قدرت دور، ولی 
آنها استعداد سیاست هستند. البته این ضعف به معنای 
نیروهای مســتعد حاشیه ای ســت، نه بیچاره و بدبخت 
بودن. اینها هستند که می توانند صحنه سیاست را زنده 
کنند و اتفاقا کشــف آنها اصال کار ساده ای نیست اما به 
عقیــده من این اتفاق در ســال های ۷۶ و 8۴ در صحنه 
سیاسی ایران رخ داد و جریانات سیاسی قدرت گرفتند.«
تقی زاده بــرای ذکر دالیل کشف نشــدن این نیروهای 
مســتعد حاشــیه ای، گریزی به اقتصاد سیاســی زد: 
»باید توجه داشــته باشــیم که این نیروهای ضعیف به 
دلیل کم بینایی جریانات سیاســی کشــف نمی شوند 
اما ایــن کم بینایی اســتوار بر دلیلی اســت؛ جریانات 
سیاســی می دانند که این نیروهــای ضعیف وضع آنها 
را خراب می کننــد، چراکه این نیروها مولدند و اقتصاد 
این جریانات اساسا اقتصادی غیرمولد است که با پول 
نفت رشــد کرده، پس نمی تواند آن نیروهای ضعیف را 
تحمل کنند. ته فکر اصولگراها این است که باید به مردم 
خدمات داد. گفتار خدماتی به مردم یعنی چه؟! یعنی 
مــردم )به مثابه موجوداتی خارج از قدرت( یک ســری 
موجودات بدبخت و بیچاره ای اند که کاری از دست شان 
برنمی آید و ما باید به آنها خدمات بدهیم. این تفکر ناشی 
از اقتصاد نامولد است. شاید همین مردمی که در آبان 
98 اعتراض داشتند از این تفکر خوش شان بیاید. باید 
توجه داشت که این مسأله اصال ساده نیست، چراکه در 
اقتصاد نامولد، مردم هم به سهم خود شریک اند و گویا 
این طور تربیت شــده اند که باید به آنها خدمت رســانی 
شود. تفکری که اقتصاد مولد را حاصل می کند، مطالبه 
از مردم اســت، چراکــه می خواهد مشــارکت آنها را در 
صحنه سیاســت زیاد کند و همان قدر که آنها مشارکت 

می کنند، از آنها مطالبه می شود.«
در پایــان تقی زاده در جمع بندی صحبت هایش گفت: 
»این اعتراضات دردی ســت که مردم می کشــند تا در 
صحنه سیاســت مشــارکت کنند. اگر بخواهیم امیدی 
داشــته باشــیم، امید تنهــا زمانی شــکل می گیرد که 
ایــن صحنه ضعیف )مردم مســتعد حاشــیه( که مولد 
هســتند، امکانی برای حضور در صحنه سیاســت پیدا 
کنند. اقتصاد نامولد سبب آبان 98 شد و اقتصاد مولد، 

استعداد آینده جمهوری اسالمی است.«

گزارش

محمدجواد 
نجارزاده

باید توجه داشــته باشــیم که آبان 98 پدیده ای متمایز از اعتراضات مردمی در جمهوری اســالمی است؛ 
نقطه ای تاریک و کور که هیچ هدفی را دنبال نمی کند و نمی توان به آن خرده گرفت، چراکه مردمی که تحقیر 
شده اند و به آنها خیانت شده، جز آبان 98 از آنها عجیب است. سنگینی قصه آنجاست که رویدادهای پس 
از آبان 98 نشــان دهنده آن اســت که جهت حرکت همان جهت سابق اســت و با این وضع آبان های بعدی 
دور از انتظار نیســت. روزی همه ما برای مستضعفین قیام کردیم و زیر پرچم اسالم نهضتی را شروع کردیم 
و دلبســته آرمان های سابق هســتیم؛ از این رو نگرانیم و آبان 98 را مهم، خطرناک و نزدیک می دانیم. امام 
)ره( می فرمود: »این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید     از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما 
چیســت، و یک انفجار حاصل بشــود. از     آن روز بترسید که ممکن است یکی از »ایام الله« پیدا شود و آن     روز 

فاتحه همه ما را     می خوانند.«
ما همه در وضع کنونی نقش داریم و اشــتباهی مجدد اســت اگر بخواهیم این وضع را منحصرا به کســانی 
نسبت دهیم. قبل از اینکه عده ای مردم را نادیده گرفتند، این خود مردم بودند که نادیده گرفته شدن را رقم 
زدند. امیِد آن است که اکنون، ضعفی را که بر ما آشکار گشته به قدرت تبدیل کنیم و با بازگشت به آرمان ها 

بیش از این به غلط گام برنداریم.

همهمامقصریم

سیناکلهر

اباصالحتقیزادهطبری
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جامه های سرخ
افسران ارتش فرانســه از قدیم رسم 
داشتند دستکش سفید و شلوار قرمز 
بپوشند. سال ۱9۱۲ پیشنهاد شد با 
توجه به افزایش برد تفنگ های جدید 

و نیاز ســربازان به اســتتار، شلوار قرمز 
و دستکش ســفید کنار گذاشته شود. 
غوغایی به پاخاست که حیثیت قشون و 
کیان مملکت در خطر است. ارتشی ها 
اعالم کردند پوشاندن لباس هایی با رنگ 
گل آلود و بی شکوه بر تن سربازان، تحقق 
آرزوهای قلبی دشمنان ملت است. وزیر 
پیشــین جنگ فریاد زد: »حذف شلوار 
قرمز؟ هرگز! شلوار قرمز یعنی فرانسه!« 
اما جانشین او پس از پایان جنگ نوشت: 
»آن چســبیدن کورکورانــه و ابلهانه به 
چشم گیرترین رنگ، عواقبی وحشتناک 

در پی داشت«.
این روزها جامعه ایــران دچار وضعیتی 
شده که جامعه شناسان به آن »هم آیندی 
بحران هــا« می گوینــد. بــروز هم زمان 
بحران هــای اقتصــادی، اجتماعــی، 
فرهنگی و... وضعیتــی پیچیده را رقم 
زده اســت. متغیرهای متعدد در عرصه 
سیاســت گذاری، بازیگــران جدیــد در 
صحنــه تصمیم گیری و ســرعت باالی 
تحوالت، موقعیت های جدیدی را پدید 
آورده و این اصل طالیــی را به بازیگران 
تحمیل می کند که: »همه چیزهای خوب 
را نمی توان با هم داشــت«. کارت های 
بازی بازیگران کم و کمتر می شود و باید 
با این کارت های محدود، در زمانی ناچیز 
بهترین و کم هزینه ترین تصمیم را بگیرند؛ 
تصمیمی که ممکن اســت برای حفظ 
اولویت های برتر، بسیاری از گزاره های 
کم اهمیت را معلق کند. در این شــرایط 
هر نوع تمامیت خواهی، بیشــتر از آنکه 
از آرمان گرایی ریشــه بگیــرد، برآمده از 

بالهت است.
در وضعیــت مذکور، سیاســت گذاری 
در ایران بیش و پیــش از هر چیزی نیاز 
به تشــکیل یک نظام »اولویت بندی« از 
مجرای خردجمعــی دارد، به طوری که 
بــا محوریــت منافــع ملی و بــه کمک 
تجارب گران سنگ تاریخی و اقتضائات 
زمانــه جدید، به تشــخیص مهم ترین و 
حیاتی ترین مصالح ملی بیندیشــد، تا 
مبادا پوشیدن شلوار قرمز را بر سرنوشت 

یک جنگ ترجیح دهیم!
این اولویت بندی و اجماع روی آن را ما 
به شــکل مطلوب نداشــته ایم و همین 
اســت که خیلی اوقات در بزنگاه های 
تصمیم گیری، دچار حیرت می گردیم. 
از دالیــل اصلــی فشــل بودن نظــام 
اولویت بنــدی در ایران نیز تشــخیص 
آنها در اتاق های دربسته ای  است که نه 
فهمی از نیازهــای واقعی مردم در آنها 
وجود دارد و نــه تدابیر نخبگان واقعی 

بدانجا راهی.

محمدتقی 
ضرغام افشار

آنسوی
آجرهای
قرمز

دانشجوها از مفقودی وسایل شان در خوابگاه گله مندند

آمد�م، نبودند و همچنان نیستند
چهاراسفندبودکهاعامشدبعدازتعطیلیکاسهایدانشگاه،خوابگاههایدانشجوییهمفعاتعطیلاستودانشجوهابایدباروبندیلسفرببندندوتا
مدتیشایدنامعلومبهشهرهایخودشانبرگردند.دانشجوهارفتندووسایلشانباقیماندتااوایلتابستانکهقرارشددانشجوهابرگردندووسایلشانرا
همباخودشانببرنداماازهمانزمانگزارشهاییمبنیبرمفقودیبرخیوسایلارزشمندازسویدانشجوهایخوابگاهیبهگوشمیرسید.گزارشهایی

کهگویاتعدادشانقابلتوجهبودهوخیلیهایشانبعدازگذشتچهار،پنجماههنوزبهنتیجهاینرسیدهاست.

آمدیم،نبودند
در همان تیرماه که بچه ها برای جمع وجور کردن و انتقال 
وسایل شان به خوابگاه مراجعه کرده بودند، برخی شان از 
به هم ریختگی و جابه جایی وسایل و حتی مفقودی برخی 
از وسایل باارزش شــان گله داشتند. بیشتر دانشجوهای 
خوابگاهــی از همان اوایل اســفند که به ســرعت مجبور 
شــده بودند خوابگاه را ترک کننــد، تا آن زمان مراجعه ای 
به خوابگاه نداشــتند، چون هم شرایط بازگشت به تهران 
و خوابگاه با توجه به شــیوع کرونا و قرنطینه برایشان مهیا 
نبود و هم به امید امنیت اتاق و خوابگاه خیال شان از بابت 

وسایل شان جمع بوده است.

پیگیرگزارشهایمحدودهستیم
بعد از رســیدن ایــن گزارش ها بــه روزنامــه، از مهندس 
ســلطانی، رئیس اداره امور خوابگاه هــا موضوع را جویا 
شــدیم. پاسخ سلطانی به ســواالت روزنامه این طور بود: 
»با توجه به تعطیلی ناگهانی خوابگاه ها با شــروع شیوع 
کرونا، دانشــجوهای خوابگاهی مجبور شدند به سرعت 
خوابگاه را ترک کنند و خیلی هایشان فرصت جمع کردن 
وسایل شان را نداشتند. نیروهای خدماتی خوابگاه بعدا 
برای نظافت و تعمیرات اتاق ها این وســایل را جمع کرده 
و در نایلون گذاشــته اند. همین مسأله باعث شده برخی 
وســایل چند هم اتاقــی کنار یکدیگر در یــک نایلون قرار 
گیرد و جابه جا شــود. به همین دلیل برخی دانشــجوها 
در یافتن وسایل شــان دچار ســردرگمی شده اند. برخی 
از دانشــجوها نیــز وقتــی بــرای جمع کردن وســایل به 
خوابــگاه مراجعه کرده اند، به اشــتباه نایلون هایی را که 
هم شــامل وســایل خودشــان بوده و هم شــامل وسایل 
هم اتاقی شــان، بــا خودشــان بــه شهرســتان برده اند و 
بعــدا به هم اتاقی خودشــان اطالع داده انــد. همچنین 
نیروهــای خدماتــی خوابــگاه بعضی وســایل خوراکی 
داخــل یخچال را با توجه به گذشــت چندمــاه و احتمال 
خرابی یا از دســت دادن کیفیــت دور انداخته اند. با این 
وجود گزارش هایی از مفقودشــدن وســایل ارزشمند به 
سرپرســتی خوابگاه ها، حراست و شورای صنفی رسیده 
که اداره امور خوابگاه ها در حال بررسی و پیگیری آنهاست 
 ولــی این مفقودی ها در هر خوابگاه محدود به چند مورد 

بوده است.«

سردرگمیوجوابسرباال،بعدازپنجماه
در هفته هــای اخیــر تعــدادی از دختــران خوابگاهی به 
روزنامه گفته اند که بعد از گذشــت چهار،پنج ماه از زمان 
بازگشت آنها به خوابگاه و مشاهده مفقودی وسایل شان، 
هنوز خبری از پیداشــدن وسایل یا ســارق احتمالی آنها 
نیست. روایت چندنفر از این دانشجوها را در زیر آورده ایم. 
گویا حراســت و اداره امور خوابگاه هــا از طریق کالنتری 
پیگیــری این موارد مفقودی بــوده ولی هنوز نتیجه ای به 
دانشــجوهای متضرر اعالم نشده و حتی برخی از آنها که 
در حال فراغت از تحصیل یا مهاجرت تحصیلی بوده اند، 

قید وسایل شان را زده اند و دیگری پیگیری نکرده اند.
z	 قبل از اینکه خوابگاه تعطیل شود، من به خانه مان رفته

بودم و وقتی که اعالم کردند خوابگاه را باید تخلیه کنیم، 
در شهر خودمان بودم. وسایل مهم خودم را در کمدهای 
اتاق خوابگاه گذاشــته بودم اما وقتی در اواخر تیر برای 
بــردن آنها آمدم، چیزهایی مثل تلفن همراه و شــارژر و 
هدفون و دیگر وســایل مهمی که داخل کمد گذاشــته 
بودم، نبود. از مســئول خوابگاه پیگیری کردم و گفتند 
به نیروی انتظامی اطالع داده اند و اداره امور خوابگاه ها 
در دانشگاه هم می گفت باید از سوی خوابگاه این مسأله 

پیگیری شود.

z	 بهمــن 98 برای تعطیالت بین دو ترم به خانه برگشــتم
و از آنجایــی که برای ترم چهار واحدی نداشــتم تا اوایل 
اسفند را در شهرســتان ماندم و به تهران نیامدم. هفته 
اول اسفند که قصد مراجعه به تهران را داشتم، به دلیل 
تعطیلی یک هفته ای دانشگاه بابت ویروس کرونا، بلیت 
خود را کنســل کردم و در شهرســتان به کار پایان نامه ام 
مشــغول شــدم. از آنجا که خیالم از بابت امنیت وسایل 
در خوابگاه راحت بود و آنها را در کمد گذاشــته و در آن 
را قفل کرده بــودم، تا تیرماه برای جمع آوری وســایلم 
بــه تهران برنگشــتم ولی وقتــی در تیرماه بــه خوابگاه 
رفتم، متوجه شدم که چند عدد از عطرهای گران بهایم 
مفقود شــده اســت. به مدیریت خوابــگاه اطالع دادم 
و گفتنــد نامــه ای تنظیم کنم و به اقــالم مفقوده در آن 
اشــاره کنم. مــن نیز ایــن کار را کردم ولــی هنوز هیچ 
 خبر و واکنشــی مبنی بر پیگیری این شــکایت دریافت 

نکرده ام.
z	 هفته اول اســفند با اعالم تخلیه ســریع خوابگاه، همه

وســایلم را جمــع کــردم و به شــهر خودمــان رفتم. در 
مردادماه که برای تخلیه وســایل و انتقــال آنها به خانه 
خودمان به خوابگاه مراجعه کردم، متوجه شدم تعدادی 
از وســایل قیمتی ام )عینک و هدلمپ کوه نوردی و گاز 
و سرشــعله که درحال حاضر حداقــل ۴ میلیون قیمت 
دارند( که در جعبه ای بوده اند و چند وسیله دیگر مفقود 
شــده اند. برای اینکه مطمئن شــوم وســایلم با وسایل 
دیگر هم اتاقی ها جابه جا نشــده، منتظر ماندم تا همه 
هم اتاقی ها بــه خوابگاه مراجعه کنند ولی نتیجه ای در 
پی نداشــت و وسایلم پیدا نشــد. لیست اقالم گم شده 
را به خوابــگاه اعالم کردم و گفتنــد پیگیری می کنند، 
همچنین برای اداره امور خوابگاه ها نیز به صورت کتبی 
درخواست نوشته ام و به رئیس اداره امور خوابگاه ها هم 
مراجعــه کرده ام ولی فقط جــواب »پیگیری می کنیم« 
را برایم به ارمغان داشــته و تاکنون هیچ جواب روشــنی 

نگرفته ایم.
z	 اســفندماه خوابگاه را ترک کردم و تمام وسایلم را داخل

کمــد گذاشــتم و در کمد را هم قفل کــردم اما در کمال 

تعجب وقتی تیرماه به خوابگاه برگشتم، وسایل قیمتی 
در کمــدم نبود. ناظمه خوابگاه هــم ابتدا طوری با این 
موضوع برخورد کردند که من واقعا شــک کردم شــاید 
وســایلم را در جای دیگری گذاشــته ام. تمام خوابگاه 
و وســایلم را گشــتم اما خبری از تلفــن همراهم نبود، 
۴ ادکلــن استفاده نشــده و یــک کاله گران قیمت هم 
همین طور. تقریبا شک ندارم که کمدم بین اسفند 98 
تا تیر 99 باز شــده و دلیل مفقودی وســایلم نیز همین 
بوده اســت. لیست اقالم گم شــده را به صورت مکتوب 
تحویل اداره امور خوابگاه ها دادم و چندین بار به حراست 
دانشگاه هم مراجعه کرده ام و هربار این طور گفته اند که 
به کالنتری اطالع داده اند و پیگیری می کنند اما هنوز 

خبری نشده است.
z	 آخــر بهمن 98 به یک ســفر رفتم و از آنجا هم رهســپار

خانه شدم. دوم اسفند اعالم شد که دانشگاه یک هفته 
تعطیل است و من هم به همین خاطر شهرمان ماندم تا 
سر فرصت بیایم و وسایلم را بررسی کنم و برخی را با خود 
ببــرم، چون تنها لپ تاپ و تلفن همراهم را با خودم برده 
بودم. تعطیلی های کرونا پیوسته ادامه پیدا کرد و وقتی 
اواخر اســفند با خوابگاه تماس گرفتم، گفتند ما کارگر 
گرفتیم و وسایل شما را جمع کردیم. حتی به من گفتند 
وسایل مان در امنیت است و نگران نباشیم. اواخر تیر با 
اعالم خوابگاه برای برداشتن وســایلم رفتم ولی وقتی 
وارد ســوئیت مان شــدم، بســیار جا خوردم، چون تمام 
وســایل روی هم با بی دقتی تلنبار شــده بود و برخی از 
وسایل داخل نایلون ها بیرون ریخته شده بود. صندوق 
کوچکی داشــتم که در آن چیزهای مهم ترم را نگه داری 
می کردم. وقتی بعد از کلی جســت وجو صندوق را پیدا 
کــردم، کامال خالی بــود و دو آویز ســاعت، چند فلش 
مموری و سنجاق ســرهای نسبتا قیمتی ام مفقود شده 
بــود. البته یکی از سنجاق ســرها زیر پایه تخت کامال له 
شــده و مشخص بود که صندوق در خارج از نایلون های 
بسته بندی وسایل باز شده است. همچنین در یخچال 
هم یک ظرف ۲۰۰ گرمی زعفران خشک شــده داشتم 

که اثری از آن نبود.

گزارش
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وضعیت آزمایشگاه ها در دوران آموزش مجازی

داده را بگیر، گزارش را بنو�س
برایبهدســتآوردنتصویریبهترازوضعیتآزمایشــگاههایدانشــگاهدردورانآموزشمجازیســراغدانشجوهاییازدانشــکدههایمختلفرفتیمو
ازشــانپرسیدیموضعآزهایمعموالکمواحدیچندچنداست؟بیشترخواستیممقایسهایبینحالتحضوریوحالتمجازیانجامدهند؛فشارکاری
آزمایشگاهبیشترشدهیاکمتر؟زمانجلساتآزمایشگاهچهتغییریکرده؟گزارشنویسیمثلهمانقبلاستیاتغییرروّیهداده؟غیرازتئوریآزمایش،
دانشــجوحسکارعملیرادرآزمایشــگاهمجازیتجربهمیکند؟وضعارزشیابیوامتحانونمرهدهیچطوراســت؟وایدههایاســتادهاودستیارهایآموزشیبرای

بهبودوضعیتآزمایشگاههایمجازیچهبودهاست؟

اینکجاوآنکجا؟
اولین مسأله ای که همه تقریبا روی آن توافق دارند، منتقل نشدن حس وحال کار عملی و آزمایشگاهی و تجربی 
در آزمایشگاه مجازی ست. بیشتر مباحث نظری هم که در آزمایشگاه گفته می شود، مرور همان مباحثی ست که 
در دروس نظری گفته شده و اگر نکته و بحث جدیدی هم باشد، گفتنش وقتی فایده دارد که در عمل هم آزمایش 
شــود و حین کار با یک دســتگاه یا انداز گیری با یک وســیله یا مشــاهده یک پدیده به دانشجو انتقال پیدا کند، 

وگرنه قطعا مطالب صرفا نظری در آزمایشــگاه کمتر از کالس های نظری می تواند به 
دانشجو انتقال پیدا کند، چون هم توجه دانشجو کمتر است و هم اهمیت کمتری 
به مباحث نظری درس آزمایشگاهی می دهد و هم فرصت تمرین و حل مسأله در 
آزمایشــگاه برای یک مبحث صرفا نظری چندان مهیا نیســت. یکی از دستیاران 

آموزشی آزمایشگاه انتقال حرارت دانشکده مهندسی شیمی و نفت این طور گفت 
که احتماال بعد از گذراندن مجازی این آزمایشگاه، دانشجو همچنان نمی تواند فرق بین 

یک شیر باز و بسته را تشخیص دهد یا آن فهمی که دانشجو از روند آزمایش به دست می آورد، 
مطلقا در حالت مجازی از بین رفته است؛ اینکه دانشجو حین آزمایش متوجه می شود روند 
آزمایــش دارد با خطا پیش می رود یا از نظر ایمنی مشــکلی پیش آمــده، چیزهایی فراتر از 
مرور صرفا نظری برخی مطالب و دیدن فیلم هایی آموزشــی و بحث و پرسش وپاســخ در یک 
اتاق جلسه مجازی ســت. البته دستیاران آموزشی آزمایشگاه ها ســعی دارند با ایده هایی 
سعی کنند این خأل را هرچندکم رفع کنند؛ مثال در آزمایشگاه فیزیک ۱ دستیاران آموزشی 
ضمــن ارائه توضیحات درباره کارکرد دســتگاه های مختلف اندازه گیــری، با مطرح کردن 
 مثال ها و پرسش هایی ســعی می کنند نحوه کار با آن دستگاه را تا حد امکان به دانشجوها 

آموزش بدهند.

حواستکجاست؟
هم دانشجوها و هم استادها و دستیاران آموزشی این نکته را ذکر کردند که در آزمایشگاه 

مجازی انتظار اینکه دانشــجو مثل حالت حضوری حواسش به توضیح آزمایش و روند 
انجــام آن باشــد و حتی خــودش فعاالنه وارد پرسش وپاســخ و بحث شــود، انتظار 

بیهوده ای ســت و در نبود ارتباط چشــمی بین دانشــجو و دســتیار آموزشــی و 
فقدان حضور فیزیکی و وجود هزاران عامل حواس پرتی که دانشــجو را احاطه 

کرده، درگیری دانشــجو با روند آزمایش کاهش زیادی پیدا کرده و از حجم 
پرسش وپاســخ ها هم کاسته شده و کنجکاوی دانشــجو درباره دستگاه 

آزمایــش یا پدیــده ای که از روی یــک فیلم می بینــد و داده هایی که 
از ناکجا می آید، نزول چشــم گیری داشته اســت. به همین خاطر 

استادها و دستیاران آموزشی سعی دارند با پرسیدن پرسش های 
بیشــتر و مســتقیم تر از دانشــجوها آنها را در جو آزمایشگاه و 

کالس نگه دارنــد و از حواس پرتی شــان جلوگیری کنند. 
از ســوی دیگر قبال و در آزمایشــگاه حضوری، اگر هم 

دانشــجو از توضیح ارائه شــده، همه نکات و مطالب 
را فرانمی گرفــت و چیزی از دســتش درمی رفت، 

حین انجام آزمایــش همان را به صورت عملی و 
تجربی به دســت می آورد و در نهایت چون در 

روند آزمایش به مشکل خورده بود، با پرسش 
از دستیار آموزشی کار را جلو می برد ولی در 
حالت مجازی که خبــری از انجام آزمایش 
نیســت، صرفا اســترس آزمــون و آزمونک 
می تواند انگیــزه دنبال مطلــب رفتن را در 

دانشجو ایجاد کند. استاد و دستیار آموزشی 
هــم حتی اگر انگیزه اش را داشــته باشــد، باید 

خودش را جای یک دانشجو بگذارد و حدس بزند که 
در ذهن او حین ارائه توضیحات چه ممکن است بگذرد و چه پرسشی ایجاد شود تا بتواند اطالعات و مطالب 

تکمیلی را به دانشجوها منتقل کند.

آزمایشدرفیلم،دادههاازناکجا
در بیشتر آزمایشگاه هایی که دستگاه های عجیب وغریب و نسبتا بزرگ یا با فناوری های پیشرفته مهندسی اصل 
کارشان بوده، روند آزمایشگاه های مجازی به این شکل است که استاد و دستیاران آموزشی فیلمی از روند آزمایش 
تهیه و یا فیلم مناسب و مرتبطی از اینترنت پیدا می کنند و آن را در اختیار دانشجوها قرار می دهند تا با روند انجام 
آزمایش آشــنا شــوند، حاال برخی توضیحات خودشــان را هم روی فیلم ها ارائه می دهند و یا حتی همراه با فیلم 
توضیحــات را هم ضبط می کنند و برخی دیگر به فیلم صامت اکتفا می کنند. بعد از دیدن فیلم هم داده هایی را 
از جیب شان درمی آورند و برای اینکه دانشجوها به تقلب و کپی روی نیاورند، به هر گروه از دانشجوها داده های 
متفاوتی می دهند تا گزارش کار آزمایشگاه و تحلیل نتایج و ارائه آمار و ارقام و نتیجه گیری را با کمک این داده ها 

به سرانجام برسانند.

وقتکمتر،فشارکمتر
آزمایشگاه در حالت حضوری معموال زمان قابل توجهی را به خودش اختصاص می داد و جلسات سه چهار ساعته 
آزمایشگاه هم چیز عجیبی به حساب نمی آمد و بعضا روند آزمایش هم خسته کننده می شد، اما در حالت مجازی 
چون قرار نیست آزمایشی انجام شود و صرفا پای ارائه توضیحات و شاید مشاهده فیلم و پرسش وپاسخ و آزمونک در 
میان است، مدت زمان جلسات کاهش ملموسی داشته و معموال زیر یک ساعت سروته جلسه جمع می شود؛ مثال 
در آزمایشــگاه فیزیک ۲ اوضاع از این قرار اســت که هر گروه سه نفره از دانشجوها هر 
هفته یک ربع با دستیار آموزشی جلسه مجازی دارد و پرسش وپاسخ و تحویل گزارش 
کار در همان یک ربع انجام می شــود و باقی هفته دانشــجوها خودشان فیلم های 
به اشتراک گذاشته شده از آزمایش ها را می بینند و گزارش کار را )به صورت گروهی( 
می نویســند و عمال هر سه هفته یک بار نوشــتن گزارش کار به یک دانشجو می رسد. 
برخی دانشجوها البته از این گله مند بودند که استاد یا دستیار آموزشی صرفا برای پر کردن 
زمان درنظرگرفته شــده برای آزمایشگاه، توضیحات را طوالنی تر از حالت عادی ارائه می دهد 
و یا مطالب و مباحثی را که ارتباط چندانی با درس و آزمایشــگاه ندارند، بیان می کند. در این 
میان آزمایشــگاه هایی هم هستند که داد دانشجو را از فشار بیشتر نسبت به حالت حضوری 
درآورده اند؛ مثال برخی آزمایشــگاه ها که قبال گزارشش به صورت گروهی نوشته می شده، در 
حالت مجازی از هر دانشــجو یک گزارش کامل می خواهند و برخی آزمایشگاه ها نیز به بهانه 
مجازی بودن، در یک هفته، کار دو هفته را پیش می برند و کار دو هفته را در یک هفته از دانشجو 
می خواهند. ذکر این نکته هم بد نیست که نداشتن استرس ناشی از به سرانجام رساندن آزمایش 

باعث کاهش فشار درسی روی دانشجوها شده است.

گزارشبدونآزمایش
ثابت ترین جزء آزمایشگاه در حالت مجازی نسبت به حالت حضوری نوشتن گزارش کار است؛ 
گزارش کاری که در بیشتر آزمایشگاه ها همان سبک وسیاق سابق را دارد ولی در برخی واحدها 
دســتور کار جدید برای آن تدوین شده و از ســوی دیگر این گزارش صرفا بر اساس فیلمی 
که دانشــجو دیده و توضیحی که شنیده و داده هایی که در اختیارش قرار گرفته نوشته 
می شــود و خبری از حس و شــهود فیزیکی ناشی از انجام آزمایش نیست و به همین 
خاطر تحلیل درست و عمیق نتایج و پاسخ به پرسش های آزمایش سخت تر از حالتی 
شده که آزمایش به دست خود دانشجو انجام می شود و داده ها همان جا و از روی 
دستگاه های اندازه گیری ثبت می گردد. همچنین با توجه به اینکه سهم عمده 
نمره بر اساس همین گزارش کارهاست، دانشجوها می گویند سخت گیری 

در بررسی و تصحیح گزارش کارها بیشتر شده است.

آزمونهایتستی،آزمونکهایزیاد
نحوه ارزش یابی در بیشــتر آزمایشگاه ها دست خوش تغییر 
شده و استادها و دستیاران آموزشی برای کاهش احتمال 
تقلــب در امتحان ها رو بــه آزمون های تســتی و مدت 
زمان کم برای هر ســوال آورده اند. حضور در کالس و 
پرسش وپاسخ کالسی و گزارش کار و ارائه و... هم 
مثل قبل درصدی از نمره را به خودشان اختصاص 
می دهند. البته برخی آزمایشگاه ها مثل فیزیک 
۱ و ۲ هم از خیر امتحان پایان ترم گذشــته اند 
و کل نمــره را به گزارش کار و پرسش وپاســخ 

کالسی و حضور و غیاب اختصاص داده اند.

آزمایشگاههاییکهنیست
برخی واحدهای آزمایشــگاهی ترم قبل به طور 
کلی حذف شــده اند و برخی از آنهــا این ترم هم ارائه 
نشده اند، درحالی که در چارت درسی دانشجوها وجود داشته اند. احتماال استادان این آزمایشگاه ها هنوز منتظر 
فرجی در آینده نزدیک هستند و دل شان به برگزاری مجازی آزمایشگاه راضی نمی شود. البته برای دانشجوهایی 
که در حال فراغت از تحصیل هستند، امکان هایی برای اخذ و گذراندن این آزمایشگاه ها در نظر گرفته شده است.

دستبهدامانشبیهسازها
آزمایشگاه هایی که یک نرم افزار شبیه ساز کنارشان است، به خصوص در دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر 
کمی کارشان نسبت به دیگر آزمایشگاه ها راحت تر است و حداقل شبیه سازی آزمایش را دانشجو خودش انجام 
می دهد و نتیجه را می بیند و حس اندکی از انجام آزمایش به دســت می آورد. استاد و دستیار آموزشی هم در این 
آزمایشــگاه ها زحمت آموزش نرم افزار و رفع اشــکاالت دانشــجوها را کمی زودتر و بیشتر از حالت عادی به جان 
می خرد تا دست دانشــجو حداقل به شبیه سازی آزمایش برود. با امکان هایی که برای به اشتراک گذاری صفحه 
نمایش در پلتفرم های مختلف تماس تصویری فراهم شده، دستیار آموزشی می تواند شبیه سازی انجام شده در 

سیستم دانشجو را ببینید و هم اشکاالتش را بگوید و هم نمره دانشجو را بدهد.

گزارش
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فصـل چـــپ شــدن
دهه بیست و سیاستی که جایش را در دانشگاه پیدا می کند

ســوم شــهریور ۱۳۲۰، پس از چند ماه کشــاکش نیروهای سیاســی و بین المللــی در نهایت 
ســفرای مختار بریتانیا و شــوروی به دیدار نخســت وزیر رفتند و در آنجا اعالم کردند که با توجه 
 به بی توجهی ایران به اخطارهای قبلی این دو کشــور، نیروهای نظامی شان را وارد خاک ایران 

می کنند. 
ایران، دو ســال قبل در آغاز جنگ جهانی دوم اعالم کرده بود که در این جنگ بی طرف است. 
موضعی که با توجه به رفتار ایران در این دو سال، کشور را متمایل به آلمان نشان می داد. حمله 
آلمان ها به روســیه و لزوم دسترســی این کشور به امکانات و انرژی، ایران را وارد این جنگ کرد. 
در روز حمله، ارتش نتوانســت مقاومت درخوری کند و شهرها پشت سر هم سقوط می کردند، 
در تهران هیچ نشانه ای از مقاومت میان سران نظامی دیده نمی شد و با شهادت سربازان و البته 
امرای نیروی دریایی همچون دریادار بایندر در جنوب نیز جنگ یک ســره شــد. در شــمال نیز 
حمله به ایران با شــهادت بخشی از پرســنل نیروی دریایی همراه بود و نمادین ترین شهید این 
حمــالت نیز برادر فرمانده نیروی دریایی، ناوســروان بایندر بود. پس از ســقوط دولت منصور، 

فروغی مسئول تشکیل کابینه شد. 
او که در آغاز، یکی از پایه های اساسی انتقال قدرت به پهلوی بود، در نیمه دوم سلطنت رضاشاه 
پس از قضایای مسجد گوهرشاد مغضوب شد ولی دوباره دست تقدیر به او فرصت داد تا انتقال 
قدرتی دیگر را مدیریت کند. او با وجود پیشــنهاد ریاســت جمهوری و گزینه بازگشت قدرت به 
 قاجــار، محمدرضا پهلوی را برای ادای ســوگند به مجلس برد تــا این چنین دهه  آینده در ایران 

کلید بخورد.

چپهامیاندارند
رضاشــاه توانســته بود تمامــی نیروهای سیاســی مخالف خــود را به بند 
بکشــد اما این بدان معنا نبود که با رفتن او، ایــن نیروها همچنان در غل و 
زنجیر می مانند. پس از خروج شــاه ســابق، مخالفان زیادی تالش کردند 
در یک جبهــه متحد به تالش سیاســی بپردازند. از همیــن جهت، گرچه 
حزب توده با رهبری سوسیالیســت ها و نیروهای چپ تشــکیل شده بود، 
چنیــن نبود که دیگر نیروهای سیاســی از آن فاصله داشــته باشــند. این 
حزب در روزهای آغازین تشــکیلش تالش می کرد با عنوان جبهه نیروهای 
ضدفاشیستی معرفی شود و همه نیروهای مترقی را ذیل خود تعریف کند، 
از همیــن جهت بود که با ســازمان های جانبی خود تــالش می کرد آنها را 
در کنــار خود نگاه دارد. یکی از مشــهورترین ســازمان های نزدیک به این 
حزب، جمعیت هوادار صلح اســت که افرادی مانند ملک الشــعرای بهار و 
روحانی نواندیشــی مانند برقعی را در خود داشــت. تشکیالت زنان ایران و 
سازمان های کارگری این حزب در این دوران شکل گرفتند و رونق داشتند. 
بخــش مهم اعضــای بنیان گذار حــزب، نیروهای سیاســی باقی مانده از 
 گروه ۵۳ نفره ارانی بودند که با دیگر نیروهای سیاســی چپ و روشنفکران 

موتلف بودند.
به جز حزب توده، دو عنصر قدرتمند سیاســی دیگر نیز در فضای سیاسی 
حضور داشــتند؛ احمد قــوام و ســیدضیاءالدین طباطبایی کــه هرکدام 
تــا انتهــای این دهــه همچنان نقشــی تأثیرگذار داشــتند. قــوام، در این 
دوران تشــکیالت خود را پایه گــذاری کرد و با نام گــذاری حزب دموکرات، 
نســل بعــدی سیاســتمداران ایرانــی را در آنجــا جمــع کرد. ایــن حزب 
 همچنین توانســت تشــکیالت کارگری خــود را ایجاد کند تــا رقیب حزب 

توده باشد.

دانشگاهیانهمسهممیخواهند
عالوه بر نیروهای سیاسی قدیمی، گروهی دیگر نیز وارد عرصه عمومی شدند. 
تأسیس دانشگاه تهران جمعیت زیادی از نیروهای تحصیل کرده را وارد جامعه 
کرده بود که حتی در صورت حضور پهلوی اول نیز به دنبال جایگاه و قدرت بودند 
و حاال با رفتن او، تمایل به کسب قدرت سیاسی و پیش از آن، قدرت اداری بین 
آنها طبیعی بود. کانون مهندسین ایران یکی از مهم ترین محل های تشکل یابی 
مهندسان بود که حتی در نیمه ابتدایی این دهه، از اعتصاب استفاده کرد تا 
بتواند راه رشــد نیروهای فنی در دستگاه اداری دولت را بگشاید. این نیروها 
به همراه بعضی از متخصصان علوم انسانی و حقوق، پایه گذاری حزب ایران 
و احزاب همســو با جبهه ملی را در نیمه دوم این دهه به ســامان رســاندند.

دانشگاهاسامیمیشود
در ابتــدای این دهه، آقای بروجردی با درخواســت علمای قم به این شــهر 
مهاجرت می کند و زعامت حوزه علمیه این شــهر و مرجعیت عامه شیعه را بر 
عهده می گیرد؛ موضوعی که تا دو دهه ادامه می یابد و قدرت موثر ولی خاموش 
صحنه سیاسی را تشکیل می دهد. در تهران، نیروهای سیاسی تر اسالم گرا 
حضور دارند، نواب صفوی و کاشانی از این دسته اند و در کنار اینها، فلسفی، 
واعظ مشــهور نیز حضور داشــت اما صدای این دو گــروه در میانه نیروهای 
سیاسی و عرصه عمومی دانشگاه شنیده نمی شد. سال ها سیاست سرکوب 
رضاخانی علیه نیروهای اسالمی و روشنفکر تمام شده بود و با توجه به روندهای 
جهانی و تفوق برتری غرب، گرایش ها به بحث های روشنفکری بیشتر بود تا هر 
چیز دیگر. نفوذ و بسط حزب توده در فضای دانشگاه ها و حتی دانش آموزی 
نیز نشــان دهنده همین موضوع بود. بسیاری از افراد مذهبی در این دوره با 
حضور در دانشــگاه از انجام فرایض مذهبی خود خجالت می کشــیدند و در 

نتیجه از آن پروا می کردند. جمعی از عناصر مذهبی دانشگاه تهران و دانشکده 
پزشکی تصمیم گرفتند این سد را بشکنند و با تشکیل انجمنی اسالمی، فضای 
دانشجویی را متأثر کنند. این نیروهای دانشجو توانستند از حمایت استادان 
مذهبی دانشــگاه همچون بازرگان و سحابی بهره مند شوند؛ امری که پیوند 
این نیروها را روز به روز بیشــتر کرد و در ادامه این دهه و دهه بعد به تشــکیل 

انجمن های اسالمی مهندسین، پزشکان و دبیران منتهی شد.

در مهــر ۱۳۲۰ کشــور بــه دســت نیروهــای خارجی 
اشــغال شــده بود و همه چیز معطل تغییر قدرت بود، 
اما دانشــجویان آن زمان دانشــگاه تهران و مشــخصا 
دانشــکده فنی بیان می کنند که دانشگاه مثل ساعت 
کار می کرد، کالس ها تشکیل می شد و انضباطی ویژه 

بر دانشگاه حاکم بود. 

ریاســت خلیلی بر دانشــکده و معاونت مهدی بازرگان 
و عبدالله ریاضی که هرکدام بعدا به ریاســت دانشکده 
رســیدند، اجازه نمی داد که حتی دانشجویی در میانه 
راهروها بچرخد و در زمانی که کالســی هم نداشــت، 
بایــد در ســالن مطالعــه حضــور می یافــت. روســای 
دانشکده ها بنا به قانون تأسیس دانشگاه، براساس رأی 

اســتادان انتخاب می شــدند و این موجب نظم و نسق 
در دانشکده ها شــده بود اما در ســطح عالی مدیریت 

دانشگاه اوضاع به آرامی سپری نمی شد. 
در ایــن زمان، وزرای معارف با حفظ ســمت، ریاســت 
دانشــگاه را نیز برعهده داشــتند و در نتیجــه با تغییر 
و تحول دولت ها، رئیس دانشــگاه نیــز تغییر می کرد. 

از همیــن رو در فاصله ای کوتاه، اســتادان دانشــگاه 
صدیــق، تدیــن و عدل بر کرســی ریاســت تکیه زدند 
تــا نوبــت بــه علی اکبر سیاســی رســید؛ رئیســی که 
بــر دانشــگاه را دارد  طوالنی تریــن دوران ریاســت 
 و توانســت دانشــگاه را در ایــن دوره حفــظ کنــد و 

تکامل بخشد.

پسربهجایپدر

تنفسسیاسیدرفضایبازدههبیست

دانشگاهمسیرخودشرامیرود

اشغالایرانازسویمتفقیندرشهریور۱۳۲۰

انجمناسامیدانشجویان

سال هفدهم   دوره جدید   شماره 868
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 محمد 
مالنوری

پرونده

علی اکبر سیاســی فارغ التحصیل مدرسه سیاسی بود و نام مدرسه را نیز در 
تعیین نام خانوادگی خود مورد استفاده قرار داد. در سال ۱۳۱۰ پس از پایان 
تحصیالت روان شناســی از فرانسه به کشــور بازگشت و داماد مصطفی قلی 
بیات شــد. پدرزن او از بنیان گذاران دانشکده کشــاورزی کرج بود و رئیس 
اداره کل فالحــت در دوران پهلوی، از نزدیکان فروغــی و داور و برادرزنش، 
نخســت وزیر محمدرضاشاه در دهه بعد. این چنین بود که او نیز باید مدارج 
ترقــی را طی می کرد، رئیــس اداره تعلیمات عالیه وزارت معارف شــد و در 
راه اندازی دانشگاه تهران، نقشی موثر ایفا کرد. پس از راه اندازی دانشگاه در 
دانشکده ادبیات مدرس شد و در مرداد ۱۳۲۱ به مقام وزارت معارف رسید. 
در ایــن جایگاه بود که تصمیم گرفت به قانون تأســیس دانشــگاه بازگردد و 
مقام ریاست دانشگاه را مستقل از مقام وزارت تعریف کند. این چنین بود که 
او توانســت رئیس انتخابی استادان و روسای دانشکده ها باشد؛ رئیسی که 
البته همچنان مقام وزارت را نیز در اختیار داشت و با رفتن نخست وزیر قوام، 
در کابینه بعدی نیز باقی ماند و قانون آموزش وپرورش اجباری و مجانی را در 
مرداد ۲۲ به تصویب مجلس رساند تا دانش آموزان ایرانی به رایگان تحصیل 
کنند. او در این قانون پیشــنهاد کرده بود که اگر پدر و مادری از فرســتادن 
کودک شان به مدرسه تخطی کنند زندانی شوند و جریمه نقدی بپردازند اما 
این قانون بدین شکل تصویب نشد و در نهایت مقرر شد که در ده سال وزارت 

فرهنــگ با رعایت اصــول آموزش وپرورش خاصه تربیــت اخالقی و تقویت 
حس دینی دوره تعلیمات ابتدایی اجباری شش ســاله را پیش ببرد. در این 
قانون گسترش دانش ســراهای مقدماتی و وسایل رفاهی معلمان نیز دیده 
شده بود و وزارتخانه موظف شــده بود در عرض ده سال، مدارس را با کمک 
شهرداری و طراحی مهندسان متناسب با جغرافیای آن منطقه توسعه دهد. 
اجباری شدن تحصیل در منطقه هم در فروردین هر سال پس از صحه ملوکانه 
اعالم می شد و اگر تا شهریور والدین از ثبت نام امتناع می کردند، به ده ریال 
جریمه محکوم می شدند. همچنین وزارتخانه موظف بود کتب دانش آموزان 
بی بضاعــت را رایگان تأمین کند و در همان دوره ابتدایی نیز مقدمات حرف 
و صنایع و کشــاورزی را با رعایت مقتضیات هر  محل به دانش آموزان آموزش 
دهــد. او گرچه از نیروهای سیاســی معتمد بود و در طول ســالیانی از دهه 
بیست در مقام وزارت قرار گرفته بود، این اعتماد نه به واسطه خوش خدمتی 
و تملق که بر اساس اعتبار شخصی شکل گرفته بود. در سالیانی که او ریاست 
دانشــگاه را بر عهده داشت، دانشگاه چند بار محل حمله نیروهای نظامی 
قرار گرفت، اما او همیشه از حرمت دانشگاه، دانشجو و استاد دفاع می کرد 
و اگر به دلیلی مانعی در فعالیت آنان به وجود می آمد، حضور مجدد آنان در 
دانشــگاه را پس از رفع مشکل پیش می برد. اعتراض او به حمله به دانشگاه 

در ۱۶ آذر یا دفاع از استادان اخراجی دانشگاه از مظاهر این روحیه است.

سیاســی برای رفع مشکل دانشجویان شهرســتانی توانست در 
۱۳۲۴ مجوز اســتفاده از ساختمان های امیرآباد را بگیرد و کوی 
دانشگاه را تأسیس کند؛ ساختمان هایی که موقع اشغال ایران، 
محل اســکان نیروهای آمریکایی بود و با خروج آنان، هم وزارت 
جنگ و هم دانشــگاه برای تملک آن نقشــه داشتند و در نهایت، 
ماجرا به نفع دانشــگاه تهران خاتمه یافت و دانشجویان دانشگاه 
تهران توانســتند در این ساختمان ها ســاکن شوند. حاال حضور 
در دانشگاه، فضای زیست جمعی بزرگ تری را برای دانشجویان 
فراهــم کــرده بود. چنیــن بود کــه تصمیم گیری در ایــن مورد و 
نحوه زیســت دانشجویی در این ســاختمان ها، محل بحث و کار 
دانشجوها شد و ســازمان دانشجویان کوی تشکیل شد؛ نهادی 
صنفی کــه در ابتدای این دهه داغ تصمیــم گرفته بود از فضای 

سیاسی دوری گزیند. 
هم زمــان با ایــن نهــاد صنفی، دانشــجوهای دانشــکده ها هم 
سازمان های دانشجویی خود را تشکیل دادند تا با در کنار هم قرار 
گرفتن این نهادهای دانشجویی، در نهایت سازمان دانشجویان 
دانشگاه تهران تأســیس و تشکیل شود؛ سازمانی که اولین دبیر 
آن ابوالحسن ضیاظریفی است و نشریه ای هفتگی به نام دانشجو 
را به عنوان ارگان خود منتشــر می کند. ضیاظریفی بعدها مشاور 
ســازمان جهانی بهداشت می شود و در مبارزه با سل نیز فعالیت 
می کند. او برادر بزرگ تر حســن اســت که از ســران چریک های 

فدایی خلق بود و در زندان تیرباران شد. 
مهــرداد بهار، فرزند ملک الشــعرای بهار چهــره مطرح دیگر این 
ســازمان اســت. او در انتهای این دهه که با مــرگ پدر نیز همراه 
بود، زندان را نیز به خاطر فعالیت های دانشجویی و گرایش های 
سیاســی اش تجربه کــرد. آن طور که ســوابق رهبران ســازمان 
دانشــجویان نشان می دهد، گرایش این ســازمان به حزب توده 
مشخص است. البته ابوالحسن ضیاظریفی در کتاب خود درباره 
ســازمان نقل می کند که این گرایش وابستگی ســازمانی نبود، 
اما بنا بر تمایالت اشــخاص و دبیران ســازمان کم یا زیاد می شد. 
ضیاظریفی خود با نیروهای ملی و مهندس زیرک زاده، از اعضای 
ارشد آن، نسبت خویشــاوندی داشت. او می گوید اتفاقاتی مثل 
قضیه ملی شــدن صنعــت نفت موجــب اختالف بین ســازمان 

دانشجویان و حزب توده می شد.

کوی،سازماندانشجویانویکدانشگاهسیاسی

حــزب توده گرچه در آغاز تالش می کرد ســازمان دهنده اصلی نیروهای 
روشــنفکر و مترقی باشــد، آن گونه که می خواســت، نمی توانست موفق 
باشــد. این حزب در تیرماه ســال ۱۳۲۵ با همکاری ســفارت شــوروی و 
انجمــن روابط فرهنگی ایران و شــوروی در دوران ماه عســل خود در این 
دهه توانست نخستین کنگره نویســندگان ایران را برگزار کند؛ کنگره ای 
کــه حکمت، وزیر فرهنگ معروف پهلوی اول در آن ســخنرانی داشــت و 
محمدتقی بهــار، وزیر فرهنگ وقت درباره این مراســم گفت که حتی در 
دربار محمود غزنوی نیز در یک زمان مجمعی از فضال و ادبا گرد هم نیامده 
 بــود. بهار، یکی از نیروهــای نزدیک به حزب توده بود کــه در دولت قوام 

حضور داشت. 
این کنگــره چند ماه بعد از ســفر قوام به شــوروی در بهمن ۲۴ صورت 
گرفتــه بود که در آن قوام، قول های مســاعدی به اســتالین داده بود تا 
نفت شــمال را به این کشــور واگذار کند و در مقابل شــوروی نیز ایران را 
تخلیه کند. شــوروی طبــق توافق کنفرانس تهران می بایســت همچون 
آمریــکا و بریتانیــا ایران را ترک می کــرد اما نیروهایــش را در ایران نگاه 
داشــته بود و بــر مبنای همین حضــور و حمایت هم بود که پیشــه وری 
و شــاخه ایالتی حــزب تــوده در آذربایجان، دولتی مســتقل تشــکیل 
دادنــد؛ موضوعی که بــا توافق قوام و خروج نیروهای شــوروی از ایران 
و حضــور ارتش ایــران در آن منطقــه در ۲۴ آذر ۱۳۲۵ بــه پایان یافتن 
عمــر فرقه دموکرات آذربایجان منجر شــد. ســکوت بخشــی از ســران 
حــزب توده نســبت به اتفاقــات آذربایجان منجر به بحــث و جدل هایی 
در حزب شــد. گروهی به رهبری خلیل ملکــی، از اعضای اصالح طلب 
 منتقــد اطاعــت بی چــون و چرای حــزب از شــوروی بودنــد و از حزب 

جدا شدند. 
این موضوع کمابیش در قضیه ملی شدن نفت نیز اتفاق افتاد. حزب در این 
دوره با مصدق مخالف بود و به موازنه مثبت اعتقاد داشــت، به این معنی 
که امتیاز نفت شمال باید شوروی برسد تا در مقابل امتیاز نفت جنوب که 

متعلق به انگلستان بود، موازنه قدرت برقرار شود. 
ضیاظریفــی در کتاب خود روایت می کند که در موضع رهبری ســازمان 
دانشــجویان دانشگاه تهران، او با کیانوری جلسه ای برگزار می کند و از او 
می خواهد که در این باره توضیح دهد و در نهایت با تحکم کیانوری مجبور 
می شود بر خالف نظر اکثریت دانشجوهای دانشگاه تهران موضع گیری 
کند و بدون اسم بردن از ملی شدن صنعت نفت در میتینگ های دانشجویی 

انتهای این دهه شرکت کند.

وابستگیحزبتودهبهبرادربزرگتر

در بهمن ۱۳۲۷ درحالی که شــاه جوان هنوز نتوانســته بــود اقتدارآفرینی 
پدر را برای نهاد ســلطنت بازیابد، در مراسم ســالگرد افتتاح دانشگاه تهران 
ترور شــد. عامل ترور، ناصر فخرآرایی، خبرنگار روزنامه فخر اسالم بود که در 
همان صحنه کشــته شد. شــاه که از ترور فقط زخم برداشته بود، در اثر این 
ترور توانســت احزاب مخالف را ســرکوب کند و بر همین اساس، حزب توده 
غیرقانونــی اعالم شــد. چند ماه بعد، حتی دانشــجوهای دانشــگاه تهران 
 مجبور شــدند تعهدنامه ای امضا کنند که از فعالیت سیاســی در دانشــگاه 

خودداری می کنند. 
این تعهدنامه برای دانشــجویان سیاسی معنایی دیگر داشت و بعضی از آنها 
انصراف دادند. با آنکه علی اکبر سیاســی یا مهدی بازرگان یا ریاضی همیشه 
دانشگاه را مأمنی برای دانشجویان ساخته بودند، اولیای دانشگاه نیز از این 

تعهدنامه راضی بودند. 
مهدی بازرگان چند سال بعد در جزوه ای معروف به »بازی جوانان با سیاست« 
آنها را از فعالیت سیاســی در دوران دانشجویی منع می کند؛ جزوه  ای که در 
سال ۱۳۳۱ نگاشته شد و می گفت ورود دانشجویان به سیاست به هرج ومرج 
می انجامد و آنها را از درس خواندن نیز بازمی دارد. بازرگان در این دوره، خود 
نیز دیگر یک فعال سیاســی بود و عضویت در هیئت خلع ید و معاونت وزارت 

فرهنگ را برعهده داشت.

تروردردانشگاه،سیاستزداییازدانشگاه

علیاکبرسیاسی،مدیرمحبوبدانشگاه

آندرهگداروعلیاکبرسیاسی

کویدانشگاهتهراندرسال۱۳۳۷

سال هفدهم   دوره جدید   شماره 868

   1399 مـاه  آذر   11 سه شنبـه 
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سدهخوانی



انتشار اطالعات در جامعه چطور می تواند مانع گسترش کرونا شود؟

آگاهی علیه کرونا
ازهمانروزاولیکهکروناپایشرااحتماالازیکســوپخفاشواردزندگیآدمهاکرد،همانطورکهاینویروسناشــناختهازاینســوبهآنســوپرسه
میزدودنبالمیزبانهایجدیدمیگشــت،اطاعاتدربارهآنوروشهایمقابلهوپیشــگیریازابتابهآننیزراهشرابهانواعرســانههابازکرد؛از
نقلمحافلدوستانهوخانوادگیشدنتابرنامههایتلویزیونیوتابلوهایتبلیغاتیسطحشهروروزنامهومجلهوشبکههایاجتماعی.دراینصفحه

میخواهیمببینیماینانتقالوگسترشاطاعاتدرچهصورتمیتواندازشیوعبیشترکروناجلوگیریکند؟

یاپخشویانابودی
ویروس ها مانند موجودات زنده برای بقای خود می جنگند. البته ویروس ها 
را نمی توان در دســته موجودات زنده قــرار داد، چراکه برخالف موجودات 
زنــده دیگر نمی توانند خــارج از بدن یک موجود زنــده دوام بیاورند و برای 
بقا نیازمند و وابســته به یک موجود زنده دیگر هســتند. در نتیجه کشتن و 
از پا درآوردن موجود میزبان، سیاســت معقــول و کارآمدی برای ویروس ها 
به شــمار نمــی رود و به همیــن جهت ویروس هــا در طی زمــان به گونه ای 
تکامــل پیدا کرده اند کــه مکانیزم های پخــش را در موجــود میزبان فعال 
کنند؛ مکانیزم هایی مثل عطســه، ســرفه، آبریزش و... که کمک می کند 
 تــا حد ممکن ویــروس راحت تــر و ســریع تر در جامعه موجــودات میزبان 

پخش شود.
به همین خاطر وقتی چندگونه ویروس در یک جامعه حضور دارند، می توانند 
نســبت بــه یکدیگر سیاســت های مختلفــی را در پیش بگیرنــد. برخی از 
ویروس ها بر ســر میزبان خود با یکدیگر رقابت می کنند و برخی بقای خود 
را در همکاری با یکدیگر می بینند؛ برای مثال حضور ویروس آبله به پخش و 
فعالیت ویروس ایدز کمک می کند و بالعکس. نکته حائز اهمیت این است 
که الزاما هــر دو ویروس به یکدیگر کمک نمی کننــد. در پاره ای موارد یک 
نــوع ویروس از حضور ویروس دیگر بهره مند می شــود، در حالی که ویروس 
دیگر بهــره ای از حضور دیگری نمی برد که به این حالت همکاری یا رقابت 

نامتقارن اطالق می شود.

آگاهیهمیکویروساست
در این روزها که شاهد گسترش و شــیوع ویروس کرونا در جوامع هستیم، 
عالوه بر خود ویروس، در شــبکه انسانی هر جامعه چیز دیگری هم در کنار 

کرونا پخش می شود: آگاهی نسبت به ویروس کرونا.
آگاهــی به معنــای دســتورالعمل های پیش گیــری از آلودگی بــه ویروس 
کروناســت که سینه به ســینه یا از ســوی مراجع رســمی در جامعه منتشر 
می شــود. اما پخش آگاهی در جامعه و اطالع رسانی به مردم چه تأثیری در 
شیوع خود ویروس دارد؟ به نظر من در اینجا می توان از ایده رقابت نامتقارن 
برای بررســی این سوال استفاده کرد. فرض کنید آگاهی نسبت به ویروس 
کرونا خود یک ویروس است که در شبکه انسانی مانند ویروس کرونا پخش 
می شــود اما با ویروس کرونا در رقابت است. اگر شخصی آگاهی الزم را در 
رابطه با ویروس کرونا کسب کند، با احتمال کمتری به ویروس آلوده می شود 
و همچنین هرچه جامعه بیشتر و بیشتر درگیر کرونا شده و درصد بیشتری 
از آن مبتال شــوند، نرخ اطالع رســانی یا همان نــرخ پخش ویروس آگاهی 
در جامعــه باالتر می رود؛ در نتیجه یک رقابت نامتقارن بین ویروس کرونا و 

ویروس آگاهی برای پخش در جامعه وجود دارد.

کمیسادهسازیومدلسازی
برای بررسی کمی تر مسأله جامعه را به ۴ بخش تقسیم می کنیم:

z	.افراد سالمی که نه کرونا دارند و نه آگاهی
z	.افراد سالمی که آگاهی را کسب کرده اند
z	.فراد مبتال به کرونا که آگاهی را کسب نکرده اند
z	.افرادی که هر دو ویروس را کسب کرده اند

 a نرخ بهبود از کرونا ،b برای ادامه مســأله فرض می کنیم نرخ ابتال به کرونا
و نرخ ابتال به آگاهی یا آگاه شــدن در شبکه انسانی c باشد. همچنین نرخ 
بهبود از آگاهی را هم d در نظر می گیریم که به معنای احتمال فراموشــی، 

شل گرفتن، رعایت نکردن و تاب آوری اجتماعی ست.
وقتی کســی به کرونا مبتال می شود، همچنان با همان نرخ c و d می تواند 
آگاهی را کســب کند و یا از دســت بدهد اما وقتی کســی به آگاهی مبتال 
 Alpha * می شــود، نرخ ابتال به کرونا در آن شــخص کاهش یافته و برابر با
b می شــود که آلفا در اینجا عددی بین صفر و یک است. اگر Alpha صفر 
باشد، یعنی کســب آگاهی منجر به مصونیت کامل در برابر کرونا می شود 
وAlpha  برابر با یک به این معناســت که کســب آگاهی تأثیری در ابتال به 

کرونا ندارد.
همچنیــن در تعریــف نرخ ها باید دقــت کنیم که این نرخ هــا به صورت زیر 

تعریف شده اند:
به عنــوان مثال پس از گذشــت زمانــی معادل b/۱ حتما یــک نفر به کرونا 

مبتال شده است.
با نوشتن معادالت مربوط و شبیه سازی به نمودار ۱ می رسیم:

نمودار۱:کســرافرادمبتابههرویروس)کروناوآگاهی(برحســب
R1=2-R2=3-alpha=1-زمان

نمودار نارنجی کســر افرادی ست که درگیر کرونا هستند، نمودار آبی کسر 
افرادی ست که درگیر آگاهی هستند و نمودار سبز کسر افرادی ست که هم 
به کرونا آلوده اند و هم به آگاهی. همان طور که مشــاهده می کنید، هر سه 
نمودار ابتدا مقدار بســیار کمی رشد می کند و پس از رسیدن به یک اوج به 
تعادل می رسد. در این حالت ویروس کرونا در نهایت به ویروس آگاهی غلبه 

کرده و کسر بیشتری از جامعه را درگیر خودش کرده است.

سرنوشتنهاییدستکیست؟
نکته بســیار مهم که در شبیه سازی های مختلف نتیجه گیری می شود، این 
اســت که در سرنوشــت نهایی جامعه و اینکه کدام ویروس در نهایت غالب 
می شود و باقی ویروس ها را کنار می زند، مقادیر b، a، c و d به تنهایی نقشی 
ندارنــد. پارامتری که نقش کلیدی را ایفا می کند، نســبت نرخ ابتال به نرخ 
بهبود در هر ویروس اســت یا همان نرخ بازتولید، یعنی نســبت b به a برای 

کرونا و نسبت c به d برای آگاهی.
این نسبت ها را با R نمایش می دهیم:

R1 = c/d
R2 = b/a
برای مثال در نمودار ۱ مقدار آلفا برابر با ۱ است )یعنی آگاهی تأثیری بر ابتال 
به کرونا ندارد( و مقدار R1 = 2 و مقدار R2 = 3. در نتیجه چون نرخ بازتولید 
کرونا بیشتر از آگاهی ست، در نهایت کرونا بر آگاهی غلبه می کند و درصد 
بیشــتری از جامعه را دربرمی گیرد. معنای ساده نرخ بازتولید این است که 
وقتــی یک نفر از ویروس بهبود پیدا می کند، چند نفر دیگر به ویروس مبتال 

می شوند. برای مثال نمودار ۲ را با نمودار ۱ مقایسه کنید:

نمودار۲:کســرافرادمبتابههرویروس)کروناوآگاهی(برحســب
R1=4-R2=3-alpha=1-زمان

همان طور که می بینید، چون نرخ بازتولید آگاهی از کرونا بیشــتر اســت، 
در نهایت آگاهی در جامعه غالب می شــود و کســر بیشــتری از افراد سالم 

می مانند.

حالنقشآلفادراینمسألهچیست؟
آلفــا در واقــع قدرت ســرایت کرونا را نشــان می دهد وقتی که شــخص به 
دستورالعمل ها و توصیه های بهداشتی آگاه است. می توان آلفا را به صورت 
دقــت و صحت و تأثیرگذاری اطالعات نیــز در نظر گرفت. هرچه اطالعات 
موثرتر و گسترده تر پخش شود، افراد آگاه تر می شوند و با رعایت پروتکل ها 
و نکات بهداشتی از سرایت ویروس جلوگیری می کنند. بنابراین توقع داریم 
با کاهش آلفا آگاهی در جامعه غالب شود و ویروس کرونا در نهایت شکست 

بخورد. برای مثال نمودار ۳ را ببینید.

نمودار۳:کســرافرادمبتابههرویروس)کروناوآگاهی(برحســب
R1=2-R2=3-alpha=0.2-زمان

در این حالت با اینکه نرخ بازتولید آگاهی از کرونا کمتر است به خاطر آلفای 
کوچک، ابتدا کرونا دست باال را دارد ولی با گذر زمان آگاهی به کرونا غلبه 
می کند. بنابراین حتی با وجود کمتر بودن نرخ بازتولید آگاهی نســبت به 
کرونا، باز با تنظیم درست آلفا می توان کاری کرد که کرونا شکست بخورد.

در شبیه ســازی های متعدد به ازایR1های مختلف مقدار آلفای الزم برای 
شکست کرونا را محاسبه کردیم که نتیجه در نمودار ۴ نشان داده شده است.

نمودار۴:آلفابرحســبنــرخبازتولیدآگاهیبرایشکســتکرونا
R2=3–

همان طور که می توان مشاهده کرد وقتی نرخ بازتولید از یک مقدار مشخص 
)تقریبا ۱.۶(کمتر است، تنها حالتی که آگاهی می تواند پیروز شود، این است 
که آلفا صفر باشد، یعنی شخص آگاه به هیچ وجه به کرونا مبتال نشود. این یعنی 
وقتی آگاهی با نرخ بسیار کمتری نسبت به کرونا )R2=3( پخش می شود، باید 
اطالع رسانی و دقت آن بسیار هوشمندانه و موثر باشد تا بتوان جامعه را نجات 
داد. اما وقتی R1 از ۱.۶ بیشتر می شود، آلفای حدی هم افزایش پیدا می کند، 
یعنی آلفا می تواند مقادیر بیشــتری داشته باشــد و همچنان کرونا شکست 
بخورد. همچنین وقتی R1 از یک حدی بزرگ تر می شود، دیگر نیازی نیست 
که آگاهی تأثیری روی ویروس بگذارد و حتی با وجود alpha = 1 کرونا شکست 

می خورد. این مقدار برابر با R1=3 است که همان نرخ بازتولید کروناست.
خالصه اینکه شکســت کرونــا در این مدل به تعادلی میان ســرعت پخش 
اطالعات و دقت و اثرگذاری آنها وابسته است؛ هرقدر سرعت پخش اطالعات 
پایین تر باشد، باید اثرگذارتر و موثرتر گسترش پیدا کنند و بالعکس تا بتوان 

بر کرونا غلبه کرد.

یزدان 
بابازاده گزارش
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سفیدپوست های آمریکایی باید در آینه نگاه کنند و از نژادپرستی خجالت بکشند

مصالحه بی مصالحه!
دانشــگاهاســتنفورد:درمیزگردیکهشبکهسیانانروزشنبهپسازانتخابات،درمیانجشــنهایخیابانیوبرنامههایداغرسانهایبرگزارکرد،
اندرویانگ،نامزدپیشینریاستجمهوریآمریکانظرخودراازعملکردناامیدانهدموکراتهادرانتخاباتکنگرهوادامهقطبیسازیانتخاباتمیان
رأیدهندگانآمریکاییابرازداشــت.ماقبابهاشــکالمختلفشــنیدهایمکهحزبدموکراتباطبقهکارگرارتباطنداردوبهیکحزباز»نخبگان
شهریساحلی)اشارهبهطبقهتحصیلکردهشهرهایساحلیغربوشمالشرقآمریکا(تبدیلشدهکهبیشترازاینکهنگرانارتقایکیفیتزندگیطبقهکارگرباشند

-کهسالهاستروبهزوالاست-بهفکرپلیسیکردنمسائلمختلففرهنگیست«.

نخبگانساحلی،مهمترازکارگران
کاربــران توییتر خیلی ســریع به نظــرات یانگ واکنش 
نشان دادند. استدالل وی که در هفته های اخیر دوباره 
مورد توجه قرار گرفته، همان بحثی ا ســت که در ســال 
۲۰۱۶ پس از پیروزی ترامپ در انتخابات مطرح شــد. 
صاحب نظــران سیاســی و تحلیل گــران از طیف های 
مختلف سیاسی عقیده داشتند علت شکست کلینتون 
و دیگــر دموکرات ها ایــن بود که نتوانســتند نظر طبقه 
کارگــر را جلب کننــد و به راحتی میلیون هــا رأی طبقه 
کارگر رنگین پوست آمریکایی را که مکررا از دموکرات ها 
پشــتیبانی می کننــد، نادیــده گرفتنــد. در واقــع آنها 
نگران از دســت دادن طبقه کارگر نیســتند، بلکه نگران 
از دست دادن رأی های ســفیدند. به هر حال، موفقیت 
بایدن در سال جاری از سوی رأی دهندگان در شهرهایی 
ماننــد دیترویت، فیالدلفیا، آتالنتا و میلواکی رقم خورد 
که دارای جمعیــت زیادی از طبقه کارگر سیاه پوســت 
هستند. آبی شدن آریزونا به لطف رأی دهندگان التین و 
بومی ست که آرای خود را به بایدن و مارک کلی دادند تا 
به مخالفان جمهوری خواه آنها. با این حال کارشناسان 
سیاسی نسبت به بی توجهی »نخبگان ساحلی« به این 

واقعیات جغرافیایی یا نژادی انتقاد دارند.

سفیدهایحامیترامپ
همچنین از ســطح تحصیــالت )معــادل دیگری برای 
وضعیت اقتصادی و اجتماعــی( فقط وقتی می توانیم 
به عنوان یک مرجع پیش بینی کننده رأی استفاده کنیم 
که تحلیل هایمان را براســاس نژاد تقســیم بندی کنیم. 
برای مثال، براســاس داده های نظرسنجی، ۴9درصد 
از فارغ التحصیالن سفیدپوســت دانشگاه و ۶۴درصد 
از فارغ التحصیــالن سفیدپوســت غیردانشــگاهی به 
ترامــپ رأی دادنــد. در همین حال، فقــط ۲۷درصد از 
فارغ التحصیالن غیرسفیدپوست دانشگاه و ۲۵درصد 
فارغ التحصیــالن غیرسفیدپوســت غیردانشــگاهی 
نیــز همیــن کار را انجــام دادنــد. داده هــای معتبــر 
رأی دهنــدگان ســال ۲۰۱۶ نیــز الگوهای مشــابهی 
را نشــان می دهــد: ۳8درصــد از فارغ التحصیــالن 
سفیدپوست دانشگاهی و ۶۴درصد از فارغ التحصیالن 
سفیدپوســت غیردانشــگاهی بــه ترامــپ رأی دادند، 
درحالی که تنها ۲۶درصد از فارغ التحصیالن دانشگاهی 
فارغ التحصیــالن  از  ۱8درصــد  غیرسفیدپوســت و 

غیردانشگاهی غیرسفیدپوست نیز به آنها پیوستند.

شهروروستایاسفیدوسیاه؟
بنابراین مشــکل فقط یک مشــکل طبقاتی یا مســأله 
نخبه گرایی آموزشی نیست. با درک این موضوع، اکنون 
برخی از نویســندگان و محققان به شــکاف بین شهر و 
روستا به عنوان مقصر اصلی دوقطبی شدن عمیق آمریکا 
اشاره دارند. پس از مشاهده بلوک های قرمز و آبی روی 
نقشــه شهرها، ایالت ها و در سطح ملی، به نظر می رسد 
این نتیجه گیری منطقی باشد. در کل کشور شاهد همین 
الگو هستیم؛ مراکز بزرگ تر شهری و تا حدی حومه شهر 
تمایل به آبی کم رنگ دارند، در حالی که مناطق روستایی 

به قرمز متمایل می شوند.
اما این ادعا به راحتی جزئیات اصلی را نادیده می گیرد؛ 
اینکه مناطق روســتایی در مقایســه با مناطق شــهری 
دارای جمعیت زیادی از سفیدپوستان هستند، چراکه 
مردم سفید از شــهرها به حومه شهر فرار می کردند تا از 
افراد سیاه و قهوه ای دور شوند. بر اساس داده های مرکز 
تحقیقات پیو، بین ســال های ۲۰۱۲ تــا ۲۰۱۶ درصد 
جمعیــت سفیدپوســت ۴۴درصد در مناطق شــهری، 
۶8درصــد در حومــه شــهرها و ۷9درصــد در مناطق 
روســتایی بودند. مناطق روســتایی نیز کمترین سهم 

مهاجران را دارند.
این درســت اســت کــه شــهرها دارای جمعیتی کمی 
جوان تر از حومه هستند اما حتی در میان رأی دهندگان 

جوان، این رأی دهندگان رنگین پوســت هســتند که با 
اختالف زیــادی به بایدن رأی دادند. نمودار دانشــگاه 
تافتز که در دست انتشار است نشان می دهد ۴۲درصد 
از رأی دهنــدگان جوان سفیدپوســت از ترامپ حمایت 
کرده اند، در حالــی که کمتر از ۲۱درصد رأی دهندگان 

جوان رنگین پوست به او رأی دادند.
درآمــد یکی دیگر از عوامل بالقوه متمایزکننده اســت. 
تفــاوت درآمد متوســط خانوار بین مناطق روســتایی و 
شــهری در واقع کمتر از ۲۰۰۰ دالر در سال است و نرخ 
فقر در شــهرها و حومه آنها از روســتاهای آمریکا باالتر. 
اگر حمایت دموکرات ها از آمریکایی های کم درآمد واقعا 
در حال کاهــش بود، نباید انتظــار چنین پیروزی های 
شگفت انگیز آبی رنگی را در مراکز شهری سراسر کشور 

می داشتیم.

ترامپمدیونسفیدهاستونژادپرستی!
نتیجه این است که اگر به خاطر رأی سفیدپوستان نبود، 
ترامپ امســال به هیچ وجه یک کاندیــدای رقابت پذیر 
محسوب نمی شد. هرچند وی بر اساس نظرسنجی ها 
موفقیت هایی با رأی دهندگان رنگین پوســت به دســت 
آورد امــا این واقعیــت همچنان باقی ا ســت که اقلیتی 
از رنگین پوســتان در مقایســه با اکثریت رأی دهندگان 
سفیدپوست به ترامپ رأی دادند. مسأله نگران کننده تر 

این است که 8۴درصد رأی دهندگان به ترامپ معتقدند 
نژادپرســتی در ایاالت متحده یک مشــکل جزئی ا ست 
یا اصال مشکلی محســوب نمی شود، در مقایسه با تنها 
۱۴درصد از رأی دهندگان به بایدن. با این حال، شــاید 
جای تعجب نداشته باشــد که مایل به درک هر توضیح 
احتمالــی در مورد حمایــت مداوم از ترامپ هســتیم، 
البته جــز واضح ترین و آمریکایی تریــن دلیل که همان 

نژادپرستی احمقانه است.

کمپینبایدنهمبهدنبالرأیسفیدهابود
دموکرات هــا تا حــدودی ایــن را می دانســتند و بایدن 
را به عنــوان نامزد خــود انتخاب کردند تــا رأی واجدین 
شــرایط رأی تحصیل کرده دانشگاهی و سفیدپوست را 
که در ســال ۲۰۱۶ به ترامپ رأی دادند، به ســمت خود 
جلب کنند. این بدین معناســت کــه دموکرات ها تمرکز 
خــود را روی طبقاتــی گذاشــتند که در دوره گذشــته 
بــه یــک نژادپرســت رأی داده بودند. بایــدن به همان 
دالیلی کــه ترامپ به طعنه تالش کرد خــود را به عنوان 
»کاندیــدای نظم و قانون« معرفی کنــد، از پرداختن به 
خواســته های ســازمان دهندگان سیاه پوســت پویش 
»زندگی سیاه پوستان مهم است« پرهیز کرد و در عوض 
بر نکوهش »خشونت« و »غارت« تمرکز داشت تا رضایت 
سفیدپوســتان را هم داشته باشد. برتری سفیدپوستان 
در هر صورت وجود خواهد داشــت و یک رئیس جمهور 

آبی نیز نمی تواند آن را برطرف کند.
بنابرایــن فراخوان هــای دموکرات ها بــرای مرکزگرایی 
و اولویت دادن بیشــتر به رأی دهندگان سفیدپوســت، 
جوامعــی را که پیروزی امســال آنهــا را تضمین کردند 
کامال نادیده می گیرد. برتری سفیدپوســتان موضوعی 
نیســت که بتوان در مــورد آن مصالحه کرد. فاشیســم 
موضوعی نیست که بتوان با آن مصالحه کرد. همدردی 
بــا حامیان ناراحت ترامپ به هیچ وجه وظیفه هم وطنان 
رنگین پوســت نیســت، اما درحالی کــه قانون گذاران 
جمهوری خواه تــالش می کنند روندهای مردم ســاالر 
را تضعیــف کنند و ترامپ در حــال چنگ زدن به آخرین 
بندهــای قدرت خود اســت، زمــان آن فرا رســیده که 
 سفیدپوســتان آمریکایی نگاهی عمیق به خود در آینه 

بیندازند.
منبع:استنفورددیلی
www.stanforddaily.com/2020/11/22/please-stop-
calling-for-compromise/

ضرب سه تایی روی پل 
»سر ویلیام روآن همیلتون هنگامی که اینجا در شانزدهم اکتبر سال ۱8۴۳ 
 قدم می زد، با درخششــی از نبــوغ، فرمول پایه ای ضــرب کواترنیون ها را 
i2 = j2 = k2 = ijk = -1 کشف کرد: 

و آن را بر روی سنگی از این پل حکاکی کرد.«
بیشتر ریاضی دانان داستان چگونگی ابداع کواترنیون ها به دست همیلتون 
را شنیده اند. در سال ۱8۳۵ و در ۳۰سالگی او کشف کرد که چگونه می توان 
بــا اعداد مختلط به مثابه جفت اعداد حقیقــی رفتار کرد. او مجذوب رابطه 
بین اعداد مختلط و هندسه دوبعدی بود و سال ها تالش کرد جبری بزرگ تر 
ابداع کند که نقشی مشابه هندسه سه بعدی داشته باشد. تالش های او در 
اکتبر ۱8۴۳ به اوج خود رسید. او بعد ها به پسرش نوشت: »هر روز صبح در 
اوایل ماه فوق الذکر، هنگام آمدن برای صرف صبحانه تو و برادر کوچک ترت 

- ویلیام ادوین - از من می پرســیدید: خب بابا آیا می توانی سه تایی ها را در 
هم ضرب کنی؟ که من همیشه باید با تکان دادن سر پاسخ می دادم: خیر، 

فقط می توانم آنها را جمع و تفریق کنم«.
ســرانجام، در شــانزدهم اکتبر ۱8۴۳، هنگامی که با همسرش در امتداد 
»کانال ســلطنتی« به جلسه ای می رفتند که آکادمی ســلطنتی ایرلند در 
دوبلین برگزار کرده بود، کشــف مهم خود را انجام داد: »این بدان معناست 
کــه من آن زمان و آنجا مدار گالوانیزه تفکر را نزدیک خود احســاس کردم و 
جرقه هایی که از آن خارج شدند، همان معادالت پایه ای بین j , i و k بودند. 
دقیقا همان طور که من از آن زمان تاکنون اســتفاده کرده ام.« همیلتون در 
یک آسیب رسانی معروف ریاضیاتی این معادالت را روی سنگ های پل بروگام 
i2 = j2 = k2 = ijk = -1 )Brougham( کنده کاری کرد: 

او بقیــه عمر خود را صرف کار روی کواترنیون هــا نمود و حتی در مورد آنها 
شعری سرود که وحدت فضا و زمان را در فضا-زمان چهاربعدی پیش بینی 

می کند. همیلتون در دوم سپتامبر سال ۱8۶۵ در ۶۰سالگی درگذشت.

مرغهمسایه

ترجمه: 
حسین 
رجبی

گزارش
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کمیآنسوتر



حاال شــاید بخندی ولی قصه اونی که فکر 
می کنــی نیســت! نه ایــن غالمــت از اون 
حروم زاده هاست، نه اون دختر هر دختری 
بود. نفیســه مثــل آبجی نداشــته م بود. به 
موال! بله... من چیپس و ماستم تو خوابگاه 
ترک نشد ولی نفیسه ناموسم بود. اون فکر 
کثیفی که اومــد تو ذهن خرابت، ابلفضلی 
حتی بگی یــه چیکه ش؛ اون چیکه ش هم 

نیومد تو این کله وامونده.
داش؛ بــذار از اول بــرات بگم تا شــیرفهم 
شی. من یه ترم شیکر خوردم اومدم اینجا، 
تو این شــریف خراب شــده مهمون شدم. 
آقام مریض شــده بــود؛ انتقالــی گرفتم از 
کشتی سازی بوشهر، اومدم اینجا ور دلش 
باشــم اما نمی خواســتم بیغ بشم تو خونه، 
بشــم یه زخــم تــازه رو درد اش. اولش بهم 
خوابــگاه ندادن اما التماس شــون کردم تا 
کردنــم تو یه اتاقی، کف زمیــن. اون زمون 
مثل االن مملکت شلخکی نشده بود؛ هنو 
محمود آقــا خوردبین بــود. مملکت نظم و 
نســخ داشت. بازی بی تماشــاگر هم حتی 
بی بوق نمی موند. گفتم حیفه خالی بمونه 
عرصــه؛ این طوری هم نزدیــک آقامم، هم 
بوق آقام مثــل االن تار عنکبوت نمی بنده. 
همه ش دو کورس تاکســی بــود از میدون 

شهیاد تا ورزشگاه.
القصــه ما اومدیم تــو این نرکــده... دریا و 
مکانیک. کشتی ســازی به مهندسی دریا. 
کل نرکده بود و یه نفیســه. امام حســینی؛ 
نفیسه که می گم یه دختر ترم شیشی بودها 
اما از ده تا از این نرینه های سوسول فوکولی 
شریف مردتر بود. یعنی ناموس وسط، رقیب 
آقام بودا تو تاریخچه شــاهین کبیر. ترکیب 
تیــم رو از زمــان آلن راجــرز از بر بــود تااااا 
همین آقا برانکو. حتی ببین فحش های تو 
رختکــن آقا پروین رو مثل بلبل می خوند از 
حفظ. ولی یه عیب بزرگ داشــت! ته دلش 
کیسه کش بود پدر صلواتی. حاال من نباید 
بگم. تیم ته دل گزارشگرها راز بین خودشونه 
و خدای خودشون. ولی حاال ما گفتیم شما 
جایی نگو. دلش می شکنه. آخ بمیرم برای 

دل شکسته ش. عشقش دایی عادل بود.
از یه دوشــنبه ای تو اردیبهشــت سال 8۱، 
بعد فینال حذفی کیســه و فجِر شاغالم که 
چشمای این دختر وســط یه خونه نقلی تو 
کرمونشــاه خورده بود بــه تبلیغ این برنامه 
تا همــون روز نکبتی، حتی بگو یه برنامه رو 
از دست داده باشه؛ نداده بود! حتی یکی! 
نفر هشتم نهمی بود که رفته بود تو باشگاه 
نودتایی ها. عشقش گزارشگری بود. حتی 
یه بار صدا فرستاده بود برای آقای گزارشگر؛ 
آقا خیابانــی گفته بود »بابــا دمش گرم... 
چه وســعت صدایــی! یاد بانــو هایده زنده 
شــد...« زنگ زده بود به آقاش. آقاش آدم 
خوبیه. فقط ترســوئه. انتظاری هم نمی ره 
البت. داد و بیدادی نکرده بود؛ فقط گفته 
بود نع، یه نه محکم، یه نه مشتی، که بشین 
سر درِســت دختر؛ آب باریکه رو بچسب که 
خربزه آبه. بــد هم نگفته بود واال بنده خدا. 
از بچگی درســش بد نبــود ولی خونده بود 

اومــده بود شــریف برای یه چیــز دیگه. برا 
عشقش. عشــقش دایی عادل بود. عشق 
که می گــم یعنی الگو ها؛ مثــل آقا پروین! 
الگوووو! اسطورههههه!! یه بار ندیدم مثل 
این ندید پدیدها بره پشت در کالس آق دایی 
کــه »دکتر فردوصی پور یه ثلفی! یه ثلفی!« 
نه! اینا که این کارا رو می کنن اوشکولن بابا! 
زاخارن!... اما امام حسینی نفیسه از ایناش 
نبود. دو سه بار از دور اومده بود حرف بزنه، 
نتونســته بود؛ می گفت این طــوری فایده 
نداره. دلم نیســت با این کار. باید یه طوری 

خودم رو نشونش بدم که باورم کنه.
بــازی پاختاکور بود؛ تــو آزادی. خود دایی 
گزارشــگرش بود. ولــی ما اون تــو بودیم. 

کل گریمــش یه کاله قرمز بود و یه مشــت 
تخمه؛ گوش شیطون  کر نه که قیافه نداشته 
باشه ها... نه، زبونت رو گاز بگیر مرتیکه... 
نه! حاجی ت امام گریمور هاست. یادم نی 
بار چندم بود که جیمش کرده بودم داخل. 
فقط یادمــه بار آخــر بود. کالســش طول 
کشــیده بود و دیر راه افتــاده بودیم. طبقه 
دوم نصیب مون شده بود. تو لک بود. همون 
اول بازی که شجاع توپ رو لب کرنر لو داد و 
ازبک ها کردن تو گل، یهو گفت »دیگه بسه! 
دیگه بســه پادرهوایی.«؛ گفتم »یعنی چه 
مادمازل؟«؛ گفت »یعنی یا مرگ یا زندگی! 
بســه دیگه«؛ گفتم »من که صد دفعه گفتم 
بیا برو این مســابقه خانم گزارشگر«؛ گفت 
»اینا اونی که من می خوام نمی شــه! چهار 
تا کلیپ تو آپارات کجا، شبکه سه کجا...«؛ 
گفتم »خب بیا برو تست بده، مجری اخبار 
ورزشــی زنونه شــو«؛ چپ چپ نــگام کرد. 
گفــت »مگه می خــوام ذکایی زن ها شــم. 
بابا من می خوام گزارشــگری کنم؛ مجری 

خبــر چیه!«؛ گفتــم »خب دختــر خوب؛ 
می خــوای تو ایــن وضع نادخ چــه گلی به 
ســرمون بزنی؟«؛ گفت »فقــط دایی ه که 
عرضه باز کردن این گره کور رو داره«. رفتیم 
اون بــاالی باال. همه یه نقطــه بودن. گفت 
»گوشــیت رو درآر و ضبط کن«. شروع کرد 
به گزارش. از اون ارتفاع همه رو تشــخیص 
می داد. من فیلم هر دو تا گزارش نفیســه و 
آق دایی رو صد بار دیدم؛ انصافا الله وکیلی 

کم از دایی نداره.
یه هم اتاقی من داشتم عماد؛ عماد گالبی. 
تو تیم دانشــکده صنایع بود. قبال گفته بود 
سه شــنبه ها دم غروب ســالن تربیت بندی 
تمرین تیم گالبیاست. بستیم که هفته بعد، 

۲۱م بریم و گزارش رو برسونیم به دایی.
دوشنبه دم غروب بود؛ من لم داده بودم تو 
اتاق تلفیزیون، بازی نســاجی بود و ارتش 
ســرخ. یهو عماد در رو کوبیــد، با دمپایی و 
شــرت ورزشــی اومد تو گفت »حاج بهادر؛ 
برنامــه عوض شــد. دایــی داره میــاد.«؛ 
گفتم »یا قمر! امروز؟ امشــب مگه شب نود 
نیســت؟«؛ گفت »چبدونم واال... تو گروه 
پیام داده؛ سالن تربیت هم تمرین والیبال 
بــود، مجبور شــدم همین ســالن خوابگاه 
رو بگیــرم.«؛ گفتم »عمــادی! بلوف بزنی 
چیپس و سست رو چسبی می کنما!«؛ گفت 
»حاجی خو خودت بیا نگاه کن! نیم ساعت 
دیگه می رسه.«؛ به روح امام مدارهام همه 

تیلیت شد.
دوویدم تــا خوابگاه شــون. این قدر بی هوا 
دوویدم که گوشــی ام افتاد و نفهمیدم. داد 
زدم گفتم بیا؛ پیرمرد حراســتیه اومد یقه م 
رو چســبید؛ خدا من رو ببخشــه، پیرمرده 
رو هــل دادم؛ شانســم گرفــت چیزیــش 

نشــد. دوویدیم. تــا رســیدیم دیدیم دایی 
داره ماشــین رو پارک می کنــه. دوتامون به 
نفس نفس افتاده بودیــم؛ یهو یادم اومد یا 
امام! آقا کســلر* امروز کیشیکه! این من رو 
هم به زور راه مــی ده داخل. تا اینجا اومده 
بودیــم و حاال مونده بودم چطوری نفیســه 
رو از در رد کنــم؛ به خودم گفتم »ِد آي کیو! 
اگه تو کله ت یه نخود هم بود، اصل نقشه رو 
نباید می ذاشت آخر کار برنامه ریزی کنه«. 
خود عمو عبدالله اســکندری هم می اومد 
نمی تونست دختره رو جوری گریم کنه که 

از زیر دست کسلر رد شه بره تو خوابگاه.
ولی خدا به دادمون رسید؛ عمادی تو همون 
عالــم گالبیتش یه بار قزمیتی رو گذاشــت 

کنار و اومد دم در گفت »دکتر فردوسی پور؛ 
ماشین رو بیرون نذارین. طرشته ها!« کسلر 
دزدگیر رو زد که در نقلیه خوابگاه رو باز کنه 
امــا در گیر کرد؛ یه دو بــار زد، باز کار نکرد؛ 
رفت درســتش کنه ما سریع جیم شدیم تو. 
جلدی فرستادمش تو راهروی پشت سالن، 
گفتم منتظر وایسا. رفتم که برم فیلم رو نشون 
بدم به دایی قبل از اینکه رختش رو درآره که 
دیدم گوشی نیســت. یعنی به شیث انقدر 
فشار نیومد اون ســری که به من این سری. 
دســت ازپادرازتر برگشــتم ور دلش. داشت 
می لرزید. دختر بیچاره اشکش دراومده بود. 
یهو خودش رو جمع وجور کرد. گفت »می رم 

همین بازی رو گزارش می کنم«.
راه افتاد رفت تو سالن. یه گوشه وایساد و نگاه 
کرد. تازه تیم کشیده بودند. بازی شروع شد. 
هنوز هم تو سکوت داشتن بازی می کردن. 
دایی عادل ولی داشت عجیب بازی می کرد. 
اصال همین بود که بازی ســاکت بود. بقیه 
انگار میلی نداشتن به بازی؛ فقط تو تعارف 

دایی اومده بودن. یه شــوت زد خورد به تیر 
رفت بیرون. دادش رفت هوا. بعدش همه جا 
ســاکت شــد. دروازه بان توپ رو قــل داد به 
عمادی. یهو دختر شروع کرد؛ اسم اینها رو 
هم حتی بلد بود. ســرها برگشت. اما دایی 
ادامه داد و رفت توپ رو قاپید و کوبید تو گل. 
نفیسه داشت گزارش می کرد. بقیه هم ادامه 
دادند. بازی ادامه پیدا کرد و نفیسه گزارش 
کرد. هیشکی به اینکه یه دختر داشت بازی 
رو گزارش می کرد توجه نکرد. بازی کردند. 
یه ساعت گذشــت و گزارش کرد. تیم دایی 
بردن. تموم شد بازی. من رو می گی؟ با دمم 

گردو می شکستم.
دایی وســایلش رو از کنار زمین جمع کرد. 
رفت که لباس عوض کنه، یه لحظه وایســاد 
و برگشــت به همه نگاه کرد. گفت »ممنون 
که اومدین. امشــب شب ســختیه. دیگه از 
این به بعد نود پخش نمی شــه.« همه عین 
بستنی آالسکا یخ کردن و وا رفتن. برگشت به 
نفیسه گفت »ببخشید. از من کاری ساخته 
نیســت«. و رفت. رفت و بدون عوض کردن 
لباس سوار ماشین شــد و رفت. نفیسه هم 
رفت. به کسلر هم هیچ محلی نداد. همون 
شب بلیت گرفت، رفت کرمونشاه. بعِد عید 
هم برنگشــت. دیگه خبری ازش نشد. من 
هم برگشتم بوشهر. انگار که اصال اون یه ترم 

وجود نداشته.
داش ناموسا اینا که گفتم واقعیه ها. واقعی 
واقعیــه. من بعضی وقت ها زور می زدم بش 
از این ماسماسک ها بدم؛ اسمشون چیه... 
نومه الکترونیکی. جواب نمی داد. تا یه ماه 

پیش... ای تف به قبر پدرت روزگار...
اینا اینه بیا ببین از رو گوشیم.

»بهادر خان؛
سالم

ببخشــید که این مدت پاســخت را ندادم؛ 
روزهای سختی بود و من در دنیای دیگری 
زندگی می کردم. وقتی کســی کــه نباید، 
جلویت نابود شود، دنیایت هم باید زیر و زبر 
شود. حق با پدرم بود. من خودم هم از اول 
مطمئن نبودم که می خواهم گزارشگر شوم 
یا نه؛ اگر یادت باشــد یک بار از من پرسیده 
بودی که چــرا به جای مهندســی صنایع، 
مکانیک را انتخاب کرده بودم و من پاســخ 
دادم چــون رتبه ام به مکانیک می رســید، 
و حیــف بود. االن هــم در فرودگاهم و دارم 
آماده می شوم تا بروم، شاید برای همیشه... 
به هر حال حیف اســت دکترای مکانیک را 
برای رویایی پوچ رهــا کنم... حرف هایش 
هست که شــاید همین روزها در این کشور 
زنی رئیس جمهور شود اما فرقی نمی کند. 
رویای من، تا وقتی »دایی عادل« دوشــنبه 
شــب ها به خانه آن دختر کرمانشاهی نرود 
رویای پوچی ست. و البته که حیف است از تو 
خداحافظی نکنم. سالم مرا به پدرت برسان 
و از قول من بگو مگه تو خواب ستاره آسیا رو 
ببینید! خودت هم که... مشتی هستی... 

خلبان کشتی هستی..!«
* کســلر: یکی از نگهبانان عزیز و محبوب 

خوابگاه

نفیسه، بهادرخان و نودی که تعطیل شد

دا�یی عادل
ببینمشتی...االنمنرونشوندیپااینبیلبیلکت،دیگهبایدتاتهشروگوشکنی.وسطشذیقیبازیدرنیاریبگیباورنمیکنموایناوا!نخیر!بنده
بهادرگرجیام!صادرهازنافورامین!مثلبقیهاینتحفهمحفههایینیستمکهمیاناینجابراتازماوراءوجادوجمبلتفتمیدن!نع!اینیکهمنمیگم
عینواقعیته!اونهاشاید،نباتدودکردن،چاینباتیانیاهرچی.مناصاکاریبهشیکرخوریهیچبنیبشریندارم.اینیکهمنمیگمنهافسانهست،
نهیهکاغچلکاغ،نهدروغ.سیفونروبکشروهرچیبقیهگفتن!بهبوقآقامقسمکهچهلوپنجسالجایگاهشماره۱۴شیرودیو۱۸آزادییهبازیازصداشخالینبود،

منهرچیمیگمراستوحسینیراسته؛آرهداش...مندوشنبه،۲۰اسفند۹۷یهدخترروقاچاقیبردمتوخوابگاهزنجان!
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همین قدر ساده، همین قدر موثر
اتفاقاتســادهبعضیوقتهامیتوانندمسیرزندگیآدمرابهکلیتغییردهند.شایدازایننظرزندگی
آدمازجملهغیرخطیترینسیستمهاییباشدکهمیشناسیموکوچکترینتغییریدرشرایطمیتواند
نتایجیکامامتفاوتبهبارآورد.یککاربرشریفیدرتوییتراینسوالرامطرحکردهکهچهاتفاقسادهای

مسیرزندگیشماراعوضکردهاست؟پاسخبچههابهاینسوالجالبومتفاوتبود.

منالیحضرهالفقیه

چه اتفاق خیلی ساده ای مسیر زندگیتون رو عوض کرده؟
به ما کتــاب qBasic دادن، دیدم توش تمرین داده که 
تبدیل مبنا کنه، گفتم آخ جون یاد می گیرم مشقامو این 

می نویسه :((. این جوری برنامه نویس شدم :(((

Sep

نمیدونما... ولی از طفولیِت خیلی طفولیت همینجایی 
ک االن هستم خودمو میدیدم��

و خب یکی نیست بگه خاک تو سرت��
اوت موقع طفل بودی نمیفهمیدی، میخواستی اینجا 
باشی، بزرگ ک شدی چرا عقلت نرسید مسیر زندگیتو 

عوض کنی و به راه راست هدایت بشی :(  

امیرمهدی

درگیر اپالی بودم. تو خونه بوی فســنجون به مشــامم 
خورد؛ گفتم بیخیال! ایران بیشتر خوش می گذره!

AliHashemi

راهنمایی اندکی تو فکرم بود برم حوزه.
مامانم گفت عاقت میکنم. منصرف شدم و رفتم ریاضی.
بعدشم رفتیم همایش معرفی رشته شریف، منم عشق 
برق بودم. نشســتیم کنار دانشکده علوم ریاضی ناهار 

بخوریم. گفتم کدوم خری اینجا درس میخونه؟
فوقع ما وقع...

FarnoodMassoudi

تو دبیرستان فقط دنبال پیچیدن کالسا و بازی بودیم، 
یــه بار یکی از رفقا گفت بیا این آزمونو بده، قبول شــی 
حجم خوبی از کالســا رو میتونی بپیچونی. اینطوری 

المپیاد کامپیوتری شدم!

پوج

۱۲ ســالگی ســر رقابت با یکی از همکالسی ها وبالگ 
نویس شدم، اون موقع فکر میکردم html برنامه نویسیه 
و یادش گرفتم، سر کنجکاوی چندماه بعد vb۶ رو شروع 

کردم و اینگونه برنامه نویس شدم :(

NimaZ

بابــام بــی خیال ۵ هــزار تومنی شــد که واســه آزمون 
جایگزینی دبیرستانم داده بود و کنسل شده بود. یه روز 
زنگ زدن که آزمون از حالت کنســل در اومده و در واقع 
فردای اون روز برگزار میشــه و چــون پولو پس نگرفتیم 

خودشون ثبت نامم کردن. فوقع ما وقع

Ali

من همیشه بیشترین درسی که دوست داشتم فیزیک 
بود. ولی انتظــار میرفت برم تجربی و دنبال پزشــکی. 
خودمم ســوال بــود برام. اول دبیرســتان یــه میان ترم 
زیست شناسی رو شدم ۱۲. همون خیالم رو راحت کرد 
که کار من اون نیست:(( و خب هیچ اتفاقی بیشتر از این 

احتماال مسیر زندگی من رو عوض نکرده.

آقاینیمفاصله

سال آخر دبســتان من، برادرم شریف قبول شد. رفت و 
دنیاهای تازه رو دید و رویاهایی که برای خودش ممکن 

نبودن رو انداخت تو سر من.

Ata

داییــم یه بــار یــه آرمیچر گرفتــه بود دســتش. از این 
موتور dc های کوچیک. باتری میزد به دو ســرش این 
میچرخید. منم عین چی نگاه میکردم که مگه میشــه 

مگه داریم. هیچی دیگه. برق خوندم.

فراتر از فوتبال
مارادونا،اسطورهفوتبالآرژانتیندرگذشت؛
خبریچندکلمهایکهنهتنهاجهانفوتبال،
بلکــههمهمــردمدنیــارامتأثرکــردونوبت
رسیدبهخاطرهبازیبادستخداوگلقرن
وهنرنماییهایپاهایجادوییقدکوتاهتپل
آرژانتینیوالبتهرگههایسیاسیوچپگراو

ضداستعماریوضدامپریالیستیاو.

سربازشاکی

لطفا مارادونا را با مسی مقایسه نکنید. مسی فقط خوب 
فوتبال بازی می کند

YousefSoltanian

بالغ بر ۱۰ بار بی اغراق اون تیکه از فیلم-مستند مارادونا 
که خود مارادونا داره آهنگشو میخونه و دختراشم میان رو 
سن باهاش رو نگاه کردم. صحنه های قدیمی که پخش 
میکنه، خاصه اونجاش که دوتا دختراش رو کولشن داره 

۴ دست و پا میره.
و خب گریه نمیدهد امان واقعا.

.
  😑Marado , Marado 😑😑

آِضدحمیدرضا

مارادونــا اگر ایران بود باید معلــم اخالق می بود و بابت 
خرده خبط و خطاهاش از ملت شهید پرور عذر خواهی 
می کــرد ؛ حالیا در ینگه دنیا تا آخــر عمرش همین که 

می بینید موند و اسطوره از دنیا رفت.
 اسطوره ُکشی پیشه ماست.

عموُحِسین

جدا از شــوخی، مارادونــا از نظرم با اختــالف بهترین 
فونبالیست تاریخه.

آنسوی نیمکت که پخش میشد صدر گفت فیزیک بدنی 
مارادونا در دوران بازیش هیچوقت فیت فوتبال نبود ولی 

نبوغ و فهم فوتبالیش جاودانش کرد.
بدون بدن شــش تکه کاری کرد که رونالدو و مسی هنوز 

توش موندن
صبر بسیار بباید
تا مادر گیتی...

بازنمایی واقعیت یا قلب آن؟ 
روزنامهدرچندسالاخیرنظرسنجیکمبرگزارنکرده،هممرتبطبادانشگاهودانشجووهمدربارهدیگرموضوعات.البتهتعدادنظرسنجیهایدستهدومنسبتبهدستهاولکمتربودهومخاطبانروزنامه
یاهماندانشجوهایشریفنیزتنهاافراددرگیرباموضوعنظرسنجیومتأثرازآننبودهاندولیبهعنوانبخشیازجامعهنظرشانپرسیدهشدهواگرهمتحلیلیارائهشده،هموارهدرپسزمینهاشاین
نکتهوجودداشتهکهنظردانشجوهایشریفدربارهفانموضوعخارجدانشگاهیچنیناست.هدفایننظرسنجیهاهملزومادسترسیبهنتیجهایخاصنیست،بلکهبیشترفراهمآوردنبستری
برایگفتوگویجمعیدربارهموضوعاتیستکههمهباآندرگیرهستیم؛گفتوگوییکهبااینتعدادگویندهشایددربستردیگریمهیانباشد.تاشکردهایمتاحدتوانسواالتنظرسنجیسوگیرینداشتهباشد
وفقطنظرفردشــرکتکنندهپاســخشبهســواالتنظرسنجیراتعیینکند.نمونهآماریشرکتکنندهدرنظرســنجیهماگرچهعلمیوروشمندانتخابنشده،معموالنتایجحاصلازنظرسنجیاینحسرامنتقل
میکندکهازبیندانشــجوهایشــریفنمونهنسبتانرمالیدرنظرسنجیشرکتکردهاند.نظرســنجیقبلیروزنامهدربارهاعتراضاتآبان۹۸نقدهایمختلفیرابههمراهداشت.درادامهنقدمحمدمحسننداف،

فارغالتحصیلکارشناسیکامپیوترشریفوارشدجامعهشناسیدانشگاهتهرانودانشجویدکترایجامعهشناسیدانشگاهشهیدبهشتیبهایننظرسنجیرامیخوانید.

ارائه آمار حاصل از یک نظرســنجی و خالصه کــردن اطالعات دریافتی از 
مخاطبان در قالب یک ســری اعداد و نمودار در عین اینکه می تواند بیانگر 
واقعیت جامعه باشد، این قابلیت را نیز دارد که واقعیت جامعه را به گونه ای 
انحرافی به مخاطبش نمایش دهد. به همین خاطر اســت که عددسازی و 
آمارسازی می تواند به عنوان ابزاری برای نهادهای رسمی و غیررسمی برای 
قلــب واقعیت اجتماعی از طریق ارائه آمار گمراه کننده به کار رود. بنابراین 
توجه نکردن به هدف نظرسنجی و آمارگیری، چگونگی پرداخت به ارائه آمار 
و چگونگــی انتخاب نمونه آماری می تواند به جای شــناخت بهتر واقعیات 

اجتماعی، منجر به بازنمایی مقلوب واقعیت اجتماعی شود.
z	 مســأله اعتراضات آبان 98 یک موضوع ملی با ابعادی گسترده  بر زوایای

مختلــف زندگی همه ایران بوده اســت. لذا نظرســنجی دربــاره چنین 
موضوعی، درصورتی که نمونه آماری انتخاب شــده برای آن به درســتی 
معرف جامعه نباشــد، می تواند به جای بازتاب درســت آماری از واقعیت 
این اعتراضات، آن را به شــکل مخدوشی بازتاب دهد. کما اینکه همه ما 
می دانیم دانشجوهای دانشگاه شــریف، نمونه ای محدود، منحرف و با 
ســوگیری خاص نسبت به کل جامعه شــهروندان ایران است و مشاهده 
کردیم که مواجهه دانشجوهای دانشگاه نسبت به مسأله گران شدن بنزین، 

نه اعتراض به این سیاست بلکه اعتراض به قطعی اینترنت بود. در چنین 
شــرایطی مراجعه به نظر دانشجوهای دانشــگاه در خصوص اعتراضات 
آبان، نه تنها فایده ای برای شناخت این اتفاق ندارد، بلکه می تواند منجر 
به کژدریافت از واقعیت این رخداد شــود. هرچقدر هم گفته شود که این 
آمار مربوط به نظر دانشجوهاســت و علمی نیست، اما هر آماری در ذهن 

مخاطب جایگزین واقعیت اجتماعی می شود و تأثیر خود را می گذارد.
z	 هجمه اصلی سیاست افزایش قیمت بنزین که اعتراضات آبان 98 را به دنبال

داشت، علیه طبقات فرودست و پایینی جامعه ایران بود ولی اغلب دانشجوها 
از یک سو هنوز از نظر اقتصادی مستقل نشده اند تا تبعات این تصمیم را بتوانند 
به طور کامل احساس کنند و از سوی دیگر معموال به طبقات متوسط و باالیی 
جامعه ایران تعلق دارند. بنابراین نمونه آماری شــرکت کننده در نظرسنجی 
به طور مستقیم تحت تأثیر این سیاست و تبعات آن قرار نگرفته و نظرسنجی 
از او محلی از اعراب نخواهد داشــت. اصال چرا باید نظر دانشجوها در قبال 

این موضوع ملی با همه ابعاد گسترده اجتماعی و سیاسی آن مهم باشد؟
z	 زمانی که مخاطب با تیتر و عکس جلد روزنامه مواجه می شود، انتظار یک

پرداخــت جامع به این موضوع را دارد اما زمانی که با چنین نظرســنجی 
محدودی رو برو می شــود که فقط به درد گرایش ســنجی دانشــجوهای 

دانشگاه شریف می خورد و نه بازتاب اعتراضات آبان، پیام روزنامه همراه 
بــا اختالل به او منتقل می شــود. در اینجا بین  تیتــر و عکس و گزارش، 
همخوانــی و هماهنگی وجود ندارد. تیتر ادعــای پرداخت جامع دارد و 

گزارش نظر عده محدودی را بازتاب می دهد.
z	 در شرایطی که اخبار رسانه های توده ای با بی توجهی مخاطب دچار شده و

مخاطبان اخبار و اطالعات را از مجاری شخصی سازی شده پیگیری می کنند و 
در شبکه خبری محدود اطراف خود گرفتار شده اند، ارائه چنین نظرسنجی ای 
از شــبکه محدود مخاطبان می تواند تشدیدکننده کژدریافت دانشجوها از 
واقعیت جامعه باشــد. در سال گذشته مشاهده کردیم که توجه و پیگیری و 
واکنش دانشجوها نسبت به ماجرای ســقوط هواپیمای اوکراینی بیشتر از 
اعتراضات آبان بود، درحالی که وسعت وقایع آبان و شدت درگیری شهروندان 
جامعه ایران با آن به مراتب از وقایع دی ماه و سقوط هواپیمای اوکراینی بیشتر 
بود. این کژدریافت با نظرســنجی های این چنینی تشدید می شود و هر فرد 

شبکه خبری محدود اطراف خود را به کل جامعه ایران تعمیم می دهد.
z	 در پایان باید گفت رجوع به آمار و اعداد نیازمند کاری دقیق تر و روشمندتر

اســت. درصورتی که این اتفاق نیفتد، بر خــالف قصد و نیت ارائه دهنده 
گزارش، می تواند شناختی انحرافی از واقعیت جامعه منتقل کند.

محمدمحسن 
نداف

نامهوارده

از هر دری سخنی

عمروعاص

واقعا جالبــه که همیــن االن بین بچه های 
دوره مــون انقــدر اختالف ســطح به وجود 
اومده، در حالی که ۵ سال پیش عمال همه 

سر نقطه ی شروع یکسانی بودیم!
یکــی االن شــرکت خــودش رو داره، یکی 
داره میــره پیش خفن ترین اســتاد جهان، 
ولی بعضیــا هم دنبال کارای خیلی ســاده 

تو همینجان! 
احتماال زندگی هم همینطوریه!

MinaAsgharzadeh

کم کم دارم درک میکنم ســال دوم و ســوم 
دانشــگاه سال های خیلی زیبایی بودن که 
هیچ زیبایی ای نمیتونه باهاش برابری کنه.

Hossein

خیلی سختم بود باالی کاغذ تمرین، شماره 
دانشجویی لیسانس رو ننویسم:))) 

MohammadKhojastehmehr

به درجه از عرفان رسیدم که می خوام ببینم ده 
دقیقه چند ثانیه ست، تو گوگل سرچ می کنم
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فقط یک عکس
چنــد روز پیــش بود، یــک جمعه 
دیگر، یــک جمعه وســط دوهفته 
مثــال دورباش ســخت گیرانه، یک 

جمعه پاییــزی و کمی بیشــتر از یک 
مــاه قبل از ســالگرد آن جمعه دیگر و 
یک روز قبل از ســالگرد یک دوشــنبه 
دیگر. خیلی ســریع بــود، مثل همان 
قبلی ها، سریع تر از چیزی که فرصت 
بشود درکش کرد، اول یک خبر بدون 
اســم، انتظار بــرای تکذیب، انتشــار 
اســمی که قبال به گوش مان نخورده، 
باز هم انتظار بــرای تکذیب، تکذیب 
نصفه ونیمه، سرازیر شدن تحلیل های 
اولیه، انتشــار رزومه طوری مختصر، 
انتشــار یک عکس و فقط یک عکس، 
تأیید تلخ خبر، ارجاع به حضور نامش 
در فالن لیست بهمان نشریه خارجی 
میتینــگ  یــک  در  او  از  نام بــردن  و 

سیاسی آن رژیم غاصب و فاشیست.
داغ بود، داغ مان هم کرد، مثل یک سال 
پیش و شــاید کمتر، چون همین دیروز 
اصال شــناختیمش، حداقل در اسم. 
داغی مان چقــدر همراه مــان خواهد 
بــود؟ یکــی دو روز؟ یکــی دو هفته؟ تا 
ســالگردش نــه، تــا ماهگــردش دوام 
مــی آورد؟ بعیــد می دانم. بــا رفته آن 
جمعه دیگــر که کلی خاطــره و حرف 
و حدیــث و فیلــم و عکس و یــادگاری 
داشــتیم هــم این قدر نماندیــم، حاال 
کــه کل خاطره بازی مــان بــا رفته این 
جمعــه فقط و فقط یک عکس اســت، 
چه انتظــاری از خودمان داریم؟ حتی 
در توان مان نیست تنوعی در پوسترها 
و عکس ها در فضــای مجازی بدهیم، 
چــون فقط یــک عکس بــود و بس. با 
این وضع کرونا شــاید خبری از تشییع 
 کمــی آرام کننــده و التیام بخــش هم 

نباشد.
این طــور کــه پیداســت، صاحــب آن 
تک عکس زیاد اعتقادی به شلوغ کاری 
و توی چشــم بودن نداشــته، هم آرام و 
دور از هیاهــو و دور از ویترین زیســته 
و هــم همین طــوری بار ســفر بســته 
و مــا را بــه خدایمــان ســپرده. البتــه 
کم کــم دارد از تک عکســی درمی آید 
و از گوشــه وکنار عکس هــا و فیلم های 
دیگر هــم پیدا می شــوند و آرشــیوها 
دست ودل بازی می کنند برای رفته این 
جمعه ولی کارشان عبث است، خیلی 
عبث. صاحب تک عکس را همیشــه با 
همــان تک عکس به یاد خواهیم آورد و 
عکس های دیگر برای تنوع بخشــیدن 
به همین چهارتا پوســتر امــروز و فردا 
بــه درد می خورند و بعدش می روند پی 

کارشان.
یک عکس ســهم مــا بــود از رفته این 
جمعه، فقط یک عکس. شــاید آرزوی 
بــزرگ و بعیــدی باشــد ولی می شــد 
رفتــار ما هــم در این دو ســه روزی که 
داغیــم و متفــاوت از باقــی روزهــای 
خاکســتری مان، مثل ســهم مان از او، 

شبیه هم بود.

صوفی به فریب مرد و زن مشغول است /  عاشق به هالک خویشتن مشغول است! نادان به عمارت بدن مشغول است /  دانا به کرشمه ی سخن مشغول است 
)عرفیشیرازی،قرندهم،رباعیات(

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود مستطیل ســبز، به ۲۲ بازیکن دنبال یک توپ، به 
توپی که از خط رد می شــود و به تور بوســه می زند و یک ملت که برای چند ثانیه جایشان 
روی زمین خالی می ماند. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به هنر، وقتی که از پاهای 
یک اسطوره جاری می شود و چشم جهانی را مسحور می کند و مردمی و ملتی را امیدوار 

به اندک روزهایی که دنیا بهشــان لبخند می زند. این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به 
فوتبال که نمی دانیم و نمی فهمیم چرا عاشــقش هستیم ولی در لحظه لحظه بازی هایی 
که دیده ایم، حسش کرده ایم. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به مارادونا که پاهایش 

بیشتر از دست هایش خدایی بودند.

۸۳۷****۰۹۰۲: روزنامــه جــون! اون که کانال شــما رو 
نمي خونه ولي اگه یهو خوند بهش بگو دلم واسه اون شبي 

که داشت تمام تالششو مي کرد منو بخندونه، تنگ شده
محبوبم!

دلمواسهاونشبيکهداشتتمامتاششوميکردمنو
بخندونه،تنگشده.

لطفاکانالمونروبخون
۲۴۲****۰۹۱۷: سالم. میخواستم به مخاطبین بگم که 

خیلي دلتون رو به واکسن خوش نکنید.تازه اگر موفقیت 
آمیز باشه و ۱ سال دیگه هم بیاد،اول میدن به کادر درمان 
و افراد باالي ۵۰ سال. آمادگي مجازي تا آخر کارشناسي 

رو داشته باشید.
»تــاآخرکارشناســی«ممکنهازیکماهدیگه
تاششهفتســالدیگهطولبکشه،بستهبهکسیکه
قرارهکارشناسیبگیره.لطفادقیقترمشخصکنیدکه

ماازاونشخصشیرینیمدرکگرفتنشروبگیریم.

۹۱۱****۰۹۰۳: ترم بهار و تابســتون نه کالسی داشتم، 
نــه واحدی، نــه خوابگاهی، نه غذایی و نــه هیچی، فقط 
پایان نامه ام مونده بود کــه اون رو هم مجازی دفاع کردم. 
بعد ۲ تومن مجبور شــدم پول ســنوات بدم. حاال می گن 

چرا شهریه طلبه ها کمه؟
االنواقعــامشــکلتاینــهکهچــرااعتراض
نمیکنیمکهشهریهدانشجوهاکمه؟۲تومنروبکنن۴

تومنخوبه؟سرتروبندازپایینزندگیتروبکن.

تقدیممیشودبه...

محمدجواد 
شاکر
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خوابگاهپسرانهبهاین
میگویند،باقیاش
سوسولبازیست!

تولددرخوابگاهطرشت۳
سال۱۳۶۷
عکسازامیررضاجوادی

عکسو
مکث

این همسایه آزارگر
گارد ریاســت جمهوری عراق در دشت های 
شــمال خرمشــهر جوالن می دهــد و پیش 
می آیــد. گروهــی رئیس جمهــور را خائــن 
می داننــد. گروه دیگــر رقیب را قدرت طلــب و انحصارگر 
می خواننــد. عده  ای در پــی یافتن رفتارهای اشــتباه ما 
و تحریک مرد خشــن و ســنگدلی به نام صدام اند. حتی 
اگر در یک ســالگی یک انقــالب نبودیم، در این آشــفته 
 بازار، از دســت رفتــن بخش بزرگی از خوزســتان عجیب 

بود؟
آشــفتگی، متهم کردن دیگری، نداشــتن فرماندهی در 
میــدان هنوز هم گریبان مــا را گرفته. این طور اســت که 
عملیات ترور از بمب های مغناطیسی به یک کمین نظامی 

کامل در آبسرد دماوند تبدیل می شود.
شــکی نیســت که کار بســیاری از ما از دلخوری گذشته. 
از آبــان و دی 98، از تنگ نظری، از حرف بی حســاب، از 

دوری از ما و دغدغه هایمان، از ندیدن خودمان در گفتمان 
رسمی و از هزار چیز خرد و کالن دیگر. حاال چه کنیم؟ کنار 
بایستیم و جدا شدن خرمشهر و اهواز را فقط نگاه کنیم؟ از 
شکاف حاکمیت و مردم بگوییم و از اینکه اصال چرا اسرائیل 

و شیخ نشین ها را تحریک کرده ایم؟
هیچ تردیدی نیســت کــه حاکمان باید فکــری برای این 
شکاف بکنند، رفتارشــان را تغییر بدهند و دل بسیاری از 
مردم را دوباره به دست بیاورند، تا به قول مصدق مستظهر 
بــه اراده ملت ایران باشــند. راه دیگری هــم ندارند. این 
شکاف بیش از آنکه از طرف مردم پرشدنی باشد از طرف 

حاکمان باید چاره شود.
با این همه این همســایه های ناســازگار هم واقعیت های 
بیرونی هســتند که نمی شــود منکرشــان شــد . آستانه 
تحریک شان هم پایین است و همین که ما هستیم تحریک 
می شــوند. به نظرشان این ســرزمین زیادی بزرگ است. 

شعار یکی شان حتی »کشورهای کوچک زیباترند« بود. 
دشمن، بدخواه، رقیب، هرچه می خواهید نام بگذارید، 
امــا اگر در میانه حمله همان رقیــب بدخواه به خودمان، 
به دعواهــای دیروز و امروزمــان، بــه دلخوری هامان، به 
فرصــت حذف رقیــب، به یک دســت کردن فضــا، به هر 
چیزی جز بســتن راه مهاجم فکر کنیم و مشــغول باشیم 
باخته ایــم. مطالبات مان از حاکمیت، نقدهامان به جناح 
رقیــب، تالش مــان برای تغییر و رســیدن به خواســته ها 
ســر جای خــودش، اما آن رقیــب بدخواه و آن همســایه 
آزارگر بــه چیزی جز ادامه آزارش رضایــت نمی دهد. آزار 
عادتش می شــود. امروز به این بهانه و فردا به بهانه دیگر. 
وای بــه روزی که ببیند یا فکر کند در دامن همســایه آدم 
راضی هم هســت. آن وقت بیشــتر هــم می بازیم . این بار 
 نه تنهــا یک بندر زیبا آن گوشــه پایین نقشــه، کــه ایران 

از دست می رود.
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