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نگاه ویژه:

نوستالـژی را نفس می کشم...
به بهانه آغاز سال تحصیلی

پارادوکــس  بــا  همیشــه  روزهایــم  ایــن 
ــود، مهــری کــه  ــی مهــر« عجیــن ب »مهــر ب
تعطیــات  زیبــای  ماه هــای  تــا  می آمــد 
نــه  کابوســی  بــه  مبــدل  را  تابســتانی ام 
ــده،  ــوع آزاردهن ــکای مطب ــد! خن ــه کن ماه
موســیقی »بــاز آمــد« و نفــرت از تمــام 
ــد.  ــده بودن ــوا ش ــه در آن هم ن ــی ک بچه های
تشویشــی کــه در آن روزهــا ســایه ام شــده 
ــد  ــوق خری ــوق! ش ــا ش ــگار... و ام ــود ان ب
ــی گاه  ــیدن گاه و ب ــو، پوش ــداد ن ــر و م دفت
ــاب  ــوی کت ــوق ب ــه و ش ــای مدرس لباس ه
ــازه کــه ســر مســتم می کــرد، تناقــض اش  ت

ــتم. ــت داش را دوس
ســال های ســال بــه امیــد روزی کــه دوازده 
ــی  ــاه تعطیل ــه م ــه س ــدل ب ــالم، مب ــاه س م
شــود و بــرای روزی کــه بتــوان بی دغدغــه  
زده  لــک  دلــم  کشــید  نفــس  مهــر  اول 
بــود، زمــان بــه چشــم بــر هــم زدنــی 
ســپری شــد و روز موعــود فــرا رســید، 

آرزوی دیرینــه ام بــه حقیقــت پیوســت... 
دنیــا  دلتنگی هــای  تمــام  انــگار  ناگهــان 
ــختی  ــه س ــد، ب ــم را لرزان ــد و قلب ــع ش جم
ــاد  ــود فری ــام وج ــا تم ــیدم، ب ــس می کش نف
ــردم  ــر نمی ک ــو....! فک ــام نش ــی زدم: تم م
همــه  آن  کــردن  تجربــه  بــرای  روزی 
شــوم...  بی قــرار  مبهــم  حس هــای 
وقــت  و  بــود  شــده  تمــام  زمــان  بلــه 
ــان،  ــه پای ــت لحظ ــی درس ــی... ول خداحافظ
شــد،  زندگــی ام  عطــف  نقطــه  آغازگــر 
ــت و  ــکفتن داش ــد ش ــم نوی ــه ه ــازی ک آغ
هــم تــرس از تجربــه دنیــای تــازه و برایــم 
ــر«  ــی مه ــر ب ــوب »مه ــای خ ــام حس ه تم
را زنــده کــرد. وارد دانشــگاه شــدم و هنــوز 
ــه خاطــر دارم،  روزهــای اولــش را خــوب ب
صف هــای طوالنــی ثبــت نــام، فرم هــای 
و  ســاختمان ها  واحــد،  انتخــاب  متعــدد 
کــه  هســت  یــادم  ناآشــنا...  مکان هــای 
حــس  از  بــود  سرشــار  چقــدر  لحظاتــم 

ــم را  ــار، تاش ــد و افتخ ــر از امی ــوب، پ خ
ــار  ــده را انتظ ــه آین ــتودم و بی صبران می س
زمــان  آن  از  ســال ها  می کشــیدم...اکنون 
گذشــته و حتــی یــادآوری اش هــم کامــم را 

می کنــد... شــیرین 
ــروع  ــه ش ــن، صمیمان ــنا ی م ــت ناآش دوس
بی نظیــِر بودنــت را شــادباش می گویــم... 
مــن  دور  ســال های  خاطــرات  شــاید 
تجربــه ایــن روز هــای تــو باشــد، پــس 
در  و  بگیــر  قــاب  را  لحظاتــت  تک تــک 
ــی  ــاید چیزهای ــه دار...  ش ــت نگ ــاق دل ات
ــارش را  ــه انتظ ــی ک ــه کن ــی و تجرب را ببین
ــگاه  ــی دانش ــر واقع ــاید تصوی ــتی، ش نداش
پرورانــدی  ذهنــت  در  کــه  چیــزی  بــا 
شــهر  در  زندگــی  کنــد.  فــرق  اندکــی 
جدایــی  بــرای  دلتنگــی  اندکــی  جدیــد، 
از دوســتان  گرفتــن  فاصلــه  خانــواده،  از 
ــا  ــازه ب ــای ت ــا آدم ه ــدن ب ــه رو ش و رو ب
ــرای  ــن ب ــاوت، تمری ــاق متف ــگ و اخ فرهن

ــی و  ــت مال ــتقل، مدیری ــی مس ــک زندگ ی
هزینــه کــه قبــل از ایــن دغدغــه اش را 
باشــد،  دلهــره آور  شــاید  و...،  نداشــتی 
ــل اش  ــاید تحم ــد و ش ــت کن ــاید غمگین ش
اندکــی ســخت باشــد ولــی تمــام آنهــا 
ــت  ــات قدم ــت و ثب ــی هدف ذره ای از بزرگ
کــم نخواهــد کــرد، چــرا کــه اکنــون لقــب 
ــراه داری... ــه هم ــجو« را ب ــدس »دانش مق
و  بشــمار  غنیمــت  را  فرصــت  ســال های 
ــه  ــالتت ب ــه رس ــاش ک ــته ب ــاد داش ــه ی ب
ــر از  کارنامــه  عنــوان دانشــجو چیــزی فرات
و نمــرات پایان تــرم  اســت، بــدان کــه 
ــت  ــتعداد ناب ــا و اس ــود بی همت ــال وج در قب
خــودت  بشــناس،  را  خــودت  مســئولی. 
را طــی کــن، کشــف کــن و بالندگــی را 

ــن... ــی ک زندگ
ــا را  ــی  م ــن، همراه ــنای م ــت ناآش و دوس
در ایــن راه بپذیــر و فرامــوش نکــن کــه در 

کنــار هــم ســتاره خواهیــم شــد...
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برجــام از ســد کنگــره گذشــت؛ خبــر خوبــی کــه مدت هــا 
ــا قصــه هســته ای ســر دراز  ــم. ام منتظــر شــنیدنش بودی
دارد. آن ســوی ریســمان هسته ای در دســتان وکای مردم 
خودمــان اســت. ایــن روزهــا، کمیســیون بررســی برجــام 
مجلــس شــورای اســامی جلســات داغ بررســی برجــام را 
ــر  ــت های اخی ــله نشس ــذارد. در سلس ــر می گ ــت س پش
ــه نظــرات خــود  ــه ارائ ایــن کمیســیون، افــراد مختلفــی ب
ــد. در  ــاز پرداخته ان ــده سرنوشت س ــن معاه ــون ای پیرام
ــر  ــته ای )دکت ــابق هس ــئول س ــرات مس ــا، نظ ــن آنه بی
ــده )دکتــر ظریــف( بیــش  ــی پرون ــی( و مســئول فعل جلیل
از دیگــران مــورد توجــه بــود و خبر ســاز شــد. در ادامــه 
ــف  ــات مختل ــه در جلس ــارات ک ــن اظه ــی از ای گزارش

ــم. ــرور می کنی ــم م ــا ه ــد را ب ــراد ش ای
ــود  ــای خ ــش صحبت ه ــن بخ ــی در مهم تری ــر جلیل دکت
حوزه هــای  در  مختلــف  »تحریم هــای   : اســت  گفتــه 
گوناگــون از ســوی اتحادیــه اروپــا، ســازمان ملــل و 
آمریــکا باقــی می ماننــد«. در مقابــل، دکتــر ظریــف 
پاســخ داده: »بــا اجــرا شــدن برجــام، اتحادیــه اروپــا کلیــه 
ــد  ــتان می گوین ــی دوس ــد. برخ ــو می کن ــا را لغ تحریم ه
ــات  ــوص تصمیم ــق در خص ــن تعلی ــد. ای ــق می کن تعلی
اقتصــادی و ســایر تصمیمــات اســت.« جلیلــی گفتــه: 
ــه  ــت. کلی ــم هس ــر ه ــازه بدت ــکا ت ــای آمری »تحریم ه
ســاختار آنهــا حفــظ شــده و قابــل برگشــت نیــز هســت.« 
ــی پاســخ نگذاشــته  ــر ب ــی را نی ــن شــبهه جلیل ــف ای ظری
ــه  ــی اتحادی ــی و پول ــای اقتصــادی، مال ــه: »تحریم ه و گفت
ــده  ــال ش ــاالت  متحــده اعم ــای ای ــه تحریم ه ــا و کلی اروپ

زده   83 ســال  در  »خندوانــه«  برنامــه  اســتارت 
ــه را  ــرح برنام ــوان ط ــد ج ــه رامب ــی ک ــد. زمان ش
ــه  ــد! بودج ــرح رد ش ــه داد و ط ــبکه دو ارائ ــه ش ب
ــع  ــان موق ــه هم ــی ک ــود. دلیل ــا نب ــه مهی ــرای برنام ب
ــال  ــید. س ــی رس ــر نم ــه نظ ــه ب ــدان موج ــم چن ه
هــا بعــد پــس از پخــش خندوانــه از شــبکه کــم 
ــه  ــد ک ــخص ش ــیم، مش ــیس نس ــازه تاس ــب و ت مخاط
ــی  ــده یک ــف خن ــای مخال ــف ه ــنجی طی ــیت س حساس
 21 ــت.  ــوده اس ــیما ب ــدا و س ــوالن ص ــداف مس از اه
ــه روی  ــه خندوان ــمت از برنام ــن قس 93 اولی ــرداد  خ
بــار  اولیــن  آنتــن رفــت. برنامــه ای کــه بــرای 
هــدف خــود را صراحتــا خندانــدن بیشــتر مــردم 
می دانســت و از حــق خندیــدن ســخن بــه میــان 
ــتقبال  ــا اس ــه روز ب ــه روز ب ــری اول برنام آورد. س
بیشــتر مــردم همــراه مــی شــد بــه نحــوی کــه 
ــرام  ــا تلگ ــر و بعده ــر وایب ــی نظی ــای اجتماع ــبکه ه ش
مملــو از اطــاع رســانی خودجــوش ایــن برنامــه طنــز 
بــود. خندوانــه بــا وجــود اینکــه هیچوقــت زنــده 
ــت  ــی رف ــان م ــر گم ــدو ام ــد و در ب ــی ش ــش نم پخ
ــرای  ــب ب ــذب مخاط ــدی در ج ــی ج ــه آفت ــن قضی ای
ــروز ســری  ــه ام ــد جــوان ک ــی رامب ــه باشــد ول برنام
میــان ســرهای طنــز ایــران نظیــر عطــاران و مدیــری 
ــه را  ــدری جــذاب برنام ــه ق شــده اســت، توانســت ب
ــه چشــم  ــروز ب ــا ام ــا ت ــن خ ــه ای ــد ک ــت کن مدیری
ــری و  ــرات ظاه ــا تغیی ــه ب ن ــری دوم خندوا ــد. س نیای
ــرد. اجــرای  ــه کار ک ــاز ب ــری آغ ــی چشــم گی محتوای
بــزرگ تــر و شــکیل تــر  برنامــه در اســتودیویی 
بــه  عروســکی  اضافــه شــدن شــخصیتی  کنــار  در 
ــت و  ــور اس ــوب کش ــل جن ــه اه ــان ک ــاب خ ــام جن ن
ــام کمــدی اســتندآپ، از  ــا ن ــده شــدن بخشــی ب گنجان
ــه  ــود. خندوان ــه ب ــرات خندوان ــن تغیی ــم تری ــه مه جمل
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــه تلویزیون ــن برنام ــع اولی ــه واق ب
دوری جســتن از شــوخی هــای قومیتــی کــه بزرگتریــن 
ــود،  ــی ش ــداد م ــور قلم ــز کش ــوزه طن ــیب در ح آس
ــد و شــعار  ــی را بخندان ــه ایران ــت جامع توانســته اکثری
ــدن«  ــه هــم خندی ــه ب ــدن ن ــا هــم خندی کلیشــه ای »ب

ــد.  ــی کن ــل اجرای را در عم

بــر روی شــخصیت های غیــر آمریکایــی از روز اجــرا، لغــو 
ــی را  ــم هواپیمای ــکا تحری ــر آن، آمری ــاوه ب ــود و ع می ش

ــد.« ــو می کن ــز لغ نی
ــی  ــچ تحریم ــت کا هی ــد اس ــه معتق ــی ک ــای جلیل آق
تحریم هــای  بــه  ادامــه  در  شــد،  نخواهــد  برداشــته 
ــدن  ــذف نش ــرده و از ح ــاره ک ــاعه ای اش ــکی و اش موش
ــد و  ــاد می کن ــز انتق ــا نی ــته از تحریم ه ــن دس ــت ای اکثری
ــوند،  ــو می ش ــه لغ ــی ک ــدود تحریم های ــت مع ــد اس معتق
برگشــت پذیر بــوده و ایــن برگشــت پذیــری ذیــل فصــل 

ــتان  ــف، دوس ــای مختل ــه ه ــه از جنب ــه خندوان برنام
و دشــمنان زیــادی پیــدا کــرده کــه همیــن امــر، 
برنامــه  بــرای دیــده شــدن یــک  گواهــی اســت 

نــی. یزیو تلو
ــای  ــه تماش ــکوت ب ــرا در س ــاح اصولگ ــت جن اکثری
ــا ایــن حــال واکنــش  برنامــه خندوانــه نشســته انــد. ب
ــد و  ــی ض ــری و سیاس ــان فک ــن جری ــی از ای طیف های
نقیــض بــوده اســت. ســعید حدادیــان مــداح پایتخــت 
معــروف  جنجالــی  اظهارنظرهــای  بــه  کــه  نشــین 
ــدود  ــن ح ــز گفته:»م ــل برانگی ــخنانی تام اســت، در س
ــم و  ــاس گرفت ــوان تم ــد ج ــا رامب ــش ب ــاه پی ــک م ی
ــن  ــدی در راه خــدا. م ــو مجاه ــن ت ــه نظــر م ــم ب گفت
ــع  ــم راج ــدم نمی توان ــل ندی ــه ات را کام ــون برنام چ
ــر  ــک نف ــه ی ــا اینک ــم ام ــر کن ــه اش اظهارنظ ــه هم ب
ــد،  ــوان هنرمن ــه عن ــران ب ــامی ای ــوری  اس در جمه
ــام  ــایه اس ــر س ــه زی ــت ک ــش اس ــر دوش ــالتی ب رس
ــد.  ــاه نباش ــه در آن گن ــده ای ک ــد، خن ــود خندی می ش
ایــن خیلــی ارزشــمند اســت ایــن همــه مخاطــب 
ــه در  ــروز ک ــن ام ــه وط ــا روزنام ــد.« ام ــذب کن ج
ــرار  ــاح ق ــن جن ــوب ای ــای مکت ــانه ه ــدم رس ــط مق خ
ــأ  ــرگردوانه، خ ــوان »س ــا عن ــتی ب دارد، در یادداش

هفتــم منشــور ســازمان ملــل اســت و ایــن یعنــی غربی هــا 
دروغ گفته انــد کــه ایــران از فصــل هفتــم خــارج شده اســت.

امــا دکتــر ظریــف کــه دفــاع از تیــم مذاکره کننــده 
ــی  ــه نوع ــی ب ــود را ضــروری دانســته پاســخ داده: »برخ خ
امــروز صحبــت می کننــد کــه انــگار قطع نامــه 2231 
ــران صــادر شــده  ــاره ای ــن قطع نامــه ای اســت کــه درب اولی
اســت امــا در قطع نامــه 1737 و 1747 حتــی آمــوزش 
ــه 1747  ــده بود. در قطع نام ــوع ش ــی ممن دانشــجویان ایران
ــوع  ــران ممن ــط ای ــی توس ــام نظام ــروش اق ــه ف هرگون

خنــده یــا هویــت؟!« از بــی هویتــی ایــن برنامــه طنــز 
ــد. ــی کن ــاد م انتق

داســتان در جنــاح اصــاح طلــب امــا بامــزه تــر 
ــاح  ــن جن ــی ای ــه اجتماع ــه بدن ــی ک ــت. در حال اس
ــتقبال  ــدت اس ــه ش ــه ب ــن برنام ــش ای ــی از پخ سیاس
ــب  ــاح طل ــگاران اص ــه ن ــا روزنام ــت ام ــرده اس ک
ــدت  ــه ش ــه ب ــر در برنام ــان حاض ــس میهمان از جن
ــا  ــگار ب ــه ن ــی روزنام ــر منتجب ــد. اکب ــاد می کنن انتق
ســابقه اصاحاتــی کــه در مهرنامــه قلــم مــی زنــد در 
ایــن بــاره در فیــس بــوک خــود نوشــت:» ایــن واقعــا 
ــون  ــده تلویزی ــه پربینن ــا برنام ــه تنه ــت ک ــه اس فاجع
ــق  ــه فصــل اول آن موف ــه ای ک ــه باشــد؛ برنام خندوان
هــم  و  کــرده  افــت  هــم  آن،  دوم  فصــل  و  بــود 
از االن پــای کاندیداهــای  انتخاباتــی شــده اســت. 
اصولگرایــان بــرای انتخابــات مجلــس بــه ایــن برنامــه 
ــاد  ــر ارش ــینی وزی ــب حس ــک ش ــت. ی ــده اس ــاز ش ب
ــان.  ــر نواصولگرای ــم دبی ــب ه ــک ش ــژاد و ی احمدی ن
بایــد منتظــر ضرغامی هــا و چهره هــای دیگــر هــم 
ــد  ــن تخــم مــرغ شانســی باالخــره چن ــا از ای باشــیم ت
ــد.« ــدا کنن ــس راه پی ــه مجل ــد و ب ــری رای بیاورن نف
ــان  ــگار نظرش ــه ان ــران ک ــب نظ ــوم صاح ــف س طی

بــود. در 1929 خریــد اقــام توســط ایــران ممنــوع شــد 
ــد و  ــرای خری ــه ب ــت ک ــده اس ــه 2231 آم و در قطع نام
ــران در  ــرای ای ــی ب ــی محدودیت های ــام نظام ــروش اق ف
ــت  ــه رعای ــم ک ــا گفته ای ــه م ــه البت ــده ک ــر گرفته ش نظ
بیان  شــده  صراحــت  بــه  مســأله  ایــن  و  نمی کنیــم 
ــی  ــت؛ یعن ــام نیس ــی از برج ــه 2231 جزئ ــه قطع نام ک
ــد  ــت هر چن ــام نیس ــض برج ــه نق ــرای قطع نام ــدم اج ع
ــود،  ــث می ش ــه باع ــن جمل ــت. ای ــه اس ــض قطع نام نق
بنــدی   1929 در  نشــود.  موجــب  را  برگشــت پذیری 
وجــود دارد کــه در ادبیــات شــورای امنیــت یعنــی اینکــه 
اگــر کشــورها مفــاد ایــن قطع نامــه را اجــرا نکننــد، 
ــی دارد؛  ــان عواقب ــد و برایش ــرار می گیرن ــه ق ــورد تنبی م
ــه  ــه قطع نام ــن آنک ــت ضم ــه نیس ــا در 2231 اینگون ام
ــد  ــورها بای ــه کش ــت و هم ــور اس ــاده 25 منش ــت م تح
ــی اجــرا نکــردن قطع نامــه عواقبــی  آن را اجــرا کننــد، ول
بــا  رابطــه  نــدارد. همچنیــن در قطع نامــه 2231 در 
ایــن  تســلیحاتی  و  موشــکی  فعالیت هــای  ممنوعیــت 

ــت. ــده اس ــل ش ــت تبدی ــه محدودی ــأله ب مس
ایــن جلســات بــه گفتــه وحیــد احمــدی )یکــی از اعضــای 
کمیســیون بررســی برجــام( تــا نیمــه مهرمــاه ادامــه دارد 
ــه  ــرده ک ــان ک ــم اذع ــه ه ــن نکت ــه ای ــان ب ــه ایش و البت
مجلــس نمی توانــد تغییــری در مفــاد برجــام ایجــاد کنــد 
و فقــط مــی توانــد نســبت بــه تمــام آن اظهــار نظــر کنــد. 
بــه گفتــه ایــن نماینــده مجلــس، هــدف نهایــی کمیســیون 
ــدون  ــت، ب ــور اس ــع کش ــری مناف ــن حداکث ــام تامی برج
اینکــه چالشــی بــرای دولــت ایجــاد شــود. در انتهــا 
امیدواریــم از پــس ایــن اظهــارات متناقــض، منافــع 

ــود. ــن ش ــان تامی ــک ایرانی ــک ت ــری ت حداکث

ــانه،  ــاب رس ــتری دارد، اصح ــباهت بیش ــردم ش ــه م ب
محمدرضــا  هســتند.  شناســان  روان  و  هنرمنــدان 
شــهیدی فــرد مجــری محبــوب تلویزیــون دربــاره 
کــه  کنــم  اســتدالل  می گوید:»می توانــم  خندوانــه 
ــن  ــدارد. ای ــه وجــود ن ــن برنام ــرای ای ــی ب ــچ رقیب هی
ــا  ــه در ماه ه ــن برنام ــن و موفق تری ــه بزرگ تری برنام
یــا ســال های اخیــر اســت. بــه نظــرم در تاریــخ 
ایــران پیــدا نمی کنیــد کــه یــک برنامــه در مــاه 
ــازه  ــه ت ــبکه ای ک ــم در ش ــود؛ آن ه ــده ش اول پربینن
تأســیس شــده اســت. مقامــات و افــراد قبــول کردنــد 
در برنامــه »خندوانــه« از تــه دل بخندنــد و ایــن 
ــر  ــی عمیق ت ــم کم ــم بخواهی ــر ه ــت.« اگ ــب اس عجی
بــه پدیــده خندوانــه نــگاه کنیــم مــرور نظــرات 
)آموزش دیــده  پزشــک  شــیری،  علیرضــا  دکتــر 
ــی  ــفورد( خال ــگاه آکس ــگ از دانش ــی یون روان شناس
ــده ای  ــه پیچی ــی جامع ــت:»جامعه ایران ــف نیس از لط
را  یــاد می گیــرد خوشــحالی اش  بچگــی  از  اســت. 
برعکــس  دقیقــا  کنــد  عیــان  را  غمــش  و  پنهــان 
ــی  ــن کس ــد موم ــه می گوی ــی ک ــت دین ــون تربی مضم
ــادی اش در  ــت و ش ــش اس ــش در دل ــه غم ــت ک اس
نخنــد.  می گویــد  ایرانــی  جامعــه  امــا  چهــره اش 
جلــف  بــه شــکل  مــا  خنــده و شــادی در ذهــن 
ز بیننــدگان ثابــت  بــودن تفســیر می شــود. مــن ا
ــی  ــش نم ــه پخ ــی ک ــتم و در دو ماه ــه هس ن خندوا
ــی  ــا نم ــر م گ ــتم ا ــی داش ــاس دلتنگ ــا احس ــد حق ش
نیــم  می توا نیســتیم،  بلــد  را  خندیــدن  و  خندیــم 
ینکــه  ا امــا  بخندیــم  و  بشــینیم  نــه  خندوا پــای 
ــوذ در  ــه نف ــا ک ــی م ــی وارد زندگ ــه راحت ــده ب خن
ــک  ــادی از ی ــار زی نتظ ا ــود،  ــت، ش ــان نیس آن آس
یــن وجــود ، کامــا معتقــدم  برنامــه اســت. بــا ا
ــت.  ــق اس ــا موف ــی کام ــه جمع ــک تجرب ــه ی ن خندوا
نســته بــدون ایجــاد  یــن برنامــه توا همیــن کــه، ا
هــم  بــا  و  طنــز  کــه  ای  جامعــه  در  حساســیت 
ــکل  ــود؛ ش ــی ش ــه نم ــی پذیرفت ــه راحت ــدن ب خندی

تفــاق بزرگــی اســت.« ا بگیــرد، 
چــه  هیــم،  ا بخو چــه  گفــت  ن  می تــوا نتهــا  ا در 
 11 ســاعت  شــب  هــر  نــه«  ا »خندو هیــم،  ا نخو
جلــب  خــود  بــه  ا  ر نــی  ا یر ا معــه  جا ه  نــگا
ه  تــا کو هرچنــد  یقــی  قا د نــد  ا می تو و  می  کنــد 
ر  ــپا رهس ــوده  آس ــی  ل خیا ــا  ب و  ــد  ن بخندا ا  ر ــردم  م

کنــد. خــواب 

خبرنامه

روزنامــه گاردیــن نوشــت: آیــت اهلل سیدحســن خمینی نــوه 43 ســاله بنیانگــذار جمهوری اســامی ایــران تلویحا به موضــوع کاندیداتــوری اش 
در انتخابــات مجلــس خبــرگان اشــاره کرده اســت.

بــه گــزارش »انتخــاب«، در گــزارش گاردیــن بــه قلــم روح اهلل فقیهــی آمــده اســت: سیدحســن خمینــی از جلــب توجهــات بــه خــود دوری 
می کنــد امــا بارهــا به صــورت تلویحــی از توافــق هســته ای حمایــت و در مخالفــت بــا تنــد روی ســخن گفتــه و در ســال های گذشــته نیــز 
درخواســت ها بــرای کاندیداتــوری در مجلــس خبــرگان را رد کرده اســت. در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش آمــده اســت: کاندیداتــوری ســید 

حســن خمینــی مــی توانــد منجــر بــه تقویــت اردوگاه میانــه روها شــود.
وی طی سخنرانی در 29 اگوست وصیت پدربزرگ خود به پدرش حجت االسام و المسلمین احمد خمینی را نقل کرد.

سیدحســن خمینــی گفــت: امــام بــه ابــوی مــا گفــت کــه »نمی گویــم در جمهــوری اســامی کاری را قبــول نکــن، اگــر الزم شــد همــه کار بکن 
و هــر مســئولیتی را قبــول کــن؛ امــا اگــر دیگران هســتند بگــذار آنهــا انجــام دهند.«

وی افــزود: »بنابرایــن، اگــر روزی الزم شــد کــه مــن کاری را انجــام دهــم در اینجــا شــانه خالــی کــردن کار غلطی اســت، زیرا مصلحت ســنجی 
شــخصی و عافیــت طلبی بــا اندیشــه امــام و آرمانهای ما ســازگار نیســت.«

در ادامــه گــزارش گاردیــن آمــده اســت: سیدحســن خمینــی ظاهــرا ایــن ســخنان مهــم را در پاســخ بــه آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی رئیس 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام عنــوان کــرده اســت کــه از او بــرای حضــور در انتخابــات دعــوت کــرده بــود.

گاردیـن: »سیـدحسـن« وارد میـدان مـی شود
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همــــــراهان دیروز
رفیقـــــــان امـروز

نگاه ویژه
ــرات  ــا نظ ــدیم ت ــرآن ش ــی ب ــال تحصیل ــاز س در آغ
امــروز  و  دیــروز  فعــال  دانشــجویان  از  جمعــی 
ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی را پیرامــون 

دو موضــوع دانشــجویی جویــا شــویم:

اولیــن روزهــای ورود خــود بــه دانشــگاه فردوســی 
را بــه یــاد آوریــد، از دل مشــغولی ها و دغدغه هــای 

آن روزهایتــان برایمــان بگویید.

ــازمان  ــما در س ــی ش ــت فرهنگ ــه فعالی ــه ب باتوج
دانشــجویان جهاد دانشــگاهی، دو مورد از محاســن و 

معایــب ایــن تشــکل دانشــجویی را برشــمارید.

ــی بیشــتر  ــال تحصیل ــای اول س ــن در روزه ــه م 1- دغدغ
پیرامــون ایــن موضــوع بــود کــه آیــا دانشــگاهی کــه بــرای 
ادامــه تحصیــل انتخــاب کــرده ام خــوب اســت یــا خیــر. از 
طــرف دیگــر بــه عنــوان یــک دانشــجو دوســت داشــتم بــا 
عضویــت در تشــکل های پویــا، یــک دانشــجوی فعــال باشــم 
ــرای درس خوانــدن وارد دانشــگاه نشده اســت. کــه فقــط ب

2-معایب:
اصــرار بــرای برگــزاری همایش هــای دوطرفه)مهمـــان 

مخالـــف و موافـــق موضـــوع مطروحــه(
محاســن: برگــزاری برنامه هــای متنــوع کــه ســایق 

می دهــد. پوشــش  را  مختلــف 

1- دغدغــه مــن در روزهــای اول دانشــجویی ام،آمــاده 
شــدن ســاعت7:30 و حضــور ســر کاس راس ســاعت 
ــتاد  ــرکات اس ــک ح ــک ت ــت ت ــود! یادداش ــح ب 8 صب
ــل  ــع قب ــه در مقاط ــی ک ــای فرهنگ ــه فعالیت ه و ادام
هــم انجــام مــی دادم نیــز از جملــه دل مشــغولی هایــم 
بــود. البتــه مثــل همــه اولیــن هــای دیگــر، معــدل الــف 
ــن  ــود! )ای ــرده ب ــود ک ــغول خ ــرا مش ــر م ــدن، فک ش
روزهــا هــم دغدغــه اســتفاده کامــل از کاســها را دارم 
ــی معــدل الــف شــدن  امــا فقــط »بعضــی« کاس هــا ول
ــی  ــودش را از دســت داده و چیزهای ــوه خ ــی جل ــه کل ب

ــرده اســت!( ــدا ک ــم ارزش پی ــره برای ــر از نم غی
ــرم درد  ــان می ب ــه گم ــی ک ــر از دغدغه های ــی دیگ یک
ــای  ــن پیچ وخم ه ــاد گرفت ــت ی ــی هاس ــرم اول ــام ت تم
دانشــگاه فردوســی و خاصــه بــرای مــن، دانشــکده 
ادبیــات بــود. اینکــه مثــا یــاد بگیــرم کــدام راه پلــه بــه 
ــام! ــه پشــت ب ــه ب ــدام راه پل ــد و ک ــد می رس ــه بع طبق
در آخــر هــم، دلتنگی هــای دمــادم بــرای صــدای مــادر 
ــه تشــر  ــدر ک ــد و پ ــدارت کن ــح بی ــه صب ــح ب ــه صب ک
بزنــد: »مدرســه ات دیــر شــد!« و فضــای آرام خانــه! 

2-معایب:
الــف( شــعار» تضــارب آرا« مانعــی بــر وجــود برنامه هــا 

بــا شــکل اجرایــی متنــوع و خاقانــه اســت.
جهــاد  مســئولین  اعتمــاد  عــدم  مــواردی  در  ب( 
دانشــگاهی وســازمان دانشــجویان بــه دانشــجو و اصــرار 
برحفــظ الگوهــای از پیــش تعییــن شــده و ثابــت، شــکل 
یکســان و مشــابهی بــه تمــام برنامــه هــا بخشــیده 
ــات  ــاف بودجه،امکان ــث ات ــادی باع ــد زی ــا ح ــه ت ک
ــه  ــبت ب ــگاهی نس ــه جهاد دانش ــود ک ــی می ش و نیروی

ــت.  ــا داراس ــکل ه ــایر تش س
محاسن:

الف( اجـرای نظـام منـد برنامـه هـا ومحتـرم شمـردن مخـاطب.
ب( نداشتـن محـدودیت موضـوعی و جلـب سـایق گـوناگون.

1- مســلماً ورود بــه دانشــگاه بــرای هــر فردی بــا رویاهایــی همراه 
اســت کــه گاهــی ممکــن اســت طــی ایــن دوره بــه تحقق برســد. 
یکــی از رویاهــا و دغدغه هایم در دوران دانشــجویی، دیدار مســتقیم 
ــا بــزرگان حوزه هــای ادبیــات، فلســفه و علــوم اجتماعــی بــود.  ب
پــس از مدتــی متوجــه شــدم همــکاری بــا تشــکل ها و انجمن های 
دانشــجویی می توانــد مــرا بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف یــاری 
کنــد. به خاطــر دارم درســال دوم دانشــجویی دیــدن اســتاد 
شــفیعی کدکنی در دانشــکده ادبیــات تمــام وجــودم را پــر از شــور 
کــرده بــود. همچنیــن ماقــات بــا بزرگانــی چــون: دکتر اســامی 
ندوشــن، دکتر کــزازی، دکتــر خالقی مطلق، آقای مصطفی مســتور، 
اســتاد ملکیــان، دکتــر بیــژن عبدالکریمی، دکتر احســان شــریعتی 
و... رویاهایــی بــود کــه بــه واقعیــت پیونــد خــورده بــود و هنــوز 
خاطــره شــیرین آن روزهــا لبخنــد رضایــت را بــر لبانم می نشــاند. 
حضــورم در »ســازمان دانشــجویان« نه تنهــا بــه ایــن رویاهــا جامه 
عمــل پوشــانید بلکــه باعــث ایجــاد آشــنایی های عمیقی شــد که 
هنــوز پــس از گذشــت چنــد ســال، بــودن در کنــار ایــن رفیقــان 

ــه دلگرمی اســت. مای
ــن  ــی( بهتری ــوص دوران کارشناس ــجویی )به خص 2- دوران دانش
ــت و  ــه اس ــی و فوق برنام ــای غیردرس ــرای فعالیت ه ــت ب فرص
مســلماً در فعالیت هــای فرهنگــی کفه محاســن ســنگین تر از کفه 
ــه  ــن این گون ــن حس ــم مهمتری ــم بگوی ــت. می توان ــب اس معای
فعالیت هــا در میــان دانشــجویان یادگیــری کارِگروهــی، پذیــرش 
ــیوه  ــت. ش ــه اس ــک برنام ــزاری ی ــت برگ ــئولیت و مدیری مس
ــه  ــد ب ــناس می توان ــرح و سرش ــراد مط ــا اف ــاط ب ــراری ارتب برق
باالبــردن روابــط اجتماعــی کمــک کنــد و اصــوالً دانشــجویانی که 
در این گونــه زمینه هــا فعال تــر هســتند در بیــن دیگر دانشــجویان 

بیشــتر در ذهن هــا مانــدگار خواهنــد شــد.
در بــاب معایــب این گونــه فعالیت هــا چیــز خاصــی بــه ذهنــم 
نمی رســد امــا شــاید اشــاره بــه ایــن نکتــه بد نباشــد کــه ممکن 
اســت دانشــجویان در طــی دوران فعالیــت دانشــجویی)به ویژه 
بــرای دانشــجویان تنبلــی مثــل مــن( کمــی از فضــای درســی 
دور شــوند کــه البتــه بــا مدیریــت و برنامه ریــزی صحیــح ایــن 

مشــکل قابــل حــل خواهــد بود.

ــي خــود در رشــته پزشــکي را  ــر قبول 1- از لحظــه اي کــه خب
شــنیدم، فکــر می کنــم بیشــتر از تصــور خــودم در قالــب یــک 
پزشــک مثــا جــراح خیلــي خفــن! خــودم را یــک پزشــک فعاِل 
اجتماعــي تصــور میکــردم! آن روزهــا بیشــتر بــه فکــر ارتقــای 
ســطح فکــري و دغدغه ســازي بــودم و اصــاح شــرایط پیرامونم 
ــا در  ــرض ه ــش ف ــن پی ــا ای ــود. ب ــرده ب ــر ک ــم را درگی ذهن
تشــکلهاي مختلــف  از بســیج گرفته تــا جهــاد و کمیته تحقیقات 
عضــو شــدم بــه نحــوی کــه در اکثــر تشــکل ها مســئول دفتــر 
یــا واحــد شــده بــودم. آن وقــت هــا حــس خیلــي خوبــي داشــتم 
ــم  ــر بخواه ــردم. اگ ــي ک ــس م ــه ام را لم ــن اندیش و اوج گرفت
صادقانــه بگویــم امروزهــم در صــورت بازگشــت به 8ســال قبل، 
همیــن مســیر را طــی مي کنــم؛ البتــه بعــد از یــک اولویــت خیلي 

مهــم بــه اســم درس!
2- بــي تعــارف بگویــم جهاددانشــگاهی مــادر اندیشــه من شــد. 
مســیر فکــري و دغدغــه هاي زیبــاي من همگــي زاییده مــادری 
بــود بــه اســم جهاد دانشــگاهی. ایــن حرفي اســت که مدتهاســت 
ــرح  ــازمان دانشــجویان مط ــي س ــع عموم قصــد دارم در مجام
کنــم امــا همیشــه بغــض مانعــش مــي شــود. جمــع صمیمــي 
دانشــجویان در جهــاد بــا توجــه بــه کادر ســازمان دانشــجویان و 
دادن اختیــار عمــل بــه دانشــجو بــراي زنــده کــردن ایــده اش از 

محاســن جهــاد در ســال هــای تحصیــل مــن بــود.
ــه برخــی دوران خــاص سیاســی  ــب جهــاد بیشــتر ب ــا معای ام
برمی گــردد کــه بــه دانشــجویان میــدان  داده نمــی شــد. امیــد 

بــه خــدا داریــم آن ایــام گذشــته باشــد.

1- در روزهــای آغازیــن ســال تحصیلــی، وقتــی شــنیدم انتخــاب 
واحــد توســط آمــوزش دانشــکده انجــام مــی شــود و دانشــجویان 
ــه  ــود ک ــن ب ــم ای ــه اول ــد. دغدغ ــه ندارن ــن پروس ــی در ای نقش
چــه درســهایی برایــم انتخــاب مــی شــود و آیــا ســاعت 8 صبــح 
کاس دارم یــا نــه! دغدغــه دومــم خوابــگاه بــود. اینکــه مثــا در 
اتــاق چنــد نفــر هســتیم؟ امــا مهم تــر از تعــداد هــم اتاقــی هــا، 
خــود هم اتاقی هــا بودنــد. چــه کســانی هســتند؟ اهــل کجاینــد؟ 

دانشــجوی چــه رشــته  ای هســتند؟
امــا نکتــه جالــب توجــه اینجــا بــود که مســئول انتخــاب اتــاق در 
خوابــگاه فجــر5 بــا توجــه بــه قیافــه و تیــپ دانشــجویان، اتــاق ها 
را چینــش مــی کــرد! البتــه از حــق نبایــد گذشــت کــه اکثــر این 
چینــش هــا خــوب از آب درآمــد! )نظــر به اینکه ســال بعــد اکثر 

اتاق هــا بــا همــان ترکیــب تکــرار شــد.(
2- تشــکلهای دانشــجویی محلــی اســت کــه مــی توانــد جامعــه 
پذیــری دانشــجویان را کامــل تــر و بهتــر انجــام دهــد. در فراینــد 
جامعــه پذیــری یکی از نــکات مهم اشــتباه کردن و کســب تجربه 
اســت. مزیــت »ســازمان دانشــجویان« نســبت به ســایر تشــکلها 
ایــن اســت کــه شــما اگــر قصــد اشــتباه داشــته باشــید، فــردی 
باتجربه تــر در کنــار شــما هســت که اشــتباه شــما را گوشــزد کند.

ولــی بایــد گفــت نظام تقدیــر و رقابــت در »ســازمان دانشــجویان« 
ضعیــف اســت. مثــا شــما در کانون هــا می توانیــد بــا کانون هــای 
مشــابه در ســطح کشــور رقابــت کنید. امــا به علت اینکه ســاختار 
ســازمان دانشــجویان مشــهد)مثل داشــتن دفتــر و مســئول دفتــر 
بــرای هــر دانشــکده( در کشــور منحصــر بــه فــرد اســت، فضــای 
رقابتــی خاصــی وجــود نــدارد تــا در صــورت کســب موفقیــت از 

شــما تقدیر شــود.
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1- ســال 1387 بــود. یعنــی یــک ســال قبــل از انتخابــات 88 
و مگــر مــی شــد دانشــجو باشــی و فضــای حاکــم بــر کشــور و 
دانشــگاه را در آن ســالها دیــده باشــی و انتخابــات 88 برایــت 
مهــم نباشــد؟ الاقــل بــرای مــن کــه نشــد! از بــدو  ورودم بــه 
دانشــگاه تمــام فکــر و ذکــرم تــاش در جهــت ســهیم شــدن 
ــه  ــد از نتیج ــتم بع ــار داش ــه انتظ ــود ک ــری ب ــاد تغیی در ایج
انتخابــات ایجــاد شــود. لــذا بــه همــراه دیگــر همفکرانــم تمــام 
ــه  ــان و چ ــوم آن روزهایم ــکل مرح ــه در تش ــمان را چ تاش
ــان را در  ــهم خودم ــا س ــم ت ــادروانمان کردی ــریات ش در نش
ایجــاد ایــن تغییــر ادا کنیــم. 22 خــرداد 88 رســید و بــه هــر 
حــال نشــد آنچــه آرزویــش را داشــتیم. انتخابــات تمــام شــد 
امــا حواشــی و تبعاتــش دامنگیــر دانشــگاه شــده بــود. فضــای 
فعالیــت دانشــجویی روز بــه روز بســته تــر مــی شــد و جــوی 
ــرده  ــر ک ــگاه را پ ــدی دانش ــر امی ــی از ه ــأس و خال ــر از ی پ
بــود. در چنیــن فضایــی مــن دو راه بیشــتر نداشــتم. یــا تبعیــت 

از جــو غالــب و نشســتن و صبــر پیشــه کــردن و یــا دنبالــه 
ــدار  ــت در م ــد و حرک ــظ امی ــن و حف ــش گرفت کار خوی
عملگرایــی و حفــظ میــل بــه تغییــر. راه دوم راهــی دشــوار 
ــتن  ــتلزم داش ــتن از آن مس ــور و گذش ــب العب ــود و صع ب
ــظ  ــوی. پــس حــاال دیگــر حف عزمــی راســخ و و اراده ای ق
امیــد و اراده ام بــرای ادامــه دادن بــه ایــن راه دشــوار تمــام 

دغدغــه روز و شــبم شــده بــود.
2-  بارهــا گفتــه ام و بــاز هــم تاکیــد مــی کنــم اگــر قــرار 
ــکان  ــم، آن م ــا باش ــک ج ــق ی ــا، عاش ــام دنی ــد در تم باش
»ســازمان دانشــجویان« اســت. محیطــی دوســتانه و صمیمــی 
و بــه دور از هرگونــه ادا و اطــوار و ریــا و نفــاق. جایــی کــه 
برایــم خاکــی بــس دامنگیــر داشــت و سالهاســت مشــغولش 
هســتم و حتــی فکــر جدایــی از آن بــه وحشــتم مــی انــدازد. 
مــن اصــوال مفاهیمی از قبیل صبــوری و کار مــداوم و حرکت 
بــر مســیر اعتــدال را در »ســازمان دانشــجویان« و در کنــار 
ــازمان  ــا »س ــردم. ام ــم و درک ک ــتانم آموخت ــن دوس بهتری
دانشــجویان«  هــم مثــل هــر نهــاد فرهنگــی دیگــری، تابعــی 
اســت از شــرایط حاکــم بــر عرصــه فرهنگــی کشــور و متاثر 

از تصمیمــات مســئولین فرهنگی در ســطح کان. در شــرایطی 
کــه بــه فرهنــگ و فعالیــت فرهنگــی نــگاه فرمایشــی حاکــم 
ــی  ــازه م ــودش اج ــه خ ــس ب ــه هرک ــرایطی ک اســت، در ش
دهــد در فرهنــگ مداخلــه کنــد، در شــرایطی کــه نــه تنهــا 
در ایــن عرصــه شایســته ســاالری وجــود نــدارد کــه نوعــی 
ــده،  ــایه افکن ــر آن س ــا ب ــر خــودی عمیق ــگاه خــودی و غی ن
ــز مشــخصی وجــود دارد  ــه خطــوط قرم ــه ن در شــرایطی ک
و نــه ســعه صــدری در برخــورد بــا اختــاف ســلیقه هــا، در 
ــن  ــن عرصــه آخری ــن خطــا در ای ــا اولی ــه تقریب شــرایطی ک
خطــا خواهــد بــود، در شــرایطی کــه نــه تنهــا اعتمــادی بــه 
دانشــجو وجــود نــدارد بلکــه بــه آنهــا بــه چشــم موجوداتــی 
دســت و پاگیــر نگریســته مــی شــود و بــه طــور خاصــه در 
ــان خواســت مســئوالن  ــه ای شــدید می ــه فاصل شــرایطی ک
فرهنگــی کشــور و شــرایط واقعــی حاکــم بــر جامعــه امــروز 
ایــران بــه وجــود آمــده اســت، مفیــد بــودن و موثــر بــودن 
ــه رو اســت و  ــد جــدی رو ب ــا تردی ــی ب ــای فرهنگ فعالیت ه
همیــن تردیــد اســت کــه ایــن روزهــا خــوره جــان مــن رضــا 

قلندرآبــادی شــده!  

1
2

بــر اســاس آخریــن نتایــج نظــام رتبــه بنــدی ســال 2015 الیــدن 13 دانشــگاه ایرانــی در میــان 750 دانشــگاه برتــر جهــان مــورد 
شناســایی، ارزیابــی و رتبــه بنــدی قــرار گرفته اســت.

در رتبــه بنــدی ســال  2015 الیــدن 750 دانشــگاه برتــر جهــان شناســایی، ارزیابــی و مــورد رتبــه بنــدی شــده اســت. مرجعیــت 
و دیپلماســی علمــی دو رکــن اساســی ایــن رتبــه بنــدی هســتند. مقایســه عملکــرد دانشــگاه هــای ایــران در رتبــه بنــدی ســال 
2014 و 2015 الیــدن نشــان مــی دهــد کــه عملکــرد پژوهشــی دانشــگاه هــای کشــور نســبت بــه ســال هــای گذشــته بهتر شــده 
اســت. دانشــگاه های ایرانــی حاضــر در ایــن رتبه بنــدی عبارتنــد از دانشــگاه تهــران، دانشــگاه صنعتــی شــریف، دانشــگاه صنعتــی 
ــیراز، دانشــگاه  ــان، دانشــگاه ش ــی اصفه ــدرس، دانشــگاه صنعت ــت م ــران، دانشــگاه تربی ــت ای ــم و صنع ــر، دانشــگاه عل امیرکبی
ــات  ــوم و تحقیق ــوم پزشــکی تهــران، دانشــگاه آزاد اســامی واحــد عل فردوســی مشــهد، دانشــگاه شــهید بهشــتی، دانشــگاه عل
تهــران، دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی و دانشــگاه تبریــز. رتبــه دانشــگاه فردوســی برحســب شــاخص مرجعیــت علمــی 
667، بــر حســب شــاخص دیپلماســی علمــی  643 و  بــر حســب شــاخص میــزان ارتبــاط بــا صنعــت 707 گــزارش شــده اســت.

دانشـگاه فردوسـی در بیـن 750 دانشگاه برتر دنیا

گزارش تصویـری از برنامه های اخیر سازمان دانشــجویان جــهاددانشگاهی خراسان رضوی

مرحلــه اســتانی چهارمیــن دوره مســابقات ملــی مناظــره دانشــجویان ایــران توســط 
ســازمان دانشــجویان در دهــه اول اردیبهشــت مــاه 94 با حضور 16 گروه دانشــجویی 

در ســطح اســتان های خراســان رضــوی، شــمالی و جنوبــی برگــزار شــد.

اســتاد مصطفــی ملکیــان در خردادمــاه 94 در مراســم رونمایــی از کتــاب 
ــه  ــه همــت ســازمان دانشــجویان برگــزار شــد، ب ــری و جانبــداری« کــه ب »براب

ــت. ــخنرانی پرداخ ــراد س ای

»کارگاه ایده پــردازی و خاقیــت در داستان نویســی« عنــوان کارگاه آموزشــی 
ــاه 94 در  ــت م ــه در اردیبهش ــود ک ــوان، ب ــتان نویس ج ــان، داس ــی نبوی امیر عل

ــزار شــد. ســالن شــورای ســازمان مرکــزی جهاددانشــگاهی برگ
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همــان طــور کــه پیــش بینــی مــی شــد دعــوای موافقــان 
ــود  ــای داغ خ ــه روزه ــته ای ب ــق هس ــان تواف و مخالف
رســیده و عــاوه بــر جــدال در دنیــای واقعــی، در 
ــا  ــه پ ــادی ب ــاک زی ــرد و خ ــز گ ــازی نی ــای مج دنی
ــی  ــا دیدگاه ــات ب ــه اصاح ــاالن جبه ــت. فع ــرده اس ک
ــی  ــتند ول ــق هس ــق تواف ــا مواف ــی عموم کان و تحلیل
ــد  ــه نق ــا رویکــردی جــزء نگــر ب ــا ب ــان عموم اصولگرای
ــه  ــور« ک ــی پ ــا جای ــد. »محمدرض ــی پردازن ــام م برج
ــن  ــت در آخری ــی اس ــن روحان ــدی حس ــان ج از مدافع
ــره در  ــی کنگ ــته ناکام ــتراک گذاش ــه اش ــه ب ــتی ک پس
رد توافــق هســته ای را شــادباش گفتــه اســت؛ »آخریــن 
ــف اجــرای  ــرای توق ــکا ب ــان آمری ــاش جمهوری خواه ت
ــاکام مانــد. اوبامــا می توانــد توافــق را  توافــق هســته ای ن
اجــرا کنــد. شــادا! امیــد کــه بــا حفــظ و تقویــت ائتــاف 
قدرتمندتــر  عملکــرد  و  میانه روهــا  و  اصاح جویــان 
و متــوازن هــر دو بــال »حکومتــی« و »جامعه محــوِر« 
ــی،  ــی، فرهنگ ــر سیاس ــایش های افزون ت ــات، گش اصاح
ــا  ــام برســد.« ام ــه فرج ــی ب ــی داخل اقتصــادی و اجتماع

ــه  ــان را ب ــای گل، مقدمت ــی ه ــت ترمک ــام خدم ــا س ب
ــی دارم! ــی م ــگاه گرام دانش

وقتتــان را زیــاد نمی گیــرم چــون می دانــم کا آدم هــای 
ــدن  ــب خوان ــه  مطل ــال و حوصل ــتید و ح ــته ای هس خس
ــس  ــد! پ ــجویی را نداری ــریه دانش ــک نش ــم در ی آن ه
یــک راســت مــی روم ســر اصــل مطلــب. بــر خــود الزم 
می دانــم چنــد نکتــه را بــه شــما عزیــزان گوشــزد کنــم.
1- اول این کــه هرگونــه رویایــی از دانشــگاه در ســر 
ــه کاخ آرزوهــا بــدل نکنیــد، زیــرا کاخ  می پرورانیــد را ب
ــه  ــت اســت ک ــد! آن وق ــراب می کنن ــرتان خ را روی س
ــاس  ــن ی ــا ای ــوید و طبیعت ــفی می ش ــأس فلس ــار ی دچ
ــون و  ــده میم ــدو دانشــجویی پدی ــوزناک در ب ژرف و س
مبارکــی نیســت. بــرای مثــال اصــا آن گونــه کــه فکــر 
ــلیقه و  ــر س ــی از ه ــاس بپوشــید! یعن ــد لب ــد نبای می کنی
اعتقــادی کــه هســتید و هــر پوششــی کــه داریــد فرقــی 
ــما  ــه ش ــور ک ــه آن ط ــت ک ــن اس ــم ای ــد،  مه نمی کن

ــید! ــاس بپوش ــد لب ــد نبای ــر می کنی فک
2- ســلف ســرویس و تریــای دانشــگاه رســتوران و 

ــه  ــرا ک ــی اصولگ ــال سیاس ــب«، فع ــن روزی طل »حس
ــد  ــی زن ــم م ــور« قل ــز عب ــریه »رم ــا در نش ــن روزه ای
نــه تنهــا برجــام را رخــدادی مبــارک نمــی دانــد بلکــه 
ــه  ــع نام ــا قط ــته ای ب ــق هس ــازی تواف ــبیه س ــا ش ب
598 مــی نویســد:»چه ایــن متــن تصویــب شــود و چــه 
ــکا  ــت مســتکبر امری ــل دول ــا در مقاب نشــود سیاســت م
هیــچ تغییــری نخواهــد کــرد. »امریــکا تســلیم ایــران را 
مگــر بــه خــواب ببینــد.« ایــن راهبــرد آب ســردی بــر 
ــورت  ــام در ص ــن برج ــت. پذیرفت ــش دلواپسی هاس آت
ــخ  ــری، تل ــد رهب ــئول و تأیی ــای مس ــدی نهاده جمع بن
ــه  ــود؛ همانگون ــرخوردگی نمی ش ــب س ــا موج ــت ام اس
ــد.  ــگ ســرخورده نبودن ــدگان بازگشــته از جن ــه رزمن ک
ــان را  ــه انقابی ش ــض و کین ــد و بغ ــخ کام بودن ــا تل آنه
ــق  ــد.« جــدال پیرامــون تواف در ســینه نگــه داشــته بودن
هســته ای در جبهــه هــای دیگــری نیــز ادامــه دارد. پــس 
از ســخنان جنجالــی جلیلــی در کمیســیون ویــژه مجلــس 
ــا پاســخ هــای ظریــف همــراه شــد، حامیــان ایــن  کــه ب
دو مســئول ارشــد سیاســت خارجــه در فضــای مجــازی 
ــی« از  ــد. »امیرحســین ثابت ــی کردن ــه رجزخوان شــروع ب
ــه  ــاع از کارنام ــا دف ــات 92 ب ــی در انتخاب ــاران جلیل ی
جلیلــی مــی نویسد:»ســعید جلیلــی بــه دنبــال توافــق بــه 
ــا 5+1  ــق ب ــه تواف ــرای رســیدن ب ــود و ب ــر قیمــت نب ه
ــا  ــو ت ــرد. وی آرام آرام از ژن ــی ک ــل نم ــه عم عجوالن
اســتانبول و از اســتانبول تــا بغــداد و از بغــداد تــا مســکو 

ــاد  ــد زی ــعی کنی ــس س ــت! پ ــی نیس ــاپ ایتالیای کافی ش
ــان اول کار  ــه هم ــلف نشــوید ک ــا ژســت و ادا وارد س ب
ــرادران  ــران و ب ــان توســط خواه ــره هایت ــک چه از میمی
ــد(  ــت دادن ندارن ــرای از دس ــی ب ــه هیچ ــرم 12 )ک ت
عکــس گرفتــه و بــه ســرعت در شــبکه هــای اجتماعــی 
نظیــر اینســتاگرام بــاز نشــر داده مــی شــود! ضمنــا چــون 
ــای  ــر غذاه ــی در براب ــدن مقاوم ــتید و ب ــازه وارد هس ت
ــی  ــرص آنت ــد ق ــود چن ــه می ش ــد توصی ــلف نداری س
ــال و در مواقــع اضطــراری مقــداری »اُ آر اس«در  باکتری

ــد. ــارک بگذاری ــف مب کی
ــما کاخ  ــکده ش ــد دانش ــه کنی ــز! توج ــت عزی 3- دوس
انگلســتان نیســت! شــکوه و جــال خاصــی نــدارد! شــما 
ــس  ــا! پ ــد مث ــد درس بخوانی ــرتان آمده ای ــم خیرس ه
ــاد  ــت زی ــازی نیس ــد! نی ــرو نروی ــو ف ــاد در ج ــا زی لطف

ــد! ــد راه بروی روی م
ــه  ــا ترجم ــاپ و ی ــی چ ــر کتاب ــرم اگ ــاتید محت 4- اس
ــان را  ــن کــه پایت ــان باشــید پیــش از ای ــد در جری کردن
ــه  ــاب را تهی ــد و کت ــد، بروی ــکده بگذاری دم درب دانش
ــد.  ــزد خــود نگــه داری ــد را ن ــور خری ــد. آن گاه فاکت کنی
شــاید اســتاد گرامــی انتهــای تــرم دچــار حــواس پرتــی 
شــود! لــذا موقــع نمــره دادن فاکتــور الزم خواهــد شــد! 
در ضمــن پیــش از ورود بــه دانشــگاه ســعی کنیــد تمــام 
اســاتید رشــته خــود را شناســایی کنیــد و از احــواالت و 
ــید  ــی داشته باش ــات محل ــان تحقیق ــات و عایقش روحی

و از مســکو تــا آلماتــی 1 و 2، بــا اتــکا بــه افزایــش تعــداد 
ســانترفیوژها و میــزان درصــد غنــی ســازی ایــران، 
غــرب را تشــنه توافــق بــا ایــران کــرده بــود و بــه آنهــا 
در عمــل فهمانــده بــود کــه تحریــم بیشــتر بــه معنــای 
ــران  ــار ای ــران نیســت، رفت توقــف صنعــت هســته ای ای
تابــع فشــار خارجــی نیســت و اتفاقــا بــا هــر یــک روزی 
کــه 1+5 در توافــق بــا ایــران تاخیــر بیفتــد، ایــن غــرب 
اســت کــه ضــرر مــی کنــد.« »اکبــر منتجبــی« روزنامــه 
نــگار بــا ســابقه اصــاح طلــب امــا از زوایــه دیگــری بــه 
ــن واژه ای  ــد، ای ــی کند؛»امی ــگاه م ــته ای ن ــتان هس داس
ــد  ــی خواهن ــران م ــرا در ای ــرف ماج ــه دو ط ــت ک اس
ــل دلواپســان تــاش  ــی و خی ــر آن ســوار شــوند. جلیل ب
ــد. از  ــق هســته ای ببرن ــردم را از تواف ــد م ــد امی می کنن
آن طــرف، دولــت بــر ایــن اســت کــه امیــد را در جامعه 
بگســتراند کــه بــا توافــق هســته ای، تحریــم هــای آمریــکا 
و اروپــا برداشــته خواهــد شــد و مشــکات اقتصــادی از 
ــال  ــی در ح ــی گرای ــای افراط ــه ه ــی رود...ریش ــن م بی
خشــک شــدن اســت. مــی گوینــد درختــی کــه بــه ســال 
آخــر عمــرش رســیده ناگهــان شــکوفا مــی شــود و میــوه 
مــی دهــد کــه تعجــب برانگیــز مــی شــود. امــا ناگهــان 
ــی  ــد و ریشــه خشــک م ــی زن ــرم م ــش را ک ــوه های می
ــدی نداشــته  ــدد. امی ــا دل نبن ــوه آنه ــه می شود.کســی ب
باشــد. افــراط گرایــی بــه زمســتان خــود رســیده اســت.

آخــر خــط کــه مــی گوینــد همیــن جاســت.«

ــزاج  ــه م ــه ب ــد ک ــام دهی ــما کاری انج ــر ش ــون اگ چ
ــان می دانیــد و اســتاد  ــد دیگــر خودت اســتاد خــوش نیای

ــن! ــرام الکاتبی و ک
 ، نیســت«  »دانشــگاه خونــه خالــه  5- اصطاحــات 
»دبیرســتان نیســت«، »تــو مثــا دانشــجویی« و ... را زیــاد 
خواهیــد شــنید. اگــر واقعــا تفــاوت دانشــگاه و دبیرســتان 
رو خواســتید بدانیــد از همــان خواهــران و بــرادران 
ــرم 12 ســوال کنیــد. جوابتــان را خواهنــد داد! خســته ت
ــی  ــی اصطاحات ــال معان ــه دنب ــاد ب ــد زی ــعی کنی 6- س
مثــل مشــروطی، اخراجــی، اخــراج موقــت، حــذف تــرم 
ــی  ــی ثابت ــات معان ــن اصطاح ــه ای ــرا ک ــد چ و... نروی
ندارنــد و متناســب بــا مقتضیــات و ســایق آب و هوایــی 
دائمــا در حــال تغییــر اســت! در ایــن مــورد خــاص بــه 
دنبــال خواهــران و بــرادران خســته هــم نرویــد چــرا کــه 

ــتند! ــخ گویی نیس ــه پاس ــادر ب ــز ق ــا نی آن ه
7- ســالن مطالعــه بــرای خــوردن تنقــات، میــان 
ــک  ــی، چ ــای اصل ــده ه ــوارد وع ــی م ــده و در برخ وع
ــی  ــردن و حت ــت ک ــی، غیب ــای اجتماع ــبکه ه ــردن ش ک
ــی  ــراری طراح ــای اضط ــواردی فراره ــده در م ــده ش دی

شده اســت.
8- توجــه داشــته باشــید از آنجــا کــه دیده بانــان 
هوشــیار دانشــگاه پیوســته در حــال رصــد اوضــاع 
بــرای  خوبــی  مــکان  دانشــگاه  هســتند،  احــوال  و 

نیســت! خواســتگاری 

8 نکته غیر کلیدی 
برای آغاز سال تحصیلی!

در حـــــــوالی
Vaghaye.magاینســــتاگـرام

احمــد  کــه  اســت  عنوانــی  هفتــه«؛  آخــر  »کوهنــوردی 
تصویــر  بــرای   خمینــی  حســن  ســید  فرزنــد  خمینــی 
خمینــی  احمــد  صفحــه  اســت.  کــرده  انتخــاب  بــاال 
صفحــات  پرطرفدار تریــن  از  فالــور  هــزار   148 بــا 
اســت. سیاســی  هــای  شــخصیت  بــه  منتســب  افــراد 

ــی  ــط خط ــه خ ــه در مجل ــتی ک ــو کارتونیس ــاره ج ــار چ مهی
قلــم مــی زنــد بــا کشــیدن کارتــون  بامــزه باال،فضــای 
اســت. کــرده  نقــد  طنازانــه  را  امــروز  نســل  فرهنگــی 

»جنــاب خــان« محبوب ترین شــخصیت عروســکی ایــن روزهای 
ایــران اســت کــه تنهــا در اینســتاگرام 520 هــزار طرفــدار دارد.

ســامانه 30007650005743 
بــا  مــا  طــی  تبا ر ا پــل 
مــی  ا گر ن  طبــا مخا شــما 
ســت. در صــورت تمایــل  ا
نشــریه،  بــا  همــکاری  بــه 
ــکاری«  ــه »هم ــد کلم می توانی
ــد. ــال کنی ــامانه ارس ــه س را ب

Vaghaye_mag

باشــــــگاه 
مخـــاطبان

f

شماره مجوز: 94763
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سینا سهیلی فر، مهدی عارفان، پریسا فتاحی
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طراح و صفحه آرا: امید آرمات
سامانه پیامکی: 30007650005743
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آنچــه دربــاره ایــن تصویــر بــه ذهنتــان 
می رســد در یــک جملــه بــرای مــا بــه ســامانه 
کنیــد. ارســال   300076530005743
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