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وقایع اتفاقیه پرمخاطب ترین 
نشریه فرهنگی دانشگاه اما...

درنگی بر پانزدهمین دوره جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی

صفحه 7

عشـــــق اســـــت و 
آتـــــش و خـــــون

نیــم نگــــاهی به سریــــال شهـــــرزاد

صفحه 5

نگاه ویژه:

باغ همسایه چراغش روشن!
              

نگاهی به نگاه دانشجویان دانشگاه فردوسی در آستانه روز دانشجو

ــرای  ــت بــ ــی اســ ــجو فرصتــ ــاله روز دانش ــر س ه
تشــکل هــای دانشــجویی کــه در دانشــگاه جــوالن 
دهنــد و بــا برگــزاری برنامــه هــای مختلــف کــه 
ــان  ــت، از زب ه اس ــرا ــت هم ــنی سیاس ــا چاش ب ــتر  بیش
دیــدگاه  و  مطالبــات  و  بگوینــد  ســخن  دانشــجویان 
یــن بــار و در  هــای خــود را مطــرح کننــد. امــا ا
نشـــــریه  تاریخـــــی،  روز  یــــــن  ا آســـــتانه 
ســازمان  از  نمایندگــی  بــه  تفاقیــه«  ا »وقایــع 
کــرد  شــکنی  ســنت  جهاددانشــگاهی،  دانشــجویان 
و قــدم در میــان عمــوم دانشــجویان گذاشــت تـــا 
بـــا مطـــرح کــــردن ســـــواالتی چنـــــد جانبــــــه، 
هــای  دغدغــه  از  و  بشــنود  را  آنهــا  هــای  پاســخ 
ــا  ــخ ه ــن پاس ی ا ــده  ــکاس دهن نع ا ــود و  ــا آگاه ش آنه
را  ســواالتی  کردیــم  ســعی  کار  یــن  ا بــرای  شــود. 
ــجویان  ــی دانش ــای اصل ــه ه ــه دغدغ ــم ک ــرح کنی ط
را شــامل شــود. دغدغــه هایــی از قبیــل وضعیــت 
علمــی دانشــگاه، مســائل صنفــی و رفاهــی، فعالیــت 
. . . ــور و  ــروج از کش ــغلی، خ ــده ش ــا، آین ــکل ه در تش

بــه  توجــه  بــا  کــه  هســتند  مســائلی  همــه  ینهــا  ا
ــر  ــر ه ــن و فک ــور، ذه ــگاه و کش نش ــروز دا ــرایط ام ش
ــه  ــته و دغدغ ــغول داش ــود مش ــه خ ــجویی را ب دانش
5 ســوال  بــا توجــه بــه نــکات بــاال  مــدام آنهــا اســت. 

ــت: ــل اس ــرح ذی ــه ش ــواالت ب ــه س ــد ک ــرح ش ط
ــم  ــی) اع ــگاه فردوس نش ــی دا ــت علم ــا از وضعی 1- آی
و  کتابخانــه  نظیــر  پژوهشــی  علمــی،  امکانــات  از 
ــد؟ ــت داری آزمایشــگاه و ســطح علمــی اســاتید( رضای

نشــگاه فردوســی  ــی و رفاهــی دا ــات صنف ــا امکان 2- آی
نقــل،  و  حمــل  سیســتم  ســلف،  غــذای  نظیــر   (
ــتاندارد  ــت اس ــگاه( در وضعی نش ــط دا ــگاه و محی ب خوا

قــرار دارد؟ و مطلوبــی 
هــای  تشــکل  در  فعالیــت  پیرامــون  شــما  نظــر   -3

چیســت؟ دانشــجویی 
4- آیــا به آینده شــغلی خــود امیدوارید؟

ــور  ــارج از کش ــل در خ ــرایط تحصی ــر ش ــا اگ 5- آی
ــد؟ ــرک مــی کنی ــا شــود، کشــور را ت ــرای شــما مهی ب

ــجویان  ــر از دانش 1420 نف ــی،  ن ــش میدا ــن پیمای ی ا در 
ــد. از  ــرار گرفتن ــوال ق ــورد س ــی م ــگاه فردوس نش دا
20 درصــد دانشــجوی تحصیــات تکمیلــی  یــن تعــداد  ا
ــدگان، زن و  ــخ دهن ــد پاس 65 درص ــن  ــد. همچنی بودن

ــد. ــرد بودن ــا م ــه آنه بقی
77 درصــد پاســخ دهنــدگان  در پاســخ بــه ســوال اول 
رضایــت  فردوســی  دانشــگاه  علمــی  وضعیــت  از 
ــن  ی ا ــه  ینک ا ــه  ــه ب ــا توج ب ــر  م ــن ا ی ا ــه  ــتند ک داش
هــای  دانشــگاه  تریــن  برجســته  از  یکــی  دانشــگاه 
نتظــار و شــگفت آور  ا ز  کشــور اســت، امــری دور ا
نشــگاهی،  ــن دا ــه چنی ــا طبیعــی اســت ک نیســت و کام
از وضعیــت علمــی نســبتا خوبــی برخــوردار باشــد 
ــود  ــن بـ یـ ز ا ــر ا ــجی غیــ ــه نظرسنــ ــر نتیجــ و اگـ

نگیــز بــود. تعجــب برا
بــه  مربــوط  کــه  دوم  ســوال  بــه  پاســخ  در  ولــی 
درصــد  بــود،  دانشــگاه  رفاهــی  و  صنفــی  وضعیــت 
اگــر چــه کــه  افــت محسوســی داشــت،  رضایــت 
هنــوز بیــش از نیمــی از پاســخ دهنــدگان یــا بــه 
ــت راضــی  ــا از وضعی 55 درصــد آنه ــر  ــق ت طــور دقی
نیــم وضعیــت صنفــی و رفاهــی  ــد. چنانچــه مــی دا بودن
وضعیــت  قبیــل  از  مــواردی  شــامل  دانشــگاه  در 
ــلف  ــت س ــل، کیفی ــل و نق ــات حم ــا، امکان ــگاه ه ب خوا
. اســت و  . . و تریاهــا، شــرایط بهداشــت محیطــی، و 
ــت  ــن وضعی ی ز ا ــدگان ا ــخ دهن ــد پاس 45 درص ــه  ینک ا
ــاش  ــم ت ــی رغ ــد عل ــی ده ناراضــی هســتند نشــان م
ــت  ــود وضعی ــگاه در بهب نش ــی دا ــئولین فعل ــای مس ه
ــته  نس ــا نتوا ــوز آنه ــجویان، هن ــی دانش ــی و رفاه صنف
دانشــجویان  از  وســیعی  بخــش  نتظــارات  ا نــد  ا
یــن  ا و کســب  کننــد  بــرآورده  زمینــه  یــن  ا در  را 
ــر در  م ــئولین ا ــتر مس ــاش بیش ــد ت ــت، نیازمن رضای
ــگاه  نش ــی دا ــی و رفاه ــت صنف ــود وضعی ــاء و بهب رتق ا
ــرای  ــاختاری درســت ب ــود س ــدم وج ــه ع لبتـ ا اســت. 
مختلــف  مســـائل  در  دانشــجویان  از  نظرسنـــجی 
ــت  ــدم رضایـ ــن ع ی ــل ا ــد از دالی ن ــی توا ــی مـ رفاه
ــون  ــخص پیرامــ ــنظم و مشـ ــاختاری مـ ــر سـ ــد. اگ باش

نظرسنجی مستــــمر از دانشـــجویان در  زمـــینـه هــــای...

رضا قلندر آبادی
فارغ التحصیل فقه و مبانی حقوق

ادامه در صفحه 4

باغ همســایه چراغـش روشن!
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سودای بهارستان!
نگاهی به آرایش سیاسی کشور در آستانه انتخابات مجلس

از پاریــس تا بیـــروت
درنگی پیرامون حوداث تروریستی اخیر

پریسا فتاحی
کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی 93

1- بیــش از دو ســال از انتخابــات ریاســت جمهــــوری یازدهــــم            
مــی گــذرد. انتخاباتــی کــه اگــر چــه نتیجــه اش، عــده ای را غافلگیر 
کــرد امــا از نــگاه صاحبنظــران سیاســی، ایــن نتیجــه حاصــل کنــش 
سیاســی افــراد و جنــاح هــای سیاســی در دو طــرف طیف بــود. اصول 
گرایــان بــا غــروری کاذب بــر طبل تفرقه کوبیدنــد و با چنــد کاندیدا 
وارد گــود شــدند و اصــاح طلبــان بــا نگاهــی واقــع گرایانــه وحــدت 
پیشــه کــرده و بــا حمایت همــه جانبه از حســن روحانی، جنــاح مقابل 

را کیــش و مــات کردنــد.
2- چنانچــه گفتــه شــد انتخابات ریاســت جمهــوری یازدهــم به نفع 
اصــاح طلبــان و میانــه روهــا به اتمــام رســید و حاال فصــل جدیدی 
از رقابــت آغــاز شــده اســت. حــدود ســه مــاه تــا انتخابــات مجلــس 
باقــی مانــده و هــر دو جنــاح بــه اهمیــت پیــروزی در ایــن انتخابــات 
واقفنــد. اصــاح طلبــان و اعتــدال گرایــان خــوب مــی دانند کــه ادامه 
حکومــت اصــول گرایــان در مجلــس به معنــای ادامــه محدودیت ها 
و مانع تراشــی ها در مســیر تحقق شــعارهای دولت مورد حمایتشــان 
اســت و در طــرف دیگــر، اصــول گرایــان هــم حواسشــان هســت که 
زمــان، زمــان حساســی اســت و شکســت در انتخابــات مجلس یعنی 
باختــن کامــل قافیــه به جناحــی که ســالها از مرگــش دم مــی زدند و 

به هیچــش می انگاشــتند.
درســت اســت کــه هــر دو جنــاح هدفشــان پیــروزی در انتخابــات 
اســت ولــی رقابت هــای درون جناحــی و معــادالت فراجناحی از قبیل 
رد صاحیــت هــا و ... همــواره پیچیدگــی را صفــت بارز هــر انتخاباتی 
در ایــران کــرده اســت. امــا ایــن رقابــت هــا چگونه اســت و چــه تاثیر 

احتمالــی بر رونــد انتخابــات خواهد داشــت؟
ــه شــد  ــم. چنانچــه گفت ــی روی ــان م ــدا ســراغ اصــول گرای 3- ابت
اصولگرایــان پــس از شکســت در انتخابات ریاســت جمهــوری نیاز به 
پیــروزی در انتخابــات مجلــس را دو چنــدان حــس مــی کنند منتهی 
تفرقــه و چنــد دســتگی موجــود در اردوگاه آنهــا پیروزیشــان را بــا اما 
و اگــر رو بــه رو کــرده اســت. در ایــن جنــاح از طرفــی بــا دو جریــان 
»رهپویــان« و »ایثارگــران« طرفیــم کــه مواضعی تقریبا یکســان دارند 
و در مجلــس هفتــم توانســتند حــداد عــادل را بــه ریاســت برســانند 

و در ایــن انتخابــات هــم احتمــاال هدفشــان همیــن خواهــد بــود و از 
طرفــی دیگــر بــا جریانــی نوظهور بــه نــام »جبهه پایــداری« یــا همان 
طیــف آیــت ا... مصبــاح طرفیــم کــه در آســتانه انتخابــات مجلــس 
نهــم شــکل گرفتنــد و بــذر تفرقــه را در اردوگاه اصــول گرایــی چنــان 
کاشــتند که حاصلش شکســت آنهــا در انتخابات ریاســت جمهوری 

شــد)البته شکســت اصــول گرایان 
در ایــن انتخابــات دالیــل دیگــری 
هــم داشــت کــه پرداختــن بــه آن 
در ایــن مقــال نمــی گنجــد.( ایــن 
ــراد  ــن اف ــان کــه از تندروتری جری
حاضــر در عرصه سیاســی کشــور 
ــا  ــش ب ــده، اختافات ــکیل ش تش
ســایر طیــف هــای اصــول گــرا به 

وضــوح قابــل رویــت اســت و بعیــد بــه نظــر مــی رســد کــه بتوانند 
بــه راحتــی بــا آنهــا ائتــاف کننــد. آنهــا بــی شــک بــرای انتخابات 
مجلــس برنامــه دارنــد و شــواهد و قراین نشــان می دهد کــه احتماال 
ایــن جریــان با سرلیســتی شــخصی چــون ســعید جلیلــی در صحنه 

حاضــر شــوند. جریــان دیگــری کــه در اردوگاه اصــول گرایان بســیار 
فعالنــد و نقــش بســیار حیاتــی دارنــد طیــف موســوم بــه »رهــروان 
والیــت« هســتند. ایــن جریــان کــه در دســته اصــول گرایــان ســنتی 
قــرار مــی گیرنــد، در انتخابــات هــای مجلــس هشــتم و نهــم عــاوه 
بــر کســب اکثریت کرســی هــای مجلس توانســتند علــی الریجانی 
را در رقابــت بــا حــداد عــادل بــه 
کرســی ریاســت مجلس برسانند. 
رهروانــی هــا بــه ســبب مواضــع 
معتــدل تــر خــود، روابطی نســبتا 
نزدیــک بــا دولــت روحانــی دارند 
و حتــی توانســتند در دولــت نیــز 
نمایندگانــی در ســطح وزیــر و 
رئیــس دفتــر داشــته باشــند. این 
جریــان نیــز احتمــاال تمــام هــم و غمــش حفــظ اکثریت فعلــی خود 

در مجلـــس خواهــد بود.
اگرچــه جریانــات دیگــری نیــز از قبیــل »حــزب موتلفه اســامی« و 
»جامعتیــن« در دل اصــول گرایــان فعالنــد اما چند ســالی هســت که 

نقــش ایــن جریانــات بــه شــدت کمرنــگ شــده، بــه گونــه ای کــه 
مثــا موتلفه اســامی در انتخابــات هــا از کاندیداهــای جریانات دیگر 
اصــول گــرا اعــام حمایــت می کنــد و البتــه اگرهم نکند بعید اســت 
تاثیــری در نتیجــه انتخابــات داشــته باشــد و جامعتین هم تاششــان 
صــرف ایجــاد وحــدت در بیــن اصــول گرایــان مــی شــود لکــن بــا 

توجــه به عمــق اختافــات معمــوال تاششــان بیهوده اســت.
4- حکایــت اصــاح طلبــان امــا به کلــی متفاوت اســت. آنهــا همان 
طــور کــه گفتــه شــد در ســال 92 بــا درک شــرایط موجود، بــه جای 
تفرقــه، ائتــاف را برگزیدنــد و بــا حمایت همــه جانبه از فــردی میانه 
رو، پیــروزی را نصیــب خــود کردنــد و حــاال هــم خــوب مــی داننــد 
کــه حساســیت هــای ســال 92 نه تنهــا کمتر نشــده که اتفاقــا جناح 
رقیــب بســیار هوشــیارتر هــم شــده و اصــا قصــد نــدارد آنچــه در 
ســال 78 و در جریــان انتخابــات مجلس ششــم روی داد دوبــاره تکرار 
شــود. اگــر در جنــاح اصــول گرایان تفرقــه و اختافــات عمیق ممکن 
اســت مانــع پیــروزی آنهــا شــود، اصــاح طلبــان بــا مانعــی بســیار 
جــدی تــر مواجــه خواهنــد بــود و آن تیــغ تیــز رد صاحیــت هــای 
گســترده کاندیداهــای حداکثــری آنها اســت. برعکس اصــول گرایان، 
اصــاح طلبــان اگرچــه اختافاتــی بــا هــم دارند امــا به خوبــی واقفند 
کــه تنهــا رمــز احتمالــی موفقیتشــان، نادیــده گرفتــن ایــن اختافات 
و اتحــاد و ائتــاف بــا نیروهــای میانــه رو و اعتــدال گــرا اســت. چــرا 
کــه آنهــا عــاوه بــر اصــول گرایــان، رقیبــی سرســخت بــه نــام رد 
صاحیــت را هــم در پیــش رو دارنــد. بنابرایــن بــازی احتمالــی آنهــا 
ایــن خواهــد بــود: حمایت تمــام جریانــات اصاح طلب از سرلیســتی 
محمدرضــا عــارف کــه از طرفی چهره ای نســبتا مــورد اعتمــاد برای 
نظــام اســت و از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه انصرافــش از انتخابــات 
ریاست جمهوری یازدهم و مقـدمه سـازی پیـروزی روحانـی، چهره ای 
موجــه در میــان حامیان مردمــی دولــت دارد و ارائه لیســتی معتدل و 
کــم حاشــیه متشــکل از اصــاح طلبــان میانــه رو تــر و نیروهــای 
نزدیــک بــه دولــت بــرای گــذر از ســد محکم نظــارت اســتصوابی و 
پــس از آن حمایــت همــه جانبــه بــزرگان اصــاح طلــب و شــخص 

آیــت ا... هاشــمی رفســنجانی از این لیســت. 
5-  در آخــر بایــد گفــت بــا توجــه بــه جمیــع جوانــب، انتخاباتــی 
حســاس و جالــب در پیــش روی مــا اســت و بایــد منتظــر مانــد و 
دیــد ایــن بــار کیــش و مات شــطرنج انتخابــات کــدام جناح اســت و 

صندلــی هــای ســبز بهارســتان در انتظار کیســت.

خبرنامه

احمــد داود اوغلــو نخســت وزیــر ترکیــه روز دوشــنبه پــس از جلــب حمایــت قاطــع ســازمان پیمــان آتانتیــک شــمالی )ناتــو( 
درخصــوص حــق ایــن کشــور در دفــاع از خــود، هرگونــه اظهارنظــر را در مــورد اینکــه آنــکارا بایــد بــه علــت ســرنگون کــردن 
هواپیمــای جنگــی روســیه عذرخواهــی کنــد رد کــرد. شــش روز پــس از ســرنگون شــدن هواپیمای جنگی روســیه توســط نیروی 
هوایــی ترکیــه بــه نظــر مــی رســد درخواســت هــا بــرای حفــظ آرامــش نشــنیده گرفته شــده چــرا کــه آنــکارا هنــوز از موضع 
خــود کوتــاه نیامــده و روســیه نیــز بــا اعمــال تحریــم هــا بــه ایــن مســئله پاســخ داده اســت .از پایــان جنــگ ســرد تاکنــون این 
نخســتین بــار اســت کــه یــک عضــو ناتــو جــت جنگنــده روســیه را هــدف قــرار مــی دهــد و ســرنگون مــی کنــد. داود اوغلــو 
پــس از نشســت بــا ینــس اســتولتنبرگ، دبیــر کل ناتــو در بروکســل، مقــر ایــن ائتــاف نظامــی، در مصاحبــه بــا خبرنــگاران 
تصریــح کــرد:» هیــچ کشــوری نبایــد از مــا بخواهــد کــه عذرخواهی کنیــم.« وی افــزود :»محافظــت از مرزهــای زمینــی و حریم 
هوایــی ترکیــه نــه تنهــا حــق مــا اســت بلکــه وظیفــه مــا بــه شــمار مــی رود. مــا بــه علــت اشــتباهاتی کــه مرتکــب می شــویم 
عذرخواهــی مــی کنیــم و بــه خاطــر انجــام دادن وظیفــه مــان عذرخواهــی نمــی کنیــم.« والدیمیــر پوتیــن رئیس جمهور روســیه 

26 نوامبــر گفــت منتظــر عذرخواهــی ترکیــه بــه علــت ســرنگون کــردن جــت جنگنــده ســوخو 24 این کشــور اســت.

]

]

اگــر در جنــاح اصــول گرایــان تفرقــه و اختالفــات 
ــود،  ــا ش ــروزی آنه ــع پی ــت مان ــن اس ــق ممک عمی
اصــالح طلبــان بــا مانعــی بســیار جــدی تــر مواجــه 
ــای  ــت ه ــز رد صالحی ــغ تی ــود و آن تی ــد ب خواهن

ــت. ــا اس ــری آنه ــای حداکث ــترده کاندیداه گس

بــا پیگیــری نهادهــای امنیتــی، مبتکــر حمالت فرانســه 
مشــخص شــد. خبرها حاکــی از آن اســت کــه طراحی 
ایــن عملیــات در خــارج از خــاک ایــن کشــور صــورت 
ــاکن  ــات، س ــن عملی ــراح ای ــاال ط ــه احتم ــه ک گرفت
بلژیــک و همــراه داعــش در جنگ ســوریه بوده اســت.

]

]

از اتفاقــات خونیــن جمعــه شــب پاریــس چنــد صباحــی مــی 
گــذرد و تحلیل هــا و نظــرات متفاوتــی پیرامــون ایــن رویـــداد 
در رســـانه هــا و شبـــکه هــای اجتماعـــی مطـــرح می شــود.

ــن  ــه ای از ای ــش در بیانی ــتی داع ــری- تروریس ــروه تکفی گ
حــوادث بــه عنوان»11ســپتامبر فرانســه« یــاد کــرده و 
مســئولیت ایــن حمــات را پذیرفتــه اســت. فرانســوا اوالنــد، 
رئیــس جمهــوری فرانســه در پارلمــان کشــورش درخواســت 
وضعیــت فــوق العــاده تــا ســه مــاه آینــده را مطــرح کــرده 
ــیون  ــردم و سیاس ــه م ــاب ب ــخنانش خط ــن در س و همچنی
فرانســه خواســتار همبســتگی ملــی و تغییــر در قانون اساســی 
شــده اســت. نیــروی هوایــی فرانســه نیــز در ایــن راســتا بــا 
حمــات هوایــی تافــی جویانــه، مواضــع داعــش را بمبــاران 
کــرد. مجموعــه ایــن کنــش هــا و واکنشــها نشــان مــی دهــد 
ــرو  ــاوری ف ــت و ناب ــردم و مســئوالن فرانســه در به ــه م ک
رفتــه انــد. فرانســه به عنــوان کشــوری دموکراتیــک و متعهد 
بــه اصــول مدنــی، بــا اعمــال وضعیــت فــوق العــاده، بــه ایــن 
ارزشــها پشــت کــرده اســت. اقداماتــی کــه حاکــی از نگرانــی 

مســئوالن فرانســه در مــورد آینــده ایــن کشــور اســت.
ــه  ــات فرانس ــر حم ــی، مبتک ــای امنیت ــری نهاده ــا پیگی ب
مشــخص شــد. خبرهــا حاکــی از آن اســت کــه طراحــی ایــن 
ــه  ــن کشــور صــورت گرفت ــاک ای ــارج از خ ــات در خ عملی
کــه احتمــاال طــراح ایــن عملیــات، ســاکن بلژیــک و همــراه 
داعــش در جنــگ ســوریه بــوده اســت. امــا هنــوز بــه طــور 
قطــع نمــی تــوان گفــت طراحــی هــا از کجــا و از ســوی چــه 
کســانی صــورت گرفتــه اســت. برخــی اطاعــات حاکــی از 
آن دارد کــه رســانه هــای اســرائیلی قبــل از ایــن ماجــرا، از 
وقــوع آن مطلــع بــوده انــد. نکتــه قابــل توجــه دیگــر نقــش 
ــود.  رســانه هــای کشــورهای غربــی بعــد از ایــن اتفاقــات ب
ایــن رســانه هــا در چنــد روز اخیــر بــا معرفی اســامی خشــن 
و متحجــر در رســانه هــای خــود بــه دنبــال کســب مقبولیــت 
بــرای مقابلــه بــا نیروهــای اســامی در ســوریه، لبنــان و دیگر 
نقــاط بــوده انــد. بــا این حــال، رویکــرد مقامــات فرانســه پس 
از حــوداث اخیــر در خــور توجــه ویــژه اســت.  ملــی گرایــان 
فرانســه درصــدد اعمــال قوانیــن شــدید در مــورد اقامــت و 
تــردد مهاجــران هســتند. نیکــوال ســارکوزی)رئیس جمهــوری 

پیشــین( و دوســتانش نیــز پیشــنهاداتی دربــاره جهــت گیری 
سیاســت خارجــی فرانســه بــرای همــکاری بــا ایران و روســیه 
را مطــرح کــرده انــد. بــه نظــر مــی رســد فرانســه و دیگــر 
ــد.  ــش رو دارن ــختی را پی ــای س ــی روزه ــورهای اروپای کش
چــرا کــه کمتــر از 15 مــاه بــه اتمــام دوره ریاســت جمهوری 
بــاراک اوبامــا باقــی مانــده و رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده 

عاقــه ای به مداخله مســتقیم 
ــدارد و  ــوریه ن ــی در س نظام
ــن  ــه ای ــد ک ــی ده ــح م ترجی
ــدی ریاســت  ــر در دوره بع ام
جمهــوری امریــکا صــورت 
ــت  ــا حمای ــکا ب ــرد. آمری پذی
و تحریــک کشــورهای متحــد 
مداخلــه  در  ســعی  خــود 
دارد.  را  در ســوریه  نظامــی 

اکنــون کــه فضــای ناامنــی در فرانســه و در دیگر کشــورهای 
اروپایــی حکــم فرماســت، ایــن کشــور بــا حمایــت امریــکا و 
همراهــی دیگــر کشــورهای بــا نفــوذ همچــون آلمــان در پــی 
ــن بحــران جــدی  ــرون رفــت از ای ــرای ب ــی ب ــن راه حل یافت
ــک دو راهــی  ــر ســر ی ــا ب ــن کشــور ه ــه ای ــه البت اســت ک

قــرار دارنــد؛ راه نخســت اینکــه بــا ایــران و روســیه بــرای 
ــد  ــان مانن ــا همچن ــد ی ــکاری کنن ــش هم ــودی داع ناب
گذشــته بــه مخالفــت بــا دولــت بشــار اســد و حمایــت از 
گروههــای تروریســتی بپردازنــد. فرانســه در طــول کمتــر 
از یکســال گذشــته دو حادثــه تروریســتی را تجربــه کــرده 
اســت و مــردم فرانســه یقینــا تحمــل تکــرار ایــن حــوادث 
ــخص  ــه مش ــد. آنچ را ندارن
اســت آن اســت کــه زمــان 
ــه  ــد داد فرانس ــان خواه نش
ــش چــه تصمیمــی  و متحدان
بــر مــی گزیننــد. شــعارها و 
ــد  ــوا اوالن ــای فرانس تهدیده
در پارلمــان فرانســه اگــر 
مصــرف داخلــی نداشــته 
ــل  ــکاری و تعام ــد، هم باش
دول غربــی بــا روســیه و ایــران دور از دســترس نیســت، 
حتــی اگــر همــکاری هایــی مقطعــی و مصلحتــی از ســوی 
ــا عــده ای از کارشناســان  دولتمــردان فرانســه باشــد. ام
سیاســی در اقصــی نقــاط دنیــا نســبت بــه اتخــاذ ایــــن 
سیاســت از جانــب دول غربــی خــوش بیــن نیســتند. در 

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــان معتقدن ــته از کارشناس ــن دس ای
پیشــینه سیاســتهای آنهــا علیــه دولــت اســد، طــرح 
ــته  ــق هس ــول تواف ــل از حص ــی قب ــده و اضاف ــائل پیچی مس
ای جمهوری اسامی ایــــران با شــــش قــــدرت جهانــــی 
ــور  ــکل از 27 کش ــه ای متش ــاد کمیت ــن ایجــ و همچنیــ
ــاب راه  ــال انتخ ــش، احتم ــا داع ــارزه ب ــرای مب ــی ب اروپای

ــد. ــی کن ــف م ــش را ضعی ــد و متحدان ــط اوالن اول توس
ــت  ــد گف ــز بای ــان نی ــتی در لبن ــه تروریس ــورد حادث در م
آنچــه بیــش از دیگــر مســائل بــه چشــم مــی آیــد انعــکاس 
ــت.  ــوده اس ــی ب ــای غرب ــانه ه ــار آن در رس ــگ اخب کمرن
ــا میــزان واکنشــهای مــردم  ــه طــوری کــه باعــث شــد ت ب
ــوادث  ــا ح ــه ب ــس در مقایس ــع پاری ــه وقای ــبت ب ــا نس دنی
ــان بســیار بیشــتر باشــد. متاســفانه کشــورهای صاحــب  لبن
ــه در  ــری همیش ــگ و درگی ــه جن ــای اینک ــا الق ــانه ب رس
ــان دارد و  ــومی جری ــان س ــت و جه ــی بضاع ــورهای ب کش
ــا نظــر خــود  امــری عــادی اســت ســبب همســویی دنیــا ب
شــده انــد. بنابرایــن، جلــب نظــر جامعــه جـــهانی جـــز بــا 
تقویـــت جریـــان رســـانه ای تحقـــق نمــی یابد و تــا موازنه 
ــه  ــان رســانه ای شــمال باشــد اینگون ــه نفــع جری قــدرت ب

ــد داشــت. ــه خواه ــز ادام ــا نی بازخورده
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مقدمــه: دکتــر احســان شــریعتی فرزنــد ارشــد مرحــوم 
شــریعتی زی منحصــر بــه فــردی دارد. در بنــد تعارفــات 
مرســوم زمانــه نیســت. کفــش هایــش واکس زده نیســت 
ــم چــون  ــدارد و ه ــن ن ــه ت ــای گرانقیمــت ب ــاس ه و لب
ــه شــدت  ــا ب ــد ام ــدر شــیوا و رســا ســخن نمــی گوی پ
شــخصیتی گیــرا و جــذاب دارد. گرفتــن مصاحبــه از ایــن 
ــود. شــریعتی منســجم  ــدان آســان نب ــتاد فلســفه چن اس
ــه اش  ــای مصاحب ــده ه ــد و منتشرنش ــی گوی ــخن نم س
کــم نیســت. آنچــه مســلم اســت آن اســت کــه او دغدغه 
دارد. دغدغــه پیشــرفت ایــران. دغدغــه ای کــه پــدرش 
ــود. خالصــه گفتگــوی  ــد ب ــه شــدت معتق ــه آن ب ــز ب نی

ــا او را در ادامــه مــی خوانیــد. بلنــد مــا ب
تحصیــالت   1357 ســال  در  شــما  دکتــر  آقــای   -
دانشــگاهی خــود را در شــهر اکــس ان پروانــس در 
رشــته فلســفه آغــاز کردیــد. پــس از انقــالب بــه ایــران 
بازگشــتید و فلســفه را در دانشــگاه شــهید بهشــتی)ملی 
وقــت( ادامــه دادیــد. بــا توجــه بــه اینکــه بعــد از انقالب 
ــالت  ــتید و تحصی ــه برگش ــه فرانس ــاره ب ــی دوب فرهنگ
ــل  ــی تحصی ــه تاریخ ــد، از تجرب ــل کردی ــود را تکمی خ

ــد. ــه بگویی ــران و فرانس ــود در ای ــان خ همزم
- در آن زمــان سیســتم آموزشــی ایــران بــه نحــوی بــود 
ــا  ــروج از آن ه ــی خ ــه دانشــگاه ها مشــکل ول ــه ورود ب ک
آســان بــود. امــا در خــارج از کشــور اوضــاع برعکــس بود. 
یعنــی بعــد از دیپلــم، کنکــوری وجــود نداشــت و هرکســی 
مــی خواســت وارد دانشــگاه می شــد. بــا ایــن حــال، 
دانشــجو بایــد تــاش مــی کــرد تــا فــارغ التحصیــل شــود. 
ــته  ــون گذش ــم چ ــرایط ه ــز ش ــر نی ــال حاض ــه در ح البت
اســت. ســال 57 در دانشــگاه بهشــتی) ملــی ســابق( عمــوم 
اســاتید روی یــک کتــاب  تمرکــز مــی کردنــد و می گفتنــد 
مثــًا مــا ایــن تــرم کلیــات فلســفه را می خوانیــم. دانشــجو 
ــی داد. در  ــان م ــد و امتح ــاب را می خوان ــان کت ــز هم نی
حالی کــه در اروپــا ممکــن بــود شــما روی یــک پاراگــراف 
از کتــاب یــک فیلســوف متمرکــز بشــوید و ده کتــاب دیگر 
ــر  ــال آخ ــان س ــه هم ــد. در فرانس ــیه اش بخوانی در حاش
ــون  ــک آزم ــد در ی ــوزان بای ــش آم ــام دان دبیرســتان، تم
عمومــی شــرکت کننــد. در رشــته هــای فلســفه و ادبیــات 
ایــن آزمــون مفصل تــر و در رشــته های کاربــردی و 
علمــی ســاده تر اســت. بــا ایــن حــال همــه بایــد بــه یــک 
مســئله فلســفی پاســخ بدهنــد و یــا یــک متــن یــا نقل قــول 
از متــون فلســفی را در ســه یــا  چهــار صفحــه شــرح  دهنــد. 
ــه  ــوند ک ــی ش ــر م ــان متذک ــن امتح ــه ای ــر برگ در زی
داشــتن اطاعــات راجــع بــه مؤلــف یــا فیلســوف یــا دکتــر 

و عقایــدش مهــم نیســت بلکــه چگونگــی فکــر شــما مهــم 
ــد.  ــزی می فهمی ــوع  چه چی ــن موض ــه از ای ــن ک ــت. ای اس
ــتان  ــما از دبیرس ــی ش ــرق دارد؛ یعن ــد ف ــد مت خــب ببینی
ــر  ــردن، زی ــردن، تحلیل ک ــه فکرک ــد ب ــروع کنی ــد ش بای
ســوال بــردن و یــا نقدکــردن. امــا ایــن مقــوالت در 

ــا،  ــوزش متوســطه  م دوره آم
ــر  ــن به خاط ــود؛ م ــب ب غای
ــا  ــان م ــه در آن زم دارم ک
این چنیــن چیــزی را فقــط 
آن هــم  انشــا،  کاس  در 
دربــاره موضوعاتــی ماننــد 
علــم بهتــر اســت یــا ثــروت، 
فکــر  می کردیــم.  تمریــن 
ــت  ــن معناس ــه ای ــفی ب فلس
کــه یــک مســئله را بایــد 
حل کنــی. مثــل ریاضیــات 
تفــاوت  ایــن  بــا  اســت 
ــت  ــی اس ــات فن ــه ریاضی ک
مســاله   یــک  ایــن  ولــی 

فکــری اســت. بنابرایــن روش آموزشــی کشــور مــا، 
ــز  ــت آن نی ــت. عل ــز نیس ــادی و تفکربرانگی ــی، انتق تحلیل
ــا  ــام م ــه نظ ــاب ک ــش از انق ــان پی ــه زم ــردد ب برمی گ
اســتبدادی بــود و نظــام آموزشــی مــا، از زمــان رضاخانــی 

ــرف  ــده بود. از ط ــن ش ــی عجی ــات بدن ــک و تنبیه ــا فل ب
دیگــر، متاســفانه مــا اتصالــی بــا فرهنــگ خودمــان نداریــم. 
یعنــی فرهنــگ ســنتی مــا از حالــت فکــر و تولیــد به شــرح 
و تکــرار تقلیــل یافتــه اســت. تعالیــم جدیــد مــا بــا دروس 
ــد،  ــفه جدی ــا فلس ــی ب ــت؛ یعن ــاط نیس ــته در ارتب گذش
ارتباطــش روشــن نیســت. 
ــت.  ــده اس ــوگ نش وارد دیال
حــاال مــا بگوییــم کانــت 
ماصــدرا  یــا  چه گفــت؟ 
چه گفــت؟ امـــروزه زبــان 
چگونـــه  را  ابن ســینا 
می شـــود بــا زبـــان فلســـفه 
ــرد ؟  ــه روز کـ ــدرن بــ مـ
درحالی کــه دانشــگاه بایــد 
ــن  ــد ایـ ــد ببینـ ــد کنـ نقــ
ــت  ــت اس ــا درس ــزاره ه گ

ــه.  ــا ن ی
- بــا توجــه بــه مقایســه 
از وضعیــت  تطبیقــی کــه 
دانشــگاه هــای داخــل و خــارج از کشــور ارائــه دادیــد. 

راهــکار بــرون رفــت از ایــن وضعیــت چیســت؟
ــه  ــده ک ــاد ش ــور ایج ــی در کش ــروز مافیای ــد ام - ببینی
ــد  ــرض کنی ــود. ف ــاح بش ــور اص ــد ام ــًا نمی خواهن اص

کــه اگــر یــک شــهر از نظــر ترافیکــی اصــاح ســاختاری 
شــود، خیلی هــا بیــکار می شــوند. چــون ایــن افــراد 
ــود. ــد ش ــین تولی ــه ماش ــت ک ــن راه اس ــان از ای درآمدش

ــد  ــی تولی ــدر آلودگ ــن ماشــین ها چق ــه ای ــد  ک کاری ندارن
ــی  ــع صنف ــد مناف ــرادی می خواهن ــن اف ــد. چنی ــی کنن م
خودشــان را حفــظ کننــد. لــذا اصاح پذیــر نیســتند. بایــد 
ــی  ــروی انقاب ــزه و نی ــک، انگی ــاح کوچ ــک اص ــت ی پش
وجــود داشــته باشــد. بــه ایــن معنــا کــه در یــک ســاختار 
ــدون  ــوان ب ــک را نمی ت ــاح کوچ ــک اص ــی ی ــراب حت خ
یــک فشــار قــوی انجــام داد. مشــکلی کــه امــروز به وجــود 
ــی خــواه، اندیشــه و  ــه نیروهــای ترق ــن اســت ک ــده ای آم
روحیــه  انقابــی ســالم و جــوان روز اول را ندارنــد. بنابرایــن 
نیــروی جــوان در زمینــه هــای فکــری، بایــد بیایــد پرســش 
ــدازد.  ــش گری راه بیان ــود پرس ــد. خ ــرح کن ــه ای ط ریش
متعاقــب آن، بحــث علمــی و فکــری، حیاتــی در دانشــگاه ها 
و همــه  محافــل فرهنگــی شــهر و جامعــه پیــدا مــی کنــد. 
از طــرف دیگــر جامعــه  علمــی مــا بایــد بــا مراکــز علمــی 
ــری  ــه  فک ــال مبادل ــد درح ــا بای ــد. م ــط باش ــی مرتب جهان
ــاط  ــه مــراد از ارتب ــی باشــیم. البت ــا مجامــع علمــی جهان ب
بــا جامعــه جهانــی تکــرار مکــررات نیســت. امــروز همیــن 
روشــنفکران مــا کــه شــعار کانــت و روشــنگری را ترجمــه 
ــان  ــدام هم ــه م ــد بلک ــر نمی کنن ــان فک ــد، خودش می کنن
حــرف هــا را تکــرار می کننــد. تکــرار اینکــه کانــت گفتــه 
ــان  ــد خودت ــت. بای ــی نیس ــد کاف ــر کنی ــد فک ــت بای اس
شــروع کنیــد علیــه کانــت فکــر کنیــد. متاســفانه پروســه 

فکرکــردن هنــوز شــروع نشــده اســت. 
- بــه نظــر شــما زمینــه هــای ایجــاد ایــن نیــروی جــوان 
ــت  ــاد دول ــرد؟ نه ــم ک ــد فراه ــه بای ــد را چگون کارآم
متولــی ایــن امــر اســت یــا بایــد مــردم از پاییــن دســت 

بــه نوســازی بزننــد؟
ــاال زده نمــی شــود.  - طبیعــی اســت کــه ایــن تلنگــر از ب
اگــر بخواهیــم اصاحــات اساســی صــورت بگیــرد بایــد از 
پاییــن  شــکل بگیــرد. مــردم مــا از زمــان مشــروطه بــرای 
تغییــرات وارد میــدان شــده انــد امــا چــون بهــای ســنگینی 
ــی  ــار نوع ــد دچ ــه ان ــی گرفت ــه کم ــد و نتیج ــه ان پرداخت
ــال  ــًا در روز 16 آذر چندس ــد. مث ــده ان ــرخوردگی ش س
ــرای تدریــس وارد دانشــگاه شــدم، دیــدم  پیــش، وقتــی ب
ــنهاد  ــدم پیش ــه ش ــت. وارد کاس ک ــری نیس ــچ خب هی
ــاره 16 آذر  ــی درب ــفی، بحث ــث فلس ــای بح ــه ج دادم ب
ــا  ــو م ــک س ــود از ی ــی ش ــال نم ــن ح ــا ای ــم. ب ــا کنی برپ
ــد  ــا بع ــم ام ــب کنی ــه فضــای سیاســی ترغی دانشــجو را ب
ــم.  ــذف کنی ــگاه ح ــط وی، او را از دانش ــر توس از اظهارنظ
ــب  ــا فرصــت طل ــه دانشــجو ی ــی شــود ک ــن م نتیجــه ای
ــد در  ــه بیای ــا اینک ــد ی ــوض کن ــگ ع ــدام رن ــود و م ش
صحنــه و خســاراتی ببینــد. بنابرایــن امــکان اصــاح هســت 

ــي فکــر اساســي مــي خواهــد. ول
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ــگاه  ــورمان در دانش ــور کش ــس جمه ــی رئی ــر روحان ــور دکت ــوم از حض ــی وزارت عل ــور فرهنگ ــرکل ام مدی
تهــران بــه مناســبت روز 16 آذر »روز دانشــجو« خبــر داد. وی ادامــه داد: مهمتریــن برنامــه ایــن روز کــه 
ــور کشــورمان در  ــس  جمه ــی، رئی ــر روحان ــز محســوب  می شــود حضــور دکت ــوم نی ــی وزارت عل ــه مل برنام
ــی وزارت  ــور فرهنگ ــرکل ام ــود. مدی ــی ش ــزار م ــجویان برگ ــور دانش ــا حض ــه ب ــت ک ــران اس ــگاه ته دانش
ــا بیــان اینکــه مراســم 16 آذر ســبقه و رنــگ دانشــجویی خواهــد داشــت، افــزود: در ایــن برنامــه  علــوم ب
فعالیت هــای  تنــوع  گرفتــن  نظــر  در  بــا  دانشــجویی  نهادهــای  نماینــدگان  و  دانشــجویی  تشــکل های 
ــرح  ــور مط ــس جمه ــا رئی ــود را ب ــت های خ ــایل و درخواس ــه مس ــت ک ــد یاف ــی خواهن ــجویی، فرصت دانش

ــت. ــد یاف ــه خواه ــه خاتم ــن برنام ــرده و ای ــخنرانی ک ــز س ــور نی ــس جمه ــا رئی ــد و طبع کنن

]  بایــد پشــت یــک اصــالح کوچــک، [
انگیــزه و نیــروی انقالبــی وجــود 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــته باش داش
در یــک ســاختار خــراب حتــی یــک 
اصــالح کوچــک را نمی تــوان بــدون 

ــوی انجــام داد.  یــک فشــار ق

باغ همسایه چراغش روشن!

نگاهــی بــه نــگاه دانشــجویان دانشــگاه 
فردوســی در آســتانه روز دانشــجو

بررسی حال و احوال دانشگاه در گفتگو با دکتر احسان شریعتی؛

ــه   ــه و روحی ــواه، اندیش ــی خ ــای ترق نیروه
ــد. ــوان روز اول را ندارن ــالم و ج ــی س انقالب

در فضــای فرهنگــی- سیاســی مرتکــب شــد، راه حــل درســت 
قطعــا برخــورد انضباطــی و قهرآمیــز نیســت! دانشــجو اگــر هــم 
بــه واســطه شــور جوانــی و یــا بــی تجربگــی و عــدم آگاهــی ، 
ــع کــرد. برخــورد  اشــتباهی مرتکــب شــد، بایــد او را آگاه و قان
ســرکوب گرانــه و بــی منطــق نــه تنهــا مشــکلی را حــل نخواهد 
کــرد بلکــه شــاید حس ســتیزه جویــی و لجاجــت را در دانشــجو 

ایجــاد کنــد و چــه بســا نتیجــه عکــس حاصــل شــود!
در انتهــا بایــد یــادآور شــد درســت اســت کــه تحصیــل و درس 
اصلــی تریــن و مهــم تریــن وظیفــه هــر دانشــجویی اســت، امــا 
ــری و  ــد مســئولیت پذی ــد فراین ــا دانشــجویی کــه نتوان مطمئن
جامعــه پذیــری کــه پیــش تــر هــم ذکــر شــد از اصلــی تریــن 

کارکردهــای تشــکل هــای دانشــجویی اســت را فــرا بگیــرد، 
ــد. اگــر  ــدان دردی از جامعــه دوا کن نخواهــد توانســت چن
تشــکل هــای اســامی، انجمــن هــای علمــی و کانــون هــای 
فرهنگــی، ســرد و بــی نشــاط باشــند، پـــس چــه تفاوتــــی 
مــی تــوان میــان دانشــگاه و یــک دبیرســتان بــزرگ متصــور 

ــود؟! ب
ــر دانشــجویان  ــش ت ــر چــه بی ــا مشــارکت ه ــم ب امیدواری
و اعتمــاد و همراهــی فزاینــده مســئولین فرهنگــی دانشــگاه 
و رفــع موانــع و مشــکات پیــش روی فعالیــت هــای 
فرهنگــی، شــاهد ایجــاد فضایــی پــر نشــاط، شــاداب و ســالم 

ــیم! ــگاه باش ــت دانش ــگ و سیاس ــوزه فرهن در ح

اهــداف و دل مشــغولی هــای نســل جدید دانشــجویان، بــه مقدار 
بســیار زیــادی بــا آنچــه در نســل هــای گذشــته وجــود داشــت 
ــرای  ــت ب ــری اس ــگ خط ــن زن ــک ای ــی ش ــاوت دارد. و ب تف
متولیــان فرهنگــی جامعــه! چراکــه در ســال هــای آینــده بایــد 
پذیــرای جوانانــی باشــند کــه نتوانســته انــد بــه درســتی فراینــد 
جامعــه پذیــری کــه مهــم تریــن وظیفــه و کارکــرد تشــکل های 
دانشــجویی اســت را در دانشــگاه فــرا بگیرنــد. بــه هــر رو به نظر 
مــی آیــد حل این معضـــل نیازمنــد عزم جــدی و فعالیــت های 

عمیــق و ریشــه ای در حــوزه فرهنگــی کشــور باشــد.
و اما ترس!

از تاثیــر ایــن عامــل بر عــدم اقبال دانشـــجویان به تشــکل ها به 
خصــوص از نوع فرهنگی- سیاســی ، نباید غافل شــد. شــاید اکثر 
فعالیــن دانشــجویی در طــول دوران فعالیتشــان بــا دانشــجویانی 
مواجــه شــده انــد کــه تــرس از برخوردهــای قهرآمیــز را علــت 
عدم مشارکت در تشـــکل های دانشــــجویی عنـــوان می کنند. 
بــه هــر حــال نبایــد فرامــوش کــرد کــه برخوردهــای بــی مــورد 
و ســلیقه ای، احــکام ســنگین انضباطــی ماننــد تعلیــق، اخــراج و 
ــارهای  ــاالن تشــکیاتی و فش ــیاری از فع ــدن بس ــتاره دار ش س
فــراوان بــر تشــــکل هــای دانشــجویی در دولــت ســابق، اثر غیر 
قابــل انــکاری بــر واهمــه دانشــجویان بــرای ورود بــه ایــن فضــا 

ــته است.  گذاش
حــال، راه حــل چیســت؟! چــه راهکارهایی جهت شکســته شــدن 
ایــن فضا وجــود دارد!؟ ریشــه حــل این مشــکل »اعتماد« اســت! 
مســئولین دانشــگاهی بایـــد به دانشـــجویان ، که ســـرمایه های 
ارزنــده کشــور هســتند، اعتمــاد بیشــتری نشــان بدهنــد، آنهــا 
را همراهــی کننــد و از برخوردهــای غیــر منطقــی ، قهرآمیــز و 
بــی مــورد دوری کننــد. اگــر دانشــجویی بــه هــر دلیلــی خطایــی 

»رخوت،سستی،سکون،عدم نشاط«
ایــن هــا همــه واژه هایــی اســت کــه در مغــز فعالیــن فرهنگــی 
امــروز دانشــگاه رژه مــی رود! دیرگاهــی اســت کــه دیگــر ردپایــی 
ــای  ــابق در تشــکل ه ــای س ــت و آمده ــور و هیجــان و رف از ش
دانشــجویی،کانون هــا و حتــی انجمــن هــای علمــی دانشــگاه بــه 
چشــم نمــی خــورد. خیـــل عظیمــی از دانشــجویان بــه خصــوص 
ورودی هـــای جدیدتــــر، بعضا حتـــی نــــام تشــــکل هـــای 
ــوه  ــرد و نح ــد، از کارک ــی دانن ــگاه را نم ــی دانش فرهنگی-سیاس
تاثیرگــذاری آن هــا مطلــع نیســتند و حتــی در مــواردی از ایــن 

ــد! تشــکل هــا تــرس و واهمــه دارن
امــا دلیــل ایــن فضــای بــه وجــود آمــده چیســت؟! چــرا اقبــال به 
فعالیــت هــای فرهنگی دانشــجویی این چنیــن در بین دانشــجویان 
رنــگ باختــه؟! شــاید نتــوان در ایــن مقال ، پاســخ صحیــح و جامع 
و راه حلــی اصولــی در اختیــار گذاشــت، امــا آگاهی بخشــی و تفکر 
در ایــن زمینــه شــاید زمینــه ســاز بهبــود ایــن فضــای ســرد و 

ــود. ساکن ش
ــل در  ــن عام ــوی تری ــوان ق ــی ت ــاوت نســل را م ــی شــک تف ب
عــدم اقبــال بــه فعالیــت های فرهنگــی دانست.نســل دانشــجویان 
گذشــته کــه مطالعــه و کســب آگاهــی اجتماعــی از دغدغــه های 
ــه جــای  ــه نســلی داده کــه ب ــود، جــای خــود را ب اساســی اش ب
مطـالعه کتـب اندیشمنــدان، دائـما در فضــای مجــازی ســیر 
مــی کننــد. طبیعــی اســت دانشــجویی که مطالعــه نداشــته و تفکر 
جســتجوگر و انتقــادی را کنــار گذاشــه اســت، دغدغــه فرهنگــی   
سیاســی و اجتماعــی هــم برایــش بــه وجــود نخواهــد آمــد کــه 
ــا،  ــان ه ــرود! آرم ــا ب ــرای آن ه ــی ب ــال راه حل ــه دنب ــد ب بخواه
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ســال گذشــته در آســتانه 16 آذر، روزنامــه شــرق بــه ســراغ فریــدون مجلســی تحلیــل گــر مســائل روابــط بیــن الملــل رفــت 
و از او خواســت تجربــه دوران دانشــجویی خــود را شــرح دهــد. در ادامــه گفتــار او پیرامــون ایــن موضــوع را مــی خوانیــم؛

ــوی ســرها داشــته  مــن هــم در زمــان دانشــجویی خــودم در نیم قــرن پیــش ماننــد دانشــجویان دیگــر می خواســتم ســری ت
ــاد  ــان شــده اســت انتق ــه ملتم ــتیم ب ــده داش ــه عقی ــتمی ک ــر س ــو ضدامپریالیســتی در براب ــان و ج ــه اقتضــای زم باشــم و ب
ــم  ــی ه ــچ جایگزین ــم و هی ــه نمی خواهی ــه چ ــتیم ک ــم. می دانس ــه می خواهی ــه چ ــتیم ک ــا  نمی دانس ــراض کنم.دقیق و اعت
ــن  ــه ای ــا ب ــود. م ــن تر ب ــا روش ــان از م ــد تکلیفش ــپ بودن ــاح چ ــه در جن ــی ک ــاظ آنهای ــن لح ــناختیم. از ای ــرای آن نمی ش ب
نمی اندیشــیدیم کــه اگــر پیــروز شــویم و آن نظــام را بــه زانــو درآوریــم چــه خواهــد شــد. از دموکراســی ســخن می گفتیــم 
ــد و  ــوده ش ــی گش ــه ای قانون ــی دریچ ــد،   مدت ــین بودن ــم روستانش ــی ه ــواد و بخش ــردم بی س ــی از م ــه بخش ــرایطی ک در ش
ــر کســانی کــه روزی در قالبــی  ــی بعــد، آن دریچــه بســته شــد و عرصــه ب ــب آن اعتراضــات منعکــس می شــد. مدت در قال
قانونــی کاری کــرده و ســخنی گفتــه بودنــد تنــگ شــد! شــخصا  بــا توجــه بــه تجربــه تلــخ آن دوران اگــر قــرار بــود دوبــاره 
ــل  ــه خــودم در تحصی ــه وظیف ــردم و می کوشــیدم ب ــاد نمی ک ــدا  اعتم ــای سیاســی اب ــه فعالیت ه ــه دانشــگاه بازمی گشــتم،  ب ب

ــی اســت. ــی و فرهنگ ــعه علم ــدم توس ــی از ع ــا ناش ــی م ــه عقب ماندگ ــپردم ک ــر می س ــه  خاط ــر بیندیشــم و ب بهت

فریدون مجلسی: می خواستم سری توی سرها داشته باشم.

نگاه ویژه

باغ همسایه چراغش روشن!

نگاهــی بــه نــگاه دانشــجویان دانشــگاه 
فردوســی در آســتانه روز دانشــجو

ادامه از صفحه 1

باغ همسایه چراغش روشن!
ــتم و  ــن نتیجــه را نداش ــار ای ــا انتظ شــگفت آور اســت. واقع
حقیقتــا نمــی دانــم ایــن مســئله را کــه 56 درصد دانشــجویان 
نســبت بــه آینــده شــغلی خــود امیدوارنــد را چطــور تحلیــل 
کنــم. لــذا از طوالنــی کــردن نوشــته پرهیــز و بــرای همــه این 

دوســتان امیــدوار، آرزوی موفقیــت مــی کنــم.
در ســوال پنجــم همیــن طــور که پیشــتر گفتــم از دانشــجویان 
پرســیده بودیــم آیــا حاضرنــد بــرای ادامــه تحصیــل، کشــور 
را تـــرک کنند؟ و همانطـــور که از قبــــل هم پیــش بــینی 
ــاغ  ــول ســهراب ســپهری »ب ــه ق ــوز هــم ب ــم، هن مــی کردی
همســایه چراغش روشــن« اســت! بلــه 67 درصد دانشــجوها 
پاسخشــان  مثبــت بــود و حاضــر بودنــد در خــارج از ایــران 
ادامــه تحصیــل دهنــد. البتــه نمــی دانــم اگــر این دانشــجویان 
از وضعیــــت علــــمی دانشگاهشـان راضـــی هســتند چــرا 
عاقــه منــد بــه ادامــه تحصیل در خــارج از کشــورند؟ شــاید 
بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه نمــی تــوان انتظــار بیشــتری 
از دانشــگاه هــای ایــران داشــت و بــا اینکــه در میــان دانشــگاه 
هــای ایــران، فردوســی دانشــگاهی ســطح بــاال اســت امــا تــا 
ــن  ــه ای ــه دارد و رفتــن، راه رســیدن ب ــی فاصل شــرایط آرمان
شــرایط آرمانــی اســت. امــا مــی تــوان ایــن نتیجــه را جــور 
ــی  ــت علم ــجوها از وضعی ــرد. دانش ــل ک ــم تحلی ــری ه دیگ
ــه  ــد ب ــی آی ــان نم ــا بدش ــد ام ــت دارن ــان رضای دانشگاهش
بهانــه ادامــه تحصیــل هــم کــه شــده کمــی هــم هــوای بیرون 

را نفــس بکشــند و شــرایط متفاوتــی را تجربــه کننــد.

همچنیــن از دانشــجویانی کــه بــه ســوال پنجــم پاســخ مثبــت 
ــت از  ــس از فراغ ــد پ ــا حاضری ــیدیم آی ــد پرس داده بودن
ــاز نتیجــه بدســت آمــده  ــه کشــور برگردیــد و ب تحصیــل ب
ســخت غافلگیــر کننــده بــود. 67 درصــد آنهــا گفتــه بودنــد 
ــد.  ــور باش ــن ط ــه همی ــدوارم ک ــد گشــت. امی ــه برخواهن ک
تحلیــل خوشــبینانه ایــن پاســخ هــا ایــن اســت کــه عاقــه به 
میهــن و خدمــت بــه آن، هنــوز هــم در میــان جوانــان زنــده 
ــا اینکــه اکثــر آنهــا بدشــان نمــی آیــد در خــارج  اســت و ب
از کشــور تحصیــل کننــد امــا اکثریــت، دل در گــروی مهــر 
وطــن دارنــد و قصــد بازگشــت. امــا ایــن نتیجــه را هــم مانند 
ســوال پنجــم مــی تــوان جــور دیگــری تحلیــل کــرد. از قدیــم 
مــی گوینــد شــنیدن کــی بــود ماننــد دیــدن؟! مــی دانیــم که 
ســاالنه هــزاران نفــر جــای وطن مــی کننــد و غربت نشــینی 
را برمــی گزیننــد و تنهــا درصــد ناچیــزی از آنهــا حاضــر بــه 
بازگشــت مــی شــوند و دانشــجویان دانشــگاه فردوســی هــم 
از این قائده مستثنی نیســــتند و درســــت اســــت کــه هم 
اکـــنون اعام آمـــادگی بـــرای بازگشـــت می کننــد اما کافی 
اســت پایشــان بــه آن طــرف آب برســد تــا پاســخی را که در 
جــواب نظرســنجی نشــریه مــا دادنــد، فرامــوش کننــد و طعم 
ــدگار شــوند.  ــه مــزه وطــن ترجیــح دهنــد و مان غربــت را ب
ــج حاصــل  ــر از نتای ــات بیشــتر و ریزت ــرای کســب اطاع ب
از ایــن نظرســنجی مــی توانیــد بــه نمودارهایــی کــه در زیــر 

آمــده اســت، توجــه کنیــد.

فعالیــت را مفیــد مــی داننــد، منتهــی حــال فعالیت و پایــه کار 
ــد؟  ــودن را ندارن ب

در پاســخ بایــد بگویــم بنــده بــه عنــوان یکــی از اعضــای فعال 
ــه  ــه شــخصه شــاهدم ک در تشــکل ســازمان دانشــجویان، ب
تشــکل متبوعــم در راســتای جــذب عضــو چقــدر تــاش و 
تکاپــو مــی کنــد. بقیــه تشــکل هــا هــم تــا جایــی کــه اطــاع 
دارم در ایــن راســتا زحمــات زیــادی متقبــل مــی شــوند امــا 
نتیجــه حاصلــه بــا میــزان تــاش تشــکل هــا بــرای جــذب 
عضــو، اصــا هــم خوانــی نــدارد. نتیجــه نظرســنجی در ســوال 
ســوم مــن را یــاد گفتــه یکــی از دوســتانم می انــدازد. دوســتم 
می گفــــت نمی دانــــم چـــــرا ما ایرانـــی هــــا با اینکــه 
ــی  ــد ول ــدر ضــرر دارن ــا نمــک و شــکر چق ــم مث ــی دانی م
آنقــدر مصرفمــان بــاال اســت یــا بــا اینکــه مــی دانیــم مطالعه 
ــای  ــی پ ــد هســتند ول ــدر مفی ــردن چق ــا ورزش ک ــردن ی ک
عملمــان در ایــن زمینــه هــا مــی لنگــد. حکایــت دانشــجویان 
ــت  ــد فعالی ــی دانن ــت. م ــن اس ــم همی ــده ه ــخ دهن پاس
ــت نیســتند.  ــه فعالی ــا حاضــر ب ــد اســت ام دانشــجویی مفی
نمــی دانــم! شــاید بایــد بــا توجــه بــه شــرایط ســخت زندگــی 
در ایــن زمانــه بــی هــای و هــوی الل پرســت، بــه آنهــا حــق 
ــر  ــه و دردس ــا دغدغ ــا و صده ــان ده ه ــاید در می داد. ش
روزانــه، درخواســت فعالیــت دانشــجویی از دانشــجویان کمــی 

پــر توقعــی باشــد.
ــج بســیار  ــن نتای ــم م ــه زع ــا ب ــارم ام ــه ســوال چه در زمین

ــت  ــد، آن وق ــته باش ــود داش ــی وج ــی و رفاه ــف صنف مختل
ــوند و  ــی شــ ــا آگاه م ــف ه ــر از نقطــه ضعــ مســئولین ام
مــی تواننــد بــا رفــع ایــن نقطــه ضعــف هــا، رضایــت نســبی 
دانشــجویان را کســب کننــد. شــاید مثــال ســلف و وضعیــت 
کیفــی غــذا در دانشــگاه مثــال خوبــی بــرای ایــن قضیه باشــد. 
ــنجی  ــا نظرس ــای دانشــگاه ب ــلف ه ــم، س ــی دانی ــه م چنانچ
منظــم از دانشــجویان، تــاش نســبتا خوبــی در زمینــه بهبــود 
کیفیــت غــذا داشــته انــد و تــا حــدودی توانســته انــد رضایت 

دانشــجوها را در ایــن زمینــه کســب کننــد.
ــت در  ــودن فعالی ــد ب ــه مفی ــوط ب ــه مرب ــوم ک ــوال س در س
تشــکل هــای دانشــجویی اســت، نتیجــه بســیار جالــب اســت. 
ــود  ــا، از مشــکل کمب ــام تشــکل ه ــا تم ــه تقریب ــی ک در حال
اعضــای فعــال در مضیقــه هســتند، 60 درصــد دانشــجویان 
پاســــخ دهنــده، کار در ایــن تشــــکل ها را مفیـــد ارزیابـــی 
ــا  ــه ب ــود ک ــی ش ــرح م ــوال مط ــن س ــال ای ــد! ح ــرده ان ک
وجــود چنیــن اعتقــادی در میــان اکثریــت دانشــجویان، چــرا 
بایــد تشــکل هــا مشــکل عضوگیــری داشــته باشــند؟ آیــا این 
کمبــود عضــو برمــی گــردد بــه عــدم توانایــی تشــکل هــا در 
جــذب دانشــجوها یــا نــه، مســئله برمــی گـــردد به همــــان 
ضــرب المثــل قدیمــی بیــرون گــود ایســتادن و لنگــش کــن، 
لنگــش کــن گفتــن تماشــاگرها و اینکــه دانشــجویان محتــرم 

سوال دومسوال اول

سوال چهارم سوال سوم

سوال پنجم به تفکیک دانشکده ها
سوال پنجم
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محدثه هادی نژاد
کارشناسی شهرسازی 93

ســریال »شــهرزاد« بهانــه ای شــد تــا دوبــاره تقویــم تاریــخ را ورق 
ــک مــرداد 1332 را در خاطــر خــود مــرور  ــم و روزهــای تاری زنی
کنیــم. آنــگاه، ســواالتی تاریخــی را مــورد پرســش قــرار دهیــم. بــه 
راســتی کودتــای 28 مــرداد چــرا رخ داد؟ آیــا واقعــا هــراس غــرب 
ــدق  ــا مص ــد؟ آی ــا ش ــث کودت ــران باع ــم در ای ــوذ کمونیس از نف
ــازی  ــان ســاده، لج ب ــه زب ــردی و ب ــا برخــی اشــتباهات راهب ــز ب نی
ــه آن طــور  ــا اینک ــود؟ ی ــی مقصــر ب ــه نوع ــا ب در برخــی زمینه ه
کــه »مصدقی «هــا می گوینــد، او صرفــا پیــر خیراندیشــی بــود کــه 
نمی خواســت در برابــر جبــر زمانــه، ســر فــرود آورد؟ ریشــه هــاي 
کودتــــا به بــــحران نفــــت ایــــران و انگلیــــس به ســــال هاي 
)53 - 1951(  بــاز مــی گــردد و زاییــده مذاکــرات ناموفــق نفتــي 
ــي دوم اســت. محمــد مصــدق سیاســتمدار  ــان جنــگ جهان در پای
ــان  ــي گرای ــادناپذیر مل ــده فس ــه نماین ــه ب ــی ک ــراف زاده ایران اش
مبــدل شــده بــود، بــه شــدت بــا پیشــنهاد شــوروي بــراي دریافــت 
امتیــاز نفــت اســتان هــاي شــمالي ایــران مخالفــت کــرد اما پــس از 
مدتــی رابطــه میــان شــاخه هــاي ســکوالر و مذهبــي جبهــه ملــي به 
دلیــل اختــاف بــر ســر چنــد موضــوع تیــره شــد: تفســیر قوانیــن 
ــروبات  ــروش مش ــان، ف ــات بازاری ــوان، مالی ــق رأي بان ــي، ح قرآن
الکلي و تعــیین متصدیـان بــرخي پسـت هــاي عالـي خصوصـــًا 
ــن  ــا در آخری ــه کودت ــه اولی ــتري. نقش ــاي دادگس ــه ه وزارتخان
ســاعات 15 اوت )24 مــرداد( بــه مرحلــه عمــل درآمــد امــا یکــي 
از اعضــاي گارد ســلطنتي کــه طرفــدار حــزب تــوده بود موضــوع را 
علنــی کــرد. فــردای آن روز در خیابــان هــا، جمعیــت مردمــی حامی 
مصــدق ضمــن دفــاع از جمهــوري، مجســمه هــاي شــاه را در نقــاط 
مختلــف تهــران بــه زیــر مــي کشــید. اگرچــه بیشــتر ایــن تظاهرات 
حرکــت هــاي خودجــوش علیــه کودتــاي نافرجــام بــود امــا برخــي 
از ایــن آشــوب هــا توســط لنکرانــي، رشــیدیان و بــرادران بوســــکو 
)مامــوران ســـرویس اطاعاتـی انگلیــس( ســـــاماندهی می شد. 
ــه ســازمان ســــیا( همــــین  ــر)از مامــوران بلندپای ــه ویلب ــه گفت ب
ــزب  ــر ح ــیدن دفت ــش کش ــه آت ــر ب ــه منج ــود ک ــا ب ــوب ه آش
ملــت ایــران گردیــد و در ادامــه مغــازه هــاي مرکــز و جنوب شــهر 
غــارت شــد. در حالــی کــه همــه ایــن کارهــا بــه اســم حــزب تــوده 
ثبــت شــد. پــس از ایــن اتفاقــات، مصــدق، فرمــان شــاه مبنــی بــر 
ــد  ــي رد کــرد. او معتق ــک ســند جعل ــوان ی ــه عن عــزل خــود را ب
بــود شــاه نمــي توانســته چنیــن ســندي را امضــا کنــد، چــون طبــق 
قانــون اساســي، وي حــق عــزل و نصــب نخســت وزیــران را نــدارد. 
ــازه  ــرداد( نقشــه ت ــای 28 م ــراح کودت ــران، روزولت)ط ــا در ته ام
اي را در ســر مــي پرورانــد. روزولــت حتــي تهدیــد کــرده بــود کــه 
هرکــس صحبــت از شکســت کنــد او را مي کشــد. هندرسون)ســفیر 
وقــت آمریــکا( عنــوان نمــود کــه اگــر اقــدام الزم از ســوي دولــت 
ایــران بــه عمــل آیــد، ایــاالت متحــده ارائــه کمــک هــاي بیشــتر 
بــه ایــران را مدنظــر قــرار مــي دهــد. ایــن پیشــنهاد زمانــی مطــرح 
مــی شــد کــه مــردم در خیابــان هــا امــوال امریکایــي هــا را مــورد 
تهدیــد قــرار مــي دادنــد و فریــاد مــي زدند:»یانکــي، بــرو گمشــو!«.  
در ایــن اوضــاع آشــفته، مصــدق در حضــور هندرســون بــه فرماندار 
ــه  ــد ک ــی ده ــتور م ــه او دس ــد و ب ــی زن ــن م ــران تلف ــي ته نظام
بــراي پاکســازي خیابــان هــا از قــواي الزم اســتفاده بــه عمــل آورد. 
مجلــه تایــم چنیــن تحلیــل کــرد کــه پــس از ایــن مذاکــره، وقایــع 
ســرعت فــراوان بــه خــود گرفــت و »اشــتباه مرگبــار« مصــدق ایــن 
بــود کــه دســت ارتــش را بدیــن ترتیــب بازگذاشــت. مصــدق نــه 
تنهــا تظاهــرات در خیابــان را ممنــوع اعــام کــرد، بلکــه بــرادرزاده 
خود، ژنرال دفتري را که مخفیانـــه با عوامــــل کودتـــا همــــکاري 
ــي تهــران  ــدار نظام ــه ســمت رئیــس پلیــس و فرمان مــي کــرد ب
برگزیــد. جبهــه ملــي و حــزب تــوده کــه مشــتاق بودنــد یــک جبهه 
واحــد را تشــکیل دهنــد از هــواداران خــود خواســتند کــه در خانــه 
هــاي خــود باقــي بماننــد. درحالــي کــه دســته هــاي ســلطنت طلب، 
پلیــس و ژاندارمــري بــا دریافــت فرمــان دولــت مبنــي بــر ایجــاد 
نظــم بــه قلــب شــهر رفتنــد. نیروهــاي ســلطنت طلــب بــه محــض 
ورود بــه شــهر نقشــه اصلــي کودتــا را اجــرا کردنــد. آنهــا مرکــز 
مخابــرات و ایســتگاه رادیــو را بــه اشــغال خــود درآوردنــد، خطــوط 
تلفــن بــازار را قطــع کردنــد و ســلطنت طلبــان بازداشــت شــده را 
ــد.  ــه طــول انجامی ــا ســه ســاعت ب ــا تنه ــرد آنه ــد. نب آزاد نمودن
در جریــان ایــن  اتفاقــات، رهبــران حــزب تــوده پیشــنهاد کمــک 
نمودنــد، امــا مصــدق نپذیرفــت. دو دلیــل بــرای رد ایــن پیشــنهاد 
از ســوی مصــدق متصــور اســت؛ یــا بــه دلیــل آن کــه از میــزان 
توانایــي واقعــي آنهــا آگاهــي داشــت و یــا بــدان جهــت کــه هنــوز 
ــان  ــي در جری ــاد داشــت. او حت ــاي هندرســون اعتق ــه حــرف ه ب
ــاالت متحــده را مســتقیماً متهــم نســاخت.   محاکمــه خــود نیــز ای
ــود کــه طالــب  البتــه شــاید هــم علــت ایــن رفتــار مصــدق آن ب
خشــونت بیشــتر نبــود. او مــی خواســت بــه هــر قیمتــي کــه شــده 
از بــروز جنــگ داخلــي اجتنــاب کنــد، چــون ایــن امــر ممکــن بــود 
بــه تقســیم ایــران میــان انگلســتان و شــوروي بینجامــد. در مجمــوع 
مــی تــوان گفــت کودتــاي 28 مــرداد میخــي بــود بــر تابــوت نظــام 

ســلطنتي، چــرا کــه آن را بــا قــدرت هــاي اســتعماري پیونــد زد.

نیمه اول آذر 594 نیم نگاه ویژه

هــادی مقــدم دوســت، نویســنده و کارگــردان ســینما دربــاره ســریال شــهرزاد نوشــت:» بهتریــن اتفــاق در ســریال 
شــهرزاد درام و روایــت قصــه گویــی اســت و همیــن موضــوع باعــث شــده 50 درصــد کار کیفیــت باالیــي داشــته 
ــازی چــه در انتخــاب بازیگــر خــوب  باشــد. دیگــر عناصــر چــون کارگردانــی، تصویربــرداری، بازیگــران چــه در ب
هســتند کــه باعــث شــده تکامــل درســتي اتفــاق بیافتــد و ســریال از نظــر ســاختمان مفهومــی و فرمــی، درســت بــا 

مخاطــب ارتبــاط برقــرار کنــد .ســریال شــهرزاد داری قــدرت بســیار عالــی در جــذب مخاطــب اســت«

عشق است و آتش و خون...

نیم نگاهی به سریال شهرزاد

نیم نگاه ویژه:

عشق    
است و       

آتش و خون...         
نیم نگاهی به سریال



هوشنگ  گلمکانی: سریال های »دندون طال« و »شهرزاد« برای شبکه نمایش خانگی آبرو خریده اند.

بیا تا رگامو تو خونت بریزم...
نگاهی به موسیقی سریال »شهرزاد«

نیمه اول آذر 694 نیم نگاه ویژه

بــه گــزارش خبرگــزاری هــا، هوشــنگ گلمکانــی، دبیر شــورای نویســندگان مجلــه فیلــم نوشــت: »ســریال های »دندون طا« 
ــد. هــر دو بــدون این کــه شــاهکار و فوق العــاده باشــند  ــرای شــبکه نمایــش خانگــی آبــرو خریده ان و اخیــرا »شــهرزاد« ب
کارهایــی احترام برانگیزنــد چــون پیداســت کــه بــه تماشــاگر احتــرام می گذارنــد. سرســری و سرهم بندی شــده نیســتند و 
بــرای جزییات شــان وقــت  و فکــر و انــرژی و هزینــه صــرف شــده اســت.«او همچنیــن بــه پخــش ســریال »بریکینــگ بــد« 
همــراه بــا دی وی دی ســریال شــهرزاد هــم اشــاره کــرده و آن را اتفــاق عجیبــی دانســته اســت: »امــا اتفــاق عجیبــی در 
»شــهرزاد« افتــاده کــه تصــور می کنــم در تاریــخ شــبکه خانگــی )شــاید در دنیــا( بی ســابقه باشــد. تــا حــاال که دو قســمت از 
ســریال پخــش شــده، همــراه هــر قســمتش یک قســمت از ســریال معــروف و دیدنــی »بریکینــگ بــد« هــم روی دی وی دی 
هســت. مثــل هدیــه! کامــل، از ســر تــا تــه. از اولیــن قســمت اولیــن فصــل، آن هــم دوبله شــده، بــا صــدای بی نظیــر ناصــر 
طهماســب بــه جــای والتــر وایت شــخصیت اصلــی ســریال. ایــن »هدیــه« در حالی تقدیــم به خریــداران ســریال »شــهرزاد« 
شــده کــه نــه در تبلیغاتــش تــا جایــی کــه دیــده ام بــه آن اشــاره شــده و نــه روی جلــد دی وی دی آن کوچک ترین اشــاره ای 
بــه ایــن موضــوع شــده.عجیب اســت. اگــر ایــن »هدیــه« جنبه تبلیغــی بــرای تشــویق خریــداران »شــهرزاد« را دارد چــرا در 

روی جلــد اطاع رســانی نشــده؟ بــا فکــر کــردن بــه هــر احتمالــی می بینیــم کــه یــک جــای کار می لنگــد.«

عشق است و آتش و خون...

نیم نگاهی به سریال شهرزاد

سونیا روحی
فارغ التحصیل مدیریت دولتی

روس هــا رشــت و انزلــی را اشــغال کــرده بودنــد. اولتیماتــوم 
ســه مــاده ای هــم داده بودنــد. ســاعت 11 بــود کــه 
وزیرالــوزرا می گفــت تنهــا یــک ســاعت وقــت مانــده اســت 
بــرای پذیــرش اخــراج مــورگان شوســتر آمریکایــی. ســیصد 
زن اسلحه هایشــان را زیــر دامــن و الی تــای آستین هایشــان 
پنهــان کــرده بودنــد و در صحــن علنــی مجلــس نماینــدگان 
را تهدیــد بــه آن کــرده بودنــد کــه هرکــس تســلیم روس هــا 
ــا  ــه روس ه ــس ب ــود. مجل ــته می ش ــگ کش ــود، بی درن ش
جــواب محکــم »نــه« داد. هــر چنــد شوســتر در ایــران نمانــد 

و در نهایــت بدرقــه شــد و رفــت. 
ــده  ــرای زن ــود. ب ــه نب ــرداد خان ــهرزاد، 28 م ــهرزاِد« ش »ش
ــد.  ــادش را ببین ــود. می خواســت فره ــه ب ــاد مصــدق نرفت ب
ــخ را  ــم تاری ــا ه ــود. همان ج ــه ب ــن اســت؛ رفت ــم ای ــا مه ام
لمــس کــرد. امــا خواهــری کــه افتخــارش همســر اداره چــی 
ــه می خــورد. شــهرزاد انســان انتخــاب  ــود، صبحان داشــتن ب
کــردن اســت. پــاِی نامایمــات روحــِی زندانــی سیاســی آزاد 
شــده مانــد، آن جــا کــه راهــی برایشــان نمانــد ســوار ماشــین 
ــاد را  ــا قب ــت. ازدواج ب ــاد رف ــراه فره ــد و هم ــیراز ش ش
نپذیرفــت، تــا زمانــی کــه زنــده مانــدن و آزاد بــودن فرهــاد  
ــی  ــد. وقت ــاد. شــهرزاد ساختارشــکن می مان ــه خطــر می افت ب
ــب و  ــد ح ــرده اش می خواه ــف ک ــماِن پ ــا چش ــیرین ب ش
ــازه  ــدر را از ت ــروت پ ــدرت و ث ــر ق ــلیم در براب ــض تس بغ
عــروس بگیــرد، خــوب می دانــد رقیبــی در برابــرش نیســت، 
ــد  ــدون تحدی ــای ب ــه  قدرت ه ــر جامع ــی دیگ ــک قربان ی
ــام  ــاند. انتق ــورد بکش ــداِن زد و خ ــه می ــد او را ب می خواه
ــه  ــری ک ــرا، خواه ــد. حمی ــد باش ــوو نبای ــرف ه ــا از ط حتم
اجــازه  درس و دانشــگاه را نداشــت و فــرار شــهرزاد از خانــه  
پوشــالی  ای کــه قــرار بــود برایــش بســازند را عواقــب همیــن 
ــی روز عروســی دســت از  ــد، حت ــدن می دان ــاع مان در اجتم
نیــش و کنایــه بــر نمــی دارد. خــدا را شــکر می کنــد دریــن 
ــر  ــت خواه ــتی، دس ــب ها از مس ــل ش ــر الیعق روزگار پس

ــراری اش را گرفتــه اســت. ف
در دوره و زمانــه ای کــه ســیمین دانشــور مــی رود اســتنفورد 
ــا  ــب کودت ــروز در ش ــم فی ــد، مری ــی بخوان ــی شناس زیبای
رابــط مصــدق و حــزب تــوده اســت، روایــت شــهرزاد اگــر 
چــه می توانســت زنانــی قوی تــر داشــته باشــد، قابــل قبــول 
ــن  ــینمای مســتقل داشــتن در همی ــر و س ــِی فک اســت. خوب
ــه  ــی ذهــِن پیشــروتر از زمــان خــود را ب اســت کــه می توان
تصویــر بکشــانی. آن چنــان کــه پیداســت شــهرزاد، در چهــار 
دیــواری خانــه  بــزرگ آقــا و نــه قبــاد کــه بــه قــول خــودش 
مترســک ســر جالیــز اســت، محبــوس نخواهــد مانــد. 
ــده ای را  ــه آین ــی چ ــن فتح ــی و حس ــه ثمین ــم نغم نمی دان
بــرای دوشــنبه هایمان رقــم خواهنــد زد، امــا امیــدوارم دنیــا 

هیــچ گاه شــهرزاد و فرهــاد را تغییــر ندهــد.

ســریال »شــهرزاد« کــه پیــش از عرضــه در شــبکه نمایــش 
خانگــی بــا عنــوان »روزی روزگاری عاشــقی« معرفــی 
ــن ســاخته »حســن فتحی«کارگــردان  ــود، جدیدتری شــده ب
ــی  ــریال های موفق ــه س ــی ک ــت. فتح ــور اس ــدار کش نام
ــی«،  ــر از خاموش ــن ت ــد«، »روش ــان نمی میرن ــون »پهلوان چ
ــه« را  ــوه ممنوع ــه« و »می ــدار صفردرج ــم«، »م »شــب ده
در کارنامــه کاری خــود دارد. در تازه تریــن اثــر خــود ســه 
نســل از بهترین هــای حرفــه بازیگــری و توانمند تریــن 
ــرده  ــع ک ــم جم ــار ه ــن را در کن ــت دوربی ــل پش عوام
ــود در  ــازندگان خ ــه س ــه  گفت ــه ب ــریال ک ــن س ــت. ای اس
26 قســمت 60 دقیقــه ای تهیــه شــده، بعــد از ســریال های 
ــتر  ــول »تصویرگس ــومین محص ــه«، س ــاهگوش«و »ابل »ش
پاســارگاد« بــرای عرضــه در شــبکه نمایــش خانگــی 
ــش  ــبکه نمای ــروژه ش ــن پ ــه پرهزینه تری ــد. اثری ک می باش
خانگــی لقــب گرفتــه، روایتگــر قصــه عاشــقانه ای اســت کــه 
ــرد.  ــرار می گی ــده ق ــی تاریخــی پیــش چشــم بینن در فضای
داســتان عاشــقانه ای کــه بــا بســتری جنایــی همــراه باشــد 
و در کنــار آن تاریــخ را هــم روایــت کنــد، ویژگــی مختــص 
حســن فتحــی و ســریال های اوســت. حســن فتحــی و نغمــه 
ثمینــی به عنــوان نویســندگان فیلمنامــه تمــام تــاش خــود 
ــه در  ــقانه ک ــه عاش ــن قص ــا ای ــد ت ــه ان ــه کار گرفت را ب
ــن شــکل  ــه بهتری ــت می شــود را ب دهــه 30 شمســی روای
ــات  ــات و موضوع ــام جزئی ــد و تم ــه کنن ــاختار ارائ و س
محــوری داســتان به شــکلی باشــد کــه در وهلــه اول 
ــوده و در او ایجــاد عاقــه  ــرای بیننــده دارای جذابیــت ب ب
کنــد. پرداختــن حــول زندگــی افــراد پردرآمــد آن دوران 

تاریخــی، تاییــدی اســت بــر ایــن مدعــا. 
ــی  ــای زندگ ــان دادن فض ــه نش ــرا ک زی
ــا  ــان ب ــت آن زم ــر و تهیدس ــراد فقی اف
پوچ گرایانــه  و  تاریــک  لوکیشــن های 
ــی  ــه چندان ــروزی عاق ــده ام ــرای بینن ب
ــی  ــد و پســزدگی محسوس ــاد نمی کن ایج
ــه  ارمغــان مــی آورد.  ــده ب ــرای بینن را ب
ملــودرام  یــک  به عنــوان  شــهرزاد 
تاریخــی  پس زمینــه  بــا  عاشــقانه 
را  تاریــخ  هــم  کــه  اســت  ســریالی 
نشــان دهنده  هــم  و  می کنــد  بیــان 
ــت  ــرای روای ــی فیلمســاز ب دغدغــه اصل

ــبکه  ــی. ش ــی تاریخ ــر سفارش ــک اث ــه ی ــت و ن درام اس
ــه  ــور عرض ــود به منظ ــروع کار خ ــی در ش ــش خانگ نمای
ــاد،  ــات زی ــت تبلیغ ــی به عل ــت ایران ــا کیفی ــریال های ب س
ــت  ــادی به عل ــده زی ــرد و ع ــادی ایجــاد ک ســروصدای زی
ــه  ــتند ک ــد دانس ــود را مقی ــده، خ ــو ایجاد ش ــان و ج هیج
ایــن ســریال ها را قسمت به قســمت  حتمــًا می بایســت 
خریــداری کننــد تــا از جــو ایجادشــده عقــب نماننــد. امــا 

»شــب دهــم«، »مــدار صفــر درجــه«، »پســتچی ســه بــار در 
نمــی زنــد«، »یــک روز دیگر«،»کیفــر« و حــاال نیــز »شــهرزاد« 
بهانــه ای بــود تــا بــاری دیگر »حســن فتحــی« موســیقی متن 

اثــرش را بــه »فردیــن خلعتبری« بســپارد.
خلعتبری یادگیری موســیقی را از کودکی و در ســنین پاییـــن 
شـــروع کـرده و سـاخت موسـیقی بســـیاری از فیلم ها مانند 
»اتوبــوس شــب« و »چ« را عهــده دار بوده اســت. وی همکاری 
اش بــا فتحــی را از ســال 80 و بــا آهنگســازی ســریال »شــب 
دهــم« آغــاز کــرد. نقطــه اوج ایــن همــکاری در ســال 86 و 
در ســریال »مــدار صفــر درجــه« بــود و در ســال 87 بــرای 
ــد« نامــزد ســیمرغ بلوریــن  ــار در نمــی زن »پســتچی ســه ب
بهتریــن موســیقی متــن فیلــم شــد و امــروز ایــن »شــهرزاد« 
اســت کــه بــرای چندمیــن بــار شایســتگی هــای خلعتبــری را 

بــر همــگان متذکــر مــی شــود.
ــیقی  ــت از موس ــی اس ــهرزاد« ترکیب ــریال »ش ــک س  موزی
اصیــل ایرانــی با ســاز هــای ســنتی و موســیقی کاســیک و تا 
حــدودی غربــی بــا ســازهای زهــی و بادی کــه در هــر فضایی 
از ســریال متناســب با آن ســکانس، موســیقی تغییــر می کند. 
ــخصیت»بزرگ  ــارت ش ــیقی در عم ــال، موس ــوان مث ــه عن ب
آقــا« همگــن بــا همــان فضــای کاســیک چیدمــان خانــه و 
ــه  »هاشــم«  ــه و در خان ــراد در آن خان ــات اف نحــوه  ارتباط
ــه و  ــر خان ــی ت ــنتی و قدیم ــان س ــا چیدم ــید« ب ــا »جمش ی
روابط صمیمـی بین اعضـــای خـانواده، مرتبـط اســت. از این 
ــمند  ــق و ارزش ــف، دقی ــری را ظری ــوان کار خلعتب ــی ت رو م

توصیــف کــرد.

رستگاری روی خواهد کرد
ــازی  ــا ب همــه مطیــع و فرمانبــردار وی هســتند. »قبــاد« ب
شــهاب حســینی، دامــاد بــزرگ آقــا و همیــن طــور بــرادر 
زاده وی مــی باشــد. قبــاد کــه فــردی اســت عیــاش و در 
ــود  ــی ش ــازی ای م ــی زود وارد ب ــو، خیل ــال ترس ــن ح عی
ــب داده  ــرای او ترتی ــا ب ــزرگ آق ــه ب ک
ــاد  ــل، شــخصیت قب ــن عم اســت و همی
بــه  ای  حاشــیه  کاراکتــر  یــک  از  را 
ــی  ــای اصل ســمت یکــی از شــخصیت ه
ــا  ــاد« ب ــد. »فره ــی ده ســریال ســوق م
ــت  ــردی اس ــی ف ــی زمان ــازی مصطف ب
عاشــق ادبیــات و علــی الخصــوص شــعر 
و شــاعری. داســتان ســریال روایــت گــر 
عشــق آتشــین او و شــهرزاد اســت. بازی 
مصطفــی زمانــی در ایــن نقــش آرامــش 
ــود  ــه وجـ ــر ب ــرای کاراکتـ خاصــی را ب
مــی آورد و علیرغــم اتفاقــات عجیــب و 
ناگــواری کــه بــرای وی پیــش مــی آیــد 
ولــی بــاز هــم ایــن آرامــش در بــازی وی بــه خوبــی دیــده 
مــی شــود. شــخصیت »شــهرزاد« بــه عنــوان کاراکتــر اصلی 
ــدان  ــی دوچن ــه علیدوســتی، جذابیت ــازی تران ــا ب ســریال ب
پیــدا مــی کنــد. شــهرزاد کــه دانشــجوی پزشــکی اســت و 
دلباختــه فرهــاد، شــخصیتی اســت بــا ثبــات و جــدی کــه 
وقایــع ناگــوار پیش آمــده بــرای وی و خانــواده و عزیزانش 
ســبب مــی شــود بیننــده بــا ایــن کاراکتــر همــراه شــود و 
ــورد قضــاوت  ــال او را در ذهــن خــود م تصمیمــات و اعم
ــن  ــورد ای ــر درم ــب دیگ ــه  جال ــد. نکت ــرار ده و داوری ق
ســریال، پخــش همزمــان آن از شــبکه های خارجــی اســت. 
طبــق گفتــه محمــد امامــی یکــی از تهیه کننــدگان ســریال 
شــهرزاد، بــر مبنــای برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه 
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــرر ش ــان مق ــم آلم ــرکت فیل ــا ش ب
ــه  ــان روان ــران و آلم ــترک ای ــد مش ــورت تولی ــر به ص اث
ــوان اولیــن ســریال  ــازار شــود. بنابرایــن شــهرزاد را می ت ب
ــد  ــه چن ــان آن ب ــی دانســت کــه حــق پخــش همزم ایران
ــان  ــت. در پای ــده اس ــه ش ــز فروخت ــی نی ــبکه خارج ش
ــمت از  ــد قس ــدن چن ــا دی ــه ب ــد ک ــر ش ــوان متذک می ت
ــر  ــاره آن نظ ــل درب ــور کام ــوان به ط ــریال نمی ت ــن س ای
داد و هرگونــه حکم صادر کــردن دربــاره نتیجــه نهایــی 
ــد  ــن چن ــا همی ــهرزاد ب ــا ش ــت. ام ــی اس ــریال بی معن س
ــر منســجمی  ــا اث ــده ب ــه بینن ــرد ک ــت ک ــم ثاب قســمت ه
ــه دار  ــت ادام ــن موفقی ــده ای طــرف اســت و از نظــر بینن
ــوان  ــی به عن ــن فتح ــی حس ــام و توانای ــود. از ن ــد ب خواه
ــی  ــوان گذشــت. فتحــی به خوب ســازنده ســریال هــم نمی ت
در اکثــر آثــارش از نظــر ســاختمان فرمــی و محتوایــی بــا 
ــه  ــت ک ــرده اس ــرار ک ــی برق ــیار خوب ــاط بس ــده ارتب بینن
بخــش بزرگــی از آن را مدیــون خاقیــت خــود در نوشــتن 

می باشــد. دیالوگ هــا 
 حســن فتحــی در جدید تریــن اثــر خــود ثابــت کــرد کــه 

همچنــان در اوج قلــه فیلمســازی قــرار دارد.

مجــوز از وزارت ارشــاد ایــن فیلــم هــم هیچــگاه اجــازه اکــران 
نگرفــت و بعــد از گذشــت چنــد ســال کــه همــه آن را دیــده 
بودنــد، در پخــش خانگــی منتشــر شــد, چاوشــی کــه تــا آن 
زمــان نســبتا گمنــام بــود در ســنتوری چنــان درخشــید کــه 
ــود  ــمت خ ــه س ــیقی ب ــه موس ــا را در عرص ــه ه ــام توج تم
متمرکــز کــرد. قطعــه »ســنگ صبــور« هنــوز هــم با گذشــت 
ــردم  ــان م ــنتوری، می ــدن س ــده ش ــال از دی ــدود 10 س ح

محبــوب اســت و گویــا هیــچ گاه قدیمــی نخواهــد شــد.
ــوش  ــهرزاد خ ــریال ش ــراژ س ــا تیت ــار ب ــن ب ــی ای چاوش
درخشــیده و دوبــاره نامــش بــر ســر زبــان هــا افتــاده اســت. 
ــاره  ــان و در هــر فضــای مجــازی درب در هــر کوچــه و خیاب
قطعـــه »کجایی« ایــن سـریال صحبـــت مـی شود. قطعه ای 
کــه خــودش آن را ســروده، آهنگســازی و تنظیم کرده اســت. 
معمــوال تیتــراژ فیلــم هــا و ســریال ها مخصــوص همــان آثار 
ــم و  ــا فضــای فیل ــا ب ــوند و بعضــا تیتراژه ــی ش ــاخته نم س
ســریال همخوانــی ندارنــد امــا قطعــه »کجایــی« حتــی اگــر 
قبــل از ســریال هــم ســاخته شــده باشــد، کامــا بــا جریانات 
عاشــقانه بیــن دو شــخصیت »شــهرزاد« و »فرهــاد« مرتبــط 
اســت و ایــن زیبایــی کار را دو چنــدان مــی ســازد و مخاطــب 

بیشــتر بــا موســیقی آن ارتبــاط برقــرار مــی کنــد.
ــم  ــه رس ــواب« و »ب ــای »همخ ــام ه ــه ن ــر ب ــه دیگ دو قطع
ــروز  ــم به ــی و تنظی ــود چاوش ــازی خ ــا آهنگس ــادگار« ب ی
صفاریــان بــرای ســریال شــهرزاد آمــاده شــده انــد. 
ــم  ــه رس ــی و »ب ــی بافق ــعری از وحش ــا ش ــواب« ب »همخ
یــادگار« نیــز بــا شــعر حســین صفــا کــه در اکثــر کار هــای 

ــت. ــته اس ــور داش ــاعر حض ــوان ش ــه عن ــی ب چاوش
در مجمــوع مــی تــوان گفــت ســریال »شــهرزاد« در زمینــه 
موســیقی در مقایســه بــا کارهــای در ســطح خــودش بســیار 
قابــل قبــول اســت و توانســته توجــه مخاطبــان را بــه ســمت 

خــود جلــب کنــد .

ــر  ــریال ها، ابت ــن س ــن ای ــت پایی ــت کیفی ــه به عل رفته رفت
 بــودن خیلــی از آنهــا کــه ســازندگان ترجیــح داده بودنــد 
پایانــی بــرای ســریال در نظــر نگیرنــد و تعــداد روزافــزون 
ــا نــام جدیــدی  این گونــه ســریال ها کــه هــرروز بیننــده ب

در محصــوالت ارائه شــده شــبکه خانگــی 
ایــن امــر  روبــه رو می شــد، باعــث 
شــد کــه ایــن صنعــت به اصطــاح 
ــدگان خــود  ــری از بینن ســاختاردار، کثی
درمــورد  امــا  بدهــد.  دســت  از  را 
ــی  ــی خوش بین ــا کم ــهرزاد ب ــریال ش س
ــت.  ــه نیس ــه این گون ــت ک ــوان گف می ت
ــده  ــت بینن ــرار اس ــا ق ــس از مدت ه پ
بــا یــک اثــر فکرشــده و تاثیرگــذار 
رو بــه رو شــود. اثــری کــه ســاخت 
پایــان  بــه   قســمت هایش  تمامــی 
ــه  ــه و  نیم ــت نصف ــرار نیس ــیده و ق رس
عرضــه شــود و نــه اثــری اســت کــه بــا 

کم فروشــی، بیننــده خــود را از دســت بدهــد. درخصــوص 
انتخــاب بازیگــران می بایســت تیــم انتخاب کننــده را 
ــل  ــره عام ــران خوش چه ــوده بازیگ ــا ب ــرد. ت ــین ک تحس
جــذب بیننــده در هــر اثــر نمایشــی بوده انــد و از طرفــی، 
انتخــاب ایــن نــوع بازیگــران بــرای منتقــدان و کســانی که 
ــد،  ــر دارن ــری را در نظ ــر هن ــر اث ــق ه ــای عمی الیه ه
ــدارد. از ســوی دیگــر، عــدم انتخــاب  صــورت خوشــی ن
اثــر بــرای  باعــث می شــود  ســتاره های خوش ســیما 
ــریال  ــد. س ــته باش ــری داش ــت کمت ــام جذابی ــده ع بینن
ــرای  ــران ب ــق بازیگ ــت و دقی ــاب درس ــا انتخ ــهرزاد ب ش
ــرده  ــل ک ــل ح ــور کام ــکل را به ط ــن مش ــش، ای ــر نق ه
ــان،  ــی نصیری ــامل: عل ــه ش ــریال ک ــران س ــت. بازیگ اس
ترانــه علیدوســتی، مصطفــی زمانــی، 
ســلطانی  مهــدی  ایزدیــار،  پرینــاز 
و  پاک نیــت  محمــود  سروســتانی، 
شــهاب حســینی  می باشــند به خوبــی از 
پــس ایفــای نقــش خــود برآمــده و تیــم 
بازیگــری منســجمی را تشــکیل داده انــد. 
ــد مــورد ضعــف در  ــه جــز چن ــه ب البت
باعــث  کمــی  کــه  دیالوگ هــا  ادای 
ــا«  تعجــب بیننــده می شــد. »بــزرگ آق
ــوان  ــه عن ــان ب ــی نصیری ــازی عل ــا ب ب
یکــی از شــخصیت هــای اصلــی ســریال، 
ــا  فــردی بســیار ثروتمنــد اســت کــه ب
جســارت و جذبــه خــود بــه بیننــده نشــان مــی دهــد کــه 
ــه دســت آوردن ثــروت و قــدرت  ــرای ب ایــن کاراکتــر ب
بیشــتر از انجــام هیــچ عملــی ابــا نــدارد و فــردی پــر نفــوذ 
ــد.  ــی آی ــه حســاب م ــان ب ــار آن زم ــهربانی و درب در ش
او ماننــد پدرســاالرهای آن دوران، نفــوذ و تاثیــر گــذاری 
زیــادی بــر اعضــای خانــواده و فامیــل دارد و هیــچ کــس 
شــهامت آن را نــدارد کــه روی حــرف او حــرف بزنــد و 

یک آن شد این عاشق شدن
»علیرضــا قربانــی« و »دکتــر افشــین یداللهــی« دیگــر کســانی 
بودنــد کــه فتحــی بــرای چندمیــن بــار بــا آنهــا همــکاری می 
کــرد. قدمــت ایــن همــکاری نیــز بــه تیتــراژ پایانــی »شــب 
دهــم« بازمــی گــردد. تــم مذهبــی و روایــت شــب دهــم بــه 
نحــو عجیبــی بــا صــدای بــی نظیــر قربانــی هماهنگ بــود لذا 
فتحــی مجــددا در »مــدار صفــر درجــه« بــه ســراغ قربانــی و 
یداللهــی رفــت و ایــن بــار همــکاری ایــن دو نفــر شــاهکاری 
ــن  ــرای ای ــیوه  اج ــه در ش ــی ک ــرد؛ صابت ــق ک ــر خل دیگ
آهنــگ زیبــا شــنیده مــی شــد قبــل از آن، در کمتــر اجرایــی 
ــود کــه در جشــن حافــظ  ــم و همیــن قطعــه ب شــنیده بودی
برنــده تندیــس حافــظ بهتریــن موســیقی فیلــم شــد. تیتــراژ 
پایانــی »شــهرزاد« در قســمت هــای نخســتین کــه بــا صدای 
قربانــی همــراه بــود، مطمئنــا بــه زیبایــی »مــدار صفــر درجه« 
ــا  ــرد ام ــد ک ــرار نخواه ــای آن را تک ــت ه ــت و موفقی نیس
باعــث نمــی شــود زیبایــی هــای هرچــه تمــام ایــن تیتــراژ را 
نادیــده بگیریــم. متــن ترانــه کامــا بــا تــم و داســتان ســریال 
هــم خوانــی دارد و صــدای بــی نظیــر علیرضــا قربانــی هــم 

همچنــان حرفــی بــرای گفتــن باقــی نمــی گــذارد.
از سنتوری تا شهرزاد

ــودن نیســت و  ــه معنــای خــوب ب ــودن همیشــه ب خــاص ب
صــدای »محســن چاوشــی« هــم به عقیــده بنــده از ایــن قاعده 
مســتثنی نیســت. ولــی در ایــن بیــن چاوشــی گاهــی اوقــات 
آنقــدر خــوب کار کــرده کــه باعــث شــده حتــی کســانی هــم 
کــه نمــی تواننــد بــا صــدای او کوچکتریــن ارتباطــی برقــرار 
کننــد، جــذب کارهایــش شــوند. نــام چاوشــی بــا آنکــه قبــا 
ــم  ــود در فیل ــر رســمی را منتشــر کــرده ب ــوم غی ــار آلب چه
ــه علــت نداشــتن  ــاد و ب ــان هــا افت ــر ســر زب »ســنتوری« ب
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یک عاشـقانه ناآرام



»در معبر باد«؛ مناظره »جنبش دانشجویی؛ هویـــت و اولویـــت ها«

نیمه اول آذر 794 دارالفنون

ــه همــت ســازمان دانشــجویان  ــاره »جنبــش دانشــجویی؛ هویــت و اولویــت هــا« ب ــاد« عنــوان مناظــره ای اســت درب »در معبــر ب
جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی در دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار می شــود. در ایــن مناظــره کــه بــه مناســبت روز دانشــجو 
ــم  ــر تحکی ــان و رئیــس اســبق تشــکیات دفت ــدای ایرانی ــرکل حــزب ن ــی) دبی ــد فراهان ــر مجی ــزی شــده اســت، دکت ــه ری برنام
وحــدت( و ســید احســان قاضــی زاده هاشــمی ) دبیــرکل اســبق جامعــه اســامی دانشــجویان( حضــور خواهنــد داشــت. گفتنی اســت، 
ایــن مناظــره دوشــنبه 16 آذر مــاه جــاری ســاعت 12 در آمفــی تئاتــر دانشــکده علــوم اداری و اقتصــادی دانشــگاه فردوســی مشــهد 

برگــزار خواهــد شــد.

وقایع اتفاقیه پرمخاطب ترین نشریه فرهنگی دانشگاه فردوسی اما...
درنگی بر پانزدهمین دوره جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی
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ســه شــنبه ســوم آذرمــاه بــود. قــرار بــود اختتامیــه جشــنواره 
نشــریات دانشــجویی هفتــه پیــش برگــزار شــود کــه بــه علــل 
نــا مشــخصی بــه امــروز افتــاده بــود. اکثریــت بچه های نشــریه 
وقایــع اتفاقیــه کــه تعدادشــان قریــب بــه بیســت نفــر بــود بــا 
ــی،  ــر دانشــکده مهندس ــی تئات ــود در آمف حضــور منســجم خ
معــدود شــرکت کننــدگان حاضــر در برنامــه بودنــد! کــم کــم 
بچــه هــای ســایر نشــریات به طــور پراکنــده وارد ســالن شــدند. 
برنامــه طبــق معمــول بــا تاخیری نیــم ســاعته آغاز شــد. مجری 
برنامــه ســعی داشــت بــا ریتمــی کنــد برنامــه را پیــش ببــرد تا 
هــم دانشــجویان بیشــتری بــه اختتامیــه بیاینــد و هم مســئوالن 
دانشــگاه بــه مراســم برســند. اولیــن بخــش جشــنواره، ســخنان 
دبیــر جشــنواره بــود کــه وی بــه شــرح کلــی چگونگی برگــزاری 
ــی،  ــاون فرهنگ ــس از آن مع ــت. پ ــم پرداخ ــنواره پانزده جش
اجتماعــی دانشــگاه و ایضــا رئیــس کمیتــه ناظــر بــر نشــریات، 
ــاره  ــا اش ــت. وی ب ــخنرانی پرداخ ــراد س ــه ای ــفی ب ــر یوس دکت
بــه بســتر مناســب نشــریات دانشــجویی بــرای نشــر باورهــای 
ــت و  ــق نیس ــان مطل ــه آزادی بی ــد ک ــادآور ش ــجویان، ی دانش
مرزهــای مشــخصی دارد. حضــور مســئوالن  در بــاالی ســن و 
تطویــل برنامــه و متعاقــب آن ســر رفتــن حوصلــه دانشــجویان 
ادامــه داشــت. قســمت بعــدی برنامــه امــا کســالت آورتــر بود. 
دبیــر جشــنواره تمامــی مســئوالن حاضــر در آمفــی تئاتــر را بــه 
بــاالی ســن دعــوت کــرد. قــرار بــود از ســامانه ســند کــه در 
آن آرشــیو کامــل نشــریات دانشــگاه فردوســی ارائــه مــی شــود، 
رونمایــی شــود. مســئوالن فنــی طراحــی ســامانه بــه باالی ســن 
دعــوت شــدند امــا گویا ایشــان غایــب بودنــد. نهایتا مســئوالنی 
ــن  ــری در ای ــئوالن دیگ ــود را از مس ــز خ ــه جوای ــد ک بودن
جشــنواره دانشــجویی دریافــت کننــد. مدعویــن بــه بــاالی ســن 
در حــال پاییــن آمــدن بودنــد کــه ناگهــان جلــوی دکتــر کافــی، 
ریاســت دانشــگاه، گرفتــه شــد و وی به پشــت تریبــون راهنمایی 
ــاه ســخن گفــت و »شــجاعت«  ــا کوت شــد! دکتــر کافــی انصاف
ــد ســتود. مراســم  ــم مــی برن ــه قل دانشــجویانی کــه دســت ب
ــد؛ داوری  ــاز ش ــی آغ ــش اصل ــه بخ ــود ک ــته ب ــه گذش از نیم
11 نشــریه در حــوزه فرهنگــی و 13 نشــریه در حــوزه علمــی. 
بــه طــور دقیــق مشــخص نشــد کــه چــه بــازه زمانــی انتشــار 
از نشــریات مــورد داوری قــرار گرفتــه اســت. امــا بــا توجــه بــه 
شــواهد موجــود، تــرم دوم ســال تحصیلــی پیشــین زیــر ذره بین 
داوران مــورد بررســی قــرار گرفتــه بــود. حــوزه هــای مشــترک 
داوری نشــریات فرهنگــی و هنــری بخــش هــای صفحــه آرایــی، 
روزنامــه نــگاری و انتشــار منظــم بودنــد. در حالــی کــه بخــش 
هــای محتوایی و نشــریات برتــر از یکدیگر تفکیک شـــده بودند. 
تقسیـــم بنـدی که منطقـی به نظـــر می رسد. برنامه وارد بخش 
جــذاب خــود شــده بــود امــا مجــری برنامــه بــا شــوخی هــای 
بــی مــزه خــود، رونــد برگــزاری مراســم را مختــل کــرده بــود. 
اولیــن تندیــس در حــوزه صفحــه آرایــی بــه نشــریه ارغنــون که 
نشــریه تخصصــی در حــوزه موســیقی اســت، اهــدا شــد. دومیــن 
تندیــس در حــوزه روزنامــه نگاری را نشــریه صاحــب از آن خود 
کــرد. نشــریه ای فرهنگــی کــه بــا محوریــت موضــوع مهدویت 
منتشــر شــده اســت. وقایــع اتفاقیــه ای هــا در حــوزه محتــوای 
فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی امیدوار به کســب تندیــس بودند 
کــه در کمــال نابــاوری نشــریه بهــار فاطمــی ایــن جایــزه را برد. 
نشــریه تاریــخ پژوهــی کــه محبــوب آقــای مجــری نیز بــود، در 

حــوزه محتــوای علمــی صاحــب رتبــه نخســت شــد. ســرانجام 
در بخــش انتشــار منظــم نشــریات، ســالن در حالــی کــه ماالمال 
از غرولنــد وقایــع اتفاقیــه ای هــا بــود، بــا معرفــی وقایــع اتفاقیــه 
بــه عنــوان رتبــه نخســت، بــرای لحظاتــی جــو پرشــوری را بــه 
خــود دیــد. در بخــش دیگر ایــن اختتامیــه پر تندیس، نشــریات 
تاریــخ پژوهــی، جامعــه پژوهــی و آتلیــه آزاد)بــه طور مشــترک( 
و مدیــران برتــر رتبــه هــای اول تــا ســوم را در حــوزه نشــریات 

برتــر علمــی کســب کردنــد. در 
حــوزه نشــریات برتــر فرهنگــی 
ــون  ــز نشــریه صاحــب، ارغن نی
و وقایــع اتفاقیــه و آیینه)بــه طور 
ــای  ــه ه ــز رتب ــترک!( حائ مش
برتــر شــدند. امــا بــه واقــع، مهم 
تریــن بخــش جشــنواره کــه بــا 
دقــت نظــر مســئوالن فرهنگــی 
بــرای اولیــن بــار در آیتــم هــای 
داوری گنجانــده شــده بــود، 
ــن«  ــب تری ــر مخاط ــش »پ بخ
نشــریه از دیــد دانشــجویان، 
نشــریات  اصلــی  مخاطبــان 
دانشــگاه بــود. هــر چنــد زمــان 
تنهــا یــک روز  رای گیــری 
ــا  ــه و ب ــن اختتامی ــل از آیی قب
ــاز شــده  ــات محــدود آغ تبلیغ

بــود، نشــریه وقایــع اتفاقیــه توانســت بــا تعــداد رای هایــی کــه 
ــن بخــش را در حــوزه نشــریات  ــه اول ای مشــخص نشــد، رتب
فرهنگــی بــه دســت آورد. کســب تندیــس پرمخاطــب تریــن 
نشــریه فرهنگــی، منجــر بــه انفجــار احساســات حامیــان وقایــع 
اتفاقیــه کــه اکثریــت جمعیــت ســالن نیمــه خالــی آمفــی تئاتــر 
مهندســی بودند، شــد. نشــریه مدیران فــردا نیز تندیس نشــریه 
پرمخاطــب علمــی را کســب کــرد. وقایــع اتفاقیه با کســب ســه 

تندیــس، پر افتخارترین نشــریه دانشــجویی این دوره از جشــنواره 
بــود. امــا ایــن پایــان داســتان نبــود! بــرای مــا کــه نــام برخــی از 
برنــدگان بــه گوشــمان نخورده بــود، پایــان مراســم، آغــازی بود 
بــرای بررســی چگونگــی کــم و کیــف نتایــج نهایــی پانزدهمیــن 
دوره جشــنواره. بــه منظــور تبییــن بهتــر دغدغــه هــای خــود، 
سلســله وار گــزاره هایــی را بــا مخاطبــان نشــریه مطــرح مــی 
کنیــم. طبعــا خوشــحال مــی شــویم بــرای پیشــبرد بهتــر امــور 
مخصوصــا در دوره هــای بعدی 
دوســتان  پاســخ  جشــنواره، 
مســئول فرهنگی در دانشــگاه را 
دریافــت کنیــم. هــر چنــد طــی 
نامــه ای مســتندات قانونی خود 
را نیــز بــرای مســئوالن فرهنگی 
دانشــگاه ارســال خواهیــم کــرد.

1.نشــریه »بهــار فاطمــی« رتبــه 
ــوای  ــش محت ــت در بخ نخس
فرهنگــی، اجتماعی و سیاســی را 
از آن خـــود کـرد. نشریه ای که 
تنها یــک شــماره از آن منتشــر 
شــده و مــا بــرای اولیــن بــار بود 
ــنیدیم.  ــی ش ــام آن را م ــه ن ک
ــرای  جســت و جــوی فــراوان ب
دســتیابی بــه نســخه ای از ایــن 
نشــریه کــه تــا لحظــه نــگارش 
ــده  ــی فای ــه، ب ــرار نگرفت ــن مطلــب در ســامانه ســند نیــز ق ای
بــوده اســت. طبــق اخبــار منتشــره حیــن انتشــار اولیــن و آخرین 
شــماره ایــن نشــریه، بهــار فاطمــی بــا همــکاری »خانه نشــریات 

دانشــگاه فردوســی« منتشــر شــده اســت!
نکتــه جالــب تــر آنکــه اگــر بــه رتبــه بنــدی نهایــی نشــریات 
نــگاه کنیــم،در مــی یابیم کــه برتریــن نشــریه از حیث محتــوا از 
18 نمــره منظــور شــده بــرای »اصــول روزنامــه نگاری« توانســته 

صفــر نمــره را از آن خــود کنــد!
2.در پارامتــر »تنــوع مطالــب« نیــز مقایســه نمــرات داده شــده 
جالــب توجــه اســت. فــارغ از آنکــه اساســا در نــگاه اول تنــوع 
مطالــب بیشــتر، تنــوع محتوایــی را بــه ذهــن متبــادر مــی کنــد 
و کســب باالتریــن امتیــاز در میــان چهــار نشــریه برتــر توســط 
نشــریه تخصصــی در زمینه موســیقی را بــا عامت ســوال جدی 
مطــرح مــی کنــد، اگــر حتــی بــه آییــن نامــه داوری نشــریات 
مراجعــه کنیــم، بــا ایــن پارامترهــا مواجــه مــی شــویم: مقالــه، 
شــعر و داســتان، خبر،گــزارش، مصاحبــه و عکــس و کاریکاتــور.  
پارامترهایــی کــه مجموعــا 8 امتیــاز دارنــد. بررســی پنح شــماره 
وقایــع اتفاقیــه کــه مــورد داوری قــرار گرفتــه، گویــای ایــن نکته 
ــور،  ــر از کاریکات ــا غی ــی بخــش ه ــه نشــریه در تمام اســت ک
مطلــب تولیــدی داشــته اســت. لــذا مشــخص نیســت چــرا از 
8 امتیــاز ماخــوذه، وقایــع اتفاقیــه 5 امتیــاز کســب کــرده اســت.

3.ارزشــیابی »اصــول روزنامــه نــگاری« نیــز از داوری هــای مورد 
انتقــاد جشــنواره اســت. در حالــی کــه مــی تــوان بــا نگاهــی گذرا 
بــه نشــریات منتشــر شــده در تــرم گذشــته دریافــت کــه وقایع 
اتفاقیــه در هــر ســه بخــش مصاحبــه، گــزارش و خبــر، فعــال 
ــه داوران  ــت، چگون ــوده اس ــته ب ــرم گذش ــریه در ت ــن نش تری
گرامــی از مجمــوع 18 امتیــاز بــه عــدد نــازل 4,25 رســیده اند؟ 
ــر داوری، پارامتر»ســابقه« نشــریه  ــن پارامت 4.مناقشــه انگیزتری
اســت. طبــق آیین نامه داوری جشــنواره، هرســال ســابقه نشــریه 
)بــه نحــوی کــه در آن ســال حداقــل دو شــماره از نشــریه چاپ 
شــود.( بــه منزلــه 1 امتیــاز اســت. مشــخص نیســت چــرا وقایع 
اتفاقیــه کــه دوره اول انتشــارش در ســال 1389 بــوده و پــس از 
وقفــه ای، انتشــار مجــددش را از ســال گذشــته بــا چــاپ پنــج 
شــماره آغــاز کــرده امتیــاز عجیــب 0/5 را دریافت کرده اســت. 
امــا عجیــب تــر از آن، کســب 4 امتیــاز توســط نشــریه ارغنــون 
در ایــن بخــش اســت! محاســبه ای ســاده نشــان مــی دهــد کــه 
بــرای کســب 4 امتیــاز، نیازمنــد انتشــار حداقــل 8 شــماره در 4 
ســال تحصیلــی اســت. حــال چگونه ارغنــون با انتشــار 5 شــماره 
توانســته 4 امتیــاز کســب کنــد را باید از دبیر جشــنواره پرســید. 
5.»امتیــاز تشــویقی« نیــز گنــگ تریــن بخــش ارتقــای ناگهانــی 
نشــریات در جــدول رده بنــدی اســت. طبــق آییــن نامــه داوری، 
هیــچ تعریف مشــخصی دربــاره چگونگی کســب امتیاز تشــویقی 
ذکــر نشــده اســت. نکتــه گنــگ دیگــر پیرامــون ایــن موضــوع، 
ــه نشــریات و  وظیفــه امتیازدهــی توامــان توســط مســوول خان
مدیــران دانشــگاه اســت کــه شــائبه تداخل وظایــف را بــه ذهن 

ــی کند. ــادر م متب
6.ســرانجام اگــر از بررســی داوری جشــنواره بگذریــم، 
ــه نشــریات دانشــجویی مبنــی  اخطــار مســئوالن دانشــگاه ب
ــای  ــریات از فض ــی نش ــای اینترنت ــخه ه ــتن نس ــر برداش ب
ــت!  ــند« اس ــل دوران »پساس ــل تام ــکات قاب ــازی، از ن مج
طبــق تفســیرجدید کمیتــه ناظــر بــر نشــریات از مــاده 1 )و 
تبصــره 6 همــان مــاده( دســتورالعمل اجرایــی ضوابــط ناظــر 
ــل  ــی فای ــار اینترنت ــت نشــریات دانشــگاهی، انتش ــر فعالی ب
نشــریات خــاف مقــررات اســت. بــا اندکــی دقــت مــی توان 
دریافــت ایــن برداشــت دور از ذهــن اســت. توجــه بــه لفــظ 
ــارج از  ــای خ ــار« در فض ــع »انتش ــه من ــع« و ن ــع »توزی من
ــن گــره خــود کــور کــرده  محــدوده دانشــگاه، رهگشــای ای
ــاهده  ــازی و مش ــای مج ــاده در فض ــتجویی س ــت. جس اس
نســخه پــی دی اف نشــریات دانشــجویی در دانشــگاه هــای 
مطــرح کشــور نظیــر دانشــگاه تهــران، دانشــگاه پیــام نــور و 
حتــی معاونــت فرهنگــی، دانشــجویی و امــور مجلــس وزارت 
ــن  ــد از قوانی ــاوت و کارآم ــت متف ــی از قرائ ــت حاک بهداش

یکســان اســت.

] بــه [ دانشــگاه  مســئوالن  اخطــار 
بــر  مبنــی  دانشــجویی  نشــریات 
اینترنتــی  هــای  نســخه  برداشــتن 
نشــریات از فضــای مجــازی، از نــکات 
ــل تامــل دوران »پساســند« اســت!  قاب
ــر  ــر ب ــه ناظ ــیرجدید کمیت ــق تفس طب
 6 تبصــره  و   1 مــاده  از  نشــریات 
همــان مــاده دســتورالعمل اجرایــی 
ــریات  ــت نش ــر فعالی ــر ب ــط ناظ ضواب
دانشــگاهی، انتشــار اینترنتــی فایــل 
نشــریات خــالف مقــررات اســت.

در روزهــای آینــده با سازمــان دانشجـویان 



نیمه اول آذر 894 دارالفنون

نخستین ایستگاه دوچرخه سواری دانشگاه فردوسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه افتتاح شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری دانشــجویان ایران)ایســنا(- منطقــه خراســان، ایــن ایســتگاه در محــل دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی 
توســط شــهرداری مشــهد و بــا همــکاری رئیــس دانشــکده افتتــاح شــد. در مراســم افتتاحیــه ایــن ایســتگاه دکتــر باباخانــی، معــاون 
ــران  ــات رئیســه دانشــکده و جمعــی از مدی ــر امــور اداری و پشــتیبانی دانشــگاه، هی ــر انصــاری، مدی ــی دانشــگاه، دکت اداری مال

گروه هــای آموزشــی، اعضــای هیــات علمــی، دانشــجویان و برخــی از مســئولین شــهرداری و شــورای شــهر حضــور داشــتند.

اولیــن ایستگـــاه دوچرخه ســواری دانشگــاه فردوســی افتتاح شد.

فرهنگی از جنس محیط زیست
گزارشی از نشست نگاهی نو به بحران های زیست محیطی

»مناظــره؛ شــورای نگهبــان و مســاله نظــارت اســتصوابی« 
عنــوان جلســه ای بــود کــه بــا حضــور غامرضــا خواجــی، 
ــال  ــهد و فع ــی مش ــگاه فردوس ــی دانش ــات علم ــو هی عض
سیاســی اصــول گــرا و ناصــر آملــی عضــو حــزب اتحــاد 
ملــت شــاخه خراســان رضــوی و از فعــاالن سیاســی 
ــازمان  ــت »س ــه هم ــان ب ــب، در روز 25 آب ــاح طل اص
دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی مشــهد« در دانشــکده 
ــد.  ــزار ش ــی برگ ــگاه فردوس ــاد دانش ــوم اداری و اقتص عل
ــان اینکــه  ــا بیــ ــدای مناظــره غامرضــا خواجــی ب در ابت
ــا  ــرا ی ــب اصولگ ــان را در قالــ ــم خودم ــا نمــی خواهی مـ
ــدوارم  ــرد: » امی ــار ک ــم اظه ــدود کنی ــب مح ــاح طل اص
ــرود،  ــن ب ــب از بی ــده لفــظ اصولگــرا و اصــاح طل در آین
چــرا کــه باعــث تقســیم مــــردم بــه دو دســـته مجـــزا 
ــت: » 75  ــار داش ــه اظه ــود. وی در ادام ــی ش ــم م از هـ
ــد  ــا همیــن نظــارت اســتصوابی رای دادن درصــد مــردم ب
ــی  ــت ول ــوب اس ــود خ ــادی وارد ش ــه آن انتق ــه ب و اینک
ــاف  ــم خ ــوال ببری ــر س ــی زی ــورت کل ــه آن را بص اینک
ــاره  ــی درب ــت.«غامرضا خواج ــردم اس ــت م ــر اکثری نظ
ــی  ــر حقوق ــان از منظ ــورای نگهب ــتصوابی ش ــارت اس نظ
گفــت: » مصوبــه مجلــس، تاییــد نظــارت اســتصوابی 
ــال  ــن ح ــت. در عی ــی اس ــارت، قانون ــن نظ ــت و ای اس
جــزو مبانــی نیســت ولــی تــا زمانــی کــه قانــون دیگــری 
ــره  ــه مناظ ــت.« در ادام ــر اس ــود معتب ــن آن نش جایگزی
ــت: » در  ــب گف ــاح طل ــی اص ــال سیاس ــی فع ــر آمل ناص
شــرایط حاضــر کانــون قــدرت در کشــور، مــردم هســتند 
ــیله  ــت و بوس ــردم اس ــه م ــق ب ــت متعل ــه حکوم ــرا ک چ
آنهـــا اداره مــی شـــود و مــی بینیــم کــه کشــورهایی نظیــر 
شــوروی بــا وجــود اینکــه قــدرت نظامــی داشــتند امــا بــه 
ــه  ــردم متاشــی شــدند.« وی در ادام ــی م ــت نارضایت عل
ــه دارد :  ــه جنب ــتصوابی س ــارت اس ــت: » نظ ــاره داش اش
ــه  ــی. جنب ــه اجرای ــی و جنب ــه قانون ــفی ، جنب ــه فلس جنب
ــی موضــوع  ــه چرای ــه ب ــن معناســت ک ــه ای فلســفی آن ب
مــی پردازیــم. مثــا چــرا بایــد نظــارت اســتصوابی وجــود 

ــا  ــت ه ــن صاحی ــاک تعیی ــار و م ــان معی ــورای نگهب ش
را بــه صــورت روشــن داشــته باشــد، مســایل و مشــکات 
حــل خواهنــد شــد ولــی اینکــه بگوییــم نظــارت اســتصوابی 
شــرعا و قانونــا و عرفــا غلــط اســت اما مــا بــه آن ملتزمیم 
دارای تناقــض اســت. ناصــر آملــی در ادامــه صحبــت های 
خــود گفــت: » مقــام معظــم رهبــری مــی گوینــد افــرادی 
هــم کــه نظــام را قبــول ندارنــد، بیاینــد رای بدهنــد یعنــی 
ــن ســخنان  ــس از ای ــی حــق رای دارد.« پ ــرد ایران ــر ف ه
ــد  ــراض کردن ــه وی اعت ــده ای از دانشــجویان ب ــی ع آمل
ــه  ــتید ب ــران هس ــه گ ــا فتن ــه ب ــما ک ــتند ش ــان داش و بی
ــی  ــد! آمل ــراض کنی ــا اعت ــد و آن ج ــان بروی ــف خیاب ک
ــان  ــف خیاب ــه ک ــده ای ب ــر ع ــه اگ ــت ک ــخ گف در پاس
ــن  ــوال م ــی س ــد. ول ــل کردن ــون عم ــاف قان ــد خ رفتن
ایــن اســت کــه مــن بــه عنــوان یــک ایرانــی حــق نــدارم 
بــه عملکــرد شــورای نگهبــان اعتــراض کنــم؟ در صــورت 
داشــتن حــق، ایــن اعتــراض خــودم را بایــد از چــه راهــی 
ــال 88  ــات س ــه اتفاق ــاره ب ــا اش ــی ب ــم؟ خواج ــراز کن اب
بیــان داشــت کــه در آن ســال کار بــدی صــورت گرفــت 
ــرد  ــی ک ــی از وزارت کشــور درخواســت راهپیمای و جریان
ــداد و بعــد از آن  ــه اجــازه ایــن کار را ن کــه آن وزارتخان
بــود کــه عــده ای دســت بــه تظاهــرات زدنــد و حرفهایــی 
زدنــد کــه بــه نظــر مــن مبتنــی بــر آزاد اندیشــی نبــود. 
ــه فضــای  ــرد ک ــد ک ــش تاکی ــت های ــه صحب وی در ادام
انتقـــادی جامعـــه مــا مـــورد تاییــــد مــــا هم نیســـت و 
مــی بینیــم کــه در صــدا و ســیما هــم یکســری جریانــات 
ــراد مــی شــوند و هنگامــی کــه  ــع صحبــت کــردن اف مان
بحــث حجــاب مــی شــود همــه حســاس مــی شــوند امــا 
هیــچ کــس نســبت بــه بیــکاری و فاصلــه اجتماعــی بیــن 
مـردم و ریختــن آبـــروی افــــراد حساســـیت نشــــان 
نمــی دهــد، چــرا اســم افــرادی کــه رد صاحیــت می شــوند 
ــی اســت کــه  ــن در حال ــه مــی شــود؟ ای در همــه جــا گفت
اعــام اســامی بایــد منطقــی و بــدون ســر و صــدا باشــد. در 
انتهــای جلســه آملــی پیرامــون پیــش بینــی نتیجــه انتخابات 
مجلــس گفــت: » مــا امیــدی بــه اینکــه اصــاح طلبــان در 
ایــن دوره وارد مجلــس شــوند نداریــم ولــی، امیدواریــم کــه 

مجلــس معقولــی داشــته باشــیم.«

گزارش یک مناظره پیرامون نظارت شورای نگهبان:

ناصر آملی: حکومــــت متعلــــق به مـــــردم است.

غالمرضا خواجی: نظارت استصوابی، نظارتی قانونی است.

محدثه خزایی
کارشناسی اقتصاد نظری 93

دارد. بررســی تغییــرات گرمایــی در ســطح کــره زمیــن تــا ســال 
ــران  ــا در ای ــه دم ــل 2درج ــش حداق ــان دهنده افزای 2050 نش
اســت. ســرانه انتشــار کربــن در ایــران حــدود 7/7 تــن درســال 
اســت. آثــار افزایــش دمای زمیــن عبارتنــد از : الف- سفیدشــدن 
مرجان هــا، ب- بــروز خشکســالی و آتــش، ج- تأثیــر بــر مناطــق 
حفاطت شــده )مهاجــرت و یــا نابــودی جانــوران و گیاهــان مناطق 

ــوا( ــدن ه ــت گرم ش ــده به عل حفاظت ش
4. افزایش گرسنگی در اثر کاهش منابع غذایی

ــر  ــان در اث ــر آبزی ــنگی:الف-کاهش ذخای ــش گرس ــل افزای عل
آلودگــی دریــا؛ ب- کاهــش بــاروری خاک هــا در اثــر فرســایش 
شــدید. معــاون وزیر بهداشــت معتقــد اســت 20درصــد ایرانی ها 

غــذای کافــی ندارنــد.
5. کاهش و آلودگی منابع آب

ایــران دو برابــر متوســط جهانــی آب مصــرف کــرده و به همــان 
ــون  ــد. ســاالنه حــدود 2/1میلی ــد می کن ــزان، فاضــاب تولی می

ــارس می شــود. ــج ف بشــکه نفــت وارد آب هــای خلی
ــای  ــه آب ه ــده ب ــاب تسویه نش ــن فاض ــون ت ــاالنه 20میلی س

ــود. ــرازیر می ش ــزر س ــای خ ــارس و دری ــج ف ــی، خلی داخل
حــدود 163رودخانــه آلوده در کشــور شناســایی شــده کــه درصد 

آلودگــی آنهــا 60 تــا 70 درصــد می باشــد و ســطح آلودگــی آن 
بــه باالترین میزان رســیده اســت. ســاالنه 30 میلیــارد مترمکعب 
آب در کشــور هــدر مــی رود و حــدود 2 تــا 5 درصــد ظرفیــت 
ســدها بــر اثــر فرســایش خــاک پرمی شــود. بــا ایــن وضعیــت، 
عمــر مفیــد ســدها طــی 50 ســال آینــده به پایــان می رســد ایــن 
درحالــی اســت کــه سدســازی در ســالیان اخیــر نیمــی از بودجــه  
دولــت را بلعیــده اســت. ایــران بــا 85 درصــد برداشــت منابــع از 
مــرز خطــر عبــور کــرده لــذا اگــر 20 درصــد از طبیعــت و منابع 
را برداشــت کنیــم برداشــتی ایمن خواهیم داشــت و برداشــت 40 
درصــد نمایانگــر مــرز خطــر اســت امــا ایــران ایــن مــرز خطرها 

را رد کــرده اســت.
6. نابودی تنوع زیستی

در دنیــای امــروز گونه هــا بــا ســرعتی 50 تــا 100 برابــر ســرعت 
معمــول از بیــن می رونــد. درحــال حاضــر، حــدود 34000 گونــه 
گیــاه و 5200 گونــه حیــوان بــا خطــر انقــراض رو بــه رو هســتند. 
ایــران رتبــه ی نخســت انقــراض گونه هــا را داراســت. 20 
گونــه پرنــده،30 گونــه از ماهیــان آب هــای داخلــی، 13 گونــه از 
ــدگان  ــد. جمعیــت پرن ــرار دارن ــودی ق پســتانداران درخطــر ناب
مهاجــر ایــران از 12 میلیــون در ســال 1344بــه 3 میلیــون قطعه 
در ســال 1387 کاهــش یافته اســت کــه نشــان دهنده  ناکارآمدی 

ــه اســت. ــای حفاظــت از این گون روش ه
7. ذوب شدن یخ های قطبی و افزایش سطح آب دریاها

کوچک شــدن یخ هــای قطبــی تــا ســال 2007 به انــدازه 10 
برابــر کشــور بریتانیــا اســت. ایــران جــز 7 مشــکلی کــه در جهان 
ــز شــده اســت کــه در  ــدی نی وجــود دارد، دچــار مشــکل جدی
دیگــر نقــاط دنیــا حــل شــده اســت و آن عبــارت اســت از چالش 
در مدیریــت پســماندها. شــهرداری بــرای حــل ایــن مشــکل دو 
راه حــل اندیشــیده  اســت. اولیــن راه حــل، زباله گردهــا بودنــد کــه 
ــن راه حــل  ــای شــهر مشــغول اند و دومی ــه جمــع آوری زباله ه ب
ــود  ــه ی پزشــکی و مطب هــا از زباله هــای عــادی ب تفکیــک زبال
کــه طــرح دوم شکســت خــورد و زباله هــای پزشــکی نیــز همــراه 
بــا زباله هــای عــادی توســط زباله گردهــا جمــع آوری و در نقــاط 
دورافتــاده شــهر رهــا می شــود. نتیجــه  ایــن مدیریــت اشــتباه این 
ــت و  ــه ی اول اس ــرطان دارای رتب ــث س ــران در بح ــت که ای  اس

آمــار مرگ ومیــر ســرطان دوبرابــر حــوادث جــاده ای اســت.
نتیجه گیــری: جایــگاه ایــران در جهــان: بررســی پایــداری محیط از 
ســوی مراکــز ســنجش بین المللــی نشــان می دهــد ایــران ازنظــر 
شــاخص های پایــداری محیــط زیســت در ســال 2012 درمیــان 
139کشــور جهــان بــا 36 پلــه ســقوط نســبت بــه ســال 2010 

میــادی در رتبــه ی 114جهــان قرارگرفته اســت.

در ســال 2050 نیــاز بــه 3 کــره زمین خواهیم داشــت تــا نیازهای 
جمعیــت بــرآورده شــود. در ایــران، دوســتان محیــط زیســتی بــا 
تــاش فــراوان موفــق به دریافــت تبصره ای از شــورای تشــخیص 
مصلحــت نظــام شــدند کــه مضمــون ایــن تبصــره از ایــن قــرار 
اســت: هرگونه سیاســت افزایشــی، کاهشــی جمعیت کشــور باید 
بــر مبنــای منابــع پایــه و از جملــه آب باشــد چراکــه آب منبــع 

ــت. کلیدی اس
2. تخریب جنگل ها و مراتع

ــان )13  ــر مســاحت کشــور یون ــا مســاحتی براب ــاالنه در دنی س
ــا دارای  ــران م ــود. در ای ــود می ش ــگل ناب ــار( جن ــون هکت میلی
ضریــب % 35 تخریــب جنگل هــا درعــرض 45 ســال هســتیم. 
اگــر ایــن رونــد ادامــه یابــد در 30 ســال آینــده در ایــران جنگلــی 

باقــی نخواهــد مانــد. 
3. انتشار دی اکسیدکربن و گرم شدن زمین

ــوده  ــن از ســال 1880 کــه 13/6 ب شــروع افزایــش دمــای زمی
در ســال 2015 بــه 14/47 درجــه رســیده اســت. ســرانه انتشــار 
ــران در  ــت.  ای ــال اس ــن درس ــدود 4/9 ت ــان ح ــن در جه کرب
ــت در  ــه دوم را داراس ــن رتب ــده کرب ــور تولیدکنن ــن 10 کش بی
ــا تولیــدات وســیع خــود در رتبــه دهــم قــرار  حالی کــه ژاپــن ب

»انســان در فاصلــه 500 نســل همــه چیــز را بــه نقطــه فروپاشــی 
رســانده اســت.«

ــط زیســت و دانشــجو  ــناس محی ــی کارش ــری رضای ــم مه خان
دکتــری رشــته محیــط زیســت دانشــگاه تهــران بــا بیــان ایــن 
جملــه تــکان دهنــده، اوج فاجعــه محیــط زیســتی را بیــان کــرد و 

ــط زیســتی پرداخــت: ــای محی ــح بحران ه ــه توضی ب
چیزی کــه مــا تحــت عنــوان بحران هــای محیــط زیســت بــا آن 
روبــه رو هســتیم درحقیقت مربوط به 500 نســل گذشــته اســت. 
پیش بینــی می شــود آخریــن تمــدن انســانی به دلیــل عــدم توجه 

بــه مســائل محیــط زیســت رو بــه انقــراض خواهــد رفت.
ــک  ــه ی ــا تهی ــت در )Natural Geography( ب 100 اکولوژیس
بیانیــه و گــزارش بیــان کــرده انــد کــه جهــان بــا هفــت مخاطره 
ــی  ــر راه حل ــط زیســتی مواجــه اســت و اگ عمــده مســائل محی
ــه  ــن مســائل هفتگان ــن هفــت مخاطــره نیاندیشــیم ای ــرای ای ب
مــا را بــه قهقــرا خواهــد بــرد. در ادامــه خانــم رضایــی بــا بیــان 
ــه  ــران ب ــان و ســپس بررســی آن در ای ــن مخاطــرات در جه ای

ــم: ــی خوانی ــم م ــا ه ــه ب ــه در ادام چاره اندیشــی پرداخــت ک
1. افزایش جمعیت

جمعیــت کنونــی کره زمیــن بیــش از 7 میلیــارد نفــر اســت و بــر 
مبنــای پیش بینــی ســازمان ملــل متحــد تــا ســال 2050 به بیش 
از 9 میلیــارد نفــر خواهــد رســید. بحــث تأثیرات زیســت محیطی 
انســان، رابطــه مســتقیمی بــا تعــداد افــراد جمعیــت دارد. طبــق 
ــرآورد زیســتی زمیــن کــه براســاس  تحقیقــات پژوهشــگران، ب
ســرزمین های بارور)12میلیــارد هکتــار( نســبت به جمعیــت کره 
زمیــن)7 میلیــارد نفر( محاســبه شــده، بــرای هــر نفر برابر اســت 
بــا 1/7 هکتــار ظرفیــت زیســتی زمیــن بــرای پذیــرش جمعیت. 
ــتر  ــراد، بیش ــرداری اف ــت که بهره ب ــن  اس ــه ای ــل توج ــه قاب نکت
از ایــن ظرفیــت اســت؛ یعنــی ســرانه مصــرف بشــر برابــر 2/6 
ــوان  ــن مشــکل 2 اســتراتژی می ت ــرای حــل ای ــار اســت. ب هکت
اندیشــید: 1- کاهــش جمعیــت و رســاندن آن بــه  حــد ظرفیــت 
زیســتی کــره زمیــن کــه برابــر بــا 4 میلیــارد اســت. 2- تغییــر 
ــت  ــوان جمعی ــه بت ــه  حدی ک الگــوی مصــرف و رســاندن آن ب
پایــداری در روی کــره زمیــن بــا منابــع محــدود برقــرار گــردد. 
بــه  همیــن دلیــل، الگــوی مصــرف ما بایــد بــه %50 وضــع موجود 
تقلیــل پیــدا کند بــا روش هایی چــون تکنولــوژی بهتر یــا بازیافت 
مــواد. اگــر ایــن رونــد مصــرف و افزایــش جمعیــت ادامــه یابد ما 

ــن  ــذ نیســت بنابرای ــد حکــم او ناف ــری رای ندهن ــه رهب ب
مشــروعیت حکومــت انتخــاب و درخواســت مــردم اســت 
ــی تصویــب شــود کــه خواســت مــردم  و حــال اگــر قانون
ــی اســت. خواجــی  ــه قانون ــه شــرعی و ن ــد ن را نقــض کن
ــه  ــه اینک ــان داشــت ک ــی بی ــارات آمل ــه اظه در پاســخ ب
بگوییــم نظــارت اســتصوابی نــه شــرعی اســت و نــه قانونــی 
یعنــی اینکــه آن را قبــول نداریــم. وی در ادامــه افــزود: » 
شــورای نگهبــان بــرای تعییــن صاحیــت هــا بایــد معیــار 
و شــاخصی داشــته باشــد و اگــر تنهــا مــاک صاحیــت، 
ایــن باشــد کــه مــا تشــخیص مــی دهیــم، باعــث می شــود 
ــر  ــوند. اگ ــرد ش ــام دلس ــه نظ ــبت ب ــر و نس ــردم تحقی م

ــان  ــورای نگهب ــه ش ــان اینک ــا بی ــی ب ــد؟ آمل ــته باش داش
ایجــاد شــده تــا قواعــدی کــه در مجلــس شــورای 
اســامی تصویــب مــی شــود خــاف شــرع نباشــد، خاطــر 
نشــان کــرد: »قــرار بــود کــه اعضــای شــورا بــا واســطه و 
ــن اســاس اعضــای  ــر ای ــد مــردم انتخــاب شــوند و ب تایی
ایــن شــورا نبایــد خــاف نظــر مــردم عمــل کننــد.« وی 
در ادامــه بــا اشــاره بــه نامــه آیــت اهلل مشــکینی بــه امــام 
خمینــی )ره( در خصــوص شــرایط رهبــری و پاســخ امــام 
مبنــی بــر کلیــات اجتهــاد و اینکــه اگــر مــردم بــه واســطه 
مجلــس خبــرگان بــه مجتهــدی رای بدهنــد، قطعــا حکم او 
نافــذ اســت، اشــاره کــرد کــه بــر ایــن اســاس اگــر مــردم 
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زاکربرگ و همسرش ۹۹درصد سهمشان را می بخشند!

بــازی می کنــد، پســری اســت معمولــی کــه نــگاه مشــفقانه 
پســری  او  از  شــخصیت هایش  بــه  نســبت  کارگــردان 
مهربــان ســاخته اســت. جووانــی مرخصــی می گیــرد تــا بــه 
ــا جایی کــه مقــدور اســت ســعی  دیــدن مــادرش بیایــد و ت
ــه  ــادرش ب ــاز م ــورد نی ــای م ــا انجــام دادن کاره ــد ب می کن
ــن  ــه او ادای دی ــی اش ب ــای زندگ ــن روزه ــی در آخری  نوع
کــرده باشــد. مــادر در فیلــم، زنــی اســت مســن بــا چهــره ای 
ــات  ــم بازنشســته ادبی ــک معل ــه ی دوست داشــتنی و آرام ک
کاســیک اســت و بیــش از آنکــه نگــران مــرگ و نیســتی 
ــرد.  ــج می ب ــرش رن ــت پریشــان دخت ــود باشــد از وضعی خ
ــه  ــا ب ــخصیت ها، مارگاریت ــن ش ــه ای ــر س ــان ه ــا در می ام
 نوعــی بــار تمــام فیلــم را بــه دوش می کشــد. چراکه فیلمســاز 
از بیــن تمــام شــخصیت هایش به نوعــی بــا او همزاد پنــداری 
ــرار  ــای او ق ــود را  ج ــرده و خ ک
ــه در  ــی ک ــت. کارگردان داده اس
مســیر ســاخت یــک فیلــم بایــد 
بــا چالــش مــرگ مــادرش کنــار 
ــن  ــی ای ــا جای ــی ت ــد و حت بیای
چالــش او را در بــر بگیــرد که در 
ــن روزهــای شــکننده زندگــی،  ای
بــر اثــر خرابــی ســاختمان محــل 
ــی  ــه کوچ ــور ب ــکونتش مجب س
مــادرش  بــه خانــه  اجبــاری 
شــود. چیــزی کــه او را تــا مــرز 
ازهــم پاشــیدگی روانــی قــرار 

می دهــد.
کارگــردان هوشــمندانه راوی غــم 
ــود  ــواده می ش ــن خان ــج ای و رن
و پابه پایشــان قبــل و بعــد از 
ــه ســوگواری  مــرگ مادرشــان ب
ــت  ــن عل ــه ای ــه ب ــیند ن می نش
کــه صرفــاً ملودرامــی پرکشــش 
ســاخته باشــد، بــرای اینکــه در پایــان بــار دیگــر بــه مخاطب 
یــادآوری کنــد زندگــی ادامــه دارد؛ به یــاد بیاوریــد آخریــن 
ــادر فوت شــده اش به خاطــر  ــا از م ــه مارگاریت کلمــه ای را ک

ــردا... مــی آورد؛ ف

مقدمه:
از ایــن شــماره ســعی داریــم تــا بــرای ارتقــاع ســطح عمومــی زبــان 
انگلیســی کــه بخشــی جــدا نشــدنی از زندگــی همــه مــا شــده اســت، 
در قالــب هــای جــذاب و متفــاوت مطالــب آموزشــی را بــرای شــما 

گــرد آوری کنیــم.

Robber Chickens out
In New York, noting is surprising anymore. 
A man went into a bank in a town just north 
of New York City. He had a plastic bag over 
his head. He approached the teller and handed 
her a note. The teller took a look at the note. 
But she couldn›t make heads or trails of it. 
The handwriting was disastrous. She excused 
herself and went to consult with her co-
workers. No one could read the note. Finally, 
one of the clerks figured out part of it. It said, 
“ I have a gun.” The clerks realized at last that 
the man was trying to hold up the bank. But 
when they looked up, the man with the bag on 
his head was fine. Apparently, he lost his nerve 
and ran away.

Why didn’t the teller react to the plastic bag 
on the man’s head? She said only,” I thought 
maybe he had a skin problem.” Police  officers 
are still trying to make sense of robber’s note. 
“The note says he has a gun, but we have to 
spend more time studying the rest of it,” said 
the officer.

-Chicken out: decide not to do something you 
planned because you’re afraid / ــردن ــرار ک ف
-Can not make heads or trails of something: 
not be able to understand something/از چیــزی 

ــاوردن ســر در نی
-Disastrous: Very bad / فاجعه بار
-Excuse oneself: ask permission to leave a 
person or place /ــرک ــه ت ــد لحظ ــرای چن ــن ب ــازه گرفت  اج

ــا کســی ــی ی ــردن جای ک
-Hold someone or something up: rob someone 
or something at gunpoint/ ســرقت مســلحانه
-Lose one›s nerve: become afraid and not do 
something/ ــرس ــر ت ــدادن کاری بخاط ــام ن انج
-Run away: escape/ فرار کردن
-Teller: someone whose job is to receive and 
pay out money in a bank/ ــک ــه بان ــئول باج مس
-Make sense of something: understand 
something/ فهمیــدن

ــره  ــدرو گ ــمان پ ــمانش در چش ــد و چش ــرش را چرخان »س
خــورد. همــان لحظــه فهمیــد وقتــی مایــه  خمیــر را تــوی روغــن 

ــد.« ــدا می کن ــی پی ــه حالت ــد، چ داغ می اندازن
»تیتــا« دختــر مکزیکــی، راوی داســتان هایی ا ســت کــه در 
ــتفاده از  ــا اس ــاب، ب ــل از کت ــک از دوازده فص ــر ی ــاز ه آغ
فضــای آشــپزخانه و ضمــن معرفــی مــواد الزم و دســتور طبــخ 
ــو  ــتان را بازگ ــی داس ــای اصل ــذای مخصــوص، ماجراه ــک غ ی
می کنــد. داســتان عشــقی زیبــا و نــاکام درکنــار مبــارزه  
ــکوئیول«  ــورا اس ــه »ل ــود ک ــه  خ ــا ســنت های جامع ــک زن ب ی
ــه،  ــرم و حســی زنان ــا ف ــی و ب ــرا در ســبک رئالیســم جادوی آن
ــی  ــا« شــخصیت اصل ــرد. »تیت ــو می ب ــکار جل ــا خاقیــت و ابت ب

ــد 15بهمــن 1301 از شــاعران  »رحیــم معینــی کرمانشــاهی« متول
ــای  ــری خــدا دارد« در ذهن ه ــا شــعر »عجــب صب ــه ب معاصــر ک
مــردم جاگرفــت، در 26آبــان امســال چشــم از جهــان فــرو بســت. 
وی در شــهریور 1320، هم زمــان بــا اشــغال نظامــی ایــران و ســقوط 
رضاخــان فعالیت هــای سیاســی خــود را آغــاز کــرد کــه فعالیــت 
عمــده او در ایــن زمینــه انتشــار روزنامــه »سلحشــوران غــرب« بــود 
کــه در پــی آن بــه زنــدان افتــاد و تبعید شــد. معینــی پــس از آن به 
اعتراضــات خــود خاتمــه نــداد و بــا انتشــار غزل هایــش در مجموعه 
ــاع  ــه اوض ــبت ب ــود را نس ــراض خ ــم و اعت ــرت« خش ــعر »فط ش
اجتماعــی نشــان داد. ایشــان قبــاً »عشــقی» و پس از مدتی »شــوقی« 
و ســپس »امیــد« و باالخــره »معینــی« را برای تخلص برگزیــد. از آثار 
ــرت«،  ــوزید«، »فط ــمع ها بس ــای »ای ش ــه مجموعه ه ــوان ب او می ت
»خورشــید شــب«، »حافــظ برخیز« اشــاره کــرد. معینی کرمانشــاهی 
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مــارک زاکربــرگ بنیانگــذار فیســبوک و همســرش پریســیا چــان همزمــان بــا اعــام خبــر تولــد فرزندشــان می گوینــد کــه 99 درصد 
ســهام خــود در ایــن شــرکت را اهــدای برنامــه هــای نیکــوکاری خواهنــد کــرد. زاکربــرگ31 ســاله، ایــن خبــر را در نامــه ای بــه دخترش 
مکــس روی صفحــه فیســبوکش اعــام کــرد. او گفــت کــه آنهــا بخــش اعظــم ثــروت خــود را بــه برنامه »ابتــکار عمــل چــان زاکربرگ« 
اعطــا مــی کننــد چــون مــی خواهنــد مکــس در جهانی بهتــر بــزرگ شــود .زاکربرگ گفــت که میــزان اعطایی بــا حســاب ارزش امــروزی 
ســهام معــادل 45 میلیــارد دالر مــی شــود. مکــس هفتــه پیش متولد شــد، اما ایــن زوج خبر آن را روز ســه شــنبه علنــی کردنــد. زاکربرگ 
در ایــن نامــه نوشــت کــه هــدف ابتــکار عمل چــان زاکربرگ »پیشــبرد پتانســیل انســانی و تشــویق برابــری برای همــه کودکان در نســل 
آینــده اســت.« برنامــه ای آموزشــی کــه منحصــرا براســاس نیازهــای هــر دانــش آمــوز طراحی شــده باشــد، درمان بیمــاری، ایجــاد تماس 

بیــن افــراد و ایجــاد پیوندهــای قــوی اجتماعــی از بخــش هــای تمرکــز اولیه ایــن ابتــکار عمل خواهــد بود.

ــردان  ــی« کارگ ــی مورت ــاخته »نان ــن س ــادرم« آخری »م
ــا  ــه ب ــی ک ــت. کارگردان ــی اس ــاله ایتالیای ــه س شصت وس
وجــود اهمیــت و جایگاهــش در ادامــه مســیر مــوج نــوی 
ــی اش را  ــگاه حقیق ــته جای ــوز نتوانس ــا، هن ــینمای اروپ س
ــد  ــه نمی توانن ــد ک ــی بازکن ــدان و مخاطبان ــان منتق در می

بــه  دلیــل فضــای طنزآمیــز 
بــه  عنــوان  او را  کارهایــش، 
یــک وارث حقیقــی از نســلی 

ــد. ــزرگ، بپذیرن ب
ــخصیت  ــور ش ــول مح ــم ح فیل
و موقعیــت »مارگاریتــا« بــه  
عنــوان یــک کارگــردان ســینما 
کســی  اســت؛  درگــردش 
ســاخت  راه  میانــه  در  کــه 
ــاب  ــاره اعتص ــم درب ــک فیل ی
وضــع  برضــد  کارگــردان 
موجــود، درگیــر جریــان بیماری 
و مرگ قـریب الوقـوع مـادرش 
بحرانــی  وضعیتــی  می شــود. 
اساســی  پرســش  ایــن  کــه 
را در ذهــن مخاطــب ایجــاد 
می کنــد: در هنــگام مــرگ یکــی 
مهم تریــن  و  عزیزتریــن  از 
چــه  زندگی تــان  آدم هــای 

واکنشــی خواهیــد داشــت؟ ایــن پرســش مبنایــی می شــود 
ــرد و مخاطــب  ــم براســاس آن شــکل می گی ــه درام فیل ک
ــت. ــش اس ــن پرس ــه ای ــخ دادن ب ــر پاس ــا درگی ــا انته ت

»جووانــی« بــرادر مارگاریتــا کــه نقــش اش را خــود مورتــی 
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کالس زبــان

»مثــل آب بــرای شــکات«، قربانــی ســنت ها و عــادات کهنه 
و پوســیده  جامعــه  خــود اســت کــه حتــی از حقــوق طبیعــی 
ــی ســنتی  ــت زندگ و انســانی اش محــروم شــده اســت. روای
زنــان مکزیــک و اساســاً بــه  نقد کشــیدن تمامــی ســنت های 
ــد  ــع می کنن ــردم را ضای ــی م ــه زندگ ــه ای ک پوســیده و کهن
امــا محافظــه کاری ناشــی از قدرت طلبــی بــه بقــای آن 
ــال  ــنده در خ ــه نویس ــت ک ــی ورزد، مساله ای س ــرار م اص

ــه اســت. ــه طــرح آن پرداخت ــا ب ــان عشــقی زیب ــن رم ای
بیــات«،  به ترجمــه  »مریــم  بــرای شــکات  مثــل آب 
ــان« در 235  ــات زن ــنگران و مطالع توســط »انتشــارات روش
ــر  ــان دیگ ــش از 30 زب ــه بی ــیده و ب ــاپ رس ــه به چ صفح
ــان را  ــن رم ــت« ای ــت. »واشنگتن پس ــده اس ــه ش ــز ترجم نی
ــده  فروپاشــی ســنت ها از  ــاز، پرشــوروحال و گرامی دارن »ممت
ــی کــرده اســت.  ــان مکزیــک« معرف ســوی نســل هایی از زن
همچنیــن ســه  ســال پــس از انتشــار ایــن رمــان بــا اقتبــاس 
از آن فیلمــی ســینمایی ســاخته شــده کــه بــا اقبــال مخاطبــان 
ــی  ــر آن، به کارگردان ــز تئات ــران نی ــد. در ای ــه رو ش ــز روب نی

ــت.  ــه اس ــه رفت ــر روی صحن ــت کوهی ب ــم پش ابراهی

در مقدمــه دیــوان خــود در ســال 1344 شــاعر دردمنــد و متعهد 
ــه در  ــیدگان همیش ــد: »زحمت کش ــف می کن ــه توصی را این گون
آتــش رنــج دیگــران می ســوزند و شــاعر واقعــی نمونــه زنــده ای 
از ایــن سوزوســاز اســت. دردهــای روحــی و ســخنان غم آلود یک 
شــاعر برجســته نمی توانــد انفرادی و شــخصی باشــد. او در ســایه  
ســعادت اجتماعــی، ســعادت فردی خــود را می جوید. همیشــه در 
اختافــات شــدید طبقاتــی و ظلم هــای فاحشــی کــه ناشــی از این 
تاطــم اجتماعــی بــوده اســت هنرمنــدان و شــعرای برجســته در 
ملت هــای آلــوده بــه ایــن مفاســد ظهــور کــرده و آیینــه  شــفاف 
تصویرنمــای زمــان خویــش بــوده انــد.« ایــن شــاعر فقید از ســال 
ــو حضــرت  ــر معــروف او تابل ــه نقاشــی روی آورد و اث 1341 ب
مســیح بــا کار ســیاه قلم اســت. ایشــان درکنــار ســرودن غــزل و 
ترانــه بــه تصنیف ســازی نیــز پرداخــت کــه تصانیــف او توســط 
ــی  ــهرت قابل توجه ــد و از ش ــده می ش ــو خوان ــدگان رادی خوانن
برخــوردار گردیــد. معینــی در کنــار اســتاد علــی تجویــدی، 40 
ــز  ــا اســاتیدی چــون پروی ــدگار برجــای گذاشــته و ب ــه مان تران
ــرم  ــون خ ــی و همای ــب اهلل بدیع ــگری، حبی ــواد لش ــی، ج یاحق
ــر  ــاید دیگ ــان ش ــت ایش ــا درگذش ــت. ب ــته اس ــکاری داش هم
ــده باشــد.  ــی نمان کســی از نســل های قدیمــی ترانه ســرایان باق
امیــد اســت کــه گرداننــدگان عرصه هــای فرهنگــی و هنــری از 

هنرمنــدان نســل های گذشــته ســراغی گرفتــه و یــادی کننــد.

[داستان کوتاه]
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شروع داستان
داســتان شــهرت و آوازه ایــن مــرد جــوون از اونجا شــروع 
ــس از  ــادی عک ــداد زی ــش، تع ــه پی ــد هفت ــه چن ــد ک ش
چندیــن دختــر تــوی دنیــای مجــازی پخــش شــد و نکتــه 
مشــترک تمــام ایــن عکــس هــا همیــن مــرد جــوون بــود! 
ایــن عکــس هــا در حجــم وســیعی در کل اینترنــت دســت 
به دســـت شـــد و متاســـفانه مایـــه شــــوخی و خـــنده 

خیلــی هــا و شــهرت مــرد جــوون رو فراهــم نمــود!
ادامه داستان

ــی رو  ــا، فیلم ــن آق ــه ای ــت ک ــا اوج گرف ــتان از اونج داس
ــرد  ــی ک ــا م ــه در اون ادع ــرد ک ــر ک ــودش منتش از خ
گوشــیش دزدیــده شــده و جنــاب دزده ایــن عکــس هــای 
خصوصــی رو منتشــر کــرده و همــه اون دخترهــا خواهــر 
ــی  ــار برخ ــتند. رفت ــون هس ــای ایش و زن داداش و فامی
هموطنــان در ایــن موضــوع جالــب توجــه اســت! با انتشــار 
فیلــم، تقریبــا همــه از خصوصــی بــودن)!( عکــس هــا آگاه 
شــدن امــا عکــس العملشــون چــی بــود؟ بــاز هــم عکــس 
ــودن  ــه اشــتراک گذاشــتن! جــدا از خصوصــی ب هــا رو ب
عکســها و غیرمنطبــق بودنشــون بــا عــرف علنــی جامعــه، 
ایــن کــه هــر تصویــری رو کــه بــه دســتمون میرســه فورا 

بــه افــراد دیگــه یــا گــروه هــای مختلــف بفرســتیم، کاری دور 
از اســتانداردهای اخاقــی اســت، حتــی اگــر رفتــار فــرد داخل 
اون تصاویــر نامناســب باشــه. مصاحبــه هــای زیــادی بــا ایــن 
پســــر پرحاشیـــه تلگرامـــی انجــــام شـده کـــــه بخشی از 

گفتــه هــاش رو در ادامــه مــی خونیــم:
- اگــه پلیــس فتــا حواســش بــه همــه  چــی نبــود که مــن اآلن 
اینجــا نبــودم ولــی یه ســری آدم بــی کار ایــن حــرف منــو بــه 

 مســخره گرفتــن و باهــاش شــوخی کردن.
ــرا  ــن ماج ــیمانی از ای ــراز پش ــا اب ــتش ب ــس از بازداش - پ
می گــه: انتشــار کلیپــی کــه در آن گفتــم پلیــس فتــا حواســش 
بــه همه چیــز هســت بزرگتریــن اشــتباه زندگــی ام بــود. ولــی 
ــم.  ــهور ش ــه مش ــود ک ــن نب ــم ای ــد و نیت ــن قص ــدا م به خ

ــن. ــو ببخش ــه من ــوام ک ــه می خ عاجزان
و امــا از دخترایــی کــه عکسشــون پخــش شــده بگــم؛ اصــًا 
دوســت نــدارن حــرف بزنــن و از ایــن نگرانــن کــه دوســتان 
و آشــنایان دیگــری هــم کــه تــا بــه حــال ایــن عکس هــا رو 
ــد و  ــا عصبی ان ــا کام ــن؛ اونه ــع بش ــرا مطل ــد از ماج ندیدن

تنــد مــزاج.
پایان داستان

ــی تصمیــم  ــد مقامــات قضای ــان داســتان دیگــه بای ــرای پای ب
بگیرنــد. امــا بــه هــر حــال اگــه ثابــت نشــه کــه خــود ایــن 
ــا را پخــش کــرده نمــی شــه اون رو  ــرد جــوون عکــس ه م
متهــم بــه اشــاعه منکــر و نظایــر آن کــرد. مگــر اینکــه قاضی 
ــره  ــران رو در نظــر بگی ــال دخت ــل اغف موضوعــات دیگــه مث
و در صورتــی کــه اثبــات بشــه بــر اســاس قانــون رای بــده.

داستان پسر معروف تلگرامی
خبرچین
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اســتاد روی تختــه نوشــت:»آنومی)بی هنجــاری( در جامعــه 
ســبب افزایــش جــرم مــی شــود!«

داشــتم تصــور مــی کــردم آنومــی چــه شــکلی اســت؟ فکــر 
کنــم روی ســرش راه مــی رود و پاهایــش10 تــا چشــم دارد... 
شــاید هــم تنهــا یک ســر بــزرگ کچل اســت، لبخند قناســی 
روی صورتــش نقــش بســته و چشــم درشــت و زاللــی دارد 
کــه شــبیه آینــه اســت و مــی شــود همــه لبخندهــای کش و 
قــوس دار را درون آن دیــد. فکــر کنــم بــاز دارم فلســفه بافی 
مــی کنــم، بگذاریــد خــودم را معرفــی کنــم: مــن چشــم های 
روشــنک هســتم! راســتش چیــز زیــادی از او نمــی دانــم جــز 
اینکه او دانشــجو اســت. به اطرافم نگاهی انـــداختم. چشــــم 
های دیــــگر مشـــغول کار خــــود بودند. عـــده ای با چشم 
هــای پــف آلــود و خســته مردمــک هایشــان را بــر صفحــه 
گوشــی بــاال و پاییــن مــی بردنــد، عــده ای هــم عقــب کاس 
مشــغول آرایــش و پیرایــش خــود بودنــد و بــا چشــم هایــی 
بیــرون از حدقــه آینــه را تماشــا مــی کردنــد کــه مــرا یــاد 

منطقــی عجیــب در مــن اســت. شــاید ترکیبــی از احســاس 
و عقانیــت را در کوله پشــتی ام جــا کــرده ام و درحــال 
ســفرهای مارکوپولویــی خــود بــه افــکار بشــر هســتم. مــن 
ــاور خــود را در قایقــی گذاشــته و پارویــی کــه همچنــان  ب
بــرای دســتانم بــزرگ اســت را در دســت دارم، امــا هنــوز 
هــم جرئــت زدن بــه آب را در جامعــه  خــود نمــی بینــم. 
فکــری 19ســاله همــراه مــن اســت و خرده تجربــه ای 
ــذر  ــا درگ ــا. روزه ــان آدم ه ــم درمی ــاِت بودن ــوان اثب به عن
ــی  ــان های بی دغدغــه  حوال ــل انس ــت مث ــتند درس هس
ــن  ــردن کوپ ــال پرک ــک درح ــه اتوماتی ــهر ک ــن ش همی
ــم  ــط بگذاری ــران را وس ــر ای ــند. اگ ــود می باش ــر خ عم
)همــان گربــه ی بامــزه کــه در شــکمش روزهامــان شــب 
می شــود(، اندکــی ناســازگاری گمشــده ای را پیــدا خواهیــم 

ــد حــل مشــکات روزمــره ماســت. کــرد کــه کلی
سیاســت های  گــردن  را  خــود  ندانم کاری هــای  مــا 
بی سیاســت گونه خــود انداختــه و بــا کمــال رضایت منــدی 
ــا شــاید هــم ایجــاد ســؤالی  از نقش هــای پررنــگ خــود ی
شــبرنگی کــه چشــم رقبــای مــا را کــور خواهدکــرد درحال 
نوشــیدن چــای هســتیم، بی آنکــه بدانیــم چــرا و بــرای چــه 
ــه ای  ــچ جامع ــر پی ــه س ــا ب ــی م ــم. زندگ ــت می کنی حرک
می رســد کــه حق تقدم هایــش را قــورت داده ایــم یــا 
بهتــر بگویــم بــا دنــده معکوســی درحــال حرکــت هســتیم 
کــه باورهامــان را برعکــس می کنــد. مــا تیترهــای تکــراری 
ــک زده ای را  ــای کپ ــا باوره ــم. م ــت داری ــه را دوس روزنام
هنــوز هــم مصــرف می کنیــم کــه بــاب طبع مــان نیســت. 
مــا هنــوز هــم بــا خــود کشــتی می گیریــم شــایدکه یــک 

نقابم را محکم گرفته ام
مبادا باد حقیقت بنشاند بر چهره   رنگینم
تا مبادا خاک بنشیند بر نقاشي ماهرانه ام

قدم هایم را محکم برمي دارم
مبادا سنگیني کوله بارم خستگي زانوانم را نمایان کند.

تا مبادا جماعت خیالم به وادي سرابم واقف شوند
گیسوانم را محکم مي بندم

تا مبادا سپیدي البه الي سیاهي ها پیدا شود
تا مبادا ژولیدگي ناپسندم کسي را برنجاند

من عمري است محکم بوده ام
محکم قدم زدم، محکم ادامه دادم، محکم تظاهر کردم

من از ترس قضاوت محکم ام..
ــه   ــت دارم هم ــخر،گاه دوس ــراس تمس ــرف و از ه ــم ح از وه

ــق ــم در دره اي عمی ــي کن ــم را خال بقچــه  تصورات
آن وقت تمام زندگي را خرامان خرامان طي کنم

گاه بنشینم، گاه خسته شوم
نقابم را بردارم و نفس تازه کنم

نســیم بــر پوســت بزنــم و بــا حقیقــت برقصــم، موهایــم را آزاد 
کنــم تــا شــاید از میــان ســیاهي ها ســپیدي پیــدا شــود

من به این سفیدي ها امید دارم
مي چرخم و دنیا را مي گردانم

قضاوت را مي پیچانم و دستان حقیقت را مي فشارم
بي اعتنا به تو، فکرت و توهماتت

آري
این گونه زیستن گرچه کم اعتبار و بي طرفدار است

اما عجیب دوست داشتني است

امنیــت واژه گمشــده ایــن روزهــای مــا و تجربــه حســی که 
تیرگــی و کرختــی و ســرمایش نــه دیگــر مــرز می شناســد 
ــه ســمت  ــا را بیشــتر و بیشــتر ب ــکان، م ــان و م ــه زم و ن
ــه ای  ــاید لحظ ــا ش ــد. ت ــوق می ده ــازی س ــای مج دنی
نشــنویم و ســاعتی نبینیــم. ولــی واقعیــت چیــز دیگریســت! 
ــرای  ــی ب ــازی، گاه ــه مج ــی و چ ــه واقع ــال چ ــط، ح محی
ــه  ــد انفجــاری دارد و ن ــه کمربن ــاز ب ــه نی ناامــن شــدن، ن
نیــاز بــه عوامــل انتحــاری واقعــی! بازتــاب مجــازی حادثــه 
ــن رابطــه غامرضــا  ــود. در ای ــس بســیار گســترده ب پاری
کاشــی مطلبــی را بــا عنــوان »زبــان بــه محــاق مــی رود« به 
ــا  اشــتراک گذاشــته بــود: »ماجــرا چهــارده ســال پیــش ب
انفجــار برج هــای دوقلــو در آمریــکا آغــاز شــد. انفجارهــای 
ــارده ســال پیــش  ــس نشــان داد آنچــه چه ــاک پاری هولن
ــتره  ــق وگس ــت و عم ــده اس ــان زن ــد، همچن ــروع ش ش
بیشــتری می گیــرد. بیــش از چهــارده ســال از ظهــور ایــن 
ــا  ــذرد، ام ــی می گ ــه جهان ــه و عرص ــا در خاورمیان گروه ه
ــد،  ــه می گوین ــتند، چ ــا کیس ــد اینه ــی می دان ــر کس کمت
چــه می خواهنــد و در جهــت کــدام مطلــوب انســانی 
ــات  ــد و مطالب ــاره عقای ــد. همــه آنچــه در ب عمــل می کنن
ایــن گــروه  منتشــر شــده، در چنــد گــزاره معــدود خاصــه 

آنومــی مــی انداختنــد! برخی چشــم هایشــان را بســته بودند و 
بعضــی دیگــر بــی دلیــل ســقف را نــگاه می کردنــد و عــده ای 
هــم مثــل مــن مــات و مبهــوت تختــه را ورانــداز مــی کردنــد. 
از کاس خــارج شــدیم، آفتــاب گــرم پاییــزی از پنجــره هــای 
ســالن بــه داخــل آمــده بــود. انــگار او هــم داشــت بــرو بــر مــا 
را نــگاه مــی کــرد! دانشــجوها دســته دســته از پلــه هــا پاییــن 
مــی آمدنــد. پــرده هــای کــج و معــوج شــبیه لبخنــد آنومــی 
از ایــن طــرف دیــوار بــه آن طــرف دیــوار آویــزان بــود. روی 
ــدم  ــد ق ــارک! چن ــرم روزت مب ــود: خواه آن نوشــته شــده ب
کــه جلوتــر مــی رفتــی بــاز هــم یــک لبخنــد قنــاس دیگــر 
آویــزان بــود بــا ایــن مضمــون: بــرادرم روزت مبــارک! داشــتم 
فکــر مــی کــردم اگــر هــر دو را روی یــک لبخنــد می نوشــتند 
چــه اتفاقــی مــی افتــاد کــه ناگهــان، هجــوم چشــمها را دیــدم! 
ــا آن  ــه ب ــی زد ک ــوج م ــان م ــی درونش ــرق خاص ــی ب همگ
حالتــی کــه آفتــاب خــودش را در ســالن پــاس کــرده بــود 
همخوانــی داشــت.کمی جلوتــر رفتــم تــا ببینــم قضیــه از چــه 
ــد حــدس مــی زدم!  ــرار اســت. ترافیــک انســانی! آهــا! بای ق
یــک میــز رنــگ و رو رفتــه قهــوه ای آنجــا بــود کــه رویــش را 
کیــک و ســاندیس چیــده بودنــد. کنــار میــز ســاندیس 2 میــز 
دیگــر بــود. یکــی رویــش بــن تخفیــف کتــاب بــود و دیگــری، 
کاتالــوگ هایــی کــه منظــم و یــک شــکل کنــار هــم چیــده 
ــدم اینجــا چــه  ــد. راســتش مــن کــه نمــی فهمی شــده بودن

فــن ســاده بتوانــد تکلیــف مــا را بــا خودمــان روشــن کنــد. 
ــک  ــی ش ــا اندک ــد ی ــول می خواه ــا تح ــه م ــتم جامع سیس
به وجــود خســته ای کــه سال هاســت بیمارســت. ایــن 
ــک هایی  ــرده و ماس ــر ک ــر را زمین گی ــری بش ــاری مس بیم
ــت  ــن مل ــگ ای ــای زردرن ــر صورت ه ــت ب ــس رضای از جن

اســت.
آدم هــای زیــادی نــه اهــل سیاســت، نــه اقتصــاد و 
ــده  ــتم پیچی ــم سیس ــاید ه ــا ش ــرال ی ــادالت انتگ ــه مع ن
کوروزومــی هســتند. آنهــا نــه عجیــب رفتــار می کننــد و نــه 
ــه  ــز درســت ب ــد، شــاید نقطــه تمای حــرف خاصــی می زنن
ــان  ــزرگان پیشــین به می ــم شــود کــه حــرف ب ــی خت آنجای
آیــد، ایــن آدم هــا زمانی کــه بایــد باشــند هســتند همیــن. و 
ایــن مســئله نیــازی بــه اثبــات چندخطــی نــدارد. فقــط یــک 
بــاور ســاده و بی آالیــش امــا درســت و منطقــی در گوشــه ای 
ــک  ــود ی ــگ خ ــا آالرم قرمز رن ــه ب ــد ک ــن می خواه از ذه

ــدار ســازد و... ــان را بی جه

می شــود: ظهــور اخرالزمــان، انتقــام از ســلطه بیگانــگان بــر 
ــی  ــکیل دولت ــدس و تش ــگ مق ــامی، جن ــرزمین های اس س
ــد  ــاره عقای ــدودی در ب ــای مع ــات و گزاره ه ــامی. جم اس
ــر  ــا بخواهیــد عکــس و تصوی ایــن گــروه وجــود دارد امــا ت
و فیلــم از فعالیت هــای ایــن گــروه منتشــر می شــود. 
تصاویــری کــه همه گویــای خشــونتی افسارگســیخته اســت. 
ــار،  ــب، انفج ــردن، بم ــه ک ــش زدن، خف ــدن، آت ــر بری س
ــا کام.  ــد ت ــا بیشــتر تصویرن ــرت. آنه ــاد خشــم و نف و فری
تصویــر بیــش از کام، عینیــت دارد. قطعــی اســت و بیشــتر 
ــان،  ــوان و انس ــای حی ــه دوگانه ه ــان را ب ــت زب ــادر اس ق
ــدا و  ــر و خ ــر و ش ــی، خی ــی و اهل ــدن، وحش ــر و متم برب
شــیطان متمایــل کنــد. تبعیــت زبــان از تصویر، قابلیــت زبان 
بــرای ورود در بــازی هــای پیچیــده را محــدود می کنــد. در 
ــم و  ــر مفاهی ــا اکث ــان ب ــک گــرگ، زب ــا ی نســبت انســان ب
ــد،  ــه می کن ــرس غلب ــد. ت ــاق می رون ــه مح ــش ب بازی های
ســکوت جانشــین همــه بازی هــای کامــی می شــود. انســان 
و گــرگ چشــم در چشــم هــم می شــوند بــی آنکــه کامــی 
بــرای گفتگــو در میــان باشــد. نگاه هــا هیــچ معنایــی را بــه 
ــز  ــد آمی ــه نحــوی تهدی ــد. گــرگ ب ــادر نمی کنن ذهــن متب
و خوفنــاک قــدم بــر مــی دارد و انســان نیــز نهایتــا بــا یــک 
تفنــگ قــادر اســت امکانــی بــرای تبــادل در ایــن وضعیــت 

پیچیــده بیابــد. 
ــرای  ــخنی ب ــچ س ــم ایســتاده اند، هی ــاروی ه ــه روی ــا ک آنه
گفتــن بــا یکدیگــر ندارنــد. اساســا نیامده انــد ســخن بگوینــد 
و...«، امــا نکتــه غــم انگیــز و قابــل تامــل در اکثــر فجایعــی از 
ایــن دســت، عکــس العمــل تعــدادی اســت کــه  بــا لحنــی 

خبــر اســت. البتــه زیــاد هــم اهمیتــی نداشــت. بــرای همیــن 
از خیــر فهمیــدن گذشــتم. عجیــب نبــود کــه میــز اول را همه 
بــا اشــتیاق بلعیدنــد و تــک و تــوک ســراغ میزهــای بعــدی 
مــی رفتنــد. آنهایــی که کاتالــوگ ها را بــر می داشـــتند، چنان 
بـــادی بــه غبغـــب مــی انداختنــد و چشــم هــای اطــراف میز 
ســاندیس را بــا چشــم غره برانــداز مــی کردند انــــگار که می 
خواســتند برتــری نــژادی شــان را بــه همــه ثابــت کننــد. یک 
لحظــه فکــر کــردم اگــر ایــن همنوعــان مغــرور، روی سرشــان 
ــود، شــاید  راه مــی رفتنــد و چشــم هایشــان کــف پایشــان ب
کمــی متواضــع تــر دیگــران رابرانــداز می کردنــد. چــرا که آن 
هــا هــم هــدف اولیــه شــان بلعیــدن بــوده و وقتــی ایــن بلبشــو 
را دیــده انــد فکــر کردنــد ایــن گونــه بــا کاس تــر اســت! باز 
هــم یــاد آنومــی افتــادم. یــادم آمــد در کاس وقتــی اســتاد 
داشــت درس مــی داد، او را تصــور کــردم کــه روی ســرش راه 
مــی رود. چشــم هایــی کــه متعلــق بــه پســری ریزجثه بــود از 
کنــارم عبــور کردنــد. بــا رگ و پــی هایی بیــرون زده! پســرک 
بــوی عجیبــی مــی داد، شــبیه بــوی گیاهان وحشــی! بــا متانت 
قــدم بــر مــی داشــت. رفت ســمت میــزی کــه بــرای تخفیف 
کتــاب آنجــا گذاشــته بودنــد. بنــی را برداشــت و مدتــی به آن 

بــا چشــم هــای از حدقــه درآمــده اش خیــره شــد.
آن جــا بــود کــه مطمئــن شــدم تنهــا نقطــه مشــترک بیــن ما 

همــان آنومــی دوســت داشــتنی بود!

ــاید، از  ــد ش ــکین می دهن ــود را  تس ــه، خ ــر خصمان سراس
تیتــِر یــک کنایـــه آمیــز روزنامــه وطــن امــروز گرفتــه تــا 
کامنــت هایــی کــه ناامنــی روانــی مــان را بیشــتر و بیشــتر 

ــد.  ــن می زن دام
25 نوامبــر، روز بین المللــی مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان، 
در فضــای مجــازی بازتــاب چشــمگیری داشــت. بــر اســاس 
ارزیابی هــای ســازمان ملــل از هــر ســه شــهروند زن، یکــی 
ــا  ــی ی ــونت های جنس ــدف خش ــود، ه ــی خ ــول زندگ در ط
جســمی قــرار می گیــرد، در ســخنرانی اخیــر بــان گی مــون، 
هــدف، توقــف هرگونــه خشــونت علیــه زنــان تا ســال 2030 
در ســطح جهــان و مجــازات هــر شــکلی از خشــونت علیــه 
ــوان  ــد«، فراخ ــی کنی ــود را نارنج ــای خ ــت. »دنی ــان اس آن
16 روزه ای کــه پیــام انزجــار افــراد را نســبت بــه هرگونــه 
ــا و  ــور دنی ــرد.  63 کش ــان می ک ــان بی ــه زن ــونت علی خش
اتحادیــه اروپــا تــا پایــان ســال 2013 میــادی بــه کمپیــن 
»16 روز نارنجــی« پیوســتند و بــرای پایــان دادن به خشــونت 
علیــه زنــان و دختــران تعهــدات ملــی خــود را اعــام کردند 
و بــا توجــه بــه آمــار 66 درصــدی زنــان قربانــی خشــونت 
در کشــور، خبــری از پیوســتن ایــران بــه ایــن کمپیــن نبــود... 

کاش سرم را بردارم
و برای هفته ای در گنجه ای بگذارم و قفل کنم

در تاریکی یک گنجه خالی... 
روی شانه هایم

جای سرم چناری بکارم
و برای هفته ای در سایه اش آرام گیرم... 

»ناظم حکمت«

در حـــــــوالی
Vaghaye.magاینســــتاگـرام

ــی« در پاریــس، فرصــت  ــرات آب و هوای ــرای تغیی »اجــاس ســران ب
مناســبی بــود بــرای معصومــه ابتــکار، کــه بــه نمایندگــی از ایــران بــا 
مقامــات ســایر کشــورها بــه گفتگــو بنشــیند. تصویــر بــاال مربــوط بــه 
ــت.  ــان اس ــم آلم ــرکل صدراعظ ــگا م ــا آن ــکار ب ــدار ابت ــیه دی حاش
ــد. ــی کنن ــری م ــکار را پیگی ــار ابت ــتاگرام اخب ــر در اینس ــزار نف 55 ه

ــس  ــا عک ــی ب ــت جالب ــال پس ــی والیب ــیون جهان ــتاگرام فدراس اینس
ــد  ــن کلی ــران منتشــر کــرد و نوشــت: مهمتری ــی ای ــان تیــم مل کاپیت
موفقیــت بــرای بــه دســت آوردن موفقیــت ایــن اســت کــه 
تصمیــم بگیریــد بــه اهداف تــان برســید، شــروع کنیــد، کاری 
انجــام دهیــد، تــکان بخوریــد .ایــن پیــج 142 هــزار فالــور دارد.

ــاده اســت. محســن  ــا افت ــر زبانه ــر س ــاره ب ــای خــاص« دوب ــام »آق ن
ــراه  ــه هم ــهرزاد« ب ــریال »ش ــد س ــراز جدی ــدن تیت ــا خوان ــی ب چاوش
ســینا ســرلک ، دوبــاره توانســت فــروش یــک اثــر هنــری را 
ــعاع  ــت الش ــد« تح ــپ ص ــنتوری« و »الم ــای »س ــم ه ــس از فیل پ
ــدار دارد. ــزار طرف ــی 27 ه ــد چاووش ــج جدی ــد. پی ــود کن ــور خ حض

احســان گنجی کارتونیســت سرشــناس عرصــه مطبوعات بــا طراحی 
کاریکاتــور بــاال در روزنامه قانون، نســبت بــه حوادث اخیر تروریســتی 
واکنــش نشــان داد. گنجــی در اینســتاگرام حــدود 4 هــزار فالــور دارد.

پــل   30007650005743 ســامانه 
طبــان  مخا شــما  بــا  مــا  طــی  تبا ر ا
ســت. در صــورت تمایــل بــه  ا مــی  ا گر
ــه  ــد کلم ــریه، می توانی ــا نش ــکاری ب هم
»همــکاری« را بــه ســامانه ارســال کنید.
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نقابم را محکم گرفته ام...ترکیبی از احساس و عقالنیت

داستانک

شعرمتن ادبی

آدرس  کانال تلگرام سازمان دانشجویان:
telegram.me/sdjdir

آدرس  کانال تلگرام وقایع اتفاقیه:
telegram.me/vaghayemag

تسلیت
درگذشــت مــادر گرامــی جنــاب آقــای 
محتــرم  معاونــت  یوســفی،  دکتــر 
را  فردوســی  دانشــگاه  فرهنگــی 
صمیمانــه تســلیت عــرض کــرده و 
بــرای ایشــان و تمامــی بســتگان ، 
بردبــاری و بــرای آن مرحومــه رضــوان 
و رحمــــت الهــــی را خواســتاریـــم.

سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی


