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زندگی را در زندگی می شود یاد گرفت
شاید »روایت« یک فیلم، جذاب ترین جنبه از فیلم باشد 

سجاد معینی پور

که انسان ها را عاشق فیلم دیدن می کند؛ اینکه می شود 
در عرض ۲ ساعت مقطع مهمی از زندگی چند نفر را از 
سر تا ته ببینی )فارغ از واقعی یا خیالی بودنش(، لذت 
و هیجان زیادی برای مخاطب تولید می کند. انسان ها 
دوســت دارند زندگی کاراکترهای یک فیلم را ببینند، شــاهد انتخاب آنها در 
موقعیت های تراژیک باشند و در مقیاس یک زندگی، ارزش انتخاب هایشان 
را بســنجند. همه این اتفاقات در شــرایطی رخ می دهد که مخاطب فیلم در 
طول این ۲ ســاعت، از صندلی خــود تکان نمی خورد و اصال قرار نیســت با 
چالش هایــی که کاراکترهای فیلم با آنها درگیرند، دســت وپنجه نرم کند. اما 
آدم ها همیشه این قدر با فاصله از چالش های زندگی قرار ندارند. باالخره بعد 
از بیرون آمدن از ســالن ســینما یا بستن لپ تاپ، باید مشــغول بازی زندگی 
خودشان شوند. باید سعی کنند در موقعیت های حساس زندگی خودشان، 

انتخاب های درست تری انجام دهند.
چگونه می توانیم بفهمیم یک تصمیم یا انتخاب درســت اســت یا نه؟ مالک 
مــا برای ارزش گــذاری رویدادهــای دوروبرمان چیســت؟ آیا صــرف اینکه 

دوروبری هــای آدم چیزی را درســت بدانند، کافی ســت؟ یا اگــر آن را اثبات 
ریاضی کنیم، دل مان راضی می شــود؟ یا اگر احســاس زیبایی بیشتر در ما 
بیانگیزد؟ یا...؟ حســاس شدن به این سوال می تواند ما را تا مرز جنون پیش 
ببرد، همان طور که در طول تاریخ، همین بال را بر سر بشر آورده؛ خروارها کتاب 
فلســفی، دینی، ادبی و... نتوانسته عطش انسان به این سوال را فرونشاند و 
نتیجه اش آتشفشــانی از خون و افسردگی و پریشانی بوده است. البته پیش 

رفتن تا مرز جنون لزوما چیز بدی نیست.
همه ما روزی به این دنیا پا گذاشــته ایم)یک فیلم سینمایی بزرگ و طوالنی(. 
مجبور بوده یم در کودکی، به نحوی از جهان پیرامون خودمان آگاهی پیدا کنیم 
)پدر و مادر کمک زیادی به ما کرده اند(. کسی از کودک انتظار ندارد مسئولیت 
انتخاب هایش را به دوش کشــد، اما آیا قرار اســت برای همیشــه در کودکی 
بمانیم؟ قرار است آگاهی ما از جهان، در همان حدی بماند که اطرافیان مان 
به ما انتقال داده اند و به تبعش، مسئولیتی را برای انتخاب هایمان نپذیریم؟ 
اگــر نه، چگونه باید از ســد کودکی عبور کنیم و بار انتخاب های ســنگین در 

موقعیت های تراژیک زندگی را به دوش بکشیم؟
به نظر من، هیچ گریزی از بسط آگاهی مان برای انتخاب های درست تر)با هر 

تعریفی( در موقعیت های مختلف زندگی نداریم. آگاهی لزوما با هرچه بیشتر 
فکر کردن به دست نمی آید. این آگاهی را از خود زندگی باید یاد گرفت. چگونه 
بســنجیم که در موقعیت های مختلف، به چه سمتی حرکت کنیم؟ قدم اول 
این است که از سنجش صرف عقلی فرار کنیم؛ نخواهیم امکان های مختلف 
زندگی را به واســطه ســنجش عقلی، ســرد و بی روح کنیم. باید با تمام وجود 
بــا زندگی مواجه شــد و برای این کار راهی جز تجربــه موقعیت های وجودی 

مختلف نداریم.
اولین و بهترین راه برای به دســت آوردن این تجربه، زندگی خود آدم اســت. 
باید یاد بگیریم هرچه بهتر و بیشتر زندگی کنیم و در موقعیت وجود فعلی مان 
حبس نشویم. غیر از آن، تجربه های دسته دوم هم به کمک مان می آیند. تجربه 
دیدن یک فیلم سینمایی را دست کم نگیرید؛ چه این فیلم بر روی پرده سینما 
باشــد و چه پیش گوش مان در حال جریان. این فیلم ها قرار اســت طعمی از 
چیزی را که خودمان نچشــیده ایم و قرار هم نیست بچشیم، به ما مزه کنند و 
تجربه ما از زندگی را هرچه بیشتر بسط دهند. غیر از اینها، هر تالشی که قرار 
باشد زندگی )این فیلم طوالنی پرتعلیق( را دور بزند و با فاصله، راه حلی برای 

کامیابی در آن بیابد، پیشاپیش محکوم به شکست است.

سرمقاله



گزارشی از رویداد در جست وجوی موفقیت

هر نفر، یک مسیر
چالش فهم برای مخاطب

نشریه »داد« در شــماره ۳۵ سراغ 
موضــوع توســعه رفتــه و تصویــر 
دو کشــور  از  در شــب  ماهــواره ای 
همسایه کره شمالی و جنوبی و تفاوت 
میزان روشــنایی آنها را روی جلد برده 
اســت. تیتر جلد هم »طریق توســعه؛ 
گذر از زوال؟!« انتخاب شــده اســت. 
حضور پررنگ دانشجوهای تحصیالت 
تکمیلی در پرونده توســعه قابل توجه 
اســت اما شــاید همه مخاطبــان داد 
نتوانند با موضوع پرونده این شــماره 
ارتبــاط برقرار کنند. اســتفاده نکردن 
مناســب از سوتیتر در برخی متن های 
بلند نیــز از جمله اشکاالتی ســت که 
می توان بــه داد وارد دانســت. بعد از 
ســرمقاله که مختصری درباره توسعه 
و مســیرهایش حــرف می زنــد، »نــه 
ایــن چپ، نه آن راســت« نقدی ســت 
بــر دو نگاه رایج به توســعه اقتصادی. 
چشــم انداز توســعه در جهان، برخی 
چالش های دستیابی به توسعه پایدار 
در ایران و چالش های حکمرانی محیط 
زیســت در ایــران موضوع ســه مقاله 
دیگر از این شــماره است. در قسمت 
پایانی این شــماره از داد نیز گزارشی 
از کارگاه هــای مقابلــه با آزار جنســی 
آورده شــده که در تابســتان امسال از 
ســوی داد برگزار شــده بــود. آخرین 
متن داد هم مــروری کوتاه بر زندگی و 
دالیل محبوبیت محمدرضا شــجریان 

فقید دارد.

زایش تکامل
»بامداد«، نشــریه کانون شعروادب در 
شــماره ۳۶ تیتر »تکامــل و زایندگی« 
را بــا تصویــری از زاینــده رود پــرآب و 
سی وســه پــل روی جلد برده اســت. 
نکتــه جالــب ایــن شــماره پرداختن 
به بحــث تکامــل داروینــی در خالل 
موضــوع تکامــل و زایندگــی، آن هم 
در ســه صفحــه از ۲۱ صفحه نشــریه 
اســت؛ موضوعی که حداقل در ظاهر 
اثری از ادبیات در آن دیده نمی شــود 
و کمــی بــا ســایر بخش های نشــریه 
ناهمگونــی دارد. در ایــن شــماره نیز 
همچــون شــماره های قبــل بامداد، 
معرفــی کتــاب )دو کتــاب »انتخاب 
ســوفی« و »وقتــی دلــی«( و انتشــار 
اشعار و متن های ادبی و یادداشت های 
دانشــجویی که حول وحوش موضوع 
تکامــل و زایندگی روی کاغذ آمده اند، 
به چشــم می خورد. البته نسبت باالی 
نویســنده ها و شــاعران غیرشــریفی 
در ایــن بخش ها کمی شــریفی بودن 
نشریه را زیر ســوال می برد. نمادهای 
باروری در دوران باســتان و دیالوگ در 
داستان نویسی از دیگر سوژه های این 

شماره از بامداد هستند.

»دروتخته را جور کن«ترین
این هفته که گذشــت، همه در دانشــگاه )حداقل در 
توییتر که االن می شود اسمش را همان حیاط دانشگاه 
گذاشت( درباره شــماره قبلی روزنامه حرف می زدند 
و برخی هم بعد از این شــماره عزم شان را جزم کرده و آستین های 
خودشــان و خانواده و اطرافیان شــان را بــاال زده بودند که هرطور 
شــده دیگر به حضرت یار و دلبر برســند و از شــر همه روزهایی که 
بدون او گذشت، خالص شوند. در همین حال وهوا بودیم که دیدیم 
حجت االسالم علی تقوی، معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی 
رهبری در دانشگاه ها با خبرگزاری مهر مصاحبه کرده و از طراحی 

سایت »هم رسان« خبر داده؛ سایتی که قرار است برای امرهای خیر 
دانشــجویی واسطه شــود و کرور کرور زوج باشد که به هم برساند و 
ســور و سات باشد که از قبل این سایت و سامانه در سراسر کشور به 
راه بیفتد و جوان ها دیگر از ســبک زندگی انفرادی دست بکشند و 
به سبک زندگی زوجانه روی بیاورند. حاال بعد از این همه پیش بینی 
حال خوب کن گفتیم عنوان »دروتختــه را جور کن«ترین را به نهاد 
نمایندگی رهبری در دانشگاه ها بدهیم که قبال با روش های سنتی و 
با حضور عامل انسانی واسطه امر خیر می شد و امروزه با روش های 

تمام اتوماتیک و بدون دخالت دست.

موفقیت را بیشتر روی جلد 
کتاب های انگیزشی و عموما 
زرد خودیاری می توان پیدا 
کرد؛ کتاب هایی که قرار است خواندن آنها 
زندگی تان را به پیش و پس از خود تقسیم 
کند و با تمرین هایی ســاده از شــما آدم 
دیگری بسازد. البته برای مخاطب این نوع 
کتاب هــا و محتواها، موفقیت در رضایت 
از خــود و زندگــی تعریف می شــود و آدم 
برای داشتن حس موفقیت باید به ندای 
درونی اش گوش بدهد و دنبال آن برود. اما 
برخی دیگر موفقیت را در تأثیری می بینند 
که انســان بر محیط اطراف و جامعه اش 
می گــذارد و تغییــری کــه در آن ایجــاد 
می کند؛ اینجا تعهد و مســئولیت حرف 
اول را می زند. برخی هم می خواهند این 
دو تعریف از موفقیت را با هم آشتی دهند و 
سر یک سفره بنشانند اما گروهی هم رفاه 
و منزلت اجتماعی و اقتصادی را همسان 
موفقیــت می دانند. حاال بــا هر تعریفی 
کــه مبنا قرار دهیم، نمی شــود انکار کرد 
که همه به نوعی در جســت وجوی گوهر 

کم یاب موفقیت هستیم.
رویداد »در جســت وجوی موفقیت« که 
جامعه اسالمی شریف و مدرسه آزادفکری 
دی ماه امســال به صورت مجازی برگزار 
کردند، دســت گذاشــته بود روی بحران 
موفقیــت؛ بحرانی که در شــریف شــاید 
پررنگ تر از جامعه بیرون دانشگاه خودش 
را نشــان می دهد. فضــای تکنیک زده و 
مهندسی زده شــریف معموال موفقیت را 
در فعالیت هــای آکادمیــک و تحقیقاتی 
و یا کارآفرینی و اســتارت آپ و کسب وکار 
می بینــد و صــدای گفتمان هــای دیگر 
درباره موفقیت کمتر به گوش می رســد. 
»در جســت وجوی موفقیــت« هدفش را 
وجود یک »دیگــری« در برابــر گفتمان 
غالب تعریف کرده بود؛ »دیگری«ای که 
حضورش می تواند باعث شود مخاطبش 
به فکر فرو رود، سوال برایش پیش بیاید، 
شک کند، به خودآگاهی برسد و خودش 
را بشناســد، جرأت و جسارت تغییر پیدا 
کند و تصمیم بگیرد و راه و مسیر و تعریف 
خودویــژه اش از موفقیــت و زندگــی را 

مشخص کند.
البته دســت اندرکاران رویداد می گویند 
موفقیــت صرفا یــک بهانه خــوب برای 
صحبت درباره این مســائل و پرســش ها 
بوده، چراکه همه نسبت به مفهوم موفقیت 
حس دارنــد و با آن بهتر و راحت تر ارتباط 
می گیرنــد و در یــک فضــای عمومــی، 
گفت وگو درباره موفقیت ارتباط بیشتری 

با مخاطب برقرار می کند تا گفت وگو درباره 
هدف و معنای زندگی و مفاهیم انتزاعی 
دیگری شبیه آن. بنابراین سراغ آدم های 
مختلفی رفتند که با تعریف کلیشه ای مورد 
قبول در جامعه موفق به حساب می آیند 
و از آنها خواستند از مسیر و روایت زندگی 
خودشــان بگویند تا مخاطب از البه الی 
همین خاطرات و سرگذشت ها تعریف ها 

و مسیرهای مختلف موفقیت را بشنود.
اول قــرار بــود این رویداد اســفند ۹۸ در 
شــریف برگزار شــود و هر مدعو در زمانی 
حدود بیســت دقیقه به صورت ارائه های 
تــد، از زندگی اش بگوید امــا کرونا باعث 
شــد رویدادی کــه از مهــر ۹۸ کارهایش 
شــروع شــده و تا مرحله دعوت مدعوین 
و تبلیغات و کارهای اجرایی هم رســیده 
بود، یک سالی به تعویق بیفتد و با مدعوین 
تاحدی متفــاوت و به صورت مجازی و در 
قالب مصاحبه های حدودا یک ساعته به 

مخاطبانش عرضه شود.
مالک دعــوت از افراد برای ارائه تجربه ها 
و روایت هایشــان از زندگــی، شــجاعت، 
جرأت، تصمیــم و انتخاب بــوده؛ یعنی 
در برهه ای از زندگی، برایشــان سوال به 
وجود آمده، دنبال سوال رفته اند، به نوعی 
خودآگاهی رسیده اند و تصمیم گرفته اند 
کاری انجام دهند و از جامعه و جو محیط 
پیروی نکنند. هرچند خانواده و جامعه و 
بخت و اقبال و اتفاقات مختلف در تصمیم 
و مسیر آنها تأثیرگذار بوده و نمی شود آنها 
را نادیده گرفت. دســت اندرکاران رویداد 
ابتدا برای انتخاب مدعوین شــان، سراغ 
افــراد و گروه ها و نهادها و ســازمان های 
مختلف رفتند و از هر مدعو خواستند افراد 

بیشــتری را معرفی کند تا ارائه دهندگان 
رویداد، هم بیشتر باشند و هم متنوع تر و 
ازهمه رنگ تر. در نهایت هم ارائه دهندگان 
در سه دســته علمی و دانشگاهی، علوم 
انسانی و دینی و جهان خارج از دانشگاه 
قرار گرفتنــد. البته شــریفی بودن نقطه 
اشــتراک همه افــراد دعوت شــده بود تا 
برای مخاطب مســیر آنها قابل لمس تر و 

در دسترس تر باشد.
۱۵۰ نفــر از حــدود ۴۰۰ ثبت نام کننده 
رویــداد، شــریفی بودنــد و بیشترشــان 
هم بچه هــای کارشناســی، هرچند هم 
دانشجوی دکترا در بین افراد شرکت کننده 
دیــده می شــد و هــم چنــد دانش آموز 
دبیرستانی. ثبت نام از رویداد و استفاده 
از محتواهای آن، با پرداخت هزینه ممکن 
بود امــا راه های مختلفــی مانند ثبت نام 
گروهی یــا ارائه گزارش خالصه از رویداد 
برای کاهش هزینه ها، حتی در حد صفر 
در نظــر گرفته شــده بود. البتــه معاونت 
فرهنگی اجتماعی دانشگاه از نظر مالی 

کمکی اندکی به این رویداد داشت.
بیشتر مخاطب ها سوای برخی مشکالت 
فنی، نمره خوبی به رویداد دادند و رضایت 
باالیی داشــتند. ســیاوش شهشهانی، 
ســعید انــواری، هامــون طهماســبی، 
مانی رفیعــی، امیــد غیبی، ســیدامیر 
سادات موســوی و علینقــی مشــایخی 
مدعوینی بودند که در نظرسنجی ها اقبال 
بیشــتری از مخاطبان دریافت کرده اند. 
دست اندرکاران رویداد به دنبال آن هستند 
که محتواهای ارائه شده از سوی مدعوین 
مختلف را مکتوب و منتشر کنند تا بعدا در 

دسترس افراد بیشتری قرار بگیرد.

گزارش

تیتر هایی به دور از هنر و خیال
گاهنامــه »نقــش خیــال« کانــون 
هنرهای تجســمی در شماره هفتم 

خــود در آذرمــاه ۹۹، یــادواره ای بــه 
مناســبت فــوت محمد رضا شــجریان 
منتشــر کرده. گزیــده ای از آثار هنری 
ارسال شده برای یادواره استاد شجریان 
در انتهای نشــریه دیده می شــود تا به 
قول تیتر، گرامی داشت هنر ماندگار او 
باشد. گزارشــی از فعالیت های کانون 
هنرهــای تجســمی، زندگی نامه میرزا 
غالمرضا اصفهانی، خوش نویس نامدار 
دوره قاجار، نگاهی به هنرهای فولکلور 
در اســتونی، مروری بر جنبش هنری 
نئوکالسیســم و مقاله ای کوتاه درباره 
ویوین مایر، عکاســی که پرســتار بچه 
هم بود، برخی ســوژه های این شماره 
هســتند. تحریریه نقش خیــال بعضا 
با انتخــاب تیترهایی ســاده همچون 
نئوکالسیسیم، هرگونه ذوق و سلیقه را 
کنار گذاشــته اند و بعضا در متنی که با 
عنوان گلستان جمال منتشر کرده اند، 
از خیــر روتیتــر گذشــته  و خواننده را 
منتظر می گذارند کــه با خواندن چند 
بند از متن بداند نویســنده در مورد باغ 
نگارستان نوشته است. گفت وگو با زهرا 
عابدینی، فارغ التحصیل شریف هم که 
در زمینه نقاشی خط فعالیت می کند، 
تیتــر درخوری نــدارد. بــه عنوان یک 
پیشــنهاد بهتر است در کنار هر عکس 
یا طرح هنری و فارغ از اشاره در متن، 

اسم اثر یا طراح هم ذکر شود.

دغدغه دانشگاه
دی مــاه ۹۹، عرصــه نشــریات شــاهد 
شــماره ۸۱ از نشــریه »میدان انقالب« 
بســیج دانشــجویی بود. در این شماره 
موضوع اصلی دانشگاه است که به نظر 
می رســد این موضــوع در ادامــه برنامه 
بسیج دانشــجویی با عنوان »مأموریت 
امروز دانشگاه« انتخاب شده؛ طراحی و 
صفحه آرایی این شماره در مجموع قابل 
قبول به نظر می رسد اما طراحی صفحه 
۹ نشریه سرسری انجام شده و توی ذوق 
خواننده می زنــد؛ موضوعی که حتی از 
فونت متن های این صفحه هم مشخص 
اســت. هیأت تحریریه میدان انقالب در 
این شــماره که روی جلــد آن در عبارت 
»کارخانه انسان ســازی« کلمه انســان 
به صــورت کنایی خط خــورده و با کلمه 
ربات جایگزین شده، دغدغه اش نقش 
دانشگاه در کشور و مأموریت آن است؛ چه 
از نظر آموزشی، چه از نظر پژوهشی، چه از 
نظر صنعت و فناوری و چه از نظر فرهنگی. 
اما نقد وارد بر این شماره، یادداشت محور 
بودن آن اســت؛ درحالی کــه با توجه به 
موضوع پرونده این امکان وجود داشت 
که از مصاحبه، گزارش تحلیلی یا دیگر 

قالب ها هم استفاده شود.
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سیاست خارجه در »پالک دیپلمات«

راه خارج از داخل می گذرد
هر دولتی که تا پنج شــش ماه دیگر در ایران ســر کار بیاید، هرقدر هم بخواهد نگاهش به داخل باشــد، گریزی از نیم نگاهی به فرصت هایش در بیرون مرزها 
ندارد؛ حاال از آمریکا و برجام دست پخت دموکرات ها هم که بگذرد، چین و روسیه و اروپا و آمریکای التین و آفریقا و کشورهای منطقه میز کار وزارت خارجه و 
دیپلمات های ایرانی را حسابی شلوغ می کند. بسیج دانشجویی به همین بهانه از فرصت فراغت بین دو ترم و اول ترم بهار استفاده کرد و در همایش »پالک 

دیپلمات« سیاست خارجه ایران و راه های پیش  روی آن را بررسی کرد. 

مدعوین همایش هم پرتعداد بودند و هم متکثر و متنوع؛ 
نماینــدگان دوره های مختلف مجلس بــا گرایش های 
سیاســی متفــاوت، دولت مــردان ســابق، ســفیران و 
دیپلمات های ایرانی و مســئوالن وزارت امور خارجه و 
در مجمــوع ۱۲ روز و ۲۵ مدعو. موضــوع برنامه ها هم 
فضــای کالن و راهبرد اصلی سیاســت خارجه ایران و 
منافــع و موانع و ضعف ها و قوت های هر راهبرد اســت 
و هم نحوه اجرا و پیاده ســازی راهبــرد در کف صحنه و 

در شرایط حاضر.
در ادامــه بخش هایــی از صحبت هــای مدعویــن این 
همایــش را آورده ایم. صوت و فیلــم و گزارش مفصل تر 
این همایش را می توانید در کانال بســیج دانشجویی و 

سایت روزنامه دنبال کنید.

سیاست التماسی دولت
مدعــو روز اول، علیرضــا زاکانــی بــود، رئیــس مرکــز 
پژوهش های مجلس و رئیس کمیســیون ویژه بررســی 
برجام: حمله به افغانستان، عراق و جنوب لبنان باعث 
شد عراق، لبنان، سوریه و ایران در منطقه نوع جدیدی از 
مقاومت را رقم بزنند و ظرفیت های جدیدی ایجاد کنند. 
در دولت احمدی نژاد شــعار سیاست خارجه، بازگشت 
بــه اصل آرمان هــای انقالب بود امــا در دولت روحانی 
مشــکالت داخلی به سیاســت خارجی گره خورد. اگر 
در روابط مان با مســتکبرین، مصلحت و عزت و حکمت 
نادیده گرفته شود، مطالبات یک طرفه می شود. زمانی 
موفق خواهیم بود کــه در روابط خارجی الگویی مانند 
شعارهای اول انقالب بسازیم. از یک طرف باید نگاه مان 
به ظرفیت های شــرق باشــد و از طرف دیگر نباید سیر 
ارتبــاط منطقی با غرب را از دســت بدهیــم ولی در هر 

حال اولویت اول، نگاه به ظرفیت های داخلی است.
وقتی بنزیــن را در دوره احمدی نــژاد تحریم کردند، از 
طریق پتروشــیمی ها نیاز بنزین را برطرف کردیم و این 
همان خنثی سازی تحریم است. رفع تحریم ها با التماس 
نمی شود ولی سیاســت دولت فعلی به شدت سیاست 
التماسی است. مشکل در فقدان خودباوری و نشناختن 
توانمندی های داخلی و خودباختگی در مقابل آمریکا 

و نظام غربی است.

وزارت خارجه مجری ست
در قسمت دوم روز اول رامین مهمان پرست، سفیر سابق 
ایران در لهستان، قزاقستان و تایلند و سخنگوی سابق 
وزارت خارجه مهمان پالک دیپلمات بود. مهمان پرست 
حرف هایــش را با جایــگاه و وظیفــه وزارت خارجه در 
سیاست خارجی ایران آغاز کرد: سیاست کالن خارجی 
از ســوی رهبری و سندهای باالدستی تعیین می شود. 
البته وزارت خارجه در تعیین این سیاست دخالت دارد 
ولی در نهایت وزارت خارجه باید مجری باشد. در طول 
این ســال ها وزارت خارجه باید مجری سیاســت کالن 
می بود اما تحت تأثیر دولت ها قرار گرفت. حاصل تجربه 
این ۴۲ سال این است که وظیفه اصلی سیاست خارجه 
تأمین منافع ملی اســت و ســه اصل عــزت، مصلحت، 

حکمت باید تعیین کننده چارچوب حرکتی ما باشد.
سیاســت خارجــه را باید به منافع کشــورها گــره زد تا 
سیاست های آنها پایدار شــود و ناگهان پیمان هایشان 
را زیر پا نگذارند و سیاست شــان را تغییــر ندهند. باید 
بــرای خودمان سیاســت های بلندمــدت، میان مدت 
و کوتاه مــدت داشــته باشــیم و جایــگاه کشــورهای 
مختلــف و برنامه های بلندمــدت و میان مدت ارتباط با 
کشــورهایی مثل چین و روســیه و... را مشخص کنیم. 
در همکاری های بین المللی، دوجانبه و منطقه ای باید 

توازن برقرار کنیم. در طول هشــت سال گذشته تمرکز 
روی غرب بوده و انتظار داشتیم با برجام مشکل مان با 
آمریکا حل شود ولی از توان های داخلی غفلت کردیم.

دیپلمات دیدبان است
منوچهــر متکــی، وزیــر امور خارجــه ایــران در دولت 
حمدی نــژاد در روز ســوم بــه پــالک دیپلمــات آمد: 
دیپالمات ما در خارج از کشــور مثل یــک دیده بان در 
جبهه است. گاهی در عملیات به صورت پنهانی پشت 
جبهه دشمن می رود تا رصد کند و به فرمانده خودی در 
داخل گزارش دهد. اگر این دیدبان از سالح ها و هیمنه 
و تاکتیک های دشــمن بترسد، گزارشی که به فرمانده 
خودی می دهد، مبتنی بر تسلیم و سازش خواهد بود.
بنده در حدود شش ســالی کــه در وزارت خارجه بودم، 
یکی از راهبردهایی که دنبال می کردم این بود که روسیه 
باید ظرفیت های خودش را در برابر یکه تازی آمریکا در 
منطقه به کار گیرد. موقعی که با بیداری اسالمی و بعدا 
نهضت هــای بدلی مثل آن چیزی که در ســوریه اتفاق 
افتاد مواجه شدیم، سردار ســلیمانی سفری به مسکو 
می رود و در راســتای همین سیاســت پوتین را متقاعد 

می کند که باید در منطقه حضور داشته باشد.
رهبری در موضوع عراق اجازه دادند که با آمریکایی ها 
مذاکــره کنیــم. در دبیرخانه با شــهید ســلیمانی این 
مذاکرات را شبیه سازی کردیم. نتیجه مذاکرات ما که در 
دوره جرج بوش بود، همین شــد که اوباما در انتخابات 
بگوید اگر من رئیس جمهور شوم، تا سال ۲۰۱۱ از عراق 

بیرون می روم.

مقاومت مردم مانع جنگ است
در دو سال پایانی دولت هشتم پرونده هسته ای را برای 
ایران درســت کردند. دولت هشتم برای حل این مسأله 
راهــی انتخاب کرد. به رهبری پیشــنهاد کردند ما باید 
غنی ســازی را تعلیق کنیم تا آنها راستی آزمایی کنند. 
قریب به دو ســال ما همه چیز را متوقــف کردیم. حتی 
می گفتند در بحث های دانشــگاهی هــم باید تجدید 
نظر کنید. در همان دولت تصویب شد ما غنی سازی را 
شروع کنیم، چون غربی ها تمکین نکردند. همان موقع 
غربی ها گفتند اگر چنین کاری کنید، پرونده شما را به 
شورای امنیت می بریم. بنابراین برخالف این تصور که 
دولت نهم باعث شد پرونده ایران به شورای امنیت برود، 

در واقع این تصمیم در دولت هشتم گرفته شد.
در دولت هشتم پرونده ما به شورای امنیت رفت و دولت 
نهم نمی توانســت آن مسیر را ادامه ندهد و غنی سازی 
را ادامــه داد. وقتی این کار جلو رفــت، طبیعی بود که 
غربی ها هم کار خودشــان را انجام دهند. همان موقع 
در مصاحبه هــا می گفتم یک گزینه ما هــم این بود که 
بیاییم و دســت بکشیم. البته آن زمان برخی هم همین 

نگاه را داشتند.
غربی هــا چنــد قطع نامه در شــورای امنیــت تصویب 
کردنــد و از جمله آنهــا قطع نامه ای بود کــه به فصل ۷ 
برمی گردد. اما آنها ایران را می شناختند و می دانستند 
ایران کشــوری نیست که تصمیم بگیرند با آن بجنگند. 
یک بار در اصالحات اول و یک بار در اصالحات دوم یک 
حرف بی پایه زدند که اگر ما نمی آمدیم جنگ می شــد. 
چند بار رهبری پاسخ دادند که آن چیزی که مانع جنگ 

می شود، مقاومت مردم است.

دیپلماسی اقتصادی مغفول
عالءالدین بروجردی، رئیس ســابق کمیسیون امنیت 
ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس و سیدحســین 

نقوی حســینی، ســخنگوی سابق کمیســیون امنیت 
 ملــی و کمیســیون ویــژه برجــام مدعویــن روز چهارم 

بودند.
نقوی حسینی ابتدا به دیپلماسی اقتصادی پرداخت: 
سیاســت های خارجه در ســطح کالن ابتدا در مجلس 
تصویب و سپس از ســوی قوه مجریه اجرا و در مواقعی 
اجرا نمی شود! مجلس یازدهم با بازدید از وزارت خانه ها 
در کشورهای مختلف، چند برنامه از جمله دیپلماسی 
اقتصادی را در سیاســت های اصلی وزارت خارجه قرار 
داد ولــی هنوز نــگاه سیاســی در وزارت خارجه حاکم 
اســت؛ در صورتــی که بحــث اقتصــادی از مهم ترین 
بحث های سیاست خارجه کشور های دیگر است. حوزه 
سیاست خارجه فقط غرب نیست. دنیا حوزه های بسیار 
فراوانــی دارد؛ حوزه های اقتصــادی آمریکای التین، 
آفریقا و آسیای شرقی بسیار بزرگ و دارای ظرفیت های 

زیادی است.
راه رفــع تحریم ها این نیســت که با خواهــش و تمنا از 
آمریکا درخواست کنیم. این راه شکست خورده است. 
سیاســت های کالن انقالب و راهبرد امام و رهبری این 
نیست که برای رفع تحریم دست به دامن آمریکا بشویم. 
راه رفــع تحریم قوی شــدن اســت، همان طــور که در 
راهبردهای دفاعی مثل توان موشکی جواب داده است.

مجلس کجای کار است؟
عالءالدین بروجردی، در صحبت هایش به نقش مجلس 
در سیاست خارجه پرداخت: مجلس نقش بسیار مهمی 
در سیاست خارجه دارد؛ مانند طرح اخیر مجلس برای 
شروع فعالیت های هسته ای و خروج از پروتکل الحاقی 
که رهبری فرمودند مهم تریــن مصوبه مجلس در طول 

انقالب است.
ایــده برجــام بین بد و بدتــر بود. برای شکســتن صف 
مخالفــان باید در مقاطعی تن به مذاکره داد. مذاکرات 
هســته ای برعهده شــورای عالی امنیت ملــی بود. از 
مجلس نه مشــورتی گرفتند و نه کســی را همراه و ناظر 
مذاکرات کردند، درحالی که تیم همراه بقیه کشورهای 
برجام در حدود ۱۶۰نفر از مشاوران سیاسی و اقتصادی 

و... بود.
در این سال ها هوشمندانه تحریم ها را تبدیل به فرصت 
کردیم و رشــد زیادی هم داشتیم ولی در برخی مسائل 
مثل سیســتم بانکی ظلم زیادی علیه ما شده است. در 
زمان توافق برجام، هدف اصلی برداشــتن تحریم بود 
که محقق نشــد ولی گره زدن تمام مسائل به خارج کار 
غلطی ســت. باید توانمندی های خود را به کشورهای 
دیگر صادر و به آنها ارائه کنیم. با تمام روش های ممکن 
بایــد علیه تحریم هــا جنگیــد. در ایــن دوران رهبری 
مســئولیت مذاکرات بــا چین را بر عهــده مجلس قرار 
دادنــد، زیرا انگیزه و تالشــی را در ایــن رابطه در دولت 

نمی دیدند.

مشکل ما با آمریکا بر سر اسرائیل است
روز ششــم نوبــت بــه نائب رئیس ســابق مجلس، علی 
مطهری رسید: سیاســت خارجه دو دولت اخیر از نظر 
درگیر بودن با مســأله هسته ای شبیه هم بود. در دولت 
احمدی نژاد، ارتباط با آمریکای التین ابتکار خوبی بود 

که به کار گرفته شد.
مــا در توافق برجام در داخل متحد نبودیم و دشــمن از 
این اختالف اســتفاده کرد. ما می توانستیم روابط مان 
را با کشــورهای عربی بهبود ببخشیم ولی در این زمینه 
غفلــت کردیم. باید این کشــورها را جــذب می کردیم، 
به جای اینکه با موشــک تهدید کنیم. ما اگر سیاســت 

داشــته باشــیم، روابط مان با عربســتان می تواند مثل 
زمان هاشمی شود. داشتن دو دوست در منطقه، یعنی 

حماس و حزب الله کافی نیست.
دولت روحانی چین را بعــد از برجام تحویل نگرفت که 
حرکت اشــتباهی بود. روی برجام تبلیغ بیش  از حدی 
شد و نباید این قدر مردم را امیدوار می کردند. باید مطابق 
عقل پیــش برویم. الزم نیســت با آمریکا تنش داشــته 
باشیم. خیلی از ایرادات حقوق بشری به ما وارد است. 

باید این را بپذیریم و دنبال توجیه نباشیم.
همــه مشــکل ما بــا آمریــکا، اســرائیل اســت، غیر از 
این مشــکلی نداریم. بــا حفظ ارزش فلســطین، باید 
ارتباط مــان را گســترش دهیــم. یکــی از دروازه های 
اثرگذاری روی دنیا ارتباط با آمریکاســت. از این دروازه 
باید استفاده کرد. اسرائیل به دنبال نابودی ماست ولی 
آمریکا نه، باید با آمریکا قدم به قدم همراه شویم. باالخره 
دوره اوباما با ترامپ متفاوت است. اصال حرف درستی 
نیست که آنها هیچ فرقی ندارند؛ یکی نامتعادل است، 

یکی عاقل.
دیپلماسی اقتصادی ما صرفا وابسته به سیاست خارجه 
نیست. سیاست خارجه می تواند کمک کننده باشد. در 
زمان تیره شدن ارتباط روسیه و ترکیه، به ما پیشنهاد شد 
مرغ روســیه را تأمین کنیم ولی به خاطر ضعف ساختار 
اقتصــادی نتوانســتیم از این فرصت اســتفاده کنیم؛ 
مانند ظرفیت های کشــور عراق که قادر به اســتفاده از 

آن نیستیم.

سیاست خارجی اسالمی، ایرانی، انقالبی و 
جهان سومی

مهدی خانعلی زاده، کارشناس امور بین الملل مهمان 
روز یازدهم بود: هرکس بخواهد راهبردی برای سیاست 
خارجه ایران تعیین کند، باید ۴ عامل را در نظر بگیرد:
اســالمی بودن: خیلی از غرب گراها این را در نظر   •

نمی گیرند.
ایرانی بــودن: خیلــی از انقالبی ها ایــن را در نظر   •

نمی گیرند.
انقالبی بــودن: به صــورت ذاتی سیاســت خارجه   •

ایران، نظم جهانی را نمی پذیرد.
جهان سومی بودن: جهان ســومی بودن به معنای   •
عقب ماندگی نیســت، به معنای همان نه شرقی نه 
غربی است. جهان اول غرب است، جهان دوم شرق 

و جهان سوم، ما.
آمریکا هیچ راهی جز دیپلماســی با ایران ندارد. جنگ 
نظامی این قدر هزینه اش باالســت که جزء راهبردهای 
آمریــکا نباشــد. جنگ، جنــگ دیپلماسی ســت، اما 
فرمانــده دیپلمــات داریم؟ متــن برجــام را یک نفر از 
اســتادهای روابط بین الملل، تأییــد نمی کند! برجام 
به هیچ عنوان در جهت منافع ملی نیســت. می پرسند 
جایگزین برجام چیست؟ توافق خوب باید می کردیم. 
تضمین هایی باید اضافه می کردیم که به راحتی طرف 
مقابــل از برجام خارج نشــود. پیشــنهاد می کنم فیلم 
»گفت وگو به سبک ظریف« را ببینید. این فیلم مصداق 
خرج کردن از سیاست خارجه به جای منافع ملی برای 

منافع حزبی است.
در اوج برجام، رئیس جمهور چین قرارداد ۲۰ساله برای 
مــا آورد ولی طوری برخورد کردیم که ناراحت شــدند و 
رفتند و این قرارداد ۲۵ساله خیلی ضعیف تر از آن قراداد 
است. دولت به عمد فرصت های ارتباط با سایر کشورها 
را خراب می کند که تنها گزینه ما ارتباط با آمریکا باشد. 
دوســتان می خواهنــد کاری کنند که هیــچ راهی جز 

مذاکره ذلیالنه با آمریکا نداشته باشیم.

گزارش
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ســیدآرمین حقیقت، مکانیک می خواند و حداقل در 
تیتراژ مستند اسمش به عنوان نویسنده خورده، صدرا 
علی بــک، هم دانشــکده ای آرمین، عنــوان کارگردان 
جلوی اســمش آمــده، محمــد یعقوبی کــه صنایع را 
موقع انتخاب رشــته تــوی دفترچه نوشــته، در ظاهر 
دســتیار تهیه اســت و اســم محمدحســین رنجبران، 
هم دانشکده ای محمد را در آخر مستند به عنوان مدیر 
تولید می بینیم. راوی مســتند هم ســیدمحمدصادق 
کشاورزی ســت، رتبــه ۲ کنکور سراســری ســال ۹۷ و 
دانشجوی دانشــکده کامپیوتر. خودشان اصرار دارند 
که خیلی کارها تفکیک شــده نبوده و با همکاری هم و 
در کنار یکدیگر مستند ساخته شده و این عنوان ها هم 
بیشــتر برای همان تیتراژ نوشته شده. البته به این پنج 
نفــر باید محمدصادق باطنی را هم اضافه کرد؛ ورودی 
۸۵ مهندســی شیمی شــریف که بعدا کال مسیرش به 
رســانه و صوت و تصویر کشیده شــده و در این مستند 
نقش تهیه کنندگی را بر عهده داشته و حامی و بزرگ تر 

و مشاور بچه ها به حساب می آمده است.

از راهنمایی و حتی قبل تر
هرجور حساب کنیم، توی کت آدم نمی رود که یک روز 
صبح پنج دانشــجوی ترم دویی از خواب بیدار شوند و 
بخواهند یک مستند بســازند؛ آن هم مستندی که از 
نظــر فرم چیزی از تولیدات حرفه ای بیرون دانشــگاه 
کم ندارد و دو ســال یک گروه پنج شــش نفره را درگیر 
خودش کند. همین شد که داستانش را از کمی قبل تر 
مجبور شدیم بشــنویم. هر ۵ نفر دیوانگی راهنمایی و 
دبیرستان شــان را در کنار هم گذرانده اند؛ راهنمایی 
در عالمه حلی ۲ و دبیرستان در عالمه حلی ۱۰. حتی 
محمد و ســیدمحمدصادق ابتدایی شان هم کنار هم 
بوده و ارتباط شــان از همــان زمان زیاد و گروه شــان 

جور جور.
صدرا و محمدحسین و محمد قبال در دوران راهنمایی 
در کالس های هنری مدرســه هم شــرکت می کردند؛ 
کالس هایی که به ســاخت چند انیمیشن و فیلم کوتاه 
ختم شــده بــود و در ســال های اول و دوم دبیرســتان 
هم دو فیلم کوتاه برای جشــنواره فیلم مدرسه ساخته 
بودند. ســیدآرمین و صدرا هم در همان سال های اول 
دبیرستان در مدرسه کالس های پژوهشی مستندسازی 
رفته بودند. اما سال سوم دبیرستانی اتفاقاتی که برای 
مدارس ســمپاد و مدرسه خودشــان می افتد، این فکر 
را به ذهن شــان می رســاند که فرم در دسترس شان را با 
محتوایــی که دغدغه اش را دارنــد ترکیب کنند و اولین 

مستند زندگی شان را بسازند.

حال نزار سمپاد
ســمپاد آن ســال ها حال و روز خوشــی نــدارد؛ حال و 
روز نزاری که بعد از اســتعفای مرحــوم دکتر اژه ای در 
اواخر دهه هشتاد تشدید هم شده و در اواسط دهه نود 
دیگر به اوج وخامتش رســیده. آموزش و پرورش تافته 
جدابافته بودن سمپاد را برنمی تابد و می خواهد سمپاد 
هم مدرسه ای باشد شبیه باقی مدارس. به همین خاطر 
دســتش به دخالت در امور مدارس ســمپاد و از جمله 
حلی ۱۰ زیاد می رود. همین دخالت ها و سیاست های 
یک سان ســازی به تدریج رویکرد پژوهشــی و مهارتی و 
هنری مدارس ســمپاد را رو به افــول می برد و معلم ها و 
مدیران و دانش آموزان مدارس سمپاد را به گله و شکایت 
می کشاند؛ به عنوان مثال آن قدر بحث در حلی ۱۰ باال 

بوده که از زمان تأســیس در ســال ۹۲ تا سال ۹۵ چهار 
پنج مدیر عوض می شــود و معلم های زیادی هم مجبور 
به ترک مدرســه می شــوند. این اختالف بین مدرسه و 
آمــوزش و پرورش از الیه مدیران و مســئوالن و معلم ها 
فراتــر رفته و در حرف های دانش آموزهای مدرســه هم 
شنیده می شود: »فضای پژوهشــی و هنری و مهارتی 
مدرســه داشت خشک می شــد و این خشکی را خیلی 

راحت می شد حس کرد.«
حسین میرزایی، یکی از معلم های مدرسه ایده ساخت 
مستند را به بچه ها پیشنهاد می دهد و تیم دور هم جمع 
می شود تا روند تولید یک کار دانش آموزی ولی حرفه ای 
کلید بخورد. پیشنهاد اولیه برای نام مستند هم »رنج نامه 
سمپاد« است، اما بعدا به »مرثیه ای برای یک رویا« تغییر 
پیدا می کنــد؛ هم نام با فیلم به یادماندنــی و تأثیرگذار 

دارن آرنوفسکی.

شروع در زمستان، اکران در پاییز
اولش فقط ســیدآرمین هســت و صدرا و همان حسین 
میرزایی که معلم مدرســه اســت و مشاور مستند. چند 
جلســه برای نوشتن سناریوی مستند تشکیل می شود 
و معلم هــای دیگر هم برای کمک پــا پیش می گذارند. 
محمد و محمدحسین هم به تیم اضافه می شوند. علی 
شیرزادیان، معلم فیلم سازی مدرسه موقع شروع پروژه 
در کنار تیم اســت ولی بعدش کمی از پروژه دور شــده 
و بیشــتر نقش نظارتی دارد. البته موقــع اکران دوباره 

به کمک تیم می آید و در تبلیغ و انتشــار حســابی مایه 
می گذارد. اآلن اگر رد شیرزادیان را بگیرید، در مجموعه 
کبریت مدیا پیدایــش می کنید که کلیپ هایش معموال 
خیلی زیاد در فضای مجازی دست به دست می شود و 
معموال خالق و بدیع به سوژه هایش می پردازد. حسین 
حقیقت هم معلم دیگری ست که در کنار بچه ها وقت و 

انرژی زیادی برای ساخت مستند می گذارد.
زمســتان ۹۴ کار شــروع می شود؛ بچه ها ســراغ افراد 
مختلــف می روند و با آنها مصاحبــه می کنند و اوج کار 
هم در تابستان ۹۵ است و باالخره رونمایی از مستند در 
پاییز ۹۵. حرف مستند مشخص و واضح است؛ نقدی به 

ساختار و نظام آموزش و پرورش ایران و مشکالت زیادی 
که دارد، اما مســتند در الیه نقــد باقی نمی ماند و مدل 
مدارس سمپاد را به عنوان یک الگوی متفاوت ولی موفق 
معرفی می کند؛ الگویی که دولتی ست و شهریه آن هم 
نصف و یا حتی کم تر از نصف مدارس غیرانتفاعی ست 
ولی امکانات و فضای آموزشی فوق العاده ای به نسبت 
دیگر مدارس فراهم می کند و فارغ التحصیالن موفقی 
پرورش می دهد؛ فارغ التحصیالنی که برخالف تصور 
عمــوم، در مدارس ســمپاد فقط درگیر تســت و کنکور 
و المپیــاد نیســتند و از هــر دری ســخنی می گویند و 
می شــنوند. اینجا اما مســتند به از بین رفتن این فضا 
و افول این مدل اشــاره می کند و نســبت به آن هشدار 

می دهد.
از مرحــوم دکتر اژه ای کــه احیاکننده ســمپاد بعد از 
انقالب به شمار می رود تا دوره اولی های سمپاد که قبل 
از انقــالب آن را تجربه کرده انــد و معلم های دوره های 
مختلــف ســمپاد، از همــان دوره اول قبــل انقالب تا 
معلم های جوان تر و جدیدتر افرادی هستند که در این 

مستند با آنها گفت وگو شده.

حرفی که شنیده شد
»مرثیــه ای برای یک رویا« در جشــنواره فیلم مدرســه 
تندیــس بهتریــن مســتند را از آن خــود می کنــد و در 
جشــنواره فیلم عمار هم لوح تقدیر بهترین مستند در 
بخش نقد درون گفتمانی را. بچه ها مســتند را با هزینه 

شخصی خودشان می سازند؛ دوربین فیلم برداری را از 
معلم شان قرض می کنند، میکروفون را از هیئت محل 
می گیرند و ســه پایه را صدرا می آورد. علی شــیرزادیان 
کــه آن زمان در مجموعه ســفیر فیلم فعالیت داشــته، 
واسطه ای می شود تا مستند در سفیر فیلم هم ارائه شود. 
عوامل ســفیر فیلم از کار خوش شان می آید و در پخش 
و عرضه و انتشــار و البته مراسم رونمایی آن کمک حال 

بچه ها می شوند.
رونمایی اول قرار اســت در تاالر ســوره حــوزه هنری با 
ظرفیت حدود ۴۰۰ نفر برگزار شود اما تاالر سوره آن روز 
در اختیار یک برنامه دیگر است و به ناچار اکران باید به 

تاالر اندیشه منتقل شود؛ یک تاالر با ۱۰۰۰ نفر ظرفیت 
که واهمه خالی بودن ســالن را به جان مستندســازان 
جــوان می اندازد. اما فضای مدارس ســمپاد و دغدغه 
مشترک سمپادی ها باعث می شود برنامه اکران دهان به 
دهان پخش شود و روز اکران، کف سالن هم آدم نشسته 
باشــد برای دیدن یک مرثیه؛ مســتندی که تا آن زمان 
مشــابهی نداشــت و جای خالی حرف هایش در گوش 

خیلی ها حس می شد.
مستند بعدا در برنامه »به اضافه مستند« شبکه مستند 
هم دوباری پخش می شــود و میزگرد گفت وگویی هم با 
حضــور دکتر عبدالعالی، عضو هیئت علمی دانشــگاه 
علم وصنعت و کارشناس تعلیم و تربیت و رئیس سازمان 

سنجش کنار آن تشکیل می شود.

فراغت بعد از کنکور و وسوسه دوباره
اکران و حواشــی بعد از اکران مرثیه هم تمام می شــود 
و بچه هــا می رونــد ســراغ درس و کنکــور، امــا همان 
پنج شنبه ای که صبحش کنکور را پشت سر می گذارند، 
شــبش دور هم جمع می شــوند تا هم خســتگی ای در 
کنند و هم درباره آینده حرف بزنند: » یک ســری سوژه 
و موضوع در این یک ســال و نیم روی هم تلمبار شــده 
بود و آن شب می دانستیم قرار است دوباره یک مستند 
بسازیم؛ موضوع اولیه مان درباره آموزش و پرورش بود و 
نگاهی هم به کنکور داشتیم. پنج شش ماهی از فراغت 
بعــد کنکور و دوران ورود به دانشــگاه اســتفاده کردیم 
و رفتیــم با آدم های مختلف حرف زدیــم، به نوعی یک 
پژوهش میدانی انجام دادیم. درباره کنکور حرف زیاد 
بود ولی اثر خاصی تولید نشده بود. مجید حسینی آن 
زمان سروصدایی می کرد، بی کارآفرین را سفیر ساخته 
بود و آرمان مدیا هــم داوطلبین عزیز را تهیه کرده بود، 
ولی به نظر می رسید جا برای حرف زدن و روایت کردن 

زیاد هست.«
بچه ها ســراغ افــراد مختلفی در حوزه تعلیــم و تربیت 
می رونــد؛ محمد آزین، موســس خانه نــوآوری تعلیم 
و تربیــت که رویداد چهارســوق را به عنــوان مهم ترین 
رویداد حوزه تعلیم و تربیت کشــور برگزار می کند، یکی 
از آنهاســت. با بچه های ایتان )شبکه کانون های تفکر 
ایران( هم که در زمینه کنکور پژوهش ها و تحقیق هایی 
در چنته داشتند، جلســه می گذارند و حتی در جلسه 
شــورای عالی انقالب فرهنگی هم که در آن نمایندگان 
گاج و قلم چی و ... حضور داشــتند، شرکت می کنند تا 

دست شان هرچه بیشتر پر و پرتر شود.

مخاطب دانشگاهی، سوژه دانشگاهی
ترم یک، ترم دست به عصا بودن بچه هاست؛ می خواهند 
بیشــتر دانشگاه را بشناسند و با آن خو بگیرند و فقط به 
سوژه و موضوع مستندشان فکر می کنند و پژوهش ها و 
تحقیق ها و پرس وجویشان را ادامه می دهند. مخاطب 
دانشــگاهی نســبت به مخاطب دانش آمــوز فعالیت و 
جنب وجوش بیشتری دارد و خودش در پخش و انتشار 
اثر می تواند کمک زیادی به تیم برســاند. از سوی دیگر 
مخاطب دانشــگاهی از کنکور گذشته و با سوژه کنکور 
ارتبــاط نمی گیرد و دغدغه اش را ندارد. همچنین خود 
تیم هم دیگر دیدش نسبت مسئله کنکور عوض شده و 
بیشتر به آن به چشــم یک معلول نگاه می کند تا علت. 
کم کم موضوع به ســمت دانشگاه می چرخد و آخر هم 

به »مسئله محوری« می رسد.
محمدصادق باطنی در مدرســه حلی ۱۰ فیلم ســازی 
درس می داده و در زمان ساخت و اکران مرثیه بچه ها با 

داستان یک دیوانگی
صفر تا صد مستند »دیوانگی« در گفت وگو با عوامل سازنده مستند
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هر ۵ نفرشــان ورودی ۹۷ هســتند و اآلن حداقل اســما دانشجوی ترم ۶، هرچند درگیرشدن دوساله شان در ســاخت مستند »دیوانگی« کمی 
آنها را با یک ترم ششــی تیپیکال متفاوت کرده اســت؛ از فروردین ۹۸ تا ۵ اســفند ۹۹ که باالخره تحقیق ها و گفت وگوها و پژوهش های میدانی 
و سناریونویســی ها و هماهنگی هــا و دوربین به دســتی ها و ضبط کردن ها و کات گفتن ها و نشســت پشــت میز تدوین هــا و بازخورد گرفتن ها و 
اصالح کردن ها و به این و آن نشــان دادن و از این جشــنواره به آن جشــنواره رفتن و هماهنگی سالن و روز اکران و دعوت ها و سروکله زدن ها به سرانجامش 
می رســد و پرده کنار می رود تا نســخه فعال نهایی مســتند اکران شــود و پشت بندش یک آخیش باشــد که از دل و دماغ این ۵ نفر به گوش می رسد و نفسی 
که بدون دیوانگی پایین می رود و ذهن و خیالی که کم کم باید سمت وســویش را از دوربین و تدوین ببرد به درس و تمرین و پروژه که این چند ترم باقی مانده 
هم به ســالمت طی شــود. در روزهای پرتاب وتب اکران عمومی »دیوانگی« عوامل ســازنده اش را دعوت کردیم به دفتر روزنامه تا داســتان صفر تا صدشان 

را بشنویم و اینجا روایت کنیم.

او ارتباط می گیرند و حتی مرثیه را در مدرسه هنر و رسانه 
آینه که باطنی آنجا مشغول به کار است، اکران خصوصی 
می کنند. تابستان بعد از کنکور هم فرصت خوبی ست 
برای سیدآرمین و صدرا و محمد و محمدحسین تا بروند 
و در مدرســه هنر و رســانه آینه کمی خــاک کار هنری 
بخورند. جرقه مسئله محوری را هم باطنی در ذهن تیم 
مستندســاز می زند؛ موضوعی که در فضای شریف در 
ســال های اخیر حواس های زیادی جمعش شده و سر 

زبان های زیادی افتاده است.

شروع با امتحان ریاضی ۲ و کنکور
فروردیــن ۹۸ »مســئله محوری« مهــر تأییــد نهایــی 
را می خــورد و کار شــروع می شــود. بعــد از تحقیــق و 
سناریوچینی های اولیه بچه ها به این نتیجه می رسند که 
برای ملموس بودن حرف مستند، راوی باید کسی باشد 
که خودش در ظاهر ته همه موفقیت ها به شــمار بیاید. 
اینجاست که یاد دوســت قدیمی و رتبه دو کنکور ۹۷، 
یعنی ســیدمحمدصادق می افتنــد و او هم از خرداد به 
تیم اضافه می شود. اولین ضبط مستند هم روز امتحان 
پایان ترم ریاضی ۲ در شــریف است. البته هنوز سناریو 
کامل مشخص نشده ولی حدس نزدیک به یقین تیم این 
است که به این تصاویر نیاز خواهد داشت. زمان ضبط 
اتفاقا حراست دانشگاه هم سر می رسد و به دم و دستگاه 
بچه هــا گیر می دهــد و از آنها مجــوز می خواهد، اما تا 
یکی از بچه ها برای هماهنگی با حراست برود و برگردد 
و بگوید امکانش نیســت، تصاویر ضبط شــده و وسایل 
برگشته به داخل کیف و فقط یک افسوس ظاهری روی 

چهره تیم مستندساز نقش می بندد.
ضبط مهم بعدی روز کنکور ۹۸ اســت. بچه ها به خیال 
اینکه شــریف محــل کنکور ریاضی هاســت، صبح زود 
بــا مجوزی که از ناجی هنر در دســت دارنــد، می آیند 
جلوی شــریف امــا از واکنش ســرد پدرهــا و مادرها به 
ســیدمحمدصادق که رتبــه ۲ کنکور پارســال ریاضی 
بوده، متوجه می شوند که شریف محل کنکور دخترهای 
انسانی ســت و مجبور می شــوند به سرعت خودشان را 
برســانند به دانشــگاه علم وصنعت تا این برداشت مهم 
را از دســت ندهند. یک ضبط مهم دیگر هم که نباید از 
دست برود، نمایشگاه الکامپ است که اواسط تیر بچه ها 
با دوربین و میکروفون خودشــان را به آن می رســانند تا 
حرف شــان در مستند درباره اســتارت آپ ها کامل تر و 

ملموس تر باشد.

مستندسازی در قرنطینه
تیم چهارنفره پشت صحنه مستند در ترم دو برای اینکه 
دست شان با دوربین قهر نکند، چند کار تصویری برای 
جشــنواره صنعتی مکانیک و جشــن فارغ التحصیلی 
بچه هــای مکانیــک می ســازند: »البته ســراغ بیرون 
دانشــگاه هم رفتیم که چند کار تبلیغاتی بسازیم و پول 
ساخت مستند خودمان را دربیاوریم، اما به کاهدان زدیم 
و فهمیدیم آدم ســاختن کار تبلیغاتی و سفارشی و پول 

درآوردن نیستیم.«
باطنــی تهیه کنندگــی کار را قبــول می کنــد و کار 
پیش می رود. صــدرا خودش یک دوربیــن 80D برای 
فیلم برداری می آورد، ســیدآرمین نــور LED را تأمین 
می کند و سه پایه را هم محمد. برای دوربین دوم هم یک 
ســونی X70 یا FS700 بعضی اوقــات اجاره می کنند. 
ضبط صــدا هم کــه با یک هــاش اف معمولــی انجام 
می شود. تابستان ۹۸ به طور کامل به مستند می گذرد.
سناریوی کلی تا مهر آماده شده و مهر ۹۸ اولین مصاحبه 

مستند با ســید امیر سادات موســوی گرفته می شود. 
یک سری از مصاحبه شــونده ها را خود تیم می شناسد 
و سراغ شــان می رود، یک ســری را در مشــورت ها پیدا 
می کنند، یک سری را در پرس وجو از افراد و سازمان ها 
و نهادهای مختلف و یک ســری هم به صورت تصادفی 

سر راه آنها قرار می گیرد.

چندتایی از مصاحبه ها از مهر تا اسفند گرفته می شود 
که کرونا بساطش را پهن می کند. اتفاقا همان پنج شنبه، 
۱ اســفند که کرونا از قم سروکله اش پیدا شده، بچه ها 
برای مصاحبه بــا عوامل »باســالم« می روند قم. نیمه 
اسفند هم نوبت به مصاحبه با حازم فریپور، بنیان گذار 

فن آموز در پارک علم وفناوری پردیس می رسد.
کار بعد از آن متوقف می شــود تا حدود اردیبهشت ۹۹. 
معلوم اســت که نمی شــود به امید رفتن کرونا کار را به 
تعویق انداخت و مجددا کار ساخت روی غلتک می افتد. 
آخرین ضبط هم ۱۸ شــهریور ۹۹ در دانشگاه به پایان 
می رسد. در واقع به خاطر تعطیلی دانشگاه، صحنه های 
دانشــگاه و کالس و ... بازسازی شــده و جای تصاویر 

واقعی شریف در مستند کمی خالی ست.

اولین اکران، مهر ۹۹
مرداد و شهریور ۹۹ تدوین مصاحبه ها و ضبط گفتار متن 
شــروع می شــود و بعد از ضبط برداشت های نهایی در 
شهریور ۹۹، دو هفته ای طول می کشد تا تدوین نسخه 
اولیه مستند به اتمام برسد: »حرف مستند طبق سناریو 
مشخص است اما شیوه رسیدن به آن حرف خیلی از اول 
کار معلوم نیست و پشت میز تدوین دقیقش درمی آید. 
هر مصاحبه ای که می رفتیم می دانستیم که قرار است 
گفت وگویمــان از کجا به کجا برســد، اما بعضی اوقات 
هــم روند مصاحبه طوری پیش می رود که عطایش را به 
لقایش می بخشیم و بی خیالش می شویم؛ مثل مصاحبه 
با یکی از اســتادان دانشــگاه که به طور کلی از مستند 
حذف شــود. جای دقیق حرف ها و مصاحبه ها سر میز 
تدوین دست آدم می آید و گفت وگوها ممکن است پس 
و پیش شــوند تا روند کلی مســتند به آنجایی برسد که 

دل مان می خواهد و توی ذهن داریم.«

نسخه اولیه که می رسد، مستند برای چند گروه پخش و 
بازخورد و نظرات آنها گرفته می شود؛ گروهی از فعالین 
دانشجویی شریف، برگزیدگان المپیاد سواد رسانه ای و 
چند نفر از خبره های عرصه مستند مثل حامد شکیبانیا 
و کمیل ســوهانی. براســاس بازخوردها کار بازتدوین 
می شــود و بخش هایی از گفتار متن هــم دوباره ضبط 

می گردد تا نارســایی های کار رفع شده و حرف مستند 
دقیق و شفاف به گوش مخاطب برسد. همین تغییرات 
نسخه اولیه ۹۶ دقیقه ای را به نسخه اکران عمومی ۷۶ 
دقیقه ای می رساند؛ نسخه ای که االن بیستمین نسخه 

به شمار می رود.
دکتــر فخارزاده، معاون فرهنگی اجتماعی دانشــگاه، 
دکتر تقوی، اســتاد گروه فلســفه علم، یوسف عزیزی، 
حسین شمقدری، سجاد بنابی، علیرضا بازارگان و نادر 
طالــب زاده از جملــه افرادی بوده اند کــه در این مدت 
مســتند را دیده اند و نظرات شان در اصالح های نهایی 

مستند اعمال شده است.

اقبال خوب در جشنواره ها و اکران ها
مستند طبق حرفی که تیمش می زند و بازخوردهایی که 
گرفته، بیشتر به درد حال وروز بچه های سال آخر مدرسه 
و ســال های اول دانشگاه می خورد و می تواند دیدشان 
را بازتر کند و از تصورات اشــتباه درشــان آورد. یکی از 
بچه های کنکور ۹۹ که کنکورش را خوب نداده و رتبه اش 
چنگی به دل نمی زده و کمی هم افسردگی در آغوشش 
گرفته بوده، بعد از دیدن مستند به تیم مستندساز گفته 
که فهمیدم خیلی چیز خاصی را از دست ندادم و سراغ 

کارهای زیاد دیگری هنوز می شود رفت.
اولین جشــنواره ای که دیوانگی در آن اکران می شود، 
جشــنواره ســینماحقیقت اســت، همــان مهم تریــن 
جشنواره ســینمای مســتند ایران. دیوانگی در بخش 
نمایش های ویژه این جشنواره اکران شد اما طبق انتظار 
دســتش از جایزه کوتاه ماند. خالصه اش این است که 
در سینماحقیقت مستند هایی با اقبال روبه رو می شود 
که سوژه در دنیای خودش و مشغول کار خودش باشد 
و دوربیــن بــا او زندگی کند ولی در مســتندهایی مثل 

دیوانگی ســوژه همراه تیم مستندســاز اســت و کاری 
را می کنــد که آنها از او می خواهنــد و در دنیای واقعی 

خودش سیر نمی کند.
جشــنواره بعدی، جشنواره عمار اســت. دیوانگی در 
عمار پرمخاطب ترین اثر می شود که بیشترین بازدید را 
به خودش اختصــاص داده و طبق امتیازهای مردمی، 
بهتریــن اثر از دیدگاه مردم هم شــناخته می شــود. در 
ویژه برنامه شــبکه افق برای جشنواره عمار هم مستند 
بازخوردهای خوبی می گیرد و از آن استقبال می شود. 
بعد از عمار هم نوبت به جشنواره فجر است که دیوانگی 
از میان مســتندهای جشنواره سینماحقیقت، یکی از 
۳۰ مستندی می شــود که برای فجر انتخاب شده و در 

آنجا هم اکران می گردد.
دیوانگــی سه شــنبه هفته گذشــته، ۵ اســفند هم در 
تــاالر اندیشــه هنــری به صــورت عمومی اکران شــد 
و بعــد از اکــران هم پنــل گفت وگویی با حضــور دکتر 
علی عبدالعالــی، عضو هیئت علمی دانشــگاه علم و 
صنعت و کارشــناس تعلیم و تربیت، حامد شــکیبانیا، 
فارغ التحصیل شــریف و معاون مستند مرکز گسترش 
ســینمای مســتند و تجربی، دکتــر روح الله رحمانی، 
از مدیــران ســابق مایکروســافت و آمــازون و رئیــس 
هیئت مدیره دیجی کاالنکســت و عضــو هیئت علمی 
دانشــگاه تهران و دکتر علی اکبر ابوالحســنی، استاد 
دانشــکده فیزیک شــریف برای بحث و بررسی درباره 

مستند و گفته و نگفته آن برقرار بود.
اکران سه شنبه قبل افتتاح کانون هنر و رسانه شریف را 
هم به عنوان چاشنی کنارش داشت تا تیم مستندساز 
فعالیت شــان در دانشــگاه را از طریــق آن و بــه عنوان 

بنیان گذاران آن ادامه و گسترش دهند.

راهی که تمام نشده
دیوانگی اآلن از طریق VODها در حال اکران اســت و 
برای مدارس و دانشگاه های مختلف هم قرار است اکران 
شود. شاید صداوسیما هم بعدا در کنداکتورش جایی 
برای آن در نظر بگیرد. برنامه فعلی بچه های تیم رسیدن 
به درس های عقب افتاده و خســتگی در کردن اســت؛ 
تیمی که بیشترشان بعید می دانند در رشته فعلی شان 
ادامه تحصیل بدهند و کج شدن راه شان از فضای فنی و 
مهندسی کامال محتمل است. البته برگزاری برنامه های 
گفت وگومحور حول وحوش موضوع دیوانگی را در ذهن 
دارند ولی برای رفتن به سراغ کار بعدی فعال زود است.

دو هزار ساعت دیوانگی، به یاد حامد رحیم پور
بیشــتر خرج هــای دیوانگــی بــه کرایــه تجهیــزات و 
هزینه های رفت وآمد برمی گردد. البته محل کار بچه ها 
در فضای کار اشــتراکی مرکز نوآوری رســانا بوده که از 
هزینه هایشــان بار خوبی برداشته اســت. با این حال 
دیوانگــی ۳۰ میلیونی آب خــورده و فایل های مربوط 
بــه آن ۲ ترابایتی حجم اشــغال کرده کــه حاصل ۱۵ 
جلســه ضبط بوده و حدود ۱۶ ساعت مصاحبه. ۹۰۰ 
نفرســاعت پیش تولید، ۵۴۰ نفرســاعت ضبط و ۵۰۰  
نفرســاعت تدوین خالصه اش می شــود هفتاد و چند 

دقیقه دیوانگی خالص.
بچه های مستندساز اسم زیاد داشتند برای بردن و تشکر 
و قدردانی، اما یک اسم بیش از بقیه توی ذهن شان بود؛ 
حامــد رحیم پور فقید، معلم دوران راهنمایی آنها که در 
رفتن شان به سمت جاده هنر نقش مهمی داشته و هم 
در مرثیه و هم در دیوانگی کنارشان بوده و حدود ۴۰ روز 

پیش دار فانی را وداع گفت. روحش شاد!

گزارش

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  872
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مروری بر وضعیت دانشگاه های ایران در دهه ۳۰

گسترش در سایه اقتدار و سرکوب

نفت، کودتا و سرکوبنفت برای ملت

ساواک برای اقتدار بیشتر

دهه ۳۰ خورشیدی با طلیعه ملی شدن 
صنعــت نفــت ایــران آغــاز شــد. در 
آخریــن مــاه ســال ۱۳۲۹، فدائیــان 
اســالم در اقدامــی پرحرف وحدیث، 
از  و  نخســت وزیر  رزم آرا،  ســپهبد 
مخالفیــن ملی شــدن صنعــت نفــت 
تــرور کردنــد و در ادامــه فرمــان  را 
 نخســت وزیری بــرای مصدق نوشــته 

شد. 
رزم آرا در دالیــل مخالفــت خــود بــا 
ملی شــدن صنعــت نفــت می گفت ما 
هنوز در ساختن لولهنگ هم ناتوانیم و 
توانایی اداره تأسیسات نفتی را نداریم. 
او معتقد بود به جای ملی کردن صنعت 
نفــت باید برای افزایش ســهم ایران از 
 درآمدهای شرکت نفت ایران و انگلیس 

اقدام کرد. 
در نهایــت بــا تــرور او، هــم طــرح 
ملی شــدن صنعــت نفــت در مجلس 
شــورای ملی به تصویب رســید و هم 
مصــدق ردای نخســت وزیری ایــران 
را پوشــید. با نخســت وزیری مصدق، 
اقدامــات عملیاتی برای ملی شــدن 
صنعت نفت انجام و مهدی بازرگان به 
همراه مهنــدس علی آبادی و بیات به 

ریاست هیئت مدیره شرکت ملی نفت 
منصوب شدند. 

بازرگان، استاد دانشگاه تهران و رئیس 
ســابق دانشــکده فنی بود و به همراه 
هیئت مختلط ناظر بر خلع ید شــامل 
مکی، متین دفتری، اردالن و در غیاب 
صالــح و نجم الملک به آبــادان رفت تا 
مدیریت شــرکت ملی نفــت را بر عهده 
گیرد. به این ترتیب شــرکت ملی نفت 
ایران تأسیس شــد تا آرام آرام سیاست 
ایــران و دولت مداری ایرانــی با مفهوم 

نفت گره بخورد.

هرچه بود، در ســال ۱۳۳۳ دولت نخست وزیر زاهدی توانست با 
سرپرســتی وزیر اقتصاد، علی امینی به قراردادی دســت یابد که 
با عنوان کنسرســیوم در تاریخ تحوالت ایران شــناخته می شود. 
ایران بر اســاس این قرارداد، انحصار فروش نفت را به طرف دیگر 
قرارداد- کنسرســیوم- می داد و شــرکت های بــزرگ نفتی عضو 
کنسرسیوم )خواهران نفتی( به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت 
ایران، تولید و فروش نفت را برعهده می گرفتند. ایران با این قرارداد 
درآمد شــایانی از نفت کســب می کرد و این چنین، درآمد ایران و 
شاه فضای سیاسی و کشورداری را نیز تغییر می داد. این قرارداد، 
فارغ از متن و محتوایش با اعتراض جامعه و نهضت مقاومت ملی 
همراه بود. در این بین، دوازده اســتاد دانشــگاه شامل بازرگان، 
قریب، انتظام، خلیلی، میربابایی، بیژن، نعمت اللهی و ســحابی 
به این قرارداد اعتراض کردند که مایه آشفتگی خاطر زاهدی شد. 
زاهدی از علی اکبر سیاســی، رئیس دانشگاه تهران خواست این 
اســتادان را اخراج کند اما او زیر بار نرفت و ســعی کرد مستقل از 
خواست نهاد دولت عمل کند. در نهایت وزیر آموزش حکم اخراج 
استادان را امضا کرد، اما با همبستگی استادان و دانشجوها، این 
حکم لغو شد و اســتادان به دانشگاه بازگشــتند. این ایستادگی 
سیاســی به مذاق دولت خوش نیامد و الیحه ای تدارک دیده شد 
تا قانون تعیین رئیس دانشــگاه را تغییر دهد و علی اکبر سیاسی، 
تنها رئیس انتخابی دانشــگاه تهران در تمام عمر دانشگاه باشد. 
بر اساس قانون جدید، شورای دانشگاه نام سه نفر را برای ریاست 
دانشــگاه به وزارتخانه پیشــنهاد می کند و از آن ســه نفر، یک نفر 
انتخاب می شود. با این قانون و شرایط، منوچهر اقبال به ریاست 
دانشگاه رسید. پس از او نیز احمد فرهاد تا انتهای این دهه، ریاست 

دانشگاه تهران بر عهده داشت.

ملی شدن نفت در کوتاه مدت در بودجه دولت ایران اثر محسوس 
منفی داشت. انگلستان، زنجیره ای از تحریم ها را بر ایران تحمیل 
کــرده بود و امــکان فروش نفت بــرای دولت وجود نداشــت. در 
نهایت نیز با توجه به شکســت مذاکــرات نفتی میان دولت ایران 
و میانجی گــران بین المللی، امکان مداخلــه نظامی علیه دولت 
مصدق فراهم شــد و ائتالف مخالفین داخلی مصدق با حمایت 
دول خارجی توانســت کودتایی علیه مصدق را پیش ببرد. در روز 
۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ کودتا به سرانجام رسید تا دستگیری های 
فعاالن سیاسی آغاز شود. فعاالن احزاب ملی و حزب توده دستگیر 
می شدند یا برای در امان ماندن از موج بازداشت ها و احکام تبعید 
و زندان، به زندگی مخفی روی می آوردند. در این شرایط سرکوب، 
نهضت مقاومت ملی در کشور با حضور آیت الله سیدرضا زنجانی 
و چهره هایی از جبهه ملی که همچنان آزاد بودند، تشکیل شد تا 
توان تشکیالتی نیروها را برای حفظ اصول جبهه ملی و مقاومت 
علیه دولت دست نشــانده ادامه دهد. گرچه احزاب سیاســی با 
ســرکوب مواجه شــدند اما گروه های اجتماعی مخالفت خود را 
بــا وضعیت موجود اعالم می کردند. بازاریان دســت به اعتصاب 

می زدند و دانشجوها تظاهرات برپا می کردند.
در نهایت برای ســرکوب دانشجوهایی که در اعتراض به برقراری 
مجدد رابطه سیاســی با بریتانیا تظاهرات کرده بودند، در ۱۶ آذر 
۱۳۳۲ نظامیان وارد دانشــگاه تهران شــدند و با گلوله، سه تن از 
دانشــجوهای دانشکده فنی را به شــهادت رساندند و تعدادی را 
نیز بازداشــت کردند. چهره های سیاسی برجسته نیز در این ایام 
بازداشت می شدند. خلیل ملکی، از چهره های سیاسی چپ ملی 
از سوی شهربانی بازداشت و تبعید شد. کریم سنجابی، نماینده 

ملی گرای مجلس، وزیر دولت مصدق و استاد دانشکده حقوق هم 
یکی از کسانی بود که مجبور شد شیوه زیست مخفیانه را حداقل 
برای چند ســال پیش بگیرد. حسین فاطمی، وزیر خارجه دولت 
نیز یکی دیگر از مخفی شــدگان بود. محمــد مصدق اما تصمیم 
گرفت خود را تســلیم کند و این چنین بود که دادگاه نظامی برای 
محاکمه او تشکیل شد و او را برای سه سال به حبس محکوم کرد. 
غالم حسین صدیقی، وزیر کشور مصدق و از چهره های برجسته  
دانشــگاهی -یکــی از پایه گذاران جامعه شناســی آکادمیک در 
ایران- مدتی زندانی شــد و در دادگاه مصدق، در دفاع از مصدق 

سخن گفت.

در آخرین ماه های ســال ۱۳۳۲ فرمانــداری نظامی تهران 
توانســت حســین فاطمی، وزیر خارجه دولــت مصدق و از 
طراحان جمهوری خواهــی پس از کودتای اول نظامیان در 

۲۵ مرداد را بازداشت کند. فاطمی از جمله افرادی بود که شاه 
از آنان کینه داشت و حتی در مسیر دادگاه نیز از سوی 

شــعبان جعفری ترور شد که با ازجان گذشتگی 
خواهرش نجات یافــت. فاطمی در دادگاه 

به اعدام محکوم شــد. در کنار بازداشت 
فاطمی، دســتگیری اعضای سازمان 

نظامی حزب توده نیز در ابتدای این 
دهــه، اقتــدار امنیتی به دســتگاه 
حاکم بخشــید. ســازمان نظامی، 
نیــروی مخفی حزب تــوده بود که 
وظیفــه جاسوســی در نیروهــای 
نظامــی را داشــت؛ جایــی که هم 

اهمیت نهــاد نظامی و آموزش های 
آن مطرح بود و هم جایگاه اجتماعی 

نیروهای نظامی؛ به عنوان مثال رزم آرا 
شــوهرخواهر صادق هدایت بود و ارتباط 

میــان نظامی ها و روشــنفکران منتقد در این 
دوره امــری مرســوم به شــمار می رفــت. به آذین، 

مترجم و چهره ادبی برجسته حزب توده هم سابقه نظامی 
داشــت و حتی در حمله سوم شــهریور، دست چپش را از دست داده 

بود. در سال ۱۳۳۳ با دستگیری خسرو روزبه، یکی از مهم ترین چهره های 
مخفی حزب از دســت رفت. در این اتفاق نزدیک به ۶۰۰ افسر بازداشت 
شــدند و در میان اعدامی ها، مرتضی کیوان نیز حضور داشت. کیوان، در 

این دوره ســرباز بود و به دلیل پناه دادن به چند افسر حزبی 
اعدام شــد. مرگ کیوان و کودتای ۳۲ از اتفاقاتی ســت که 
در اشعار شــعرای نامدار این دهه بازتاب دارد. احمد شاملو 
در شــعر »سال بد،..، سال اشــک پوری، سال خون مرتضا« 
و ابتهاج در شــعر »کیوان ســتاره بود« بــه این اتفاق 
پرداختنــد و اخوان ثالث در شــعر »زمســتان« 
و »شــهریار شــهر سنگســتان« و »کتیبــه« 
فضای ناامیدی این دهه را به شکلی بیان 
می کند. حتی در این ایام، شــعر و آواز 
»مرا ببوس« نیز منســوب به افســران 
حزب توده می شــود. با توجه به این 
شرایط که شاه خطر امنیتی زیادی 
حول ادامه ســلطنت خود می دید، 
در سال ۱۳۳۵ سازمان اطالعات و 
امنیت کشــور )ساواک( را با ریاست 
تیمور بختیــار راه انــدازی می کند. 
بختیــار نیز در زمــان کودتای ۱۳۳۲ 
جزء فرماندهان نظامــی کودتا بود و از 
نزدیکان شاه محسوب می شد، گرچه بعدا 
جاه طلبی هایــش او را مجبور به فرار به عراق 
کرد و در نهایت در همان کشور تررو شد. ساواک در 
آن سال تشکیل شد و تا آخرین روزهای سلطنت پهلوی 
باقی ماند تا چشــم و گوش شاه باشد، تمامی چهره ها و گروه های 
سیاســی را رصد کند و ناظــر و مداخله گری قدرتمنــد در فضای اجتماع 
و دانشــگاه باشد؛ فضایی که گرچه همیشــه پایش می شد ولی قرار نبود 

آن چنان که دستگاه حاکمه می خواهد، اداره شود.

دولت دانشگاه مستقل را برنمی تابد
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دهه ۳۰ را اگر از منظر دانشگاه نگاه کنیم، ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و شهادت سه آذر اهورایی دانشکده فنی، بارزترین و پررنگ ترین روز این ده سال به حساب 
می آید، اما دهه سی با ملی شدن صنعت نفت شروع می شود، با کودتا و سقوط دولت مصدق ادامه پیدا می کند و سرکوب و ارعاب در آن حرف اصلی 
را می زند و با تأسیس ساواک در سال ۱۳۳۵، پازل اقتدار امنیتی شاه تکمیل می شود تا خاطره ایده های مصدقی ها هم به فراموشی سپرده شود. در 
هر حال سه شهید ۱۶ آذر ۱۳۳۲ می شوند نمادی برای گذر از عصر دموکراسی نیم بند مصدقی به دوران حاکمیت اقتدارگرا و امنیتی پهلوی دوم. 
از سوی دیگر از اواسط دهه که می گذریم، افزایش درآمدهای نفتی دولت و نیاز به نیروهای متخصص و تحصیل کرده برای کار در بروکراسی دولتی و 
چرخاندن چرخ توسعه کشور و عالقه خانواده ها برای تحصیل فرزندان شان در دانشگاه به امید کسب مناصب عالیه در دستگاه حاکمه، دانشگاه های دیگری 
را هم به صحنه آموزش عالی ایران اضافه می کند؛ از پلی تکنیک که به نظر می رســد برای تضعیف وجه سیاســی دانشــکده فنی دانشــگاه تهران شکل گرفت تا 

دانشگاه شیراز و جندی شاپور اهواز. مروری کوتاه بر سرگذشت دانشگاه در دهه ۳۰ ایران را در ادامه می خوانیم.

شانزده آذر، سه نفر و خیلی های دیگر

گسترش دانشگاه ها در سطح کشور

صبــح شــانزدهم آذر ۱۳۳۲ هنگام ورود به دانشــگاه، 
دانشجوها متوجه تجهیزات فوق العاده سربازان و اوضاع 
غیرعــادی اطراف دانشــگاه شــدند و وقــوع حادثه ای 
را پیش بینــی می کردند. از این رو دانشــجوها با کمال 
خون سردی و احتیاط به کالس ها رفتند. حدود ساعت 
 ۱۰ صبــح موقعی که دانشــجوها در کالس های درس 
بودند، چندین نفر از ســربازان دســته جانباز به همراه 
عده زیادی سرباز معمولی رهسپار دانشکده فنی شدند. 
در ایــن بین رئیس و معاون دانشــکده فنــی که قادر به 
جلوگیری از ورود ســربازان نشده بودند، به ناچار اعالم 
اعتصاب کردند و گفتند تا هنگامی که دست نظامیان از 
دانشگاه کوتاه نشــود، دانشکده فنی به اعتصاب خود 

ادامه خواهد داد و چون احتمال وقوع حوادث وخیم تری 
می رفت، برای حفظ جان دانشجوها، دانشکده را تعطیل 
کردند و به آنها دستور دادند به خانه های خود بروند و تا 
اطــالع ثانوی در خانه بمانند. دانشــجوها نیز به پیروی 
از تصمیم اولیای دانشــکده، محوطه دانشکده را ترک 
می کردند ولی هنوز نیمی از دانشــجوها در حال خروج 
بودند که ناگاه سربازان دسته جانباز به همراه عده زیادی 

سرباز عادی به دانشکده فنی حمله کردند.
دانشجویی فریاد می زند که »دست نظامیان از دانشگاه 
کوتاه« و هنوز صدای او خاموش نشده بود که رگبار گلوله 
باریدن گرفت. مصطفی بزرگ نیا به ضرب سه گلوله از پای 
در آمد. مهدی شریعت رضوی که ابتدا هدف سرنیزه قرار 

گرفته و به سختی مجروح شده بود، دوباره هدف گلوله قرار 
گرفت. ناصر قندچی حتی یک قدم هم به عقب برنداشته 
و در جای اولیه خود ایستاده بود که یکی از سربازان با رگبار 

مسلسل سینه او را شکافت و او را هم به شهادت رساند.
این ســه شــهید نشــان انتقال تنش آمیز قدرت از عصر 
دموکراسی نیم بند مصدقی به حاکمیت امنیتی پهلوی 
در دهه سی شدند. در این دهه، سالگرد شهادت این سه 
تا جایی که امکان داشت گرامی داشته می شد و حتی در 
همان سال اول، گرچه آن سربازان و درجه داران پاداش و 
تشویق گرفتند اما آن گونه که پوران، خواهر مهدی )آذر( 
شریعت رضوی تعریف می کند، شاه حتی برای همدردی 
با خانواده ها، پیشنهاد سفر کربال به آنان می دهد. محمد 

توســلی هم بیان می کند که در آن سال های اول، یکی از 
دانشــجوها در سالگرد ۱۶ آذر و در صحن دانشگاه اعالم 
سکوت می کرد و بعد نیز بازداشت می شود، اما این به عنوان 
فرهنــگ در گرامی داشــت این شــهدا برقــرار می ماند. 
اولین مراسم رســمی تر و علنی تر برای گرامی داشت یاد 
شهدای جنبش مقاومت ملی در سال ۴۰ برگزار می شود 
کــه در دانشــگاه تهــران، تظاهراتی صــورت می گیرد و 
پروانه اســکندری و عباس شیبانی و ایرج حسیبی در آن 
ســخنرانی می کنند. شاه حسینی از اعضای جبهه  ملی 
البته در مصاحبه ای با چشــم انداز ایران بیان می کند که 
در مراسم سال ۳۹ نیز پروانه اسکندری سخنرانی داشته 

و روز دانشجو را در آن روز اعالم می کند.

با افزایش درآمدهای نفتی کشــور، انتظارهای زیادی 
بــرای برخورداری از منابع شــکل گرفت. کشــور نیاز 
داشــت برای توســعه خود نیروی انســانی متخصص 
داشته باشد و دانشــگاه تهران به تنهایی نمی توانست 
ایــن وظیفه را به انجام رســاند. عالوه بــر این، در این 
دهه بوروکراســی دولتی ایران در حال گســترش بود و 
نیاز به افراد تحصیل کرده احســاس می شد. از سویی 
دیگر بخشــی از جامعــه نیز برای کســب این مناصب 
عالقه داشــت فرزندانش را به دانشگاه بفرستد. نتیجه 
آنکه تحصیل در دانشگاه به عنوان راه حلی همه پسند 
مــورد توجه بود و چــه هیأت حاکمه و چــه مردم از آن 
راضــی بودنــد. بــا توجه به اهمیت پزشــکی، هســته 
اولیه دانشگاه هایی که در اســتان های مختلف کشور 
راه اندازی می شــد، دانشــکده پزشــکی بــود )تا دهه 
شصت، دانشــکده های علوم پزشــکی زیر نظر وزارت 
علوم بودند(. تبریز و اصفهان و شیراز و مشهد، در دهه 
بیست صاحب دانشکده شده بودند اما این دهه فرصت 
آن فراهم شد که اینها نیز با افزودن دانشکده های دیگر 
به دانشگاه های جامع کشــور تبدیل شوند. همچنین 
اهــواز در این دهه صاحب دانشــگاه شــد تــا آرام آرام 
دانشــگاه در همه مناطق ایران ســر بر آورد. دانشگاه 
جندی شاپور اهواز در سال ۳۴ راه اندازی شد، دانشگاه 
شیراز با همکاری آمریکایی ها به عنوان دانشگاه پهلوی 

مطــرح شــد و هیأت امنایی با حضور وزیــر دربار، وزیر 
فرهنگ، رئیس دانشگاه، استاندار، مدیرعامل سازمان 
برنامــه، مدیر شــرکت ملی نفــت و چهره های حقیقی 
برای آن شــکل گرفت تــا در دهه های بعــد با مدیریت 
اسدالله علم و هوشنگ نهاوندی از مهم ترین چهره های 
حکومــت، اهمیت این دانشــگاه به عنــوان نمادی از 
آموزش عالــی دوران پهلوی دوم نشــان داده شــود؛ 
دانشگاهی که برای شیراز، با نقش مهمش در محوریت 
ایده های فرهنگی دوران پهلوی دوم همچون جشــن 
هنر و جشن های دوهزاروپانصدساله و... می توانست 

یک اهمیت ویژه داشته باشد.
با توجه به نیازهای شــرکت ملی نفت، آموزشگاه عالی 
حســابداری در ســال ۱۳۳۶ تأسیس شــد که بعدا به 

شــعبه تهران دانشــگاه صنعت نفت تبدیل گشت. در 
ســال ۱۳۳۷، همچنین موسسه مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی با ریاســت غالمحســین صدیقی و مدیریت 
احسان نراقی گشــایش یافت؛ موسسه ای که میزبان 
پژوهشــگرانی بود که هرکدام اهمیت خاصی داشتند. 
جالل آل احمد، احمد اشرف، غالمحسین ساعدی و 
فعاالن دانشجویی ســابقی همچون بنی صدر، حسن 
حبیبــی و... مدتــی بــا آن همــکاری می کردند. این 
موسســه بعدا پایه ای برای دانشــکده علوم اجتماعی 
شــد اما شــاید مهم ترین دانشــگاهی که در این دهه 
در ایــران ســربرآورد، دانشــگاه پلی تکنیــک بود. این 
دانشگاه در ســال ۱۳۳۵ راه اندازی می شود و از سال 
۱۳۳۷ دانشــجو می پذیرد؛ دانشــگاهی کــه قرار بود 

نقشی متفاوت از دانشکده  فنی داشته باشد و آن گونه 
که عبدی در کتــاب جنبش دانشــجویی پلی تکنیک 
نوشته است، می خواستند دانشجویان آن به اصطالح 
دست به آچار باشند اما در فضای سیاست زده آن دهه، 
در نظر دانشــجوهای دانشــگاه فنی و بقیه، تأســیس 
دانشــگاهی فنی برای تضعیف دانشــکده فنی و وجه 
سیاســی آن لحاظ می شــد؛ موضوعی که به ســرعت 
مشــخص شــد وجهی ندارد و حرارت آن کمتر از فنی 

نبود.
عــالوه بر افزایــش دانشــجو در داخل کشــور، تعداد 
دانشــجوهای ایرانی در خارج از کشــور نیــز افزایش 
پیــدا کرد. افزایش درآمد کشــور، نیاز بــه متخصص و 
البته تاحدودی نگرانی از فعالیت سیاسی دانشجوها، 
نظام سیاســی را به اینجا رســاند کــه بخش های نخبه  
دانشجویی را به خارج بفرستد. این چنین بود که موج 
دیگری از اعزام دانشــجوهای ایرانی به خارج از کشور 
آغاز شــد؛ موجی کــه در دهه بعد به امواج خروشــان 
جنبش های اجتماعی کشورهای اروپایی و آمریکا پیوند 
خورد و البته با بازگشت آن دانشجوها، فضای تخصصی 
کشور نیز ارتقا پیدا کرد. این تغییر و تحول ها در انتهای 
دهه ۳۰، تحت تأثیر سرکوب شدید نیروهای سیاسی در 
ابتدای این دهه نیازمند پروژه ای سیاسی بود و برآمدن 

کندی در آمریکا به آن کمک کرد.

 محمد 
مالنوری
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سده خوانی



بودجه: پاشنه آشیل اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰

راه این بودجه به ترکستان است
بودجه دولت، برنامه دخل وخرج ساالنه دولت است که پشت انبوه عدد و رقم های آن سیاست های مالی دولت نهفته است؛ سیاست هایی که تأثیر 
قابل توجهی بر کیفیت زندگی عموم مردم در ســال های بعد دارد. در ســند بودجه، دولت مشــخص می کند که اولویت های هزینه کردش در کدام 
بخش ها و برنامه هاست و بنا بر این اولویت ها، انتظار ایجاد تحرک در کدام بخش های اقتصادی وجود دارد؟ از سوی دیگر، ترکیب هزینه های بودجه 
مشخص می کند که در یک سال مالی زیرساخت های ضروری توسعه در شهرها و روستاها )مانند کیفیت راه ها و میزان دسترسی به آب و فاضالب و...( در چه وضعیتی 

قرار خواهد گرفت؟ و در نهایت بودجه عالمتی از وضعیت تورم و رشد اقتصادی سال بعد می دهد.

مالیات تورمی از جیب فقرا
شــاید یکی از مهم ترین مســیرهای اثرگــذاری بودجه 
بــر وضعیت زندگی و معیشــت عموم مــردم، اثر تورمی 
بودجه دولت باشد. اما چگونه بودجه دولت موجب تورم 
می شــود؟ دولت ها عموما از ســه طریق به تأمین مالی 

مخارج ضروری خود می پردازند:
مالیات ها  •

فروش دارایی های دولت  •
قرض گرفتن  •

عموما دولت ها در صورت عدم کفاف دو روش اول و عدم 
توازن منابع و مصارف خود مجبور به استقراض از مردم 
)در قالــب فروش اوراق مالی(، اســتقراض از نهادهای 
مالــی ماننــد بانک هــا و در نهایت اســتقراض از بانک 
مرکزی می شوند. از این میان، استقراض از بانک مرکزی 
)و اســتقراض از بانک هــا و انتقال آن بــه بانک مرکزی( 
خطرناک ترین روش تأمین مالی دولت است که منجر به 
تورم در اقتصاد می شود. معموال در زمان بروز تورم اقشار 
فقیر بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند. بنابراین می توان 
ادعا کــرد دولت هایی که به دلیل ضعــف در توانمندی 
اجرایی، امکان مالیات ســتانی از اقشار مرفه را ندارند، 

در نهایت از فقرا مالیات تورمی می گیرند.

دخلت کم و خرجت زیاد!
حال با توجه بــه این مقدمه، چالش های بودجه ســال 
۱۴۰۰ چیست و چرا بودجه سال ۱۴۰۰ با این چالش ها 

روبه رو شده است؟
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ در شرایطی تدوین شده که از 
یک ســو منابع ارزی حاصل از صــادارت نفت و میعانات 
گازی بــه کمترین میزان تاریخی خود رســیده و کمبود 
منابع ارزی نیز موجــب افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت 
کاالهــای وارداتــی و به تبع آن افزایش ســطح قیمت ها 
شده؛ به نحوی که از ســال ۱۳۹۸ به بعد کشور مستمرا 
درگیر تورم های باال بوده اســت. از ســوی دیگر شــیوع 
بیماری کرونا هزینه های دولت برای مقابله با این بیماری 

را به شدت افزایش داده است. همچنین قرار گرفتن دولت 
در ســال آخر و بروز چرخه های سیاسی موجب افزایش 
تمایل دولت به باالبردن هزینه ها در قالب افزایش حقوق 
و مزایــای کارکنان، افزایش اســتخدام های دولتی و در 
نهایت تکمیل پروژه های عمرانی قابل بهره برداری شده 
اســت. در نتیجه بودجه دولت از طرف منابع محدود و از 
طرف مصارف به شدت بزرگ شده و تشدید ناترازی میان 
منابع و مصارف، بودجه را به شدت شکننده و آسیب پذیر 
کرده اســت؛ بهطوری که طبق برآوردهای انجام شده از 
ســوی مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی، در 
الیحه بودجه تقریبا ۳۰۰هزار میلیارد تومان )از مجموع 
۸۴۰همت بودجه پیش بینی شده، نزدیک به ۳۵درصد( از 
منابع محقق نشده و در نتیجه منجر به بروز کسری بودجه 
خواهد شد که بسته به نحوه تأمین مالی آن ممکن است 

اثرات نامناسبی بر وضعیت معیشت مردم داشته باشد.

بودجه با بوی نفت
در توضیــح چرایی بــروز این چالش ها الزم اســت ابتدا 
ریشه مشکل را مشــخص کنیم که آن وابستگی بیش از 

۴۰درصــدی بودجه دولت در بلندمدت به نفت اســت. 
اگرچه سیاســت ها و آرزوهای دیرینه سیاســت گذاران 
اقتصادی ایران کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بوده، 
اما به دلیل پیچیدگی و سختی گذر از این مسیر و ضرورت 
انجام اصالحات گسترده مالی تاکنون مسیر اصالحات 
به ســمت بودجه بــدون نفت با جدیت پیموده نشــده؛ 
به طوری که در ســال های تشــدید تحریم ها نمودهایی 
از عزم سیاســت گذار برای ورود به این مسیر دیده شده 
و با کاهش فشــارهای بیرونی عزم سیاست گذاران هم 

کاهش یافته است.
از آنجا کــه اصالحات مالی نیازمنــد کاهش هزینه ها و 
بازتوزیع رانت های دولتی به نفع اقشار کم درآمد است، 
فشــارهای مختلف ذی نفعان معموال موجب توقف این 
اصالحات می شود. بنابراین یکی از الزامات اصلی این 
کار که تاکنون به وجود نیامده، وجود تعهد سیاســی در 
سطح کل حاکمیت )دولت، مجلس و رهبری( برای انجام 
این اصالحات اســت. همچنین الــزام مهم دیگر وجود 
اجماع و توافق بر راه حل های مسائل و چگونگی اجرای 
مسیرهای اصالحی است که به نظر می رسد این اجماع 

نیز تاکنون شکل نگرفته است. الزام سوم که شاید یکی از 
مهم ترین ریشه های توفیق نداشتن در پیشبرد برنامه های 
اصالحی اســت، افزایش توانمندی اجرایی حاکمیت 
و دســتگاه ها در اجرای برنامه اصالحات مالی اســت؛ 
به طوری که بسیار مشاهده می کنیم اجرای برنامه های 
کارآمــد یا حتی کارهــای روزمره نیز بــا نارضایتی مردم 
روبه رو اســت. بنابراین این ضعف در توانمندی اجرایی 
نگرانی در مورد اجرای برنامه های بزرگ را بیشتر می کند.

مجبوریم عاقالنه بسازیم
علی رغم تمام این مشکالت، در شرایطی قرار گرفته ایم که 
حرکت در مسیر گذشته می تواند اقتصاد کشور را در پرتگاه 
بــروز تورم های باال، افزایش شــکاف طبقاتی و تضعیف 
رشــد اقتصادی قرار دهد. بنابراین الزم است مهم ترین 
اولویت های اصالحی به شرح زیر در بودجه سال ۱۴۰۰ 

مورد مطالبه نخبگان قرار گرفته و اجرایی شود:
۱. افزایش ظرفیت مالیات ســتانی دولت با گســترش 

پایه های مالیاتی؛
۲. بازنگــری در سیاســت تأمیــن کاالی اساســی با ارز 
ترجیحــی با هدف کاهش هدررفت منابــع یارانه ای در 
طول زنجیره واردات تا رســیدن به دست مصرف کننده 
نهایــی و بازتوزیــع منابــع ریالی حاصــل از آن صرفا به 

اقشار کم درآمد؛
۳. تخصیــص هدفمنــد یارانه هــای دولتــی از قبیــل 
یارانه های قیمتی ســوخت با هدف حمایت هدفمند از 
اقشــار کم درآمد به منظور کاهش آســیب پذیری آنها از 
شرایط رکودی و تورمی موجود و تأمین مالی پایدار دولت؛
۴. افزایــش مشــارکت نهادهای عمومــی غیردولتی از 
طریــق واگذاری ســهام قابــل  معامله در بــورس: این 
نهادهــا می تواننــد منابع حاصــل از این واگــذاری را 
صرف ســرمایه گذاری در پروژه هــای عمرانی یا خرید 
سهام بنگاه های متوســط و کوچک آسیب پذیر کرده و 
از تعطیل شــدن این بنگاه ها جلوگیری کنند و به تحقق 

جهش تولید نیز کمک نمایند.

 نیلوفر 
دمنه گزارش

سبک بران
هســته اولیه شــرکت آویتا )آوا یکتا سامانه 
نویــن( ســال ۹۵ شــکل می گیــرد. تیمی 
۴نفره از شریفی های مکانیک و مواد که در 
زمینه طراحی مکانیکی و صنعتی، ساخت 
و تولید خودرو و موتورسیکلت برقی و الیاف 
و کامپوزیت های کربن ســابقه و توانمندی 
دارنــد، با یــک پیشــنهاد جــذاب مواجه 
می شــوند؛ جانبــازی که در زمینــه تأمین 
تجهیزات توان بخشی مشغول به کار است، 
در یک سفر اروپا ویلچر فوق سبکی می بیند 
که کمتر از نصف ویلچرهای عادی وزن دارد. 
یکــی از آنها را می خرد و بــه ایران می آورد و 
دنبال تیمی می گردد که از طریق مهندسی 
معکوس، کار ســاخت آن را شروع کنند و از 
طریق پسرش که دانشجوی شریف است، 

به تیم آویتا می رسد.
طبق تفاهم اولیه قرار می شــود مهندسی 
معکوس و ســاخت و تولید با تیم آویتا باشد 
و ســرمایه و بازاریابی و فــروش با جانبازی 
کــه ویلچــر را از اروپــا آورده، و شــراکت به 

همین شــکل آغاز می شود. چند نفر به تیم 
اضافه می شوند و چند نمونه اولیه از طریق 
مهندسی معکوس می سازند اما با توجه به 
سابقه شــان در طراحی صنعتی، خودشان 
وارد کار طراحــی می شــوند تــا ویلچــری 
بســازند که هم برای معلولیــن و جانبازان و 
هم برای خانواده هایشــان آســایش نسبی 
به ارمغان بیاورد و حمل ونقل و رفت وآمد را 
تسهیل کند. کمی که جلو می روند، شریک 
تیم برآوردش نســبت به ادامه مسیر منفی 
می شود و پروژه را شکست خورده می پندارد 
و همــکاری اش با تیم آویتا را پایان می دهد 
امــا تیم آویتا که بازخوردهای خوبی از بازار 
نســبت به محصولش گرفته، با چند ویلچر 
نمونــه ساخته شــده و تحویل داده شــده و 
یک ویلچــر نمونه که در اختیارش اســت، 
تصمیم می گیــرد کار را ادامه دهد و فرایند 
یک ساله مذاکره برای جذب سرمایه گذار را 
شروع می کند. سرمایه گذار توقع دارد تیم 
ثابت کند این محصول مشــتری خودش را 

خواهد داشــت و مشتری ها هم توقع دارند 
بــرای محصول ساخته شــده و نه محصول 
روی کاغذ قــرارداد ببندند، امــا در نهایت 
یکی از مشتری ها حاضر می شود تعدادی 
از ویلچرها را پیش خرید کند و سرمایه گذار 

هم سرمایه الزم را به تیم تزریق می کند.
شــروع جدی کســب وکار و آغاز ســاخت و 
تولید به زمســتان ۹۸ برمی گــردد؛ تقریبا 
همان زمانی که کرونا در ایران شــیوع پیدا 
کرد و مشکالت زیادی را جلوی پای آویتای 
نوپا گذاشت؛ مخصوصا کاهش قابل توجه 
رفت وآمدها و به طور ویژه رفت وآمد معلولین 
و جانبــازان کــه روی بازاریابی و فروش این 

محصول تأثیر جدی می گذارد.
آویتــا در حال حاضــر یک تیــم ۲۰نفره را 
شامل می شــود و هم در زمینه ویلچر و هم 
الیاف کربن گواهی دانش بنیان دارد. ویلچر 
تولیدی آویتا سبک ترین ویلچر ساخت ایران 
اســت و در طراحــی و عملکــرد هم حرف 
برای گفتــن زیاد دارد و بــرای صادرات آن 

هم برنامه جدی تدارک دیده شــده است. 
آویتا مأموریت خــودش را تولید محصوالت 
نوآورانــه در زمینه پزشــکی و توان بخشــی 
تعریــف کرده و در حال حاضر در ســازمان 
پژوهش هــای علمــی و صنعتی ایــران در 

اسالمشهر استقرار دارد. ویلچر تولیدی این 
شرکت با نام کربوران، وزنی حدود ۸ کیلوگرم 
دارد که بدون چرخ ها به ۶ کیلوگرم کاهش 

پیدا می کند.
avita-med.com
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اقتصاد و کسب وکار



 شیما 
رمدانی

تعهدنامه های اخالقی؛ راهی برای مبارزه با تقلب

بیشتر ما ذاتا متقلب نیستیم

تعهد اخالقی، کارسازتر از نظارت تصویری
یک راهکار، مراقبت از راه دور است، به طوری که تصویر 
دانشــجوها در طول امتحان به صــورت ویدئویی ضبط 
می شــود و هرگونــه وب گردی مشــکوک از آنها گزارش 
می گردد. این ممکن اســت کارساز باشد اما به نظر من 
رویکرد خامی ســت مبتنی بر نظــارت و مراقبت فعال و 
فضای بی اعتمادی آشــکاری را ایجــاد می کند. به طور 
طبیعی نگرانی هــای مرتبط با حریم شــخصی مطرح 
اســت؛ مانند شواهدی که نشان می دهند فناوری های 
مراقبــت و نظــارت از راه دور، به تعصبــات نژادی دامن 

می زند.
در عوض من پیشنهاد می کنم روشی که به طور گسترده 
در زمینه هــای دیگر آموزشــی اســتفاده می شــود، به 
دنیــای آزمون آنالین نیز تســری یابــد: تعهد اخالقی 
)تعهــد شــرافت(. تعهــدات اخالقــی نه تنهــا به طور 
شــگفت انگیزی در مهار تقلب موثرند، بلکه صداقت را 
هم ترویج می دهند. دانشــجوهایی که به این تعهدات 
عمــل می کنند از تقلب خــودداری می کنند، نه به این 
دلیل که نمی توانند تقلب کنند، بلکه انتخاب می کنند 

که این کار را نکنند.

تعهدات ظاهری اما مفید
به راحتی می توان نسبت به تعهدات اخالقی بدبین بود. 
به نظر می رسد این تعهدات در اکثر مواقع دستاویزهای 
بخش روابط عمومی مجموعه های آموزشــی هســتند 
که می خواهد چهره  جدیــدی از خود به جا بگذارند، یا 
دستورهایی اداری که در میان استادان خریداری ندارد، 
یا فقط یک تشریفات اداری که دانشجوها با آن به عنوان 
گزینه ای در فرم ثبت نام سال اول شان مواجه می شوند و 
سپس برای بقیه سال هرگز به آن فکر نمی کنند. تعهداتی 

از این قبیل در واقع ظاهری هستند.
اما بســیاری از مدارس و برنامه هــا، از ابتدایی تا مقطع 
تحصیــالت تکمیلی، تعهدات شــرافت خــود را جدی 
می گیرند و دلیل خوبی برای آن دارند. تحقیقات تجربی 
بارها نشان داده است مدارسی که متعهد به رعایت این 
تعهدات هستند، به طور قابل توجهی میزان تقلب را در 
مقایسه با مدارسی که چنین نیستند، کاهش داده اند.

دونالد مک کیب در دانشکده بازرگانی Rutgers و لیندا 
تروینیو در کالج تجارت Smeal در دانشــگاه پنسیلوانیا 
یافته اند که نرخ کمک رســاندن دانشجوها به یکدیگر با 
جواب هایشــان، در آزمون هــای کالج هایی بدون تعهد 
اخالقی، ۲۳درصد است، در صورتی که این میزان برای 
مجموعه های آموزشی با تعهدات اخالقی تنها ۱۱درصد. 
آنها همچنین اختالفات چشم گیری را در زمینه سرقت 
ادبــی )۲۰درصــد در مقابــل ۱۰درصد(، اســتفاده از 

یادداشت های غیر مجاز )۱۷درصد در مقابل ۱۱درصد( 
و همکاری غیر مجــاز )۴۹درصد در مقابل ۲۷درصد( و 

سایر اشکال تقلب گزارش کردند.
پایبندی جدی به تعهد شــرافت، بــرای تأثیرگذاری آن 
بســیار مهم است؛ همان طور که اســتادان McCabe و  
Treviño  اصرار دارند، یک تعهد اخالقی باید »به خوبی 
پیاده سازی شده و با قدرت در فرهنگ دانشجوها جای 

گیرد.»
اما در عمل چه اتفاقی می افتد؟ تعداد کمی از مدارس، 
سال تحصیلی را با یک مراسم تعهد واقعی آغاز می کنند؛ 
جایــی که هر دانش آموز باید به طور علنی متعهد شــود 
که بــه تعهدات اخالقی مدرســه عمل کنــد. برای این 
کار می تــوان الزام تأیید عمل به تعهدات را به هر تکلیف 

اضافه کرد.
زمانــی کــه من دانشــجوی کارشناســی در دانشــگاه 
پرینســتون بودم، تمام اوراقی که تحویل می دادیم باید 
تعهد اخالقی در آن نوشته و سپس امضا می شد. اکنون 
به عنوان اســتاد درWake Forest ، کالس خود را وادار 
می کنم که قبل از هر امتحان، کل تعهدنامه شرافت را با 

صدای بلند بخوانند و بعد امضا کنند.

تعهد یک یادآوری اخالقی ست
امضای تعهدنامه اخالقی، در کنار چیزهای دیگر، یک 
یادآوری اخالقی ست. همان طور که ما از زندگی عادی 
و یافته های تجربی اخیر می دانیم، بیشتر ما حاضریم تا 
حدی تقلب کنیم؛ اگر فکر کنیم این کار به ما پاداشــی 
می رساند و می توانیم از آن قسر دربرویم. در عین حال، 
ما همچنیــن می خواهیم خود را فــردی صادق بدانیم 
و صادقانه اعتقاد داریم که تقلب اشــتباه اســت. اما در 
صورت ایجاد فرصت های وسوسه انگیز، اهداف متعالی 
مــا می تواند در ذهن ما به یک طرف رانده شــود، حتی 
اگر با تقلب باشــد. بنابراین آنچــه این یادآوری اخالقی 
انجام می دهد، کمک به قرار دادن ارزش های ما در جلو 

و مرکز ذهن ماست.
این موضوع با یافته های اخیر آزمایشــگاهی نیز اثبات 
شــده است. در تحقیقی که بســیار به آن استناد شده، 
Nina Mazar و همکارانــش در دانشــکده تجــارت 
Questrom در دانشــگاه بوســتون از یــک گــروه از 
دانشجوها، امتحانی ۲۰مسأله ای گرفتند که در ازای هر 
پاسخ درست ۵۰ سنت به آنها پرداخت می شود. آزمون 
سختی بود و دانشجوها به طور متوسط فقط ۳.۴ پاسخ 

درست داشتند. گروه دوم دانشــجوها در همان آزمون 
شرکت کردند، اما خودشان جواب های خود را تصحیح 
کردند و نمرات خود را گزارش دادند، بدون آنکه سوالی 
پرسیده شود. میانگین در این گروه ۶.۱ پاسخ صحیح بود 
که نشان دهنده وجود تقلب است. سومین و جالب ترین 
گروه، در ابتدا با امضای یک تعهدنامه اخالقی در آزمون 
شــرکت کردند، ســپس نمره دهی کار خــود را بر عهده 
گرفتند. نتیجه؟ ۳.۱ پاسخ درست شرافتمندانه! با این 
کار، تقلــب در ســطح گروهی حذف شــد. امضای این 

تعهدنامه کار الزم را انجام داد.
مطالعات مربوط به تعهدنامه اخالقی و تقلب معموال در 
محیط های رودررو انجام شــده است. اما همان طور که 
داریــم به روال معمول آمــوزش آنالین عادت می کنیم، 
باید تالش کنیم تأثیر کدهــای اخالقی را نیز به صورت 

مجازی گسترش دهیم.
تعهدنامه هــای اخالقــی تقلــب را از بیــن نمی برنــد. 
دانشــجوهای ناصادق از تقلب منصرف نخواهند شد. 
اما خوشبختانه، این تحقیق آنچه را تجربه نشان می دهد 
تأیید می کند: اکثر دانشجوها از درون متقلب نیستند.
)منبع: نیویورک تایمز(

گزارش

همه راه های رسیدن به کرونا
مقالــه  ای کــه چنــد مــاه پیــش در مجله 
نیچــر چاپ شــده، بــا بررســی داده های 
جمع آوری شــده از بیــش از ۷۰ منطقه در 
دنیا، تأثیــر اقدامــات غیردارویی مختلف 
بــر نرخ انتقــال ویــروس کرونــا را ارزیابی 
کرده اســت. در این بررسی ابتدا با تقسیم 
اقدامــات مختلف به ۶ دســته بندی کلی، 
مشاهده شــده که اقدامات فاصله گذاری 
اجتماعــی و محدودیت  هــای مســافرتی 

خ  نــر کاهــش  در  را  تأثیــر  بیشــترین 
انتقــال ویــروس داشــته اند، درحالی که 
اقدامــات محیطــی )مثــل ضدعفونــی 
 کردن ســطوح( کمترین تأثیــر را به همراه 

داشته اند.
در ادامــه با تقســیم این اقدامــات به ۶۳ 
زیردســته، تأثیر آنها به صــورت دقیق تر و 
به ۴ روش آماری متفاوت بررســی شــده 
است. از بین اقدامات مختلف ۶ مورد لغو 

کردن دورهمی های کوچک )۸۷درصد(، 
آموزشــی )۷۳درصــد(،  مراکــز  بســتن 
محدود کردن مرز ها )۵۶درصد(، افزایش 
دسترســی به وســایل محافظت شخصی 
برای  )۵۱درصد(، محدودیــت رفت وآمد 
هر فرد ) ۴۲درصد( و قرنطینه سراســری 
)۲۵درصــد( در هــر ۴ روش آمــاری در 
کاهــش ضریــب انتقــال ویــروس موثــر 
شــناخته  شــده اند. ۱۴ مــورد دیگــر هم 

در ۳ روش آمــاری موثر شــناخته شــده؛ 
مواردی مثل: ممنوعیــت تجمعات بزرگ 
)۵۳درصــد(، آموزش صحیح بــه مردم و 

ارتباط با آنها )۴۸درصد(.
از طرف دیگر از میان اقداماتی که کمترین 
تأثیر را داشــته ، اقداماتی مثــل دریافت یا 
ارســال کمک هــای بین المللــی، افزایش 
ظرفیــت یا دقت تســت گرفتــن، رهیابی و 
رهگیری و تمیزکردن محیط دیده می شود.

کوتاه از آن ور

من به دانشجوهای دانشگاه، فلسفه درس می دهم و وقتی کالس ها در این ترم آنالین برگزار شد، به هیچ وجه نمی خواستم از آنها امتحان بگیرم. چرا 
نمی خواستم؟ به یک دلیل ساده. تقلب؛ که البته مسأله ای مختص به دانشجوهای من نیست. به اندازه  کافی مطالعات روان شناسی داشته ام تا بدانم 
برای دانشجوها بسیار سخت خواهد بود در چنین شرایطی از کمک گرفتن از یادداشت ها، دوستان شان و اینترنت سر باز زنند. خوشبختانه مقاالت 
ابزار جایگزین مناســبی برای ارزیابی در درس فلســفه هستند. اما در ســایر زمینه ها و دیگر علوم، به خوبی به کار نمی آیند. پس برای جلوگیری از تقلب در زمان فراگیری 

آموزش آنالین و تحصیل در خانه چه می توان کرد؟

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  872
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ناامیدی یعنی پایان

پایان تلخ و تلخی بی پایان
- اگر حتــی یک نفر 
به من لبخنــد بزند، 

نخواهم پرید.
-  دیگر نمی توانم بجنگم.

-  خوشحال شدید؟
ایــن جمــالت، چنــد نمونــه از آخریــن 
حرف هــای آنهــا بود، وقتی مصمم شــده 

بودند بروند.
سه شنبه ۳۰ دی ۹۹، یک روز عادی و آفتابی 
بــود. تا وقتی کــه یک نفــر تصمیم گرفت 
ایــن روز را به تاریخ مرگش تبدیل کند. یک 
دانشجو مثل بقیه، که کنکور داده بود و آمده 
بود دنبال رویاهایش، امــا کارش به جایی 
کشــید که سه شنبه متنی نوشــت و درباره 
کسانی که باعث تصمیمش بودند گفت، و 

به زندگی خود پایان داد.
این اتفــاق تلخ و متن های نوشته شــده از 
سوی دانشجوی مورد نظر، شباهت عجیبی 
داشــت به ســریالی با همین مضمون. در 
ســال ۲۰۱۷، ســریالی پخش شــد به نام 
»۱۳ دلیل که چرا...«؛ ســریالی که تالش 
داشــت بحران های نوجوانی و جوانی را از 
زاویه ای متفاوت بررســی کند و بسیار مورد 
تشویق و انتقاد هم زمان قرار گرفت. از زمان 
پخش ســریال، نرخ خودکشی در آمریکا تا 
حدود ۳۰درصد باالتر رفت و بســیاری این 
ســریال را دلیل آن دانستند. به عقیده آنها 
این سریال آن قدر صریح و بی پرده در مورد 
خودکشی صحبت می کند که آن را تبدیل 
کــرده به یک گزینه قابل تأمل برای افرادی 
که از ناراحتی های مختلــف رنج می برند. 
طبق گفته یکی از منتقدان، قشر نوجوان و 
جوان شدیدتر از همه تحت تأثیر رسانه قرار 
می گیرد و ممکن است تصمیماتش را کامال 

در لحظه و با فوران احساساتش بگیرد.
چه تحت تأثیر این سریال باشد و چه نباشد، 

این تنها یک نمونه است از آمار نگران کننده 
خودکشــی؛ که هم در ایــران و هم در دنیا، 
رو به افزایش است. مدیر برنامه پیشگیری 
از خودکشــی دفتــر ســالمت روان وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، در 
اظهارنظری در شــهریور ۱۳۹۸ از افزایش 
خودکشی در ایران گفت: »۱۰۰ هزار مورد 
اقدام به خودکشــی در ســال ۱۳۹۷ ثبت 
شده است.« این در حالی است که این آمار 
رسمی و دولتی شاید بخش کمی از واقعیت 
را نشان دهد. براساس جدیدترین تحقیقات 
پژوهشــگران رشــته علوم اجتماعی، آمار 
خودکشــی در ایران طی مدت چهارســاله 
۱۳۹۸-۱۳۹۴ به میزان ۶۰درصد افزایش 
داشته و هر سال ۱۵درصد به آمار خودکشی 

در کشور افزوده شده است.
نکته قابــل توجه اینکه آمار خودکشــی ها 
در مدت ســه ماهه نخســت ســال ۱۳۹۹، 
نســبت به مدت مشــابه در ســال گذشته 
افزایــش معنــی داری پیدا کــرده و حتی 
ماهیت و کیفیت آن متفاوت شــده است. 
از دیگر نــکات حائز اهمیــت در خصوص 
روند خودکشــی ها در کشور و رفتار افرادی 
که اقدام به این عمل کرده اند، خودکشــی 
فرد آسیب دیده در محیط بیرون از خانه، در 
محل کار و همچنین در انظار عمومی بوده 
است؛ مانند خودکشی چند تن از کارگران. 
عالوه بر این، خودکشی ها در گذشته بیشتر 
شــامل نوجوانان، جوانان و بزرگ ساالن در 
سنین ۴۵-۱۵ ســال بود، اما امروزه دامنه 
آن به کودکان نیز منتقل شده و اخیرا جامعه 
شاهد خودکشی دسته جمعی خانوادگی در 

کشور هم بوده است.
درباره همــه دالیلــش نمی خواهیم حرف 
بزنیم، که برخی از آنها بر همگان عیان است؛ 
مشــکالت اقتصادی، بیماری های روانی، 

آسیب های اجتماعی، مســائل سیاسی و 
فشــارهای اجتماعی و فرهنگــی از جمله 

دالیل اصلی خودکشی در کشور هستند.
در دنیا نیز، اوضاع زیاد خوب نیست. طبق 
تخمین سازمان بهداشت جهانی، هر سال 
تقریبا یک میلیون نفر در سراســر دنیا جان 
خود را می گیرند. خودکشــی تقریبا نیمی 
از مرگ ومیرهــای خشــونت آمیز در جهان 
را تشــکیل می دهد و در ۴۵ سال گذشته، 
میزان خودکشی در سراسر جهان ۶۰درصد 
افزایش یافته اســت. حتی بــا وجود تعداد 
بــاالی مرگ ومیر بــر اثر کرونا، بــاز هم آمار 
خودکشــی باالتر است. این موضوع نشان 
می دهد که در عیــن توجه به بیماری های 
جســمی مختلف، نبایــد از افســردگی و 

خودکشی غافل شد.
در مقیاس دانشگاهی نیز، اوضاع به همین 
اندازه دردناک اســت، و حتی بیشتر. قشر 
جوان و دانشــجو نمــاد امید اســت )یا در 
واقع باید باشد( و اینکه خودکشی در میان 
جوانان تا این حد زیاد است، خود به خوبی 
عمق فاجعه را نشــان می دهد. دانشــگاه 
شریف در این میان جزء دانشگاه هایی ست 
که متأســفانه آمارش کم نبوده، اما ظاهرا 

این موضــوع برای کســی خیلی اهمیتی 
ندارد و همه چیز خوب است. خودکشی ها 
هم هرچه هست، طبق معمول آنچه که به 
شنیدنش عادت کرده ایم، تقصیر خودمان 

است و باید خودمان درستش کنیم.
تردیدی نیست که تالش های قابل توجهی 
در این میان انجام شــده و مرکز مشاوره هم 
فعالیت هایی دارد اما آمار به خوبی نشــان 
می دهد که این کافی نیست و صرِف گرفتن 
یک تســت ســالمت روانی از دانشــجوی 
ورودی جدیــد، دردی را دوا نمی کنــد. 
وضعیت به خوبی نشــان می دهد که مرکز 
مشــاوره نمی تواند فقط به دل ســوز بودن 
تعداد محدودی از مشاورانش قناعت کند.

تردیدی وجود ندارد کــه اصلی ترین دلیل 
خودکشی، ناامیدی ست. ناامیدی از بهتر 
شــدن شــرایط، از بهتر شــدن زندگی و از 
همه مهم تــر، ناامیدی از آدم هــا. تا زمانی 
کــه ناامیــدی بــر زندگی ها حاکم اســت، 
نمی توان به کم شدن این آمارها خوش بین 
بود. افســردگی در ایران و در دنیا روزبه روز 
در حال افزایش اســت، و شاید اگر به موقع 
به آن توجه نشــود، شــاهد یک ســونامی 

وحشتناک باشیم.

سحر 
بختیاری گزارش

از رنجی که می بریم
-»چرا افسرده ای؟ این همه چیزهای 

خوب تو دنیا هست!«
-»تــو چرا آســم داری؟ این همه هوا تو 

دنیا هست!«
ایــن مثــال به ظاهر ســاده، شــاید به 
بهترین شکل، درک نشــدن افسرده ها 
را نشــان می دهد. اینکــه در مواجهه با 
آنها نمی دانیم چه بگوییم، چه کار کنیم 
و از همه بدتر، حتــی نمی توانیم آنها را 

تشخیص دهیم.
افزایــش نگران کننــده خودکشــی در 
همه جای دنیا، مواجهه با آن را به یکی از 
دغدغه های اساسی این سال ها تبدیل 
کرده اســت . االن دیگــر اوضاع طوری 
شده که یا خودمان افسرده هستیم، یا 
یک نفر در اطراف مان هســت که با این 

مشکل، دست وپنجه نرم می کند.
اگــر »۱۳ دلیــل کــه چــرا...« را دیده 
باشــید، احتمــاال بــا حداقــل یکی از 
آن هم ذات پنــداری  شــخصیت های 
کرده اید؛ شــخصیت هایی که هر کدام 
مشــکالت خودشــان را دارند و در عین 
حــال نمی داننــد با دوستان شــان چه 
رفتــاری باید داشــته باشــند. جــدا از 
انتقاداتی که به ســریال وارد است، یک 
نکته مهم را به خوبی یادآوری می کند، 
اینکــه بهتر اســت بیشــتر حواس مان 
بــه خودمــان و رفتارمان باشــد، اینکه 
باید بیشــتر همدیگر را دوســت داشته 
باشیم، اینکه شــاید خیلی از ما زمانی 
در زندگی مــان، بــدون اینکــه بدانیم، 
کسی را مانند هانا رنجانده باشیم. شاید 
هیچ وقت نفهمیم چقدر روی زندگی بقیه 

اثر گذاشته ایم.
اگر واقعا این موضوع برایتان مهم است، 
در این روزهای بحرانی کمی در ســبک 
زندگی تان تجدیدنظر کنید. با دوستانی 
که خیلی وقت است خبری ازشان ندارید 
تماس بگیرید، بیشتر به احواالت دیگران 
دقت کنید تا نشانه ها را بینید، دل تان را 

دریا کنید و بیشتر لبخند بزنید. 
حقیقت تلخی ســت؛ خودکشــی مثل 
این است که خودت را به خاطر کارهای 
دیگــران تنبیه کنی. تو مــی روی، بقیه 
خیلی زود به زندگی برمی گردند، و چرخ 
دنیا می چرخــد . می ماند یک دنیا غم و 
غصه و حسرت برای آنهایی که دوستت 
داشتند و شاید هرگز نتوانند دوباره رنگ 

شادی را ببینند.
هر زمانی که از این فکرها سراغ تان آمد، 
با کســی حرف بزنید، چهره کسانی که 
دوست شان دارید و شما را دوست دارند 
در نظرتــان بیاورید، و مطمئن باشــید 
هیچ وقت برای انجامش دیر نیست، پس 
این یک کار را با خیال راحت موکول کنید 
به بعــد. و حرف آخر، همیشــه حداقل 
یک نفر هست که به خاطرش ارزش دارد 

بجنگید: خودتان.

یادداشت

آرمان پر کشید
امروز سه شــنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ من به خاطر 
شــایعاتی کــه م. د، ف. ا، ش. ن و م. ش در 
مورد من ایجاد و پخش کردند به ناچار زندگی 

خودم رو خاتمه دادم.
وقتی این جمله آرمان، دانشجوی کارشناسی ورودی ۹۶ 
کامپیوتر دانشگاه تهران را خواندم، پتکی بر وجودم کوبیده 
شــد. می گویند آدمی به امید زنده اســت ولی گویا همین 
آدمی می توانــد کارهایی بکند که این امید را از هم نوعش 
که هیچ، از هم کالســی و دوستش هم بگیرد. امید! وه که 
چه مأمن غریبی است؛ آخرین نقطه اتصال بشر به حیات 

و متعالی ترین »آرمان« بشری.
این روزهــا در جامعه ای زندگی می کنیم کــه آدمیانش از 
خشم لبریزند و در آن کمتر خبری از مهر و عطوفت به گوش 
می رسد. چه ســهل است فرافکنی و مســئولیت کارهای 
خویــش را نپذیرفتــن؛ از اعماق وجود آهی می کشــیم و 
می گوییم »مشکل از خودشان است«. به راستی کیست این 
خودشان؟ قابیل هم که باشی، راحت ترین کار برای توجیه 
عملت این است که بگویی مشکل از خودش بود! زمانی بود 
که آدمی از دروغ، خودخواهی و خودشیفتگی دیگر آدمیان 
بیزار بود. تاب تحمل دنائت ها و رقابت های به معنای واقعی 
کلمه فاسد را نداشت. در سرش خیر رساندن به دیگری بود 
و حقه های حقیر و زرنگ مآبانه را برنمی تافت. تنها گناهش 
این بود که می خواســت به دیگران کمک کند؛ راستش را 
ـ گله مندم که چه  ـ  نه از خودشان ـ  بخواهید من از خودمانـ 

راحت دست به ترویج شایعه ها می زنیم و دانسته یا ندانسته 
»امیــد« را از اطرافیان مــان می گیریــم و به دوســتان مان 
»ســردردهای بدون انتها« و »تشــنج های طوالنی مدت« 
هدیه می دهیم. آه از خودشیفتگی، آه از خودمرکزپنداری 
و آه از خودپرستی که از بت پرستی هم مذموم تر است. قصد 
ندارم کســی را مالمت کنم اما می خواهم تذکاری باشم بر 

جامعه خودمان؛ مرهمی باشم بر زخم های »آرمان مان«.
گاهی آگاهانــه یا ناآگاهانه بــا گفتار یا رفتــار خود کاری 
می کنیــم کــه حتی دشــمن با اســیرش نمی کنــد. این 
ضربه هایی که به طــرق مختلف در جامعه به هم می زنیم، 
در وجودمان رســوخ می کنــد و به تدریــج همچون فنری 
ابتدا نشنیده و ندیده می گیرد، بعد تحمل می کند، جمع 
می شود و در خود می ریزد، سپس رها می شود و به خودمان 
باز می گردد. مگر نه اینکه از برای هر کنشی واکنشی است؟ 
به اطرافیان مان دروغ و تهمت تحویل دهیم و از آنان انتظار 
صداقت و نیک کرداری داشته باشیم؟ چه معادله نابرابری! 
آری، در گفتار و کردار خود نظاره کنیم تا امیدهای بیشتری 

را نخشکانیم و »آرمان های« بیشتری را پژمرده نسازیم.
زینهار که مخاطب من به هیچ وجه شــخص خاصی نیست، 
بلکه خطاب من به هر صاحب اندیشــه و دانشجویی است. 
مگر چه ارزشــی دارد این یومان زندگی که برخی از ما به هر 
دوز و کلکی متوسل می شویم تا از دیگران »جلو« بزنیم؟ حتی 
تنفس هم در این جامعه ملتهب ســخت است، چه رسد به 
زیستن. کاش پیش از اظهار فضل های متبحرانه در توییتر و 

پسندکردن های واهی در اینستاگرام، کمی اخالق خودمان 
را نقد کنیم و کاری نکنیم که یک »آرمان« از میان ما پر بکشد. 
جامعه ما در حال تهی شــدن از »آرمان« هاســت و علت آن 
هرچه که باشد، از ماست که بر ماست. نمی دانم چه مدتی 
است که اخالق ایرانی ـ اسالمی که زمانی به آن می نازیدیم 
از جامعه ما رخت بربسته، اما حداقل کاری که از ما برمی آید 
تالش برای احیای آن در جامعه است؛ تالش برای ساختن 
جامعه ای که میان پندار، گفتار و کردارش تعارضی نیست و 

در آن هیچ کسی بر چهره خود نقاب نمی زند.
پروردگارا، روح آرمان را مستغرق در رحمت خود ساز و کمک 

کن ما را در ساختن جامعه ای آرمانی!

یادداشت

 محسن 
به خوی

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  872

   1399 مـاه  اسفند   14 پنجشنبـه 

10

پرونده



 Shima Esfehany

واقعا عجیبه کــه آدم تو یه محیط آکادمیک هم باید 
همچنین محتواهای پوچ و خجالت انگیزی ببینه

مریم محّمدی 

حاال شــما بشــین فکر کن با خودت کــه »محتوای 
متعالــی« یعنی چی که تــو #وظیفه داری به گوش 

 Sharif__Daily@ مخاطبات برسونی آقای
با اظهار تأسف و آرزوی رشد!

 Kianoosh

در آخریــن روز حضــور در مجلس، طــرح "انحالل 
روزنامــه بــه اصطــالح شــریف" را به دلیل انتشــار 
فلوچــارت موهن امضا کردم. این #روزنامه_هتاک 
بایــد فورا منحل و مســئولین ذی ربط بایــد به ابعاد 

احتمالی پروژه نفوذ در این روزنامه ورود کنند
#هرزنامه_شریف

#لجن_نامه 

 Mhdi

روز مهندس رو به همه اونایی که تو فلوچارت روزنامه 
هرجــوری میرفتن به "زرشــک" می رســیدن رو هم 

تبریک میگیم!
ربطی نداشت ولی خب!

 Ali Hashemi

حاال خوبه فلوچارت روزنامــه غلطه و اینقدر حرص 
میخورید. راه درستش رو میگفت چیکار می کردید؟

محمد علیمحمدی 

روزگاری بود که دو روز در هفته روزنامه شریف بود که 
بعضا جای حرف های حوصله ســربر برخی اساتید 

رو پر می کرد...
حاال این #هرزنامه_شریف شــرفش را دارد با چند 
ممبر بیشــتر و چند تا بیشتر ســین خوردن پیامش 

معامله می کند
به چه حقارتی تن داده!!

الاقل ادعا نکنید مسلمان هستید

مترقی عشایرزاده 

در این مدت شــاهد جنجال های ایجادشــده برای 
چاپ یــک محتوا طنز تلخ در روزنامه شــریف بودم. 
طنز تلخی که نویسنده نخ نما بودن عقاید موجود در 
فلوچارت را با زیرکی تمام بر روی کاغذ طرح می زند. 
آقای آراستی و سایر دوستان هم نظر با ایشان! آنچه 
شــما عزیزان چشم بر روی آن بســته اید و سعی در 
ساکت سازی آن دارید، بنده و برخی دیگر از دوستان 
خودمذهبی دان آفت و بالی جان اسالم می دانیم! 
به دور از جوانمردی اســت که به تصویرکشنده یک 
واقعیــت تلخ اجتماعــی در جامعه ایــران را اینطور 

موردخطاب قرار داده و تعیین تکلیف کنید.
آنچه شــما مســتلزم به اجرای آن هســتید، باز نگه 
داشتن چشمان مبارک و باز کردن چشمان سایرین 
بر روی واقعیت های اجتماعی جامعه ی حال حاضر 
ایران است. چیزی که به سان کودکی چشم گرفتن 
و بــه بازی گرفتنــش رفع و رجوعــش نخواهد کرد. 
اجازه دهید مسائل و مشــکالت کشور بازگو شود تا 
جامعه ای که اسم اســالم را به یدک می کشد، بیش 
از این از تعالی دور نشــود که اگر جلو بیان مشکالت 
موجود و فراهم شدن فرصت برای برطرف سازی آنها 
را گرفتید، به اسالم خیانت کردید. بیایید برای یک 
بار هم که شــده، دســت هایمان را برای مدت زمان 
کوتاهی از چشم هایمان برداریم و به معضالت واقعی 

مردم جامعه بپردازیم.
مشکالتی که حذف کردن آنها در تاریخ، عاقبتی جز 

تباهی نخواهد داشت.

 MReza_ziaee

#روزنامه شــریف حقیقتــا عجیب تریــن گــروه در 
دانشگاه شریف است. ســاالنه حدود ۲۰۰ میلیون 
تومان بودجه از دانشــگاه می گیرد و دفتر و دستک 
و منشــی و ســرباز می گیــرد و از ایــن حیث #هیچ 

شباهتی به یک فعالیت و گروه دانشجویی ندارد.
از طرف دیگر، درگیر یک چند هویتی بی سازمان است.
یک روز به مثابه یک تشــکل سیاســی، الیو سیاسی 
برگزار می کند. یک روز با #بی بی سی_بازی توهین 
و فحش را اظهار نظر درباره واکسن منعکس می کند 
و یک روز هم با خوش نمکی، حدود الهی را نه نقد که 

هجو و تمسخر می کند.

شــوربختانه تحت نظارت هیچ نهادی از دانشــگاه 
هم نیســت. به وقت نظارت کمیته ناظر بر نشریات، 
خــود را بولتــن رئیــس دانشــگاه معرفــی می کند 
و از طــرف دیگــر رئیــس دانشــگاه یــک شــورای 
زینت المجالــس بــه نــام شــورای راهبــردی بر آن 
 گماشته که هیچ کس نمی داند چه جایگاه و وظایفی 

دارد.
اما دســت گل اخیر نبایــد به بهانه ایــن بالتکلیفی 
فراموش شود. رســانه ای که برند دانشگاه شریف را 
با خود می کشــد، انقدر بی حیا شــده که فلوچارت 

بی غیرتی چاپ می کند.
این وضعیت تحمل کردنی نیست!

 fatemeh

محبوبم! در راستای حمایت از #روزنامه_شریف بیا 
بریم سر خونه زندگیمون.

Saleh Rostami | صالح رستمی 

ماجرای #روزنامه_شریف را تبدیل به مسئله درستی 
یا غلطی نکنید! مســئله، مسئله #تحمل_دیگری 
اســت. مسئله این اســت که بگوییم: من می پذیرم 
و تحمــل می کنــم فــردی ۱۸۰ درجــه مخالف من 
دارد حــرف می زند. حتی اگر آن حرف برای من آزار 

دهنده باشد.

باگ ریپورتر فور اور 

یه طوری میگید #روزنامه_شریف nمیلیون بودجه 
میگیره انگار که خودتون کم تر می گیرید و همه اش 

رو هم شفاف کردید.
باب این مسائل رو باز کنید به ضرر خودتونه عزیزان

محمد جواد عالءالدینی 

نمیخواســتم زیاد دامن بزنم به ایــن فضا اما گاهی 
دوست دارم فراستی وار به نقد بپردازم

حاال جدای از این ها
دغدغــه جدیدم روی درک و فهــم ما از #ارزش ها و 

#فرهنگ شده
 به کجا؟ چنین شتابان...

#روزنامه_شریف 

امیرعباس جعفری 

ســر ماجرای #روزنامه_شــریف، جذاب تر از همه، 
رقابت دغدغه مندان اســالم )چه حامی چه منتقد 

روزنامه( برای تاسف خوردن به حال اسالمه...
بماند که بدیهیات اسالم دوری از همین تهمت ها، 
افتراها و توهین هاســت. دامن زدن و بازگو کردنش 

هم که مصداق همون اشاعه فحشا...

هوتن 

جماعتی که نظر را حرام میگونید
نظر حرام بکردند و خون خلق حالل

#روزنامه_شریف

امیرحسین لطیفی 

آقا میخوای نامه و توییت اعتراضی بزنی بزن.
ولی دیگه یهو سر مشــکالت یه شماره، واسه چیزی 
که مدت هاست یکی از بهترین مطبوعات دانشگاهه 
هشتگ »هرزنامه« و »این روزنامه شریف نیست« نزن.
با یه اشــتباه که نباید یه صفــت رو به صورت تعمیم 

یافته به یه چیز نسبت داد.

سین جیم 

خــب #روز_مهنــدس هــم رســید اســتوری های 
"مشکل درد عشــق را حل نکن مهندســی" تونو از 
جیب دربیارین که در ادامه اون فلو چارت #روزنامه 

نیاز میشه.

 Антагонист

این که هنوز نمیدونم روزنامه دقیقًا چی نوشته یعنی 
راه را درست رفتم.

 Mortezaa Kiani

دانشگاه این قدر رها شده که نفوذی های دشمن در 
جنگ نرم به راحتی محتوای مســتهجن رو در قالب 
روزنامــه همچون تیری در پیکر دانشــجوی معصوم 

فرو میکنن. 
تا جاری شــدن حد بــر عوامل روزنامــه رو در صحن 

دانشگاه نبینیم آروم نمی گیگیریم.

عشق پرحاشیه

 Miouchy beik

بیاین اشتباه مهلک هرزنامه شریف رو درستش کردیم ما

 E    M  محمد علی بلندزاده

"دوست مشترک" دیگه 
چه سمیه؟!

اگه پســر باشــه یعنی 
دختره یه دوســت پسر 

دیگه هم داره؟
اگه دختر باشــه یعنی 
تو به جز اون یه دوست 

دختر دیگه هم داری؟
این سبک زندگی لجن 
تــون رو الزم نیســت تو 
روزنامه دانشگاه بگید! 

خودمون می دونیم
#هرزنامه_شریف

شماره ۸۷۱ روزنامه شنبه شب گذشته منتشر شد و به بهانه روز ولنتاین آن وری ها و سپندارمذگان این وری ها می خواست به موضوع عشق و درگیری های 
عاطفی در دانشگاه بپردازد. البته از همان شنبه شب واکنش ها به این شماره و در واقع به موضوع انتخابی برای آن و نحوه پرداخت به سوژه در فضای مجازی، 
از جمله توییتر و گروه های تلگرامی شــروع شــد و کم کم دامنه و سروصدایش اوج گرفت. در این صفحه به همین بهانه بعضی از واکنش های مثبت و منفی و 

بعضا همراه با طنز به شماره قبلی روزنامه را آورده ایم.

هزار قلم
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بعدازظهِر توله سگی
شروع کردم به نوشتن نامه، 
اما نمی دانم چطور شــروع 
کنم. دیگر لفــظ »چطوری 
جان دل« معنــی رمانتیک 
خودش را از دست داده، پس 

به همان ســبک »ســالم عزیزم سالم« 
کالسیک برمی گردم.

اولین نامه را می خواهم با موضوع مورد 
عالقه ات آغاز کنم. قسمت شود بیایی 
و ببینــی که اینجا ایــن اروپایی ها برای 
جا به جایــی این توله سگ هاشــان چه 
مســخره بازی هایی کــه درنمی آورند؛ 
بچه هایشــان را عرض می کنــم البته. 
وقتی در شــهر راه مــی روی، بچه هایی 
را می بینــی که هرکدام در کالســکه  ای 
متفاوت، مردد در انتخاب بین هیچ کاری 
نکردن و یا باز  هم هیچ کاری نکردن، از 
این طرف به آن طرف می روند. حتی اگر 
عالقه ای هم به بچه ها نداشــته باشی، 
باالخره چشــمت به جوار خودشــان و 
تخت پادشاهی شان می افتد. آن موقع 
است که به فکر می افتی؛ به فکر اینکه 
ایــن نیم وجب چربی عجــب امکاناتی 
دارد برای خودش. همه شان از پوششی 
پالستیکی به عنوان سان روف  استفاده 
می کنند تا موقع باران، که اینجا قطع و 
وصلی اش از اینترنت ایران هم بیشــتر 
اســت، بتوانند این مولــداِن آِب دهان 
را خشــک نگه دارند. اما این فقط کِف 
امکانات است. مشخصات کالسکه های 
مخصوص دو بچه، سه بچه، یک سگ و 
دو بچه، دو ســگ و یک بچه و الی آخر را 

باید در جدولی کامل برایت بفرستم.
عزیــزم خــدا نکنــد بخواهــی اینجــا 
دوچرخه ســواری کنی. اینجا کســی 
جلویت را نمی گیرد ولی خودت بی خیال 
می شــوی، چــون وقتی بــه دوچرخه 
دیگری نزدیک می شــوی، نه تنها باید 
خــوِد دوچرخه را بپایــی، بلکه یک متر 
جلوتر، یک متر عقب ترش و خالصه به 
شــعاع یک متری از دوچرخه را نیز باید 
نگاه کنی، چون ممکن است یکی از این 
تازه به دوران رسیده ها لم داده در سرای 
همایونی اش، شست پا به دهان، به یک  
جای دوچرخه متصل باشد. تازه خیلی 
وقت ها یک توله سگ دیگر هم در جایی 
همان حوالی مشغول دویدن به دنبال 
دوچرخه اســت؛ توله سگ هایشــان را 
واقعــا عرض می کنم البتــه. حاال دیگر 
رانندگی با ماشــین در ایــن وضعیت را 
به عنوان تکلیف خانه به خودت واگذار 
می کنــم. خالصــه این قدر تنــوع این 
ارابه هاشــان باالست که حس می کنی 
گاراژ مخصوصی دارند که در آنجا مانند 
GTA می توانند کالســکه را اســپورت 
کننــد. ببخشــید کــه موضــوع مورد 
عالقه ات را این قدر مورد حمله  غرهایم 
قرار دادم ولی دســتاویزی بود برای باز 
کردن بحث و پنهان کــردن دلتنگی ام 
برایت! امیدوارم زودتر بیایی اینجا که با 
هم دل مان برای توله ســگ های وطنی 

تنگ شود؛ این بار انتخاب با خودت!

گر وصل ُبود، مدام سوز است و گداز /  ور هجر ُبود، تمام رنج است و مالل در عشق نکویان، چه فراق و چه وصال؟ /  بدحالِی عاشقان بود در همه حال 
)هاللی جغتایی، قرن دهم، رباعیات(

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به ایســتادن وسط مســیر، آن هم وقتی همه با 
ســرعت زیاد دارند گازش را می گیرند و فرار دارند به ســوی قرار. این شــماره از روزنامه 
تقدیم می شــود به سوالی که خوره جانت می شود و از کار و درس و زندگی می اندازدت 
و آخرش هم رهایت می کند در یک هزارراه، با انگشــت تحیری که به دندان گرفته ای. 

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به زدن دکمه توقف زندگی و بلند کردن سر و دیدن 
دیروز و امروز و فردای مســیر، به راهی که آمده ای، جایی که هســتی و مقصدی که در 
پیش گرفته ای. این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به جوابی که همان هایی نیست 

که همه فرض گرفته اندش.

۷۴۴****۰۹۳۷:بهــش نــخ بده؟ دانشــجوها نیســتن 
روزنامه هم مطلب کم آورده گویا

شده تریبون اشاعه منکرات
به نظرم شورای نظارت باید ورود کنه به روزنامه

معلوم نیست اون زیرزمین چه خبره
  زیرزمینه دیگه، توقعی ازش نیســت، از قدیم 

هم گفتن.
۹۱۱****۰۹۰۳: خجالــت نمی کشــید؟ امر بــه منکر؟ 
اشــاعه فحشــا؟ ترویج روابط حرام؟ دارید به کجا می رید 
واقعــا؟ یه کم فکر کنید بــه کارهاتون؟ عادی ســازی این 

روابط توی دانشــگاه، با تبلیغ رسمی روزنامه شریف قراره 
به چه نتیجه ای برسه؟ متأسفم براتون

  به ترتیب سوال جواب می دم. ۱( واقعیتش چرا 
می کشیم. ۲( امر نکردیم، توصیه بود. ۳( خودتی. ۴( زبونم 
الل ارتباط بــا ُدَول متخاصم رو ترویج ندادیم که. ۵( هاویه، 
اعماق جهنم. ۶( شب ها از فکر کارهای بدمون خواب مون 
نمی بره. ۷( بودجه می گیریم واســه این تبلیغات. قراره به 

ثروت برسیم. ۸( این هم اصال سوال نیست
۲۰۴****۰۹۳۵: سالم

شــماره ویژه نامه عشق را االن میخوندم. دلم می خواست 

تشکر کنم و خسته نباشید بگم. خیلی حس و حال خوبی 
داشت و حالمو خیلی بهتر کرد و به دلم نشست.

انشــاالله همیشه سالمت باشید و دلتون شاد و خوشحال 
باشه.

  سالم
شما هم خسته نباشید و ســالمت باشید. ولی احتماال 
از خودشونید. با این سبک زندگی تون می خواید به کجا 
برسید؟ یه کم فکر کنید به کارهاتون. عادی سازی روابط 
توی دانشــگاه، قراره به چه نتیجه ای برســه؟ متأســفم 

برای خودم در درجه اول و سپس برای شما.

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

 سگ در زندگی 
به روایت تصویر

جلوی خوابگاه متأهلی شریف

عکس و 
مکث

پیمان ملک محمدی

استقامت شریف
باالخــره مریخ نــورد اســتقامت بعد 
از هفت مــاه به مریخ رســید و اولین 
تصویر را هم مخابــره کرد؛ یک زمین 
خاکی آسفالت نشــده، درســت مثل 
جلــوی دانشــکده جدیــد مکانیک 
شــریف خودمان! طبیعتــا عوام که ما دانشــجوها هم در 
این دسته ایم، کلی ذوق کرده و شروع کرده اند به مقایسه 
پیشرفت های علمی ناسا با دغدغه های روزمره خودمان. 
اما برای یک استاد مطابق با استانداردهای شریف موضوع 

به همین سادگی نیست!
یک استاد شریف هرگز چیزی را به همین سادگی و با یک 
تصویر و الیو یوتیوب نمی پذیرد! از کجا معلوم تصویری که 
ناســا منتشر کرده، زمین خاکی بغل شهرداری منطقه دو 
ایالت نوادا نباشد؟ البته این ممکن نیست، چون بندگان 
خدا هنوز مشــغول شمردن آرا هستند و وقت این کارها را 
ندارند، یا مثال از کجا معلوم آدم فضایی ها یک عکس جلوی 
دوربین ربات نگذاشته باشند تا بشر خوش خیال به هوای 
ســاختن تمدن جدید پا به مریخ بگذارد و بعدش با لشکر 

آدم فضایی ها رو به رو شــود؟ داســتان آنجایی مشکوک تر 
می شــود که طبق پست های وات ســاپی شوهرعمه ام در 
گــروه خانودگی »کلبــه فامیلی«، از هر ده نفر در ناســا، 
هشــت نفر ایرانی هســتند، آن دو نفر دیگــر هم حتما در 
کانال دکتر سمیعی حضور دارند. خب این ایرانی ها از کجا 
آمده اند؟ آفرین! حداقل نصف شان خودشان یا اجدادشان 
دانشجوی شریف بوده اند. از دید استادان شریف نسبت به 
دانشجوها هم که چیزی نگوییم بهتر است! پس ۹۹درصد 

کاسه  ای زیر نیم کاسه آنهاست.
از آنجا که نظرات علمی استادان شریف بسیار حائز اهمیت 
اســت، اگر ناســا ظرف یک  هفته کاری نتواند خودش را 
اثبــات کند، به زودی شــاهد بیانه جمعــی از متخصصان 
دانشــکده هوافضا با موضوع ۱۰ دلیل در رد ادعای ناسا 
خواهیم بود! شاید بپرسید ناسا چطور می تواند برای حفظ 
اعتبارش استادهای شریف را قانع کند؟ جواب مشخص 

است: امتحان!
اول یک صفحه در cw تشکیل می دهیم و از تیم ناسا صدتا 
سوال تستی بدون بازگشــت را ظرف نیم ساعت امتحان 

می گیریم. قدم بعدی آزمون شفاهی ســت که دسترسی 
به دوربین هم باید فعال باشــد. نمره این دو مرحله باهم 
جمع زده می شــود و اگر نمره از حدی کمتر باشد، معلوم 
اســت پروژه را خودشــان نزده اند و اعتباری نــدارد. اما 
بررسی استادان شــریف همین جا تمام نمی شود! ربات 
باید همیشــه آماده برای باز کردن دوربیــن و میکروفون 
خودش باشــد تا احتمــال زمین خاکی بغل شــهرداری 
منطقــه دو نوادا یا هم دســتی با آدم فضایی ها رد شــود. 
همچنین ربات باید آمادگی الزم برای ارســال نمونه هایی 
از ســطح مریخ با فرمت مشــخص در یک دقیقه را داشته 
باشــد و بعد از یک دقیقه هم ســامانه بســته خواهد شد. 
البته مشخص شــدن نتیجه این تست ها شاید به عمر من 
و شــما قد ندهد، چون ما اینجــا خیلی کارهای مهم تر از 
تصحیح کردن برگه چندتا مهندس بیکار بازیگوش داریم. 
بــه ما چه که مریخ چه خبر اســت؟ اصــال هرکی از زمین 
ناراحت اســت، می تواند جمع کند و برود همان مریخ که 
هم آن طــور رفاه ها را دارد و هم جاذبه اش کمتر اســت و 

آدم سبک بال تر.

 امیرمحمد
طهماسبی

وصله پینه

به دیار 
حبیب
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