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پیشگفتــار: 16 آذر در تقویــم مــا با روز دانشــجو شناخته  می شــود، 
ــی، همــگان  ــاد ۳ آذر اهورای ــه ی روزی کــه در ســالیان متمــادی ب
ــان را  ــاد و خاطــره ی آن ــد ی ــا گرامــی بدارن گــرد هــم می آینــد ت
تــا بدیــن طریــق میــراث ارزشمندشــان را کــه همانــا مبــارزه بــا 
اســتبداد و اســتکبار اســت پاســداری و حفاظــت کننــد و همچنیــن 
مــروری داشــته باشــند بــر تاریخچــه  ی یــک جنبــش؛ جنبشــی که 
در تمامــی تحــوالت سیاســی و اجتماعــی ایــران معاصــر حضــوری 
ــی از  ــا 16 آذر 1۳95 در برخ ــت. ام ــاض داشته  اس ــل اغم غیرقاب
ــای  ــت؛ به ج ــاوت داش ــی متف ــگ و بوی ــور رن ــگاه  های کش دانش
برگــزاری برنامه  هــای نقادانــه و تحلیلی-سیاســی همچــون گذشــته، 
برنامه  هایــی در قالــب جشــن و جنگ  هــای شــادی و خنــده و برخی 
مســابقات نظیــر ماســت  خوری برگــزار شــد! چنیــن برنامه  هایــی 
آن هــم در روزی کــه مزیــن بــه نــام پرطمطــراق دانشــجو اســت، 
باعــث تعجــب بســیاری شــد و دســتخوش تحلیل  هــای متفاوتــی 
قــرار گرفــت. عبــاس عبــدی در یادداشــتی بــا عنــوان »دانشــجو 
ــی  و سیاســت و شــادی« اظهــار کــرد کــه اگــر چنیــن برنامه  های
ــب داده  ــجویان ترتی ــتماتیک و ورای اراده  ی دانش ــورت سیس به ص
ــزاف آن  ــای گ ــه هزینه  ه ــه ب ــا توج ــه ب ــا اینک ــند )کم شده  باش
ــت  زدایی از  ــز سیاس ــه  ای ج ــی زد(، نتیج ــن حدس ــوان چنی می  ت
دانشــگاه  ها به دنبــال نخواهــد داشــت؛ رونــدی کــه اگرچــه شــاید 
در کوتاه مــدت بــه ســبب دوری از هزینــه  ی فعالیت  هــای سیاســی 
دانشــجویان بــرای حکومــت، مثبــت تلقــی شــود امــا در درازمدت 
خطــری بــرای ارزش  هــای رســمی مــورد توجــه حکومــت اســت. 
امــا مرتضــی مردیهــا در یادداشــت فیســبوکی خــود در واکنشــی 
متفــاوت از تغییر ذائقه  ی دانشــجویان اســتقبال کرد و از دگردیســی 
ــه  ــاق افتاده  اســت - روی آوردن ب ــش دانشــجویی اتف ــه در جنب ک
حساســیت اخالقــی لیبرالــی - ابــراز خوشــنودی نمــود. پیش  تــر نیز 
ــوان »16 آذر را  ــا عن ــه  ای ب ــات در مقال ــا در دوران اصالح مردیه
ــجویی در  ــش دانش ــه جنب ــده  بود ک ــی ش ــم« مدع ــوش کنی فرام
ــی  ــه بایگان ــر ب ــرا دارد و درنتیجــه اگ ــاً اساســی چپ  گ ــران ذات ای
ــت. ــد داش ــال خواه ــتری به دنب ــود بیش ــود س ــپرده ش ــخ س تاری
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ــیس  ــد از تأس ــد بع ــاً بای ــران را منطق ــجویی در ای ــش دانش جنب
نخســتین دانشــگاه ایــران، یعنــی دانشــگاه تهــران در ســال 1۳1۳ 
بــه بعــد بررســی  کرد. در ابتــدای شــکل  گیری، فعالیــت دانشــجویی 
به علــت عواملــی چنــد از قبیل: ســیطره فزاینده اســتبداد و ســاخت 
بســته ی مســتحکم و اقتدارگرای حکومت در دوره ی رضاشــاه، عدم 
رشــد کّمــی و کیفــی دانشــگاه، محدودشــدن دانشــگاه به قشــرهای 
خــاص در جامعــه و ســطح محــدود فعالیــت، عــدم تجربه سیاســی 
دانشــجویان و... به مثابــه یــک جنبــش، توانایــی تحــرک و کنــش 
ــب  ــه شــکل غیرسیاســی در قال سیاســی را نداشــت؛ درنتیجــه ب
انجمن  هــای محــدود فعالیت  می  کــرد. امــا پــس از شــهریور 
ــوی اول،  ــت پهل ــدرت ناشــی از فروپاشــی حکوم 1۳20 و خــأ ق
عــدم تثبیــت پایه هــای حکومــت پهلــوی دوم و بازشــدن فضــای 
سیاســی، شــکل های جدیــد از عالئــق و ســالیق سیاســی و عقیدتــی 
کــه توســط نخبگان و روشــنفکران سیاســی تبلیغ می  شــد توانســت 
فضــای دانشــگاه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و به طبــع آن جنبــش 
دانشــجویی نیــز فعال  تــر شــد. از ایــن تاریــخ بــه بعــد اســت کــه 
ــوان  ــد و به عن ــد می  کن ــج رش ــجویی به تدری ــش دانش ــال جنب نه
کنش گــری فعــال وارد عمــل می  شــود کــه بــرای نمونــه می  تــوان 
بــه نقــش دانشــجویان در جریــان ملی شــدن صنعــت نفــت اشــاره 
ــان در  ــن جری ــی ای ــه ی اصل ــی از بدن ــوان بخش ــه به عن ــرد ک ک
بطــن اتفاقــات حضــور داشــتند. شــاید مهم  تریــن اتفــاق قابــل ذکر 
پــس از بــه ســلطنت رســیدن پهلــوی دوم حــد فاصل شــهریورماه 
1۳20 و مردادمــاه 1۳۳2 کودتــا 28 مــرداد باشــد. دولــت کودتــا 
بــه تحدیــد آزادی  هــا و ســرکوبی فعــاالن سیاســی پرداخــت کــه 
ایــن اقدامــات اعتراض  هــای گســترده  ای را به دنبــال داشــت. نکتــه 
قابــل ذکــر در ایــن دوره انتقــال کانــون مبــارزه علیــه دولــت کودتا 
ــه  ــال آن حادث ــه به دنب ــت ک ــگاه اس ــه درون دانش ــا ب از خیابان  ه
16 آذر 1۳۳2 اتفــاق افتــاد. ایــن تاریــخ نه تنهــا نقطــه عطفــی در 
جنبــش دانشــجویی در ایــران بلکــه در مبــارزات سیاســی کشــور 
ــل  ــه عل ــخ ب ــن تاری ــش از ای ــه پی ــجویی ک ــش دانش ــود. جنب ب
مختلــف مجــال ظهــور پیــدا نکرده  بــود، پــس از ایــن تاریــخ بــه 
منزلــه مهم  تریــن مرجــع سیاســی معتــرض علیــه رژیــم شــاه در 
ــر  ــع اگ ــرد. در واق ــت می  ک ــی فعالی ــای سیاس ــاب جریان ه غی
ــازار شــروع  ــی از ب ــای مردم ــی حرکت  ه ــان مصــدق تمام در زم
می  شــد و تکیــه اصلــی بــر بــازار بــود، بعــد از کودتــا 28 مــرداد 
ــدأ تحــرکات سیاســی- ــس از 16 آذر 1۳۳2، مب و به خصــوص پ
اجتماعــی و کانــون اصلی مبارزات سیاســی به دانشــگاه منتقل شــد.

همان طورکــه ذکــر آن رفــت جنبش دانشــجویی یکــی از مهم  ترین 
ــود کــه قابلیت  هــا و پتانســیل  های شــایان توجهــی  ــی ب پویش  های
بــرای پیوســتن به کنشــگری سیاســی و یاری رســاندن بــه نیروهای 
ــرآوردن  ــر ب ــروز داد. س ــود ب ــی را از خ ــوزه  ی عموم ــال در ح فع
مطالبــات سیاســی از ال  به  الی مطالبات صنفــی و دانشــجویی درون... 
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رئیــس فراکســیون امیــد مجلــس شــورای اســالمی ضمــن اعــالم آمادگــی مجلــس بــرای قانــون مند کــردن حقــوق شــهروندی در 
مــورد پیگیــری هــا بــرای مســئله حصــر نیــز گفــت:  امیدواریــم بــا تدبیــر و حوصلــه حل شــود و بنــده ایــن رونــد را مثبت مــی بینم. 
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا عــارف در حاشــیه برگــزاری گردهمایــی سراســری اعضــای کانــون صنفــی اســتادان دانشــگاهی در 
جمــع خبرنــگاران در مــورد ضــرورت توجــه بــه حقــوق شــهروندی گفت: بدیهــی اســت ایــن مســئله جــزو مطالبــات مــردم بــوده 
و وعــده ای بــود کــه آقــای روحانــی داده بودنــدو دغدغــه حاکمیــت نیــز اجــرای اصــل ۳ قانــون اساســی اســت و دولــت بایــد بــا 
اولویــت جدی تــری دنبــال مــی کــرد. وی افــزود:  اعــالم آمادگــی مــی کنیــم در صورتــی کــه نیــاز بــه قانــون باشــد بــا اولویــت در 
مجلــس و پــای بــه پــای دولــت ایــن مســئله را پیــش بــرده تــا قانــون منــد شــود و وعــده دولــت محقــق گــردد. نماینــده مــردم 
تهــران در مجلــس خاطــر نشــان کــرد: باالخــره مســئله حصــر جــزو مطالبــات بخشــی از جامعــه و دانشــجویان و دانشــگاهیان بــوده 
اســت. در حــال حاضــر هــم پیگیــری می شــود کــه امیدواریــم بــا تدبیــر و حوصلــه مســئله حــل شــود. عــارف دربــاره اینکــه حضور 
خانــواده هــای محصوریــن در شــب یلــدا کنــار آنهــا، آیــا بــه پیگیــری هــا مربــوط می شــود، گفــت: بنــده رونــد را مثبــت مــی بینــم 

و رونــد خوبــی اســت. ان شــاء اهلل کــه ایــن رونــد مثبــت بــه نتیجــه خیلــی خــوب هــم برســد.

نقـض بودن یا نبودن؛ مسئـله این است!

ــت:  ــه اس ــاره گفت ــن ب ــران، در ای ــته ای ای ــده هس مذاکره کنن
»بعضــی از رســانه ها بــه نادرســتی تمدیــد ایــن قانــون را به طــور 
ــن  ــد. ای ــا کرده ان اتوماتیــک به معنــای برگشــتن تحریم هــا معن
تفســیر قطعــاً ناصحیــح اســت. درســت اســت کــه درصــورت 
امضــای مصوبــه مجلســین توســط رئیس جمهــور، ایــن قانــون 
ــای  ــدن تحریم ه ــا برگردان ــت، ام ــد داش ــی خواه ــار قانون اعتب
منــدرج در ایســا نیــاز بــه تصمیــم مســتقل و جداگانه ای توســط 
ــت دارد کــه چنیــن تصمیمــی اگــر اتخــاذ شــود بی شــک  دول

نقــض برجــام خواهــد بــود.«
ــن در صفحــه اینســتاگرام خــود  ــژاد همچنی ــدی ن ــای بعی آق
ــه داده و در  ــه ارائ ــن رابط ــز در ای ــری نی ــات جامع ت توضیح
بخشــی از ایــن توضیحــات عنــوان کــرده کــه حتــی اگــر ایــن 
ــدد  ــی متع ــن تحریم ــان قوانی ــد همچن ــد نمی ش ــون تمدی قان
دیگــری به اضافــه دســتورات اجرایــی متعــددی کــه در 
ــال  ــکان اعم ــیده اند، ام ــب رس ــه تصوی ــف ب ــای مختل حوزه ه
تحریــم در همــان حوزه هــای قانــون ایســا را بــه رئیس جمهــور 
آمریــکا می دهــد. وی همچنیــن اشــاره داشــته کــه بعضــی از 
ــون را به طــور خــودکار  ــن قان ــد ای ــه اشــتباه تمدی رســانه ها ب
ــن تفســیر  ــد و ای ــا کرده ان ــا معن ــای برگشــتن تحریم ه به معن
قطعــاً ناصحیــح اســت. درســت اســت کــه درصــورت امضــای 

ــی  ــار قانون ــون اعتب ــن قان ــور، ای ــط رئیس جمه ــه توس مصوب
خواهــد داشــت، امــا برگردانــدن تحریم هــای منــدرج در ایســا 
ــه ای توســط دولــت دارد  ــه تصمیــم مســتقل و جداگان ــاز ب نی
کــه چنیــن تصمیمــی اگــر اتخــاذ شــود بی شــک نقــض برجــام 

خواهــد بــود.
ــل نیــز اریــک شــولتز، ســخنگوی کاخ ســفید  در طــرف مقاب
در مالقــات روزانــه بــا روزنامه نــگاران گفتــه اســت: »از نظــر 
مــا تمدیــد 10 ســاله تحریم هــا علیــه ایــران ضــروری نیســت. 
ــرای  ــکلی ب ــن گام مش ــه ای ــم ک ــال معتقدی ــن ح ــی درعی ول

ــد.« ــاد نمی کن ــام ایج برج
ــادی  ــاور اقتص ــادی، مش ــرداد عم ــر مه ــال دکت ــن ح ــا ای ب
اتحادیــه اروپــا، معتقــد اســت: »اگــر اصــرار بــر اجــرای مثــاًل 
ــرمایه گذاری در  ــون دالر س ــاالی 10 میلی ــای ب محدودیت ه
صنعــت نفــت و گاز ایــران باشــد یــا خریدهــای مربــوط بــه 
نیازهــای هوایــی ایــران، مــن ایــن را شکســتن روح توافــق 1+5 

ــم.« ــران می دان ــا ای ب
ــت  ــراردادی اس ــام ق ــق برج ــه تواف ــت ک ــوال اینجاس ــا س ام
ــی از  ــکا یک ــه آمری ــر ک ــور دیگ ــش کش ــران و ش ــان ای می
ــی  ــوان یک ــکا به عن ــد امری ــرار باش ــر ق ــاال اگ ــت. ح آنهاس
ــد،  ــض کن ــه نق ــرارداد، آن را یک طرف ــن ق ــای ای از طرف ه
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در آمریــکا مســیر قانــون شــدن یــک طرح بــه این صورت اســت 
کــه ابتــدا بایــد در کنگــره یا همــان مجلــس نماینــدگان تصویب 
ــور  ــت رئیس جمه ــود و درنهای ــد ش ــنا تأیی ــد در س ــود و بع ش
آن را امضــا کنــد کــه در ایــن حالــت بــه قانــون تبدیــل شــده 

ــد. ــدا می کن ــدن پی ــت اجرایی ش )Become  Law( و قابلی
اولیــن قانــون تحریم هــای فراســرزمینی آمریکا موســوم به »ایلســا« 
ــود و  ــیده ب ــب رس ــی به تصوی ــران و لیب ــه ای ــال 1996 علی در س
ــون، تحریم هــای  ــن قان ــا اصــالح ای ــس از آن در ســال 2006 ب پ
ــران »ایســا«  ــم ای ــون تحری ــه قان ــام آن ب ــی حــذف شــد و ن لیب
ــرای  ــی ب ــون محدودیت های ــن قان ــرد، به موجــب ای )ISA( تغییرک
ســرمایه گذاری در صنایــع نفــت و گاز ایران و فعالیت های موشــکی 
ایــران پیش بینی شــده اســت. عمــر ایــن قانــون در دســامبر 2016 
ــان رســید و چنــدی قبــل توســط دو نهــاد قانون گــذاری  ــه پای ب
آمریــکا یعنی مجلــس نماینــدگان و مجلس ســنا مجــدداً به مدت 
ده ســال تمدیــد شــد؛ مهلــت امضــای تمدیــد ایــن قانون از ســوی 
رئیس جمهــوری آمریــکا نیمــه شــب چهارشــنبه گذشــته به ســر 
رســید و از قــرار معلــوم بــاراک اوبامــا از امضــای تمدید ایــن قانون 

تحریمــی علیــه ایــران امتنــاع کرده اســت.
ــوری 10 روز  ــکا، رئیس جمه ــی آمری ــون اساس ــاس قان ــر اس ب
مهلــت دارد قانونــی را کــه کنگــره آمریــکا به تصویب رســانده را 
امضــا و یــا وتــو کنــد و یــا اینکــه بــدون امضــا بگــذارد بــه قانون 
تبدیــل شــود. اوبامــا بــا امتنــاع خــود از امضــای تمدیــد قانــون 
ــق  ــه مواف ــد ک ــته نشــان ده ــران می خواس ــه ای ــا علی تحریم ه
رأی قانون گــذاران نیســت، امــا ایــن امــر مانــع از رســمیت یافتن 

قانــون تحریمــی »ایســا« نمی شــود.
رئیس جمهــور روحانــی صبــح یکشــنبه 1۴ مهــر کــه به منظــور 
تقدیــم الیحــه بودجــه ســال 96 در مجلــس شــورای اســالمی 
حضــور یافتــه بــود بــه آمریــکا هشــداری قاطــع داده و گفــت: 
»چنانچــه ایــن مصوبــه بــه اجــرا گذاشــته شــود، نقــض فاحــش 
برجــام بــوده و پاســخ قاطعانــه مــا را به دنبــال خواهــد داشــت. 
ــکا را خــالف  ــی امضــای آن توســط رییــس جمهــور آمری حت
تعهــدات آمریــکا می دانیــم و بــا عکس العمــل مقتضــی روبــه رو 
خواهــد شــد. لــذا در چارچــوب مصوبــات شــورای عالــی امنیت 
ملــی و مصوبــه مجلــس، در جلســه همیــن هفتــه هیــأت نظارت 
بــر برجــام تصمیمــات الزم را اتخــاذ خواهیــم کــرد و بــه اطــالع 

مــردم خواهیــم رســاند.«
ــم  ــدن و عضــو تی ــران در لن ــژاد، ســفیر ای ــد بعیدی ن ــا حمی ام

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــر چگون ــورهای دیگ ــش کش واکن
بــا توجــه بــه مواضــع اخیــر کشــورهای عضــو اتحادیه اروپــا در 
ایــن رابطــه می تــوان پیش بینــی کــرد کــه حداقــل کشــورهایی 
نظیــر آلمــان و ایتالیــا و فرانســه بــا آمریــکا همراهــی نخواهنــد 
کــرد و حتــی اگــر آمریــکا تصمیــم بــه نقــض یــک طرفــه این 
قــرارداد بین المللــی بگیــرد، شــکافی کــه هم اکنــون بیــن اروپــا 
ــت  ــارت و مخالف ــد تج ــای جدی ــر توافق ه ــکا به خاط و آمری
ــرد؛  ــد ک ــر خواه ــده را عمیق ت ــود آم ــا به وج ــا آنه ــپ ب ترام
ــا اجــرای ایــن قانــون  ــر ایــن اگــر آمریــکا ب همچنیــن عالوه ب
ــرای  ــی ب ــی اروپای ــرکت های خصوص ــر راه ش ــر س ــی ب مانع
معاملــه بــا ایــران ایجــاد کنــد، ایــران می توانــد بــه دادگاه هــای 
بین المللــی در زمینــه تجــارت جهانــی شــکایت کــرده کــه در 
ــی خواهــد داشــت.  ــردن بســیار باالی ــن صــورت شــانس ب ای
ــد  ــی بتوان ــکا به راحت ــه آمری ــت ک ــور نیس ــن این ط بنابرای
پــروژه ی ایران هراســی جدیــدی بــرای شــرکت ها بــه راه 
بیانــدازد و اجــرای دوبــاره ی تحریم هــا بــه هــر شــکلی توســط 
ایــن کشــور بیــش از آن کــه بــرای ایــران ضــرر داشــته باشــد 
هزینه هــای ســنگینی روی دســت خــود آمریــکا خواهــد 
ــن  ــکایت از ای ــا ش ــد ب ــز می توان ــران نی ــاً ای ــت. ضمن گذاش

کشــور آبــروی جهانــی آمریــکا را زیــر ســوال ببــرد.
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حلــب آزاد شــد، عنــوان خبــری کــه در چنــد روز 
گذشــته درتمامــی رســانه ها می شــد آن را دیــد. امــا 
ــن  ــاد رفت ــد برب ــت می کن ــه آن را پراهمی ــی ک موضوع
رؤیــای برخــی کشــورهای به ظاهــر خواهــان صلــح 
در ســوریه و منطقــه خاورمیانــه اســت کــه بعــد از 
ــا  ــتراتژیک بســیاری از رؤیاه ــتان اس ــن اس ــدن ای آزادش
ــد را  ــرده بودن ــه تصورک ــرای منطق ــه ب ــی ک و خیال های

ــد. ــه دیدن ــن رفت ازبی
صلــح،  خواهــان  به ظاهــر  کشــورهای  ایــن  از  یکــی 
ــان  ــب اردوغ ــا رجب طی ــه ب ــوری ک ــود. کش ــه ب ترکی
رئیس جمهــورش در ایــن ســال ها کــه منطقــه خاورمیانــه 
ــکیل  ــال تش ــت به دنب ــده اس ــران ش ــار بح ــوریه دچ و س
ــیاری از  ــال بس ــه ح ــود ک ــری ب ــی دیگ ــلطنت عثمان س
ــات  ــاب عملی ــد. بازت ــه می بین ــا را بربادرفت ــن خیال ه ای
ــاخت.  ــان س ــود را نمای ــریع خ ــی س ــب خیل آزادی حل
ــالم  ــهر اع ــن ش ــل ای ــوز آزادی کام ــه هن ــوی ک به نح
ــر  ــرو« وزی ــارک آی ــاه »ژان م ــه ده آذرم ــود ک نشــده ب
ــرای  ــوری ب ــان س ــی معارض ــه از آمادگ ــه فرانس خارج
مذاکــره بــا دولــت ســوریه بــدون پیــش شــرط خبــر داد. 
ــای  ــن آرزوه ــای بربادرفت ــل به معن ــب در عم آزادی حل
ــه  ــت ک ــتان اس ــه و عربس ــتی و ترکی ــای تروریس گروه ه
ــود  ــران ب ــر بح ــوریه درگی ــه س ــال هایی ک ــن س در ای
ــتی  ــای تروریس ــک گروه ه ــه کم ــات ب ــام امکان ــا تم ب
مختلــف و داعــش پرداختنــد تــا درنهایــت بــه رؤیاهــای 
ایــن  آزادی  بــا  برســند.  درمنطقــه  خــود  مختلــف 
ــن  ــه ام ــگاه و منطق ــن پای ــه آخری ــتراتژیک ک ــهر اس ش
ــچ  ــر هی ــد دیگ ــاب می آم ــتی به حس ــای تروریس گروه ه
ــری  ــای تکفی ــن گروه ه ــرای ای ــوریه ب ــاک س ــه از خ نقط
نیســت.  امــن  عربســتان  و  ترکیــه  حمایــت  تحــت 
ــد  ــث ش ــوریه باع ــش س ــت ارت ــب به دس ــدن حل آزاد ش
تــا دیگــر جایــی بــرای طــرح ترکیــه و عربســتان جهــت 
تشــکیل منطقــه حائــل در شــمال ســوریه و ســپس 
ــه  ــیم و تجزی ــل تقس ــد و درعم ــی نمان ــوب آن باق جن

ماهانــه به طــور متوســط در جهــان، 10 هــزار جســت وجو در گوگل 
انجــام می شــود بــا ایــن مضمــون کــه »آیــا مــن زشــتم؟«. فــارغ از 
اینکــه هنــوز کســی بــه ایــن نتیجه نرســیده اســت کــه هــدف این 
افــراد از پرســیدن چنیــن ســوالی در گــوگل چیســت و توقــع دارند 
گــوگل چــه جوابــی به آنهــا بدهــد)!(، اما هنــوز بیانگر یک مشــکل 
بــزرگ امــروز ماســت؛ »خودزشــت پنداری«. بــرای مثــال، دختــری 
1۳ ســاله کلیپی در ســایت یوتیوب منتشــر کرده اســت و در آن از 
مــردم خواســته اســت در مــورد ظاهــر او قضــاوت کننــد، و بگویند 
کــه آیــا او زشــت اســت یــا زیبــا و تــا کنــون بالــغ بــر چهارده هزار 

نظــر دریافــت کرده اســت.
ــود را روی  ــای خ ــام دنی ــاً تم ــر تقریب ــر حاض ــان در عص نوجوان
شــالوده ای کــه برمبنای شــناختی کــه ازطریق شــبکه های اجتماعی 
ــد می ســازند، آنهــا همــواره تحــت ایــن فشــار  به دســت می آورن
هســتند کــه بایــد بــا بقیــه در ارتبــاط باشــند. چرخــه ای بی پایــان 
از الیک کــردن، نظــردادن، تگ کــردن، به اشتراک گذاشــتن و 
هــزاران آشــی کــه اپلیکیشــن ها بــرای مــا پخته انــد. در تمــام طول 
تاریــخ بشــر، در هیــچ نقطه ای بــه انــدازه امــروز، یک نوجــوان انقدر 
به طــور مــداوم و لحظه به لحظــه بــا دیگــران در ارتبــاط و اندرکنش 
نبــوده اســت؛ از وقتــی کــه اولیــن بــار گوشــی خــود را به دســت 
می گیــرد در یــک مهمانــی بــزرگ حضــور دارد، مهمانــی ای کــه 
ــه در حــال قضــاوت و  ــا چهــره ای بی عیب ونقــص، ظالمان همــه ب
نمــره دادن بــه همدیگرانــد. نمره هایــی برمبنــای تعــداد الیک هــا و 

تأییداتــی کــه در کامنت هــا از دیگــران دریافــت می کننــد. 
وقتــی بــرای اولیــن بــار در عرصــه ایــن مقایســه ها قــرار می گیــرد 
متوجــه می شــود کــه هیــچ چیــز )علی الخصــوص از نظــر 
ــن  ــدارد؛ به همی ــران را ن ــا دیگ ــت ب ــه و رقاب ــرای ارائ ــری( ب ظاه
دلیــل بــرای اینکــه از چرخــه »دوســت داشــته شــدن« و »مــورد 
ــه  ــد ب ــه شــروع می کن ــن« خــارج نشــود بی وقف ــد قرارگرفت تأیی
تغییــردادن خــود. او عکس هایــی از بدن هــای بــی نقــص، لباس های 
فوق العــاده و رنگارنــگ، لبخندهــای کــج، اخم هــای درهم کشــیده و 
جــذاب، میکاپ هــای روز، چــال روی گونــه، خطــوط برجســته چانه 
می بینــد و بــدون اینکــه متوجه بشــود وقتی تمجیــد بقیــه را در زیر 
ایــن پســت ها و عکس هــا می بینــد، یــاد می گیــرد بایــد اینگونــه 

ــدازه  ــس به ان ــًا هیچک ــورد. مطمئن ــت بخ ــوریه شکس س
ایــن  از  ترکیــه  رئیس جمهــور  اردوغــان  رجب طیــب 
ــت  ــال ها حمای ــن س ــی ای ــود. درط ــرر نمی ش ــاق متض اتف
ــه  ــات ب ــتی، دادن امکان ــای تروریس ــه از گروه ه همه جانب
آنهــا و اجــازه عبورومــرور بــه تروریســت ها از مــرز 
ــور  ــه رئیس جمه ــود ک ــی ب ــه کمک های ــه و ... هم ترکی
ــام داده  ــش انج ــه رؤیاهای ــیدن ب ــت رس ــه درجه ترکی
بــود و اکنــون بــا پیروزی هــای ارتــش ســوریه، وی 

آرزوهــای خــود را بربادرفتــه می بینــد.
ــه در  ــا رئیس جمهــور ترکی درطــی ســال های گذشــته باره
ــی از  ــب را جزئ ــه حل ــود ک ــالم کرده ب ــخنرانی هایش اع س
ــورک  ــی آتات ــی چشم پوش ــد و حت ــوریه می دان ــاک س خ
ــا  ــا تنه ــرد، ام ــداد می ک ــه قلم ــردم ترکی ــه م ــت ب را خیان
ــتان  ــه عربس ــت بلک ــب نیس ــدان حل ــده می ــه بازن ترکی
ــت،آزادی  ــدان اس ــن می ــده ای ــر بازن ــز دیگ ــعودی نی س
حلــب به معنــای شکســت طــرح وهابی-تکفیــری آل ســعود 

ــه اســت. در منطق
ــای  ــا حمایت ه ــته ب ــال گذش ــج س ــی پن ــعودی ها ط س
ازجملــه  تروریســتی  گروه هــای  از  خــود  همه جانبــه 
داعــش و بــا دراختیــار گذاشــتن امکانــات مختلــف 
ــگ در  ــی و جن ــاد ناآرام ــث ایج ــواره باع ــا هم ــه آنه ب
بــرای  و  و ســوریه شــده اند  به ویــژه عــراق  منطقــه 
ــدرت  ــه ق ــیدن ب ــز رس ــی ج ــود هدف ــات خ ــن اقدام ای
در منطقــه و تصاحــب چاه هــای نفــت نداشــته اند،که 
ــود را  ــداف خ ــن اه ــتان ای ــن اس ــدن ای ــا آزادش ــه ب البت

. می بیننــد فته  بین ر ز ا
ــرای تروریســت ها تنهــا ازدســت  ازدســت دادن حلــب ب
به معنــای  بلکــه  نیســت  دادن یــک موضــع نظامــی 
ازدســت دادن نقشــه راهبــرد نظامــی بــرای اشــغال 
ــه  ــی در منطق ــگ و ناآرام ــاد جن ــوریه و ایج ــل س کام

ــت. اس
نکتــه مهــم دراینجــا ایــن اســت کــه ایــن روزهــا 
ــلطنتی  ــای س ــن رؤیاه ــوریه نشــانگر بربادرفت ــات س اتفاق
ــن  ــه ای ــرای رســیدن ب ــه ب ــی اســت ک ــی آنهای و حکومت
ــد و  ــاد کردن ــا را ایج ــم و تکفیری ه ــان تروریس رؤیاهایش

ــتند. ــات هس ــن اقدام ــت خورده ای ــود شکس ــال خ ح

باشــد تــا مهــر قبولی بخــورد.
به طــور  کــه  می شــود  تربیــت  نســلی  ترتیــب  بدیــن 
ــود  ــز می ش ــود متمرک ــکل خ ــر و ش ــواس گونه ای روی ظاه وس
و بخــش اعظمــی از وقــت خــود را صــرف آن می کنــد و دیگــر 
ــد،  ــدای آن می کن ــود را ف ــخصیتی خ ــت و ش ــای هوی جنبه ه
ــواده، دوســتان،  ــا خان ــد ب ــاط محکــم و مفی ــی مثــل ارتب جنبه های
ورزش، تحصیــالت و نشــاط ناشــی از تفریحات ســالم. در این نقطه 
بســیاری از نوجوانــان و جوانــان دو دســته می شــوند، دســته ای کــه 
ایــن جســارت را درخــود می بیننــد تــا بــا دیگــران همــراه شــوند 
و دیــر یــا زود خســته و نفس بریــده از ایــن مســابقه نفس گیــر و 
ــال ها کاری  ــن س ــام ای ــون تم ــد و چ ــه ای می افتن ــان گوش بی پای
ــد  ــود نکرده ان ــخصیت خ ــمت های ش ــایر قس ــت س ــرای تربی ب
نه تنهــا از دنیــای مجــازی کــه از دنیــای واقعــی هــم کنار گذاشــته 
می شــوند. دســته دوم امــا از همــان ابتــدا درخــود چنیــن قدرتــی 
نمی بیننــد، بــرای مثــال در یکــی از بررســی های انجام شــده 
ــد کاری  ــح می دهن ــر ترجی ــر 10 دخت ــر از ه ــکا، 6 نف در آمری
نکننــد چــون گمــان می کننــد ظاهــر مناســبی بــرای هیــچ کاری 
ندارنــد. حــدود %۳1 از نوجوانــان اروپــا حاضــر نیســتند در مباحث 
کالس هــای درســی شــرکت کنند چــون عالقــه ای ندارنــد دیگران 
به ظاهــر آنهــا توجــه کننــد. درواقــع اینها نقطــه آغازینی بر شــروع 
یــک توهــم زندگــی خراب کــن اســت، و همــه و همــه براســاس 
خیــاالت منفــی ای اســت کــه یــک نوجــوان به خاطــر ظاهــر خــود 

آنهــم ازطریــق القــای دیگــران دارد.
ایــن پروســه غلــط، به ســالمتی جســمی آنهــا نیــز حتــی ضربــه 
می زنــد، نوجوانانــی بــا اعتمــاد به جســم کمتــری فعالیــت فیزیکی 
کمتــری دارنــد، بــه رفتارهای بیمارگونه بــرای کاهــش وزن گرایش 
ــد،  ــودداری می کنن ــد خ ــی مفی ــواد غذای ــوردن م ــد، از خ دارن
راحت تــر تحــت تأثیــر دیگــران قــرار می گیرنــد و بیشــتر درخطر 
افســردگی و مازوخیســم )خــودآزاری( خواهنــد بود و حتــی احتمال 

روی آوردن آنهــا بــه مــواد مخــدر یــا الــکل بیشــتر می شــود.
ــتر  ــم بیش ــد می توانی ــن رون ــالح ای ــرای اص ــوان گام اول ب به عن
مراقــب نظــرات خــود در دنیــای مجــازی باشــیم، دفعــه بعــدی 
کــه درحــال تایــپ کامنتــی بودیــم مراقــب باشــیم کــه اعمــال 
یــک فــرد را مــورد قضــاوت و بررســی قــرار دهیــم نــه ظاهــرش 
را. چــه کارهــای دیگــری می توانیــم انجــام دهیــم تــا ایــن صــدای 

ــم؟ ــوش کنی عیب جــوی داخــل نســل جــوان را خام



رییس دانشگاه آزاد اسالمی خواستار شد؛ راه اندازی انجمن نخبگان در دانشگاه

رییــس دانشــگاه آزاد اســالمی خراســان رضــوی در راســتای حمایــت از نخبــگان، خواســتار راه انــدازی انجمــن نخبــگان در ایــن دانشــگاه شــد. 
بــه گــزارش ایســنا- منطقــه خراســان، دکتــر عبــاس شــیخ االســالمی در نشســت صمیمانــه بــا دانشــجویان کــه در مجتمــع علــوم انســانی 
دانشــگاه آزاد اســالمي مشــهد برگــزار شــد، اظهــار کــرد: دانشــگاه آزاد اســالمی مشــهد تنهــا واحــد دانشــگاه آزاد در ســطح کشــور اســت که 
بــا شــرکت در المپیــاد علمــی دانشــجویي کشــور موفــق بــه کســب مقام شــده اســت؛ بنابرایــن ضمــن شناســایی دانشــجویان نخبــه می توانیم 
از آنــان حمایــت کنیــم. وی در خصــوص میــزان شــهریه پرداختــی، اضافــه کــرد: خوشــبختانه در کشــوری زندگــی می کنیــم کــه علم آمــوزی 
ارزش اســت و کســب علــم و دانــش از جایــگاه واالیــی برخــوردار اســت؛ امــا بــا توجه بــه اینکه دانشــگاه آزاد، موسســه ای خصوصی محســوب 
می شــود و دولــت در ایــن رابطــه بــه مــا کمــک نمی کنــد، شــهریه دریافتــی حداقــل شــهریه ای اســت کــه از دانشــجو اخــذ می شــود. رییــس 
دانشــگاه آزاد اســالمی خراســان رضــوی، مســائل اخالقــی را مهم تــر از مســائل علمــی دانســت و عنــوان کــرد: علــم بــدون اخــالق بــی ارزش 

اســت؛ علــم و دانــش زمانــی ارزش آفریــن اســت کــه محتــوای آن ارزشــی باشــد. بنابرایــن بایــد در ایــن خصــوص فرهنــگ ســازی شــود.
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پایان مسیرهشت ماهه مناظرات...

کمان به مردم اعتماد ندارند؟! حا
نگاهی به نشست »این کشتی پر اسرار«

کدام آزادی؟! از برای 
گزارش جلسه ی  »از برای آزادی«

در جامعــه آزادی بیــان را محــدود کنیــد فســاد بــاال مــی رود. بابک 
زنجانــی محصــول یــک شــرایط اســت وقتــی کــه مــا هــر راهــی 
بــرای آزادی بیــان را ببندیــم از آن جامعــه یــک بابــک زنجانــی به 
بیــرون می آیــد. بابــک زنجانــی محصــول یک شــرایطی اســت که 
بــا انقالب اســالمی و قانون اساســی هیــچ ارتباطی نــدارد امــا هرگاه 
مــا اجــازه دهیــم که جریــان انحرافــی عــدم آزادی بیــان را داشــته 
ــود  ــی به وج ــک زنجان ــون باب ــخاصی چ ــرف اش ــیم از آن ط باش
ــان در  می آینــد. مجمــوع طرح هایــی کــه درخصــوص بحــث زن
مجلــس دولت هــای مختلــف در دفتــر زنان بررســی شــده نشــان 
می دهــد، زنــان در مجلــس هفتم و هشــتم بیشــتر گرایــش مردانه 
داشــته اند، یعنــی کوچکتریــن طرحی بــرای تبعیض های جنســیتی 
ــم انداز  ــند چش ــته اند. در س ــه نداش ــان در جامع ــکالت زن و مش
1۴0۴ پیش بینــی شــده اســت کــه ایــران بایــد در افــق 1۴0۴ در 
عرصه هــای اجتماعــی فرهنگــی اقتصــادی سیاســی و... کشــور اول 
خاورمیانــه باشــد. ما اگر بخواهیم در شــاخص های توســعه، کشــور 
اول منطقــه باشــیم بــه رشــد اقتصــادی بــاالی 8 درصد نیــاز داریم. 
متأســفانه در ۳ ســال از دولــت دهــم رشــد اقتصادی منفی داشــتیم. 

ــور داوران  ــه حض ــن دوره، ازجمل ــاوت داوری در ای ــوه متف نح
دانشــجو کــه منتخــب تیم هــای برتــر دوره هــای پیشــین بودند، 
ارائــه شــد کــه البتــه بــا اعتــراض بعضــی از گروه هــا هــم مواجه 
شــد. حضــور داوران دانشــجو، کــه در مرحلــه منطقــه ای تهــران 
آزمــوده شــده بــود، در ایــن ســطح کمــی نگران کننــده به نظــر 
می رســید. نگرانــی کــه پــس از مشــاهده نتیجه متفاوت نســبت 
ــت  ــود مثب ــی از وج ــدودی ناش ــا ح ــه ت ــای قبل،ک ــه دوره ه ب
داوران دانشــجو بــود، کاهــش یافــت. اعتراضــات بــه وزه داوری 
نشــد. درخصــوص شــیوه چیدمــان تیم هــا و همچنیــن انتخــاب 
ــی  ــم اجرای ــا مطــرح شــد کــه پاســخ های از ســمت تی گزاره ه
ــید،  ــر می رس ــی به نظ ــه منطق ــال ک ــن ح ــه درعی ــد ک داده ش
خبــر از حساســیت شــدید مســابقات در ایــن ســطح مــی داد. در 
پایــان مناظــرات پرالتهــاب در روز اول، تیم هــای جــدال احســن 

بــرای جبــران ایــن رشــد منفــی بایــد رشــد اقتصــادی ســال های 
بعــد حــدود 15-16 درصــد باشــد که تقریبــاً محال اســت. یکی از 
مهمتریــن الزامــات توســعه تعامل بــا دنیاســت. اگر امــروز جنبش 
ــد  ــاری می کن ــا پافش ــا دنی ــل ب ــرورت تعام ــر ض ــجویی ب دانش
بــرای ایــن اســت کــه بــه توســعه و پیشــرفت برســیم. مــا ایرانیان 
معــروف هســتیم بــه آن که حافظــه تاریخی ضعیفــی داریــم. باید 
ــاد آورد. به دلیــل تحریم هــای حــوزه  شــرایط قبــل برجــام را به ی
ــید.کم کم  ــردم نمی رس ــت م ــه دس ــا ب ــن داروه دارو، حیاتی تری
داشــتیم بــه مرز تبــادل نفــت بــا غــذا و دارو می رســیدیم! درچنین 
شــرایطی مــا به ســمت برجــام رفتیــم. تندروهای آمریکایی ســعی 
دارنــد شــرایطی را ایجــاد کننــد تــا بتواننــد بهانــه ای را به دســت 
آورنــد و بگوینــد ایــران نقض کننــده برجــام اســت. مــا نــه صرفــًا 
بــه آمریــکا بلکه به هیــچ کشــوری نباید اعتمــاد بکنیم. متأســفانه 
بحــث عــدم اعتمــاد بــه آمریــکا مطرح می شــود امــا عــدم اعتماد 

بــه چیــن و روســیه مطــرح نمی شــود. 
الهیان:برخیمسئوالنبهدنبالایجادتنشهستند

همچنیــن در ایــن جلســه دکتــر زهــره الهیــان اظهــار کــرد: اصــل 

)قزویــن(، کلوپــن )زنجــان(، اندیشــه )زنجــان(، مســطور)تهران(، 
تنقیح مناط ترافرازنده )مشــهد(، پرســا)تهران(، ســاتراپ )مشهد( 
و دوســت داران گفت وگو)اصفهــان( بــه مرحلــه بعــد راه یافته اند. 
و امــا روز دوم مناظــرات کــه بــا توجــه بــه وجــود دو مناظــره در 
یــک روز از فشــار نســبتاً بیشــتری برخــوردار بــود، منجربــه راه 
یافتــن تیم هــای اندیشــه و تنقیــح منــاط ترافرازنــده بــه فینــال 
مســابقات و همچنیــن دو تیــم کلوپــن و ســاتراپ بــه مرحلــه 
رده بنــدی گردیــد. مســابقات رده بنــدی صبــح روز سه شــنبه و 
بــدون اعــالم نتیجــه برگزار شــد. نتیجــه ای که بــا اعــالم آن در 
مراســم اختتامیــه و همزمــان بــا نتیجه فینــال مســابقات، هیجان 
و اضطــراب بیشــتری بــرای دو گــروه و همچنیــن دانشــجویان 
ــابقات  ــور مس ــال پرش ــت. فین ــراه داش ــرکت کننده به هم ش
ــا  ــران، ب ــگاه ته ــات دانش ــکده ادبی ــی دانش ــالن فردوس در س

فریبا قاسم زاده
کارشناسی ادبیات فارسی 91

مهدیه یاوری
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 92

ــهآزادیهــایمســلمهــر ــانازجمل پیــشگــزارش:آزادیبی
شــخصدراعالمیــهجهانــیحقــوقبشــراســت.بهتناســباین
اعالمیــهاکثــرکشــورهاآنرادرمتــنقانــونخــودواردکردهاند
ــود ــلمیش ــهآنعم ــورب ــرکش ــدردره ــهچق ــالاینک ح
یــانمیشــودجــایبحــثداردامــابــههــررویاگــرکشــوری
مســتقیماًایــنحــقراازمــردمبگیــردیعنــییکــیازقوانیــن
حقــوقبشــررازیــرپــاگذاشــتهاســت.همچنیــنآزادیعقیده
وفعالیــتنیــزازدیگــرحقوقهرانســاناســت.درهمینراســتا
وبــاتوجــهبــهروزدانشــجودر16آذرتصمیــمبــرآنشــدتــا
مناظــرهایترتیــبدهیــمکــهبــهآزادیهــایدانشــجودرحوزه
بیــان،عقایــدوفعالیتهایدانشــگاهیبپردازیم.البتــهکههرگاه
پــایاهــلسیاســتدرمیــانباشــدســخنرابهســوینظــرات
سیاســیخــوددرمحــدودهکشــورونهتنهــادانشــگاهخواهنــد
کشــاند.آنچــهمیخوانیــدخالصهمتنمناظــرهمجیــدفراهانی؛
دبیــرکلحــزبنــدایایرانیــان،دبیــراســبقدفتــرتشــکیالت
ــر ــموحــدت،فعــالسیاســیاصالحطلــبودکت ــرتحکی دفت
زهــرهالهیــان؛نماینــدهاســبقمجلــس،مســئولاســبقبســیج
دانشــجوییخواهــرانکشــوروفعــالسیاســیاصولگــرااســت
کــهبههمــتســازمانجهــاددانشــگاهیمشــهددردانشــگاه
فردوســیبرگــزارشــد.ازدوســتخوبــمفاطمــهنصیرائــیکــه

مــرادرتدویــنایــنگــزارشیــاریکــردسپاســگزارم.
فراهانی:بابکزنجانیمحصولشرایطجامعهخوداست

مجیــد فراهانــی گفــت: تحلیل هایــی کــه درخصــوص فســاد در 
جهــان داده می شــود بــه ایــن ترتیــب اســت که شــاخص فســاد و 
شــاخص دموکراســی و مردم ســاالری و توســعه یک نســبت کاماًل 
مرتبــط بــا یکدیگــر اســت یعنــی به میزانــی کــه کشــور در فضای 
توســعه و مردم ســاالری گام برمی دارنــد فســاد در آن کمتــر 
می شــود. بنابرایــن اگــر مــا دغدغــه مبــارزه بــا فســاد از فســادهای 
فرهنگــی تــا اقتصــادی داریــم تنهــا راه برطرف ســازی ایــن اســت 
کــه نظــارت مــردم و نظــارت حاکمیتی بیشــتر شــود. در جامعه ای 
کــه احــزاب آزاد باشــند، مــردم و دانشــجویان آزاد باشــند مســئول 
به خــود اجــازه نمی دهــد کــه فســاد داشــته باشــد و به میزانــی کــه 

دانشــگاه فردوســی مشــهد ســرانجام پس از پشــت سرگذاشــتن 
2۴ تیــم در مرحلــه اســتانی و 16 تیــم در مرحلــه منطقــه ای دو 
تیــم برتــر خــود را راهــی پنجمیــن مرحلــه کشــوری مســابقات 
ــه  ــروع مرحل ــاه 95، ش ــرد. 21 آذرم ــجویان ک ــره دانش مناظ
نهایــی و کشــوری مســابقات بــود کــه بــا حضــور 16 تیــم برتــر 
از ۴60 تیــم شــرکت کننده در مرحلــه کشــوری برگــزار گردیــد. 
ــا  طــی مراســم توجیحــی کــه روز قبــل از شــروع مناظــرات ب
حضــور کاظمــی، رئیــس ســازمان دانشــجویان جهاد دانشــگاهی 
و دیگــر اعضــای تیــم کمیتــه اجرایــی مســابقات انجــام گرفــت، 
ــا،  ــش تیم ه ــا و چین ــاب گزاره ه ــوص انتخ ــی درخص توضیحات

نهــم قانــون اساســی بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه هیــچ مقامــی 
ــای مشــروع  ــت ارضــی، آزادی ه ــتدالل تمامی ــا اس ــد ب نمی توان
جامعــه را ســلب کنــد. امــا ایــن ســوال را نیز بایــد همواره پرســید 
ــدی  ــای ج ــع چالش ه ــای رف ــی مســئوالن به ج ــرا برخ ــه چ ک
ــتند.  ــش زا هس ــرایط تن ــواری و ش ــال موج س ــه به دنب در جامع
ــا  ــود ام ــته می ش ــار گذاش ــال دراختی ــس به هرح ــون مجل تریب
اینکــه نماینــده چقــدر از آن بــرای رفــع محرومیت هــا اســتفاده 
می کنــد مســأله مــا اســت. روی ســخن مــن در صحبتــی کــه 
می خواهــم داشــته باشــم بــا آقــای مطهــری نیســت امــا برخــی 
مســببین فتنــه بــا برخــی افــراد صحبــت می کننــد کــه تــو نیــز 
بــرو اعتــراض کــن تــا بگویــی مــا نیــز هســتیم! نــام ایــن مســأله 
را نمی تــوان آزادی بیــان گذاشــت و شــاید بهتــر باشــد کــه قــوه 
قضاییــه اّشــد مجــازات را بــرای کســانی کــه اغتشــاش کــرده یــا 
امنیــت جامعــه را برهــم می زننــد نیــز درنظــر بگیــرد زیــرا برای 
ایــن امنیــت روانــی بســیار زحمــت کشــیده شــده اســت. آزادی 
اندیشــه جایی حرفــی برای گفتن داردکه ســخنی مســتند و علمی 
زده شــود و در جایــی کــه عقالنیــت بــر آن حاکــم اســت نــه در 
شــرایطی کــه عــده ای به قصــد اغتشــاش و موج ســواری صحبت 
می کننــد. اگــر آزادی بیــان و قلــم به عنــوان یــک هــدف بــرای 
نظــام درنظــر گرفتــه می شــود چــرا هنگامی کــه رســانه ها دربــاره 
فســاد صحبــت می کننــد بــا شــکایت دولــت بــه دادگاه فرخوانده 
می شــوند؟ معمــوالً موضوعــات مربــوط بــه حــوزه زنــان مغفــول 
واقــع می شــود. در مجلــس هشــتم بنــده در حوزه تخصــص خودم 
یعنــی حــوزه بهداشــت و درمــان فعالیــت کــردم. موضــوع دیگــر 
مــورد بحــث مشــکل پزشــکان زن بــود. متأســفانه به دلیــل نــگاه 
نادرســت مســئولین، در عمل پزشــک زن مجبور اســت بعد از پایان 
تحصیــل، همســر و فرزنــدان را رهــا کنــد و در یــک محــل دیگــر 
کــه بــا محــل کار و زندگــی همســر همخوانــی نــدارد بــه طبابــت 
بپــردازد. مــا ایــن موضــوع را در مجلــس هشــتم پیگیــری کردیم. 
در بــاب مســائل هســته ای، یکــی از مطالبــات جدی رهبــری از تیم 
مذاکره کننــده ایــن بــود کــه به طــرف مقابــل اعتماد نکننــد. جناب 
آقــای روحانــی بــا بحــث رابطــه و مذاکــره بــا آمریــکا بــه عرصــه 
آمــده و رأی آوردنــد و تمــام ّهم وغــم خــود را صــرف اعتمادزایــی 
و تنش زدایــی کردنــد امــا خــود ایشــان تصویــب مجــدد قانــون 

تحریم هــای داماتــو را نقــض صریــح برجــام خواندنــد. 

حضــور کاظمــی، رئیــس ســازمان دانشــجویی جهاددانشــگاهی، 
ســیدحمیدرضا طیبــی، ریاســت جهــاد دانشــگاهی، ســیدعباس 
ــاد اســالمی،  ــگ و ارش ــر فرهن ــی وزی ــاون فرهنگ صالحــی، مع
ــوم تحقیقــات  ســیدضیاء هاشــمی، معــاون فرهنگــی وزارت عل
و فنــاوری، و بــا حضــور 9 داور برگزیــده، انجــام شــد. در 
ادامــه، طــی مراســم اختتامیــه ای کــه هــم طوالنــی بــود و هــم 
نفس گیــر، تیــم تنقیــح منــاط ترافرازنــده به عنــوان رتبــه اول و 
تیــم ســاتراپ به عنــوان تیــم ســوم، نتایــج خاطره ســازی را رقــم 
زدنــد. نتایــج متفاوت این دوره از مســابقات مناظرات دانشــجویی 
کــه همیشــه بــا فینالیســتی و قهرمانــی تیم هــای پایتخت نشــین 
ــا  ــه ب ــت. امیدک ــل اس ــل تأم ــیار قاب ــید، بس ــام می رس به اتم
همراهــی و همدلــی بیشــتر مســئوالن دانشــگاه، امــکان ظهــور و 
بــروز مضاعفــی بــرای دانشــجویان عالقه منــد فراهــم آوریــم.

پیــشگــزارش:ظهــرروز14آذردرتــاالرشــریعتیدانشــکده
ــا ــراســرار«ب ــات،کرســیآزاداندیشــی»ایــنکشــتیپ ادبی
ــای ــزابوجناحه ــهاح ــرتاریخچ ــریب ــدونظ ــوعنق موض
سیاســیایــرانبعــدازانقــالببرگــزارشــد.مهمانهــایایــن
ــورای ــوش ــی؛عض ــلمیندرایت ــالموالمس ــهحجتاالس برنام
ــر ــش؛دبی ــایآرینمن ــتوآق ــادمل ــزباتح ــزیح مرک

شــورایشــاخهخراســانحــزبمؤتلفــهاســالمیبودنــد.
درایتی:کشورپارلمانی،حزبمیخواهد

حجت االســالم والمســلمین درایتــی اظهــار کــرد: جامعــه ایــران 
در صــد ســال گذشــته جامعــه آرامــی نبــوده اســت و همیشــه 
ــرای توســعه  ــه ب ــع ک ــع موان ــات و رف ــرات و مطالب ــرای تغیی ب
ــا  ــن تالش ه ــت. ای ــرده اس ــالش ک ــده، ت ــاس ش ــور احس کش
بــا رویکردهــای متفاوتــی بــوده اســت. ایــن رویکردهــا می توانــد 
کمک کننــده بــه ایــن امــر باشــد کــه در وضعیــت فعلــی چــه 
ــی مناســب  ــرایط فعل ــرای کشــور در ش ــی ب ــه الگوی روش و چ
اســت. اگــر قــرار اســت کشــور پارلمانــی داشــته باشــیم، بایــد 
حــزب داشــته باشــیم وگرنــه کشــور پارلمانی بــدون حــزب هیچ 

موضوعیتــی نــدارد. 
پارلمــان بــدون حــزب نه تنهــا مشــکلی را حــل نمی کنــد بلکــه 
ــز  ــی نی ــون اساس ــد. در قان ــز می افزای ــر مشــکالت کشــور نی ب
جایــی بــرای احــزاب درنظــر گرفتــه شــده اســت. متأســفانه، مــا 

بعــد از انقــالب بــا مشــکالت بســیاری روبــه رو بوده ایــم. ازطرفــی 
ــر  ــی دیگ ــناختیم و ازطرف ــی می ش ــان غرب ــک ارمغ ــزب را ی ح
ــته  ــور داش ــی در کش ــاالری و دموکراس ــتیم مردم س می خواس
باشــیم. و ایــن امــر باعــث ایجــاد یــک نــوع تناقصــی در جامعــه 
می شــد. حاکمیــت بــه چند دلیــل عمــده درمقابل فعالیــت حزب 
ــت  ــل آن اس ــی از دالی ــرد. یک ــوی آن را می گی ــتد و جل می ایس
کــه حاکمــان از مــردم می ترســند، یعنــی نمی تواننــد بــه مــردم 
ــما در  ــه ش ــم ب ــردم می گویی ــه م ــا ب ــه م ــد. این ک ــاد کنن اعتم
زمــان جنــگ اعتمــاد داریــم ولــی درکار سیاســی بــه شــما اعتماد 
نداریــم یــک دوگانگــی در متــن را نشــان می دهــد. اگــر مــردم 
می فهمنــد و درک می کننــد، پــس بهتــر اســت کــه بــه مــردم 
اعتمــاد شــود. عامــل دوم عامــل فرهنگــی اســت. به هرحــال مــا 
2500 ســال بــا روحیــه اســتبدادی در کشــور زندگــی کرده ایــم 
ــر گذاشــته اســت. ایــن عامــل به طــور  و ایــن روحیــه در مــا اث
ناخــودآگاه بــر مــا تأثیــر گذاشــته کــه بــه احــزاب زیــاد میــدان 
داده نشــود. نگرانــی از اصالحاتــی کــه احتمــاالً خــارج از حاکمیت 
از ایــن طریــق بــه دولــت و حاکمیــت تحمیــل می شــود. چراکــه 
یکــی از وظایــف احــزاب، نمایندگــی مطالباتــی اســت کــه جامعه 
هــدف آنهــا از ایشــان می طلبــد. مســأله دیگــر ایــن اســت کــه 
احــزاب باعــث تهدیــد قدرت انــد. میــدان را از یــک میــدان بــاز 
ــن  ــیاری ای ــل بس ــن دلی ــد و به همی ــارج می کنن ــب خ و بی رقی
تهدیــد قــدرت را نمی پذیرنــد. چراکــه رســمیت بخشــیدن بــه 

ــود. ــزب می ش ــدن آن ح ــث فربه ش ــزب باع ــک ح ی
ــزاب ــوداح ــدونوج ــیب ــاالریدین ــش:مردمس ــنمن آری

ــت. ــصاس ناق
همچنیــن آرین منــش تصریــح کــرد: حــزب سیاســی در تعریف 
بــه گــروه ســازمان یافته ای اطــالق می شــود کــه مرکــب 
ــا  ــش نامزده ــه در مســیر گزین ــی اســت ک از اشــخاص حقیق
ــت اداره  ــردم، درجه ــی م ــوزش سیاس ــت آم ــا، درجه و نیروه
ــزاب  ــه اح ــد. تاریخچ ــالش می کن ــت ت ــد حاکمی کشــور، و نق
سیاســی قریــن اســت بــا دموکراســی و انتخابــات در دنیــا. یعنی 
زمانــی حــزب پــا بــه عرصــه وجــود نهــاد کــه مســئله انتخابات 
و شــکل گیری پارلمان هــا مطــرح شــد. عمدتــاً در اروپــا در قــرن 
18 اولیــن احــزاب شــکل گرفتنــد و در ایــران هــم حــدود 120 
ســال پیــش از مشــروطه بــه بعــد. دموکراســی و مردم ســاالری 
دینــی بــدون احــزاب ابتــر و ناقــص اســت. شــرایطی که کشــور 
مــا درحــال حاضــر تجربــه می کنــد بــه ایــن شــکل اســت یعنی 
احــزاب مــا در انتخابــات نقش آفریــن نیســتند و در حاشــیه اند. 
در اصــل، احــزاب نهادهــای مدنــی ای هســتند حد فاصــل مردم 
و حاکمیــت، چــون همــه مــردم نمی تواننــد در مســائل سیاســی 
ورود پیــدا کننــد. اگــر بخواهیــم احــزاب را دســته بندی کنیــم؛ 
ــی  ــالمی و دین ــات اس ــی گرایش ــالب: بخش ــل انق ــزاب قب اح
داشــتند، بخشــی ملی گــرا و ناســیونال بودنــد، عــده ای گرایشــات 
چپــی و مارکسیســتی داشــتند، عــده ای احــزاب ســلطنت طلب 
بودنــد و بخشــی هــم التقاطــی بودنــد. در فاصلــه مشــروطه تــا 
انقــالب احــزاب متعــددی بــا ایــن گرایشــات به وجــود آمدنــد 
و بســیاری از ایــن احــزاب در آســتانه پیــروزی انقــالب فعــال و 
ــی به شــدت  ــر حزب ــز تفک ــالب نی ــد از انق ــتند. بع ــش داش نق

وجــود داشــته و حتــی تقویــت شــد و البتــه اولیــن حــزب بعــد 
انقــالب حــزب جمهــوری اســالمی بــود کــه ســران ایــن حــزب 
عبــارت بودنــد از آقایــان هاشــمی رفســنجانی، موســوی اردبیلی، 
شــهید بهشــتی، شــهید باهنــر و مقــام معظــم رهبــری. بعدهــا 
آقایــان ناطــق نــوری و طبســی نیــز بــه ایــن حــزب پیوســتند. 
ــک  ــه ی ــن حــزب در مســاجد انجــام شــد و ب ــری ای عضوگی
حــزب بــزرگ و فراگیــر تبدیــل شــد امــا متأســفانه به علــت 
اختالفــات درون حزبــی و اجــازه دادن بــه ورود هــر تفکــری، عمر 

ایــن حــزب کمتــر از 6 ســال بــود. 
ــد.  ــردم ش ــزی در م ــث حزب گری ــزب باع ــن ح ــابقه ای س
ــعه  ــت توس ــی درجه ــه حمایت ــأله، هیچ گون ــن مس عالوه برای
احــزاب صــورت نگرفتــه اســت، چراکــه احــزاب سیاســی هزینه 
دارنــد. احــزاب مــا نمی تواننــد مثــل احــزاب غربــی بــه منابــع 
ــت  ــدم حمای ــورت ع ــوند. درص ــل ش ــروت وص ــدرت و ث ق
ــات  ــای انتخاب ــزاب کوچــک در کشــور در زمان ه ــزاب، اح اح
به صــورت جبهــه ) اصالح طلبــی و اصول گرایــی( آشــکار 
ــه  ــد. این گون ــه می دهن ــدگان ارائ ــتی از نماین ــوند و لیس می ش
ــال  ــئولیتی در قب ــه مس ــک هیچ گون ــزاب کوچ ــا و اح جبهه ه
ــام  ــات تم ــا انتخاب ــان ب ــد و کارش ــاس نمی کنن ــردم احس م
می شــود. امــا احــزاب بــزرگ دنیــا مثــال آمریــکا اگــر دو حزب 
جمهوری خــواه و دموکــرات نمایندگانــی معرفــی می کننــد، بعــداً 
نیــز پاســخگوی مردم هســتند. بنابرایــن، عدم مســئولیت پذیری 
مــا، عــدم وجــود فرهنــگ تحــزب در کشــور و حزب گریــزی 
مســئولین ) به خصــوص رؤســای جمهــور ( باعــث عــدم وجــود 

یــک حــزب قــوی در کشــورمان شــده اســت.

مریم رحیمی
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مرتضــی مردیهــا، نویســنده و اســتاد دانشــگاه در یادداشــتی فیــس بوکــی درباره حواشــی امســال مراســم روز دانشــجو نوشــت: درســت 
یــادم نمــی آیــد شــانزده یــا هفــده ســال پیــش بــود؛ آن زمــان کــه یادداشــت هــای اصلــی )بــه عبارتــی ســرمقاله هــای( روزنامــه 
زنجیــره ای معــروف را )گاهــی بــا اســم گاهــی بدون اســم( مــی نوشــتم. در اولیــن شــانزده آذری که روزنامه داشــتیم، یادداشــتی نوشــتم 
بــا نــام »شــانزده آذر را فرامــوش کنیــم«. خیلی هــا شــگفتی کردنــد. کســی هــم گفــت گویــا مــن دوســت دارم همیشــه شــق عصــا کنم 
و بدیهیــات را بشــکنم! امــا در نــگاه خــودم هرگــز چنیــن نبــود. اســتداللم هــم ایــن بــود کــه تظاهــرات آنچنانــی کــه آن کشــته هــا را 
داد، نقطــه شــروع اشــتباه مــا بــود و بزرگداشــت نــدارد. خیلــی هــا مخالفــت کردنــد. بعضــی هــم بــه فکــر فــرو رفتنــد. خوشــحالم کــه 
جنبــش دانشــجویی )اصطالحــی کــه اصــل و فرعــش کمونیســتی و نیــو لفتــی بــوده اســت( بــدون در و دکانــی جــدا از جامعــه مدنــی، 
در دگردیســی خــود بــه تدریــج بــه مواجهــه سیاســی از نــوع حساســیت اخالقــی لیبرالــی گرایــش یافــت؛ و بــر همیــن نســق نیــز ادامه 
خواهــد داد. گفتــن اینکــه مــا یــا دانشــجویان مــا دیگــر، مثــل آن »ســه آذر اهورایــی«، غیــرت و حمیــت ندارنــد را بگذارید همــان هایی 

بزننــد کــه هنــوز در فضــای فکــری همــان دهــه هایــی نفــس میکشــند کــه طاعــون ســیاه از افــکار مــا کشــته پشــته مــی کرد.

 چاقو بر این کیک نزنید، خون خواهد چكید!

ــتوار  ــت، اس ــد سیاســت  های دول ــن منتق ــت بزرگ  تری را در قام
نــگاه می  داشــت. جریان هــای فعــال دانشــجویی و دفتــر تحکیــم 
ــاد، اوج قــدرت  ــه  ی دهــه  ی هفت وحــدت کــه در ســال  های میان
خــود را تجربــه کــرده بودنــد، بــا وجــود برخوردهای شــدیدی که 
در ســال  های انتهایــی دهــه  ی هفتــاد و ســال  های نخســت دهــه  ی 
هشــتاد بــا آنهــا شــده بــود، هم  چنــان ارتبــاط و اثرگــذاری خــود 
را در دانشــگاه  ها حفــظ کــرده بودنــد. تجــارب گســترده  ی نســل 
ــی دانشــگاه  های  ــان در تمام ــن دانشــجویی هم  چن پیشــیِن فعالی
کشــور بــه نســل  های بعــد منتقــل می  شــد و دانشــجویانی کــه 
ــگاه  ــع 88 را در دانش ــتاد و وقای ــه  ی هش ــی ده ــال  های پایان س
تجربــه می  کردنــد، از گنجینــه  ی ارزشــمند تجربیــات نســل  های 
ــف  ــل  های مختل ــاط نس ــد. ارتب ــره می  بردن ــود به ــین خ پیش
دانشــجویی و عــدم انقطــاع آن، موجــب حفــظ پویایــی دانشــگاه و 
هویــت آزاداندیشــانه و آزادی  خواهانــه  ی دانشــجو در ایــن ســال  ها 
ــود. یکــی از ویژگی  هــای برجســته  ی فعالیــن سیاســی و  شــده ب
فرهنگــی در ایــن دوره کــه درنتیجــه  ی تجربیــات پیشــین به  ویژه 

بــا روحیــه  ی انتقــادی همــراه بــا حفــظ اســتقالل خــود از نهادهای 
قــدرت و احــزاب خــارج دانشــگاه دعــوت و ترغیــب می  کردنــد. 
ــه  ی 80  ــه  ی دوم ده ــال  های نیم ــجویی در س ــای دانش فعالیت  ه
ــد. ــن الگــو تبعیــت می  کنن ــب دانشــگاه  های کشــور از ای در غال

ــت  ــات ریاس ــال انتخاب ــه به دنب ــال  های 88 و 89 ک ــات س اتفاق
جمهــوری در 22 خــرداد مــاه 88 در دانشــگاه  های کشــور به وقوع 
می  پیوســت، آغــاز فصــل جدیــدی بــر دانشــگاه و دانشــجو بــود. 
ــس از  ــای پ ــجویان را در روزه ــگاه و دانش ــش دانش ــک نق بی  ش
ــه از  ــژاد ک ــت احمدی  ن ــرد. دول ــکار ک ــوان ان ــات نمی  ت انتخاب
همــان روزهــای نخســت، ضربات خــود را بر پیکــره  ی دانشــگاه و 
فعــاالن دانشــجویی آغــاز کــرده بــود، ایــن بــار و پــس از انتخابات 
ــن و  ــور را از منتقدی ــگاه  های کش ــا دانش ــت ت ــی یاف 88، فرصت
مخالفیــن جــدی خــود تصفیــه کنــد. تسویه  حســاب احمدی  نــژاد 
بــا دانشــگاه، اخــراج تعــداد بی  شــماری از دانشــجویان و اســاتید، 
ســتاره  دار شــدن بســیاری از فعــاالن دانشــجویی، صــدور احــکام 
ــادی از دانشــجویان  ــرای تعــداد زی بســیار ســنگین انضباطــی ب
کــه موجــب اخــراج یــا تــرک تحصیــل آنــان می  شــد، تعطیلــی 
تقریبــاً تمــام انجمن  هــای اســالمی دانشــجویان در دانشــگاه  های 
کشــور، ســرعت و شــدت گرفتن رونــد شــکل  گیری انجمن  هــای 
دولــت ســاخته در دانشــگاه  ها و درنهایــت ایجــاد فضایــی کامــاًل 
تک صدایــی در دانشــگاه در ســال  های 89 و 90 را به دنبــال 
داشــت. مجموعــه  ی ایــن اتفاقــات موجــب شــد کــه دانشــجویان 
ــگاه  ــه  ی 90 وارد دانش ــی ده ــال  های ابتدای ــه از س ــدی ک جدی
ــگاه  ــدی را در دانش ــکل منتق ــچ تش ــو هی ــدند، از یک  س می  ش
ــای  ــی پل  ه ــر تمام ــوی دیگ ــد و از س ــت نیابن ــت فعالی جه
ــال  های  ــد در س ــجویی منتق ــاالن دانش ــا فع ــان ب ــی آن ارتباط
ــی از  گذشــته قطــع شــود، چــرا کــه دانشــگاه  های کشــور به  کل
ایــن دانشــجویان تصفیــه شــده بــود و زمینــه  ای بــرای ادامــه  ی 
فعالیــت آنهــا و ایجــاد ارتبــاط بــا دانشــجویان جدیــد نیــز وجــود 
نداشــت. لــذا از ابتــدای دهــه  ی 90 تقریبــاً در تمامی دانشــگاه  های 
کشــور شــاهد یــک گسســت و شــکاف بیــن نســلی در فعــاالن 
دانشــجویی هســتیم که دانشــجویان نســل جدیــد را از گنجینه  ی 
ارزشــمندی کــه پیشــینیان دراختیــار داشــتند، بی  بهــره می  نمــود. 

رضا امیرزاده
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در دو دهــه  ی گذشــته دانشــگاه  های کشــور دســت  خوش 
تحــوالت بســیاری بــوده اســت. تحوالتــی کــه بخشــی از آن در 
نتیجــه  ی سیاســت  های دولت  هــای وقــت بــه دانشــگاه تحمیــل 
شــده اســت، بخشــی نتایج رویکــرد جریان هــای فعال دانشــجویی 
ــای  ــز به واســطه  ی تفاوت  ه ــوده و بخشــی نی ــه ب ــن دو ده در ای
رفتــاری نســل  های مختلــف دانشــجویی ایجــاد شــده اســت. در 
ایــن فرصــت قصــد آن دارم به عنــوان دانشــجویی کــه در یــک 
دهــه  ی اخیــر در عرصه  هــای فرهنگــی و سیاســی در دانشــگاه بــه 
فعالیــت پرداختــه و دو نســل متفــاوت را در دانشــگاه تجربه کرده 
اســت، به بیــان مختصری از تفــاوت دانشــگاه و دانشــجویان امروز 
ــردازم. ــن تفاوت  هــا بپ ــل ای ــا گذشــته و برخــی ریشــه  ها و عل ب

در ســال  های نیمــه  ی دوم دهــه  ی 80، دانشــگاه  های کشــور 
آبســتن حوادثــی بــود کــه به یقیــن می  تــوان گفــت در ســال  های 
پــس از انقــالب هیــچ  گاه بدیــن شــکل تجربــه نشــده اســت. بــا 
روی کار آمــدن دولــت احمدی  نــژاد در ســال 8۴، از همــان 
روزهــای نخســِت آغــاز بــه کار، دانشــگاه و فعــاالن دانشــجویی 
هــدف اصلــی حمــالت دولــت قــرار گرفتنــد چراکــه روشــن بود 
ــژاد  ــت احمدی  ن ــت  های دول ــف سیاس ــاد مخال ــن نه بزرگ  تری
دانشــگاه اســت. نخســتین گام مدیــران دولــت نهــم در 
دانشــگاه  های کشــور، جلوگیری از برگــزاری انتخابــات انجمن  های 
اســالمی بــه بهانه  های مختلــف و درنتیجــه تعطیل کــردن آنها به 
بهانــه  ی عدم برگــزاری انتخابــات بود. بــا غیرقانونی اعــالم کردن 
ــژاد  ــت احمدی  ن ــالمی، دول ــای اس ــه  ی انجمن  ه ــف عالم طی
ــت.  ــگاه  ها برداش ــردن دانش ــی ک ــری را در تک  صدای گام بلندت
ــا  ــاخته ب ــجویی دولت  س ــکل  های دانش ــیس تش ــروژه  ی تأس پ
هــدف ایجــاد الگویــی جدیــد از دانشــجویان منتقــد کــه مــورد 
پســند دولت  مــردان اســت، از همــان ســال  های نخســِت دولــت 
نهــم بــا شــکل  گیری «انجمن  های اســالمی دانشــجویان مســتقل» 
ــا دانشــگاه و دانشــجوی  ــاز شــد. ام در دانشــگاه  های کشــور آغ
ــان آنهــا  ــد کــه هم  چن ــی برخــوردار بودن ــن دوره از ویژگی  های ای

تجربیــات فعــاالن دانشــجویی دهــه  ی دوره  ی اصالحات به دســت 
آمــده بــود، دوری گزیــدن از ســاختارهای قدرت و حفظ اســتقالل 
دانشــجو و دانشــگاه همــراه بــا حفــظ هویــت و رســالت نقادانــه و 
ــود. دانشــجویانی کــه در ســال  های 76  ــه  ی خــود ب آزادی  خواهان
تــا 82 در عرصــه  ی سیاســی کشــور نقــش جــدی ایفــا می  کردند 
و بخشــی از رقم  زننــدگان اتفاقــات سیاســی در ســطح کالن 
کشــور به شــمار می  آمدنــد، به دنبــال برخوردهــای قهــری 
شــدید نظیــر حادثــه  ی کــوی دانشــگاه تهــران در 18 تیــر 78 و 
ــا  ــا، اخراج  ه ــت  ها، زندان ه ــز بازداش ــال 82 و نی ــرار آن در س تک
و احــکام ســنگین انضباطــی کــه بســیاری از فعــاالن را ناگزیــر از 
مهاجــرت و خــروج از کشــور می  نمــود، بــه تجربیات ارزشــمندی 
دســت یافتــه بودنــد کــه بــه نســل بعــدی فعــاالن دانشــجویی 
ــات  ــن اتفاق ــاکش ای ــه از کش ــجویانی ک ــد. دانش ــل می  ش منتق
بیــرون آمــده و هم  چنــان ارتبــاط خــود را بــا دانشــگاه و دانشــجو 
ــژه انجمن  هــای  ــد، فعــاالن دانشــجویی و به  وی حفــظ کــرده بودن
اســالمی را بــه دوری گزیــدن از قــدرت و فعالیــت روشــن  گرانه 
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الــف( نفــس دانشــگاه در جامعــه  ی مــا، نوعــی اعتــراض به همراه 
دارد. در واقــع دانشــجویان در محیطــی قــرار دارنــد کــه با محیط 
بیرونــی ســازگار نیســت و دانشــجو را حتــی ناخواســته بــه نوعی 
تنــش و عصیــان سیاســی-اجتماعی دچــار می کنــد. دانشــجویان 
بــه ســبب نهــاد مدرنــی کــه در آن رشــد می کننــد )دانشــگاه(، 
بــا ارزش  هــای جدیــد و به طورکلــی بــا جریانــات نوگرایی آشــنا 
ــن  ــوم نوی ــش و عل ــا دان ــودن ب ــر ب ــن درگی می  شــوند. همچنی
ــی،  ــون آزادی  خواه ــی چ ــای مدرن ــا ارزش  ه باعــث می  شــود ت
اســتدالل  گرایی، افســون  زدایی و... در آنهــا شــکل بگیــرد و بدیــن 

ترتیــب نظــم موجــود را بــه چالش بکشــند.
ــی اســت؛  ــک ذات اصالح طلب ــش دانشــجویی دارای ی ب( جنب
اصالح طلبــی در جمهــوری اســالمی نیــز خــود ناشــی از شــکاف 
در ســاختار قانونــی و ســاختار حقیقــی نظــام جمهــوری اســالمی 
اســت. توضیــح آن  کــه از حیــث ســاختار حقوقی، نظــام جمهوری 
اســالمی بــر دو پایــه اســتوار اســت؛ اســالمیت و جمهوریــت. به 
ــی  ــل قبول ــه قاب عقیــده  ی دکتــر غالمرضــا کاشــی هیــچ نظری
ــن دو جــزء وجــود  ــام ای ــرای ســازگاری ت ــم سیاســت ب در عل
نــدارد و اصــوالً کنــار هــم قــرار گرفتــن ایــن دو جــزء بیشــتر 
یــک ضــرورت عملــی اســت تــا نظــری، و البتــه ایــن ضــرورت 
عملــی هنــوز هــم پابرجــا اســت. تحلیــل ســاختارحقوقی نیــز به 
ــت آن  ــام برجمهوری ــالمیت نظ ــد اس ــات می  کن ــنی اثب روش
ــاز  ــن وجــود ب ــا ای ــد. ب ــدا می  کن ــت پی در موضــع عمــل اولوی
هــم جمهوریــت جــزء حقوقــی تفکیک  ناپذیــر و حذف  ناشــدنی 
جمهــوری اســالمی و بسترســاز تولیــد شــکاف در درون نظــام 
ــد،  ــاره ش ــه اش ــز همان طورک ــان نی سیاســی اســت. اصالح طلب
ــوری  ــی جمه ــازمان حقوق ــازه در درون س ــن ناس ــل همی حاص
ــوی  ــک س ــب از ی ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــکل گرفته  ان ــالمی ش اس
جنبــش دانشــجویی بــه ســبب هویــت اصالح طلبانــه  ی خــود و 
از دیگــر ســوی بــه ســبب شــکاف الینحلــی کــه میــان ســاخت 
نظــام سیاســی کشــور وجــود دارد، نمی  توانند از سیاســت بــه دور 

و کنــش سیاســی نداشــته باشــند.
پ( پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، پــروژه ی اسالمیزاســیون 
ــان  ــا شــدت و ضعــف در تمامــی دولت هــا در جری دانشــگاه  ها ب
بوده  اســت. اگــر در دوره  ی پهلــوی رابطــه  ی حکومــت و دانشــگاه 
ــر کنتــرل  ــود، پــس از انقــالب عالوه ب ــوع کنتــرل سیاســی ب از ن
سیاســی دانشــگاه، کنتــرل ایدئولوژیــک و معرفت  شــناختی نیــز به 
ــزوده شــد. در کنتــرل معرفت  شناســانه حکومــت تکلیــف  آن اف
حقیقــت را مشــخص می  کند و حتــی روش علمــی را هم براســاس 
ــده  وار  ــد. چکی ــن می  کن ــت تعیی ــوژی، حکوم ــوب ایدئول چهارچ
می تــوان گفــت دانشــگاه در دوره  ی پهلــوی ذیلــی بر کالن پــروژه  ی 
مدرنیزاســیون دولتــی اقتدارگــرا بــود و بعــد از انقــالب ذیلــی بــر 

کالن پــروژه  ی اسالمیزاســیون شــد. بدین ترتیب همیشــه دانشــگاه 
ذیلــی بــر یــک کالن پــروژه  ی دولتــی بــوده اســت. ایــن توضیــح 
مشــخص می  کنــد که دانشــگاه از سیاســت جدا نیســت و همــواره 
رابطــه  ی تنگاتنگــی بــا آن دارد. اســتقالل دانشــگاه نیــز که همــواره 
ــن  ــت درچنی ــجویی بوده  اس ــش دانش ــته های جنب ــی از خواس یک
فضایــی محقــق نخواهد  شــد و درنتیجــه سیاســی بــودن دانشــگاه را 
ــد  ــن بوده  ان ــدد ای ــواره درص ــز هم ــا نی ــال دارد. حکومت  ه به دنب
کــه دانشــگاهی مطیع داشــته باشــند تــا ارزش  هــای مطلــوب آنها 
را بازتولیــد کنــد، امــا خصلــت دوگانــه  ی علم چنیــن عمل نمی  کند 
ــک ســوی  ــد و از ی ــد می  کن ــاء تولی ــک ســوی دســتگاه اغن )از ی
دســتگاه فکــری مقاومــت( و درنتیجــه چالــش حکومت با دانشــگاه 
تــا مادامــی کــه دانشــگاه  ها مســتقل نشــوند حــل نخواهد شــد. در 
چنیــن حالتــی نیــز امکان حذف کنشــگری سیاســی دانشــگاه حتی 

بــا وجــود احــزاب و رســانه های قدرتمنــد میســر نیســت.
ت( دانشــجویان همــواره حامــالن اصلــی عرصــه عمومــی نقــد و 
بررســی بوده  انــد و ایــن رســالت کنشــگری سیاســی دانشــجویان 
ــورت  ــه درص ــود ک ــه ش ــت گفت ــن اس ــال دارد. ممک را به دنب
ــش  ــه جنب ــازی ب ــه نی ــر چ ــوی دیگ ــزب ق ــام تح ــود نظ وج
دانشــجویی در ایــن مســیر وجــود دارد چراکــه احــزاب رقیــب 
خــود بــه نقــد یکدیگــر می  پردازنــد. در پاســخ می  تــوان گفــت 
ــی  ــی ادعای ــزاب سیاس ــالف اح ــجویی برخ ــش دانش ــه جنب ک
بــرای قــدرت سیاســی نــدارد، لــذا نقــد خــود را فــارغ از هرگونه 
جهت گیــری سیاســی بــه گروه هــای مختلــف عرضــه می  کنــد. 
جنبــش دانشــجویی چــون به دنبــال کســب قــدرت نیســت، نــه 
تمنــای رأی مــردم را دارد کــه بــه ایــن ســبب دســت بــه هرکار 
درســت و نادرســتی بزنــد و نــه منتظــر رخصت حکومت اســت، 
به همیــن ســبب درنهایــت اســتقالل رأی، آزادانــه و بــدون هیــچ 

وابســتگی بــه نقــد قــدرت می  پــردازد.
ــت.  ــجویی اس ــش دانش ــر جنب ــی دیگ ــری ویژگ ث( مطالبه  گ
خصلــت مطالبه گــری اجــازه دوری از سیاســت را به دانشــجویان 
نمی  دهــد. ضمــن آنکــه تمرکــز صــرف جنبــش دانشــجویی بــر 
ــات  ــدن جریان ــث ایزوله ش ــت، باع ــا و دوری از سیاس تئوری  ه
ــجویی  ــان دانش ــبب جری ــن س ــود و به همی ــجویی می ش دانش

ــزوای خــود نمی  دهــد. ــه ان حکــم ب
ج( جنبــش دانشــجویی به عنــوان موتــور جنبش  هــای اجتماعــی 
در ایجــاد آگاهــی ســایر جنبش  هــای اجتماعــی نظیــر جنبــش 
زنــان جنبــش کارگــری و... عمــل می  کنــد. جنبــش دانشــجویی 
بــه ســبب غیرهمگــن بــودن الیه  هایــش، گروه  هــای مختلفــی را 
ــای  ــد جنبش  ه ــاز پیون ــن زمینه  س ــرد و ای ــود می  پذی درون خ
اجتماعــی بــا یکدیگــر می  شــود. بدیــن ترتیــب حذف کنشــگری 
سیاســی جنبــش دانشــجویی به معنــای تضعیــف ســایر 

جنبش هــای اجتماعــی در جامعــه اســت.

بــا افزایــش هزینــه  ی فعالیــت دانشــجویی در ایــن ایــام، دیگــر 
کمتــر کســی جــرأت ابــراز وجــود داشــت و درنتیجــه جنبــش 
ــی از  ــل توجه ــزان قاب ــد و به می ــول گرایی ــه اف ــجویی ب دانش
اثرگــذاری جنبــش دانشــجویی در عرصــه  ی سیاســی و اجتماعی 
کشــور کاســته شــد. بــا روی کار آمــدن دولــت حســن روحانــی، 
جنبــش دانشــجویی جــان دوبــاره ای یافــت. در دولــت یازدهــم 
بســیاری از انجمن  هــای اســالمی تأســیس یــا بازگشــایی شــدند 
و بســیاری از فعالیــن دانشــجویی بــه دانشــگاه بازگشــتند. اما در 
ــق گذشــته را  ــز فعالیت  هــای دانشــجویی رون ــت نی ــت وق دول
بازنیافــت؛ چراکــه دولــت از دانشــجو نقــش مدنــی نمی  خواهد و 
همچنیــن دانشــگاه و دانشــجو نیــز اولویــت آن تلقــی نمی  شــود. 
درکنــار نــگاه بی  مهــر دولــت بــه جریــان دانشــجویی، تجربیــات 
تلــخ گذشــته نیــز شــاید به نوعــی باعث تغییــر گفتمــان جنبش 
ــی  ــر تقســیم  بندی تق ــع بناب ــران شــد. در واق دانشــجویی در ای
رحمانــی، جنبــش دانشــجویی در ایــران در یــک ســیر تاریخــی 
چنیــن ترســیم می  شــود: دانشــجوی آرمان  خــواه و عدالت  خــواه 
دهه  هــای 1۳۴0 تــا 1۳70 کــه سیاســت آمیختــه بــا حماســه را 
متأثــر از گفتمــان چــپ مــد نظــر داشــت و جــان بــر کــف خود 
ــه ناجــی ملــت دربنــد می  دانســت، در دهه  هــای 1۳70  را یگان
ــه اندیشــه آزادی  ــود ک ــدل می  ش ــه دانشــجویی ب ــا 1۳90 ب ت
ــد  ــوق بشــر و دموکراســی دم می  زن ــد، از حق در ســر می  پروران
ــفی  ــای فلس ــی و کلی  گویی  ه ــت ذهن ــای به غای ــه بحث  ه و ب
ــی  ــز ســرانجام خســته از آرمان  گرای ــروز نی ــی  آورد و ام روی م
و اندیشــه  ورزی  های طوالنــی گذشــته، بــا نزدیکــی بــه گفتمــان 
ــا  ــرد ت ــه  ای را درپیــش می  گی ــه  ای محافظه  کاران ــی، روحی لیبرال
ــه  زا  ــات هزین ــز از اقدام ــا پرهی ــر و ب ــت پرخط ــارغ از سیاس ف
آینــده  ی شــغلی خــود را تضمیــن کنــد و بــا انعطــاف فراوانــی 
کــه دارد در شــرایط گوناگــون زندگــی بهتــر و راحت  تــری برای 

خــود مهیــا کنــد.
آیاسیاستازدانشگاهرختبرمیبندد؟!

ــروژه  ی  ــبب پ ــه س ــه ب ــه چ ــد ک ــن عقیده  ان ــر ای ــیاری ب  بس
سیاســت  زدایی کــه فراتــر از فعالین   دانشــجویی در جریان اســت 
و چــه بــه ســبب دگردیســی کــه بــه علــل مختلــف در درون 
جریــان دانشــجویی شــاهد آن هســتیم، در آینــده  ای نه چنــدان 
دور شــاهد شــکاف عمیقــی میــان جنبــش دانشــجویی و کنــش 
سیاســی خواهیــم بــود. امــا نگارنــده بــر این نظر اســت به ســبب 
دالیلــی کــه در ذیــل بــه آنهــا پرداختــه می  شــود امــکان قهــر 
میــان دانشــگاه و سیاســت وجــود نــدارد و همــواره بخش  هایــی 
از بدنــه  ی دانشــجویی بــه سیاســت اشــتغال خواهنــد داشــت. اما 
بدیهــی اســت که سیاســت ورزی و اثرگــذاری فعالین دانشــجویی 
بــر سیاســت در شــرایط فعلی متفــاوت از گذشــته خواهــد بود و 
لــذا مقایســه دو وضعیــت متمایــز بــا یکدیگــر و حکم بــه برتری 

ــوی  ــت پهل ــه در دوران حکوم ــود ک ــه  ای ب ــگاهی، پروس دانش
جنبــش دانشــجویی آن را تجربــه کــرد. بــا گــذر زمــان و وقــوع 
ــجویان  ــه  ی دانش ــارکت فعاالن ــر مش ــی نظی ــوادث گوناگون ح
در پیــروزی انقــالب اســالمی، تســخیر ســفارت ایــاالت 
ــه  ــگ و... منجرب ــای جن ــور در جبهه  ه ــکا، حض ــده آمری متح
هویت  یابــی سیاســی دانشــگاه و انتقــادی شــدن هرچــه بیشــتر 
جنبــش دانشــجویی شــد، به گونــه  ای کــه واکنــش دانشــگاه بــه 
ــد سیاســت در حــوزه  ی عمومــی و  رخ  دادهــای سیاســی، فرآین
ــرات و دگرگونی  هــای سیاســی و اجتماعــی،  ــرای تغیی تــالش ب
ــوه می  کــرد بلکــه جــزء الینفــک جنبــش  نه تنهــا طبیعــی جل
ــجویی در  ــش دانش ــع جنب ــد. در واق ــی می  ش ــجویی تلق دانش
ایــران هیــچ  گاه از رســالتی کــه پــس از 16 آذر 1۳۳2 برعهــده 
گرفــت، فروگــذار نشــد و همــواره در آن مســیر حرکــت کــرد. 
ایــن جنبــش، بــه ســبب نبــود احــزاب فراگیــر و نظــام تحــزب 
قدرتمنــد و محدودیــت مطبوعــات ناوابســته، همــواره از محــور 
خواســته های صنفــی مربــوط بــه خــود )یعنــی امنیــت تحصیــل، 
ــود،  ــن موج ــا و قوانی ــن نامه ه ــالح آیی ــگاه، اص ــتقالل دانش اس
بورســیه ها، خوابــگاه، غــذا، بهداشــت محیــط، و...( فراتــر رفتــه و 
ــه دوش کشــیده اســت؛ به همیــن  ــار دیگــران را در جامعــه ب ب
ــی  ــوان جنبش ــجویی به عن ــش دانش ــه از جنب ــت ک ــبب اس س
فراتــر از نــام خــود یــاد می  شــود. افزایــش نهادهــای آموزشــی 
به دنبــال افزایــش جمعیــت و نیــاز بــه تحصیــالت عالــی درکنار 
ــه  ــوژی طبق ــر ایدئول ــی چــون توســعه اقتصــادی و تغیی عوامل
روشــنفکر، باعــث شــد تــا جنبــش دانشــجویی بــه مهم  تریــن 

نیــروی اجتماعــی و سیاســی تبدیــل شــود.
ــدرت و اثرگــذاری جنبــش دانشــجویی،  ــال ق ــرای شــاهد مث ب
ــدت  ــم وح ــر تحکی ــالمی و دفت ــای اس ــه انجمن  ه ــوان ب می  ت
اشــاره کــرد کــه درطــول دهــه شــصت به عنــوان جریــان غالب 
دانشــجویی یکه  تــاز عرصــه سیاســی کشــور بودنــد و توانســتند 
در انتخابــات ریاســت جمهــوری 76، کاندیــدای مــورد نظر خود 
را راهــی پاســتور کننــد. جنبــش دانشــجویی در دوران اصالحات 
ــه  ــن دوره ب ــا در همی ــود ام در اوج اثرگــذاری سیاســی خــود ب
ســبب نزدیکــی بیــش ازحــد بــه قــدرت و حــوادث متعــددی 
کــه به دنبــال آن پیــش آمــد، انشــقاقی بــزرگ در درون جریــان 
دانشــجویی کشــور ایجــاد شــد کــه ضربــه  ی مهلکی بــر پیکره  ی 
ــزول  ــیر ن ــه س ــه  ای ک ــرد به گون ــجویی وارد ک ــش دانش جنب
آن آغــاز شــد. در دولــت نهــم نیــز بــا امنیتــی شــدن فضــای 
دانشــگاه  ها، تعطیلــی و بسته شــدن بســیاری از دفاتــر انجمن  های 
اســالمی، توقیــف گســترده  ی نشــریات، احضــار دانشــجویان بــه 
کمیته هــای انضباطــی بــه بهانه هــای واهــی، اخــراج دانشــجویان 
و... لطمــات جبران  ناپذیــری بــه جنبــش دانشــجویی وارد شــد. 

ادامهدرصفحهبعد
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عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران گفــت: حرکــت دانشــجویی در ایــران یــک ســرمایه نجیــب و کم هزینــه اســت و مــا بایــد 
بــرای اینهــا دعــا کنیــم و بــه اینهــا نــگاه امنیتــی نداشــته باشــیم. نــگاه امنیتــی کارهــا را خــراب می کنــد و ایــن نــگاه در دولــت 
روحانــی نبــود. بــه گــزارش وقایع اتفاقیــه بــه نقــل از فــارس، برنامــه تلویزیونــی زاویــه بــا موضــوع »مطالبــات جنبــش دانشــجویی« 
ــودرزی رئیــس ســازمان بســیج دانشــجویی، محمدصــادق  ــوم، داود گ ــر عل ــاون فرهنگــی وزی ــا حضــور ســیدضیاء هاشــمی مع ب

کوشــکی و حمیدرضــا جالئی پــور از اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه از شــبکه چهــار ســیما روی آنتــن رفــت.
ــی  ــی از زندگ ــی جزئ ــای اجتماع ــش ه ــت: جنب ــه گف ــن برنام ــران در ای ــی دانشــگاه ته ــأت علم ــور عضــو هی حمیدرضــا جالئی پ
ــا شــورش اشــتباه می گیرنــد. وی گفــت: یکــی از  مــردم اســت کــه ســعی مــی کننــد مشــکلی را حــل کننــد ولــی برخــی ان را ب
ســرمایه های ایــن جامعــه حرکــت هــای جمعــی دانشــجویان اســت. مهــم تریــن کاری کــه اینهــا کردنــد ایــن اســت کــه از عرصــه 
عمومــی نقــد و بررســی در مــورد مســائل مهــم کشــور دفــاع کــرده انــد و هزینــه آن را هــم داده انــد. جالئــی پــور گفــت: حکومــت 
هــا نیــاز دارنــد حرفهــای دانشــجویان را بشــنوند. دانشــجویان فعــال کــه 20 تــا ۳0 درصــد کل دانشــجویان هســتند بــه مســائل 
جــدی فکــر مــی کننــد. وی تصریــح کــرد: خیلــی از دانشــجویان بــه خاطــر انجــام کاری کــه بــه کشــور کمــک مــی کنــد هزینــه 

داده انــد، ۴00 دانشــجو ســتاره دار شــدند و ده هــا نفــر بــه زنــدان رفتنــد. نمــاد دانشــجوی هزینــه داده بهــاره هدایــت اســت. نگاه ویژه

16 آذر را فراموش کنیم؟!

تأملی درباره روز دانشجوی امسال

از دانشــجویان یکدیگــر را مالقــات نکرده انــد و گفتگویــی باهــم 
نداشــته اند کــه بــه انتقــال تجربیات فعالیــت دانشــجویی منجر 
شــود. و ســرانجام دلیــل چهــارم فضــای مجــازی و شــبکه های 
اجتماعــی فراگیــر اســت. شــبکه هایی کــه فرصــت فکرکــردن 
ــروز  ــروز و دی ــجویان ام ــلی را از دانش ــکاف نس ــاره ی ش درب
گرفتــه اســت. از ســوی دیگــر فضــای مجــازی به نحوی اســت 
کــه به عنــوان مثــال شــاهدیم فــردی در شــبکه های مجــازی 
ماننــد چه گــوارا فعالیــت سیاســی می کنــد امــا در عالــم واقــع 
از یــک شــهروند عــادی هــم آرام تــر اســت! متأســفانه فضــای 
مجــازی بــرای عــده ای توهــم تأثیرگــذاری بــر کل دنیــا را بــه 
ارمغــان آورده اســت. وضعیتــی کــه منجربه گردهمایــی فعاالن 
ــای مجــازی شــده و عرصــه  ــرق در دنی ــر متف سیاســی متکث
سیاســت ورزی در دنیــای واقعــی را خالــی از فعــاالن ایــن حــوزه 
کرده اســت. امــروزه در محیــط دانشــگاه ، شــبکه های اجتماعــی 
حتــی تریاهــا کــه زمانــی محــل اصلــی تبــادل نظــر و گفتگــو 
میــان دانشــجویان بــود را تحت الشــعاع خــود قــرار داده اســت. 
-نقــشنهادهــایدولتــیبهخصــوصپــسازرویکار
آمــدندولــتروحانــی،دربــهوجــودآمــدنایــنوضعیــت

ــاچــهحــدیاســت؟ ت
- ببینیــد در ســال 92 دولتــی روی کار آمــد کــه وعــده ازبیــن 
بــردن فضــای امنیتــی و ایجــاد نشــاط در دانشــگاه ها ازجملــه ی 
شــعارهایش بــود. بــه نظــر مــن دولــت توانســت فضــای امنیتی 
ــد.  ــاکام مان ــه هــدف دومــش ن ــی در رســیدن ب را بشــکند ول
امیــل دورکیــم جامعه شــناس نامــدار یکــی از وظایــف دولــت 
را »شهروندســازی« می دانــد کــه مــن معتقــدم در عصــر مدرن، 
دولــت ایــن وظیفــه را بایــد بــه نهادهای واســطی نظیر احــزاب و 
گروه هــای مدنــی و سیاســی در ســطح جامعــه و بــه تشــکل های 
دانشــجویی در ســطح دانشــگاه واگذار کنــد. کارنامه ی 8 ســاله ی 
ــژاد تعطیلــی تشــکل های مســتقل دانشــجویی  دولــت احمدی ن
ــیس  ــالمی در دوره ی اول و تأس ــای اس ــوص انجمن ه علی الخص
ــود.  ــام در دوره ی دوم ب ــان ن ــا هم ــوری ب ــکل های کاریکات تش

ــیر  ــود اس ــه خ ــد نه اینک ــم کن ــژاد را فراه ــت احمدی ن دول
مصلحت گرایی هــای کاذب و خودسانســوری شــود. امــروز 
در شــرایطی هســتیم کــه برخــورد منفعالنه مســئوالن دانشــگاه 
منجربــه دلســردی و مأیوس شــدن دانشــجویان طالــب فعالیت 
سیاســی و اجتماعــی شــده اســت. به عنــوان مثــال در دانشــگاه 
ــرط  ــا به ش ــخنرانی تنه ــه س ــون بی پای ــاهد قان ــی ش فردوس
مناظــره هســتیم کــه مشــخص نیســت از کجــا ســردرآورده 
ــن حــال برخــی از تشــکل های قدرتمنــد همیــن  ــا ای اســت. ب
ــئوالن  ــد و مس ــاص دور می زنن ــی خ ــا فرمول های ــون را ب قان
دانشــگاه بــا ســکوت از کنــار ایــن اســتاندارد دوگانــه ی واهــی 
می گذرنــد. جالــب این جاســت کــه مســئوالن دانشــگاه اجــرای 
عدالــت را مبنــای برگــزاری ســخنرانی تنهــا به شــرط مناظــره 
می داننــد. بایــد پرســید مگــر شــما مجــری اجــرای عدالــت در 
دانشــگاه هســتید؟ شــما مدیر دانشــگاه هســتید که طبق قانون 
موظفیــد اجــازه برگــزاری ســخنرانی بــه هــر تشــکلی را بدهید. 
هــر تشــکلی حــق دارد ســخنران مطبــوع خــود را بــرای نشــر 
دیدگاه هــای خــود طبــق قانــون به صــورت تک ســخنران 
ــوی  ــه از س ــول اولی ــن اص ــفانه ای ــه متأس ــد ک ــوت کن دع
ــت  ــن وضعی ــود. ای ــه می ش ــده گرفت ــگاه نادی ــئوالن دانش مس
ــای  ــتن فض ــود. بس ــاهده می ش ــز مش ــا نی ــایر حوزه ه در س
دانشــگاه، نظــارت مســتقیم و برخــورد انضباطــی با دانشــجویان 
در اماکــن عمومــی دانشــگاه منجربــه این شــده که دانشــجویان 
امــروز دوره همی هــای دوستانه شــان را بــه اماکــن عمومی شــهر 
نظیــر کافی شــاپ ها منتقــل کننــد. درمجمــوع می تــوان گفــت 
بــا وجــود عملکــرد محتاطانــه و ضعیف مســئوالن دانشــگاه که 
منجربــه دل زدگــی دانشــجویان عالقــه منــد بــه فعالیت هــای 
دانشــجویی شــده هنــوز هــم تعــداد دانشــجویان فعــال و نقــاد 
کــم نیســت هرچنــد شــکل فعالیــت آنهــا تغییــر کــرده اســت. 
دانشــجویان امــروز بایــد بــا پافشــاری بــر حقــوق حقــه خــود از 
مســئوالن دانشــگاهی بخواهنــد بــه وظایــف خــود طبــق قانــون 

عمــل کننــد تــا بــه مــرور شــاهد بهبــود اوضــاع باشــیم.

حسین محمددوست
غ التحصیل حقوق و اندیشه سیاسی فار

پیــشمصاحبــه:حــدودپانزدهســالپیــش،اوایلدهــهی80
امیــراقتناعــیفارغالتحصیــلپژوهشــگریعلــوماجتماعیاز
ــت ــودکــهعضوی ــیب دانشــگاهفردوســی،دانشــجویفعال
درشــورایمرکــزیانجمــناســالمیدانشــگاهفردوســیو
شــورایعمومــیدفتــرتحکیــموحــدتروزهــایپرحادثهای
رابــرایاورقــمزدهبــود.ازرهگــذرآنتجربهیدانشــجویی
امــروزعهــدهداردبیــریکمیتهتشــکیالتحزبکارگــزاران
درســطحکشــوراســت.منصــبپرطمطراقــیکــهمانــعاز
ــد ــهنمیشــود.دردمن ــنمصاحب جــوشوخروشــشدرحی
اســتوزبــانتنــدیداردوگــهگاهدســتشرابــررویمیــز
ــاویپیرامــونحــالو میکوبــد!خالصــهیگفتگــویمــاب

روزامــروزدانشــگاهرادرادامــهمیخوانیــد:
ــهدانشــگاه -16آذرامســالدربســیاریازدانشــگاههاک
فردوســیهــمازجملــهیآنهــابــودبــهشــکلیغیرسیاســی
وبعضــاًهمــراهبــاجنــگوشــادیبرگــزارشــد.عــدهایاز
ــتار ــامد،خواس ــنپیش ــتقبالازای ــناس ــرانضم صاحبنظ
تجدیدنظــردرمفاهیمدانشــجویفعالوفعالیتدانشــجویی

شــدند.تحلیــلشــمادرایــنمــوردچیســت؟
- به نظــرم بهتــر اســت در بــدو امــر مفهــوم فعــال دانشــجویی 
را تعریــف کنیــم. به زعــم مــن دانشــجوی فعــال کســی اســت 
کــه از حقــوق خــود در ســطح دانشــگاه و حقــوق آحــاد مــردم 
در ســطح جامعــه مطلــع باشــد و نســبت بــه احقاق ایــن حقوق 
تعهــد داشــته باشــد کــه البتــه ایــن تعهــد و مســئولیت بنابــر 
ــی،  ــی، اجتماع ــوی فرهنگ ــد رنگ وب ــی می توان ــات زمان اقتضائ
سیاســی و یــا حتــی اقتصــادی به خــود بگیــرد. ازطــرف دیگــر 
معتقــدم جنــس سیاســت ورزی در دانشــگاه از جنــس نقــادی 
و مطالبه گــری اســت. یعنــی دانشــجو بایــد نســبت بــه 
کاســتی ها در ســطح دانشــگاه و جامعــه واکنــش نشــان 
دهــد و نواقــص و مشــکالت را فریــاد بزنــد. رســالتی کــه بــا 
ویژگی هــای دانشــجو نظیــر جــوان بــودن و آرمان خــواه بــودن 
نیــز هم خــوان اســت. تفــاوت سیاســت ورزی درون دانشــگاه و 
بیــرون دانشــگاه در همین جاســت کــه فعال سیاســی در ســطح 
جامعــه کــه فعالیــت حزبــی می کنــد ماننــد دانشــجو تنهــا بــه 
ــام  ــر انج ــه عالوه ب ــردازد بلک ــادی نمی پ ــش گری و نق پرس
ایــن وظیفــه بایــد راهــکار و برنامــه نیــز بــرای اصــالح امــور 
ــدم فعالیــت سیاســی در دانشــگاه  ــن معتق ــد. بنابرای ــه کن ارائ
ــن  ــه در حداقلی تری ــن سیاســت ورزی اســت ک ــع تمری در واق
صــورت شــهروندانی آگاه را بــه جامعــه تحویــل می دهــد. امــا 
ــی را  ــم دالیل ــر بخواه ــروز دانشــگاه ها اگ ــال ام ــورد انفع در م
کــه متوجه دانشــجویان اســت برشــمارم عبارتنــد از: دلیــل اول 
کــه گویــا همیشــگی اســت ایــن اســت کــه اساســاً هزینــه ی 
ــواه  ــه و خ ــطح جامع ــواه در س ــران خ ــی در ای ــت سیاس فعالی
در ســطح دانشــگاه همیشــه در تمامــی دولت هــا چــه دولــت 
اصالحــات، چــه دولــت نهــم و دهــم و چــه دولت فعلی بیشــتر 
از فایــده اش بــوده اســت. دلیــل دوم اتفاقــات ســال 88 و فضای 
اختنــاق و خفقــان پس از آن در ســطح جامعه و دانشــگاه اســت 
کــه نبایــد از آن غافــل شــد. دلیــل ســوم کــه متعاقــب دلیــل 
قبــل پیــش آمــده گــپ و فضــای خالــی حاصــل از دوران میان 
نســل دانشــجویان قبــل و بعــد از ســال 88 اســت. این دو نســل 

ــه  ــود ک ــی ب ــن میراث ــال 92 وارث چنی ــی در س ــت روحان دول
ــان  ــری صاحب ــس از پیگی ــال پ ــدود 1 س ــذران ح ــد از گ بع
اصلــی انجمن هــای اســالمی، مجوزهــای الزم بــرای فعالیــت این 
دانشــجویان در قالــب  تشــکل هایی کــه دارای پســوندهایی نظیــر 
نواندیــش، پیشــرو، ترقی خــواه و... را صــادر کــرد. امــا متأســفانه 
به رغــم شــروع خــوب وزارت علــوم، پــس از اســتیضاح آقــای 
فرجی دانــا دولــت توافقــی نانوشــته و بین االذهانــی بــا اصولگرایان 
بــر ســر وزارت علــوم کــرد و هم و غــم خــود را صــرف پیش بــرد 
سیاســت  خارجــه و برجــام کــرد. آقــای فرهــادی وزیــر فعلــی 
علــوم ردای وزارتــی بــر تــن کــرد کــه بــرای قامــت او گشــاد 
ــًا  ــت، ثانی ــوم نیس ــواده وزارت عل ــو خان ــرا اوالً عض ــت زی اس
تفکراتــی دهه ی شــصتی و قدیمــی دارد و ثالثاً ســابقه ی مدیریتی 
ضعیــف و ناموفقــی دارد. پــس از روی کارآمــدن فرهــادی نیــز 
ــد  ــا را بای ــد هســتیم آنه ــای مفی ــاهد حرکت ه ــر بعضــاً ش اگ
بــه پــای آقــای ضیــاء هاشــمی معــاون فرهنگــی وزارت علــوم 
بنویســیم نــه شــخص آقــای وزیــر. نتیجــه ی روی کارآمــدن این 
ــه  ــود ک ــگاهی می ش ــران دانش ــا و مدی ــد، رؤس ــر ناکارآم وزی
بــه بهانــه ی مصلحــت و پرهیــز از حاشــیه، تــن بــه فشــارهای 

ــد. نیروهــای خــارج از دانشــگاه می دهن
-بــااینتفاســیرشــماعملکردمســئوالندانشــگاهفردوســی

راچطــورارزیابــیمیکنیــد؟
- مســئوالن دانشــگاه فردوســی متأســفانه بــه هیچ وجــه 
عملکــرد مطلوبــی نداشــته اند. شــما امــروز اگــر پــای 
صحبت هــای فعــاالن دانشــجویی دانشــگاه فردوســی بنشــینید 
ــه  ــارها از ناحی ــورها و فش ــترین سانس ــوید بیش ــه می ش متوج
ــارج از  ــاز فشــارهای خ ــش از آغ ــی پی ــران دانشــگاه حت مدی
ــر  ــارت دیگ ــا به عب ــوری ی ــن خودسانس ــت. ای ــگاه اس دانش
سانســورهای پیــش از موعــد مســئوالن دانشــگاه، امــروز ســم 
مهلــک فعالیت هــای دانشــگاهی شــده اســت. قــرار بــود دولت 
روحانــی بــا بسترســازی و حتــی دوپینگ هایــی زمینــه مســاعد 
ــال  ــات 8 س ــران ماف ــجویی و جب ــای دانش ــرای فعالیت ه ب

 چاقو بر این کیک نزنید، خون خواهد چكید!
درنتیجــه  ی آن امــروز نــام و اثــری از آنان در عرصه  ی سیاســی ادامهازصفحهقبل

کشــور مشــاهده نمی  شــود. شــاهد ایــن ماجــرا نیــز آن اســت 
کــه بــا وجــود گذشــت قریــب بــه دو دهــه از وقایــع ســال  های 
دولــت اول و دوم اصالحــات، هم  چنــان نــام فعالیــت و فعــاالن 
دانشــجویی در عرصــه  ی سیاســی کشــور بــا نــام فعــاالن همان 
ــا  ــد ب ــذا دانشــجویان نســل جدی دوره گــره خــورده اســت. ل
برخــورداری از روحیــه  ی هزینه-منفعتــی که بدان اشــاره شــد، 
نســل پیشــین خــود را دانشــجویانی می  دیدنــد کــه در قبــال 
ــای  ــل هزینه  ه ــا متحم ــود تنه ــترده  ی خ ــای گس فعالیت  ه
بســیار ســنگین شــده و درمقابــل هیچ  گونــه منفعتــی کســب 
نکرده  انــد و حتــی نامــی از آنهــا نیــز در عرصــه  ی دانشــگاه یــا 
سیاســت باقــی نمانــده اســت. بدیهــی اســت کــه درنتیجــه  ی 
چنیــن فراینــدی، نســل جدیــد دانشــگاه، نســل پیشــین خــود 
از هرگونــه  و  دانســته  را شکســت  خورده  و رویکــرد آن 
ــن ســبب  ــد. بدی ــاب می  کن ــن رویکــرد اجتن ــه ای نزدیکــی ب
اســت کــه حتــی پــس از ســال 92 و بــا تأســیس تشــکل  های 
ــط  ــور توس ــگاه  های کش ــد در دانش ــد جدی ــجویی منتق دانش
ــار  ــگاه  ها دچ ــای دانش ــان فض ــجویان، هم  چن ــی از دانش جمع
رخــوت، ســکون و انــزوای سیاســی اســت و درهــم شکســتن 
ــه  ــاالن دانشــجویی نســلی ک ــوان فع ــز در ت ــکون نی ــن س ای
خالــی از تجربه  هــای پیشــینیان خــود گشــته، نیســت. هرچنــد 

ــی  ــت روحان ــران دول ــه  ی مدی ــیار محافظه  کاران ــرد بس رویک
ــن  ــا قوانی ــر ب ــیاری مغای ــوارد بس ــه در م ــگاه  ها ک در دانش
موجــود بــوده و عرصــه را در عمــل بــرای فعالیت  هــای 
ــر  ــز ب ــد، نی ــگ می  کن ــن  گرانه تن ــه و روش ــی منتقدان سیاس
ــزون  ــروز دانشــگاه و دوری جســتن روزاف ــزوا و رخــوت ام ان
دانشــجویان از هرگونــه فعالیــت سیاســی دامــن می  زنــد کــه 

ــد.  ــر می  طلب ــی دیگ ــه آن، خــود فرصت پرداخــت ب
ــروز  ــال ام ــرح ح ــود از ش ــری ب ــد، مختص ــه ذکرش آن  چ
ــه  ی آن را در  ــه نتیج ــه  های آن ک ــل و ریش ــگاه و دالی دانش
ــای  ــن روز دانشــجو در هفته  ه ــزاری آیی ــوی برگ ــر ماه تغیی
ــر دانشــگاه رفتــه  پیشــین شــاهد بودیــم. ماحصــل آن  چــه ب
ــم  ــا ظل ــارزه ب ــاه، از نمــاد مب ــل شــانزدهم آذرم اســت، تبدی
ــگاه  ــی دانش ــه آذر اهورای ــون س ــت خ ــتبداد و پاسداش و اس
بــه روزی بــرای بریــدن کیــک دانشــجو و برگــزاری جشــن 
ــت.  ــوده اس ــی ب ــای تلویزیون ــور کمدین  ه ــا حض ــادمانی ب ش
شــاید آنــان کــه ایــن پدیــده را از جهاتــی مثبــت و بــه ســود 
ــل  ــه  ها و عوام ــد، ریش ــی کرده  ان ــجو ارزیاب ــگاه و دانش دانش
ــگاه  ــه دانش ــا ب ــق جف ــال  ها از طری ــه س ــانی را ک آن و کس
و دانشــجو ایــن هــدف را دنبــال می  کردنــد، فرامــوش 
کرده  انــد. باشــد کــه ایــن مرقومــه یــادآور تالش  هــای آنــان 

ــوار آن باشــد. ــخ و ناگ ــج تل و نتای

دوران فعالیــت دانشــجویی هم  چنــان در فضــای سیاســی خــارج 
از دانشــگاه نیــز زمینه  هــای اندکــی بــرای فعالیــت می  یافتنــد. 
ایــن افــراد هم  چنــان در عرصــه  ی فعالیــت سیاســی منتقدانــه 
دارای نــام و تأثیــرات خــاص بودنــد و بــا آغــاز بــه کار دولــت 
روحانــی در ســال 92 نیــز عرصــه  ی   مناســب  تری بــرای 
فعالیــت یافتنــد. امــا فعــاالن دانشــجویی نیمــه  ی دوم دهــه  ی 
ــرده  ــه ک ــس از آن را تجرب ــال  های 88 و پ ــع س ــه وقای 80 ک
ــگاه و  ــا دانش ــود را ب ــات خ ــی ارتباط ــویی تمام ــد، از س بودن
نســل بعــدی منقطــع می  دیدنــد و از ســوی دیگــر بــه دلیــل 
دوری گزیــدن از تمامــی نهادهــای قــدرت و احــزاب و فعــاالن 
سیاســی، در فضــای سیاســی خــارج از دانشــگاه نیــز عرصــه  ی 
مناســبی بــرای فعالیــت نداشــتند. چراکــه از یک  ســو ایجــاد 
فاصلــه  ی آنــان بــا فعــاالن خــارج از دانشــگاه موجــب ایجــاد 
زاویه  هایــی میــان دانشــجویان و مــردان سیاســت شــده بــود 
و از ســوی دیگــر ایــن دانشــجویان بــه ســبب فاصلــه گرفتــن 
ــختی  ــود، به  س ــت خ ــال  های فعالی ــی س ــدرت در تمام از ق
حاضــر بــه پذیــرش معــادالت و معامــالت فعالیــت سیاســی 
در خــارج از دانشــگاه می  شــدند و این  گونــه فعالیــت سیاســی 
ــد، در  ــرده بودن ــالش ک ــرای آن ت ــال  ها ب ــه س ــا آن  چ را ب
ــب  ــس از 88، اغل ــال  های پ ــذا در س ــد. ل ــارض می  دیدن تع
ایــن دانشــجویان دچــار گونــه  ای انــزوای سیاســی شــدند کــه 

نســل جدید دانشــجویان، در شــرایطی وارد دانشــگاه می  شــدند 
ــان  ــگاه حامی ــه جوالن ــور ب ــگاه  های کش ــو دانش ــه از یک  س ک
دولــت وقــت بــدل شــده بــود و از ســوی دیگــر برخوردهــای 
بســیار شــدید دولــت بــا فعــاالن نســل پیشــین موجــب نوعــی 
سیاســت  زدگی شــدید و هــراس از هرگونــه فعالیــت سیاســی 
ــایه  ی  ــه در س ــلی ک ــن نس ــود. هم  چنی ــته ب ــگاه گش در دانش
ــای  ــع فض ــه تب ــود، ب ــرده ب ــد ک ــژاد رش ــت احمدی  ن دول
سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی حاکــم بــر جامعــه دارای 
نوعــی روحیــه  ی منفعت  طلبــی بــود کــه بــا ماهیــت فعالیــت 
دانشــجویی در تضــاد و تقابــل اســت و بدیــن جهــت فعالیــت 
دانشــجویی کــه در ســال  های اخیــر بــه فعالیتــی بســیار هزینه  زا 
بــرای دانشــجویان تبدیــل شــده بــود، بــا روحیات نســل جدید 
دانشــجویان وفــاق چندانــی نداشــت. در ایــن میــان بایــد بــه 
تفــاوت نتیجــه  ی فعالیــت دو نســل پیشــین فعــاالن دانشــگاه 
ــکل  گیری  ــر ش ــذار ب ــل تأثیرگ ــی از عوام ــوان یک ــز به عن نی
روحیــات متفــاوت در نســل جدیــد دانشــجویان اشــاره کــرد. 
فعــاالن دانشــجویی ســال  های اصالحــات، بــا وجــود جفاهــای 
ــان  ــو هم  چن ــود، از یک  س ــده ب ــان ش ــه آن ــه ب ــیاری ک بس
ــد و از ســوی  ــا دانشــگاه حفــظ کــرده بودن ــاط خــود را ب ارتب
دیگــر بــه ســبب ارتبــاط نزدیــک بــا ســاختارهای قــدرت در 

هنــوز هــم تعــداد دانشــجویان
کــــم نیســــت ـــــاد 

ّ
نق فعــــال و 
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مهــران مدیــری نســبت بــه سوءاســتفاده جریــان دلواپــس از ســخنانش در برنامه »دورهمــی« واکنش نشــان داد. بــه گــزارش وقایع اتفاقیه 
کارگــردان مشــهور طنــز طــی گفتگویــی تلفنــی بــا برنامــه ای در شــبکه یــک گفــت: مــن نــه سیاســی هســتم نــه عالقــه ای بــه ایــن 
موضــوع دارم و البتــه نــه تخصصــی در ایــن موضــوع دارم کــه بخواهــم راجــع بــه آن حــرف بزنــم. وی اضافــه کــرد: همــه کســانی کــه 
در رده هــای بــاال زحمــت مــی کشــند، تــالش و همــت شــان قابــل تقدیــر اســت. همانطــور کــه در دوره ای دیدیــم، روی دوش بعضــی 
دوســتان در مذاکــره چــه ســختی بــود و چــه فشــاری را تجمــل مــی کردنــد. ایــن دوســتان خیلــی ســختی کشــیدند تــا خیلــی مســائل 
بــه ثمــر رســید. مهــران مدیــری ضمــن تاکیــد مجــدد بــر ایــن موضــوع کــه سیاســی نیســت، بیــان کــرد: اگــر حرفــی مــی زنــم بــه 
کســی برنخــورد، و واقعــا هــم نبایــد برخــورد. وی بــا اشــاره بــه سواســتفاده جریــان دلواپــس از ســخنانش گفــت: یــک عــده ای آمدنــد 
جــوی را بســازند، امــا بایــد بگویــم دورهمــی و حــرف هایــی کــه در آن مــی زنــم صرفــا اجتماعــی و فرهنگــی اســت. هــر کســی را بــرای 
کاری درســت کردنــد. مــن فیلمســازی و کار هنــرم ام را مــی کنــم و سیاســیون سیاســی انــد و امیــدوارم قبــل از قضــاوت از آدم بپرســند 

منظــورت چــه بــود. مــن یــا توضیــح مــی دهــم یــا نمــی دهــم، بعــد مــی تواننــد بــا تانــک از روی آدم رد بشــوند! کافه تریا
ج از تكرار خلقی تازه، خرو

نگاهی به سبک موسیقی تلفیقی
طوفان رنگ
گروه پالت معرفی 

که زود بزرگ شد کودکی  علی؛ 
خاطره بازی با فیلم »بچه های آسمان«

زیباترین تصویر در تیتراژ پایانی...
کسی نمی میرد« نگاهی به فیلم »اینجا 

ــوت ــادع ــباینج ــهامش ــدک ــهکارکردی ــماچ -ش
ــدید؟ ش

ــارتغییــر -مــنسرنوشــتموســیقیروپنــج-شــشب
ــدکــهامشــباینجاییــد؟ دادم.شــماچــهکارکردی

ــویاول ــهنانســیریــگان،بان مایلــزدیویــس،خطــابب
آمریــکا،دریکــیازمیهمانــیهــایکاخســفید-1987

ــه  ــت ک ــته ای اس ــیقیدان برجس ــس« موس ــز دیوی »مایل
نقــش عمــده ای در ایجــاد ســبک هــای مختلــف موســیقی، 
ــرده اســت.  ــا ک ــوژن ایف ــا فی ــی ی ــه موســیقی تلفیق از جمل
ــر  ــبکش را تغیی ــا س ــود، باره ــیقایی خ ــی موس او در زندگ
ــک  ــه ی ملودی ــر پای ــواره ب ــارش هم ــی آث ــا ویژگ داد، ام
بــودن و آرام بــودن، اســتوار بــود. اواخــر دهــه 60 
ــق  ــف در خل ــای مختل ــبک ه ــه س ــی ک ــالدی، زمان می
ــد و  ــر بودن ــال تغیی ــه دنب ــده و ب ــباع ش ــود، اش ــار خ آث
ــی  ــادگی نم ــه س ــز و راک ب ــبک های ج ــوص س ــه خص ب
ــع  ــل مناف ــه دلی ــتر ب ــد، بیش ــور کنن ــم عب ــتند از ه توانس
طــرف  از  دوســبک،  ایــن  تلفیــق  پیشــنهاد  تجــاری، 
ــه ی  ــد. نتیج ــس داده ش ــز دیوی ــه مایل ــی ب ــک کمپان ی
تالش هــا و بررســی های مایلــز، دو آلبــوم اســت کــه 
نــام یکــی از آن هــا »in a silent way« مــی باشــد کــه بــا 
ــک  ــان م ــل »ج ــتعدادی مث ــا اس ــیار ب ــین های بس موزیس
ــی  ــورد( و »تون ــا« )کیب ــک کوری ــار(، »چی ــن« )گیت الفلی
ــرای  ــازی ب ــه آغ ــده و نقط ــی ش ــز( معرف ــز« )درام ویلیام
ــادی  ــای زی ــوم ه ــه 70 آلب ــدند. در ده ــبک ش ــن س ای
ــی  ــه همگ ــد ک ــر ش ــا منتش ــده ه ــر نوازن ــز و دیگ از مایل
ــت  ــوان گف ــی ت ــد. م ــک و راک و جــز بودن ــی از فان تلفیق
نقطــه آغازیــن فیــوژن، نقطــه ی پایانــی بــود بــرای جــز بــه 
شــیوه کالســیک تــر آن. بــا ایــن تفاســیر، نقــل قولــی کــه 
از مایلــز بیــان شــده قابــل درک مــی شــود. او سرنوشــت 

ــود. ــر داده ب ــاره تغیی ــیقی را دوب موس
ــه  ــبک ب ــن س ــا ای ــرد ام ــق ک ــز را تلفی ــز، راک و ج مایل
همیــن مــورد ختــم نمــی شــود بلکــه انــواع تلفیــق را کــه 
می توانــد موســیقی ســنتی و پــاپ و حتــی ادغــام موســیقی 
ــا هــم باشــد. موســیقی تلفیقــی در  محلــی ملــل مختلــف ب
ــک  ــتر ی ــوژن بیش ــدارد. فی ــخصی ن ــف مش ــت تعری حقیق
ــا یــک تعریــف علمــی، اصطالحــی کــه  اصطــالح اســت ت
ــه خــود  ــی ب ــف متفاوت ــاوت، تعاری ــکان متف ــان و م ــا زم ب
مــی گیــرد. تلفیــق مــی توانــد بــه صــورت هــای متفاوتــی 
ــوع ســاز هــم  ــک ن ــا ی ــی ب ــن ســبک حت انجــام شــود. ای
ــیقایی در  ــارت موس ــر مه ــت اگ ــری اس ــکل گی ــل ش قاب
کار باشــد. از ارکان مهــم، ســاز اســت، ســاز هایــی از 
ــر.  ــای موردنظ ــبک ه ــا از س ــف و ی ــای مختل فرهنگ ه
همچنیــن زبــان بیــان و درک و آگاهــی موســیقی از دیگــر 
مــوارد مهــم بــه شــمار مــی آینــد. تلفیــق مــی توانــد فقــط 

موســیقی تلفیقــی همــان چیــزی اســت کــه ســالها ذائقه مــان 
منتظــرش بــود، بســیاری از افــراد ماننــد »عبــاس مهرپویــا« 
و »محســن نامجــو« در شــکل گیــری آن نقــش موثــر 
ــن ســبک  ــون دوران اوج ای ــن اکن ــر م ــه نظ ــته اند و ب داش
در ایــران اســت، گــروه هایــی همچــون »چارتــار«، »پالــت«، 
ــن  ــون در ای ــم« اکن ــام«، »دال« و »عج ــو«، »اوه ــگ ش »دن
ــب  ــود جل ــمت خ ــه س ــادی را ب ــراد زی ــه اف ــبک توج س
کــرده انــد. گــروه »پالــت« یکــی از پیشــروترین ایــن 
گــروه هاســت کــه البتــه خودشــان را زیــاد در قیــد و بنــد 
ــروزی آن  ــای ام ــد در دنی ــد و معتقدن ــی دانن ــبک ها نم س
قــدر ســبک اهمیــت نــدارد و آن چــه برایشــان مهــم اســت 
ــان فعالیتشــان ایجــاد  ــه در زم ــه ای اســت ک ــان تجرب هم
ــه عنــوان گــروه  ــه ی جــدی پالــت ب می کننــد. اولیــن تجرب
ــل  ــک فص ــام ی ــت ناتم ــر روای ــهریور 91 و در تئات ــه ش ب
ــرای  ــز ب ــان« نی ــرو بم ــه »ن ــردد و تران ــاز می گ ــق ب معل
ــال  ــان س ــفند هم ــود. در اس ــده ب ــاخته ش ــر س ــن تئات همی
ــای  ــام »آق ــا ن ــود را ب ــمی خ ــوم رس ــتین آلب ــت نخس پال
بنفــش« روانــه بــازار کــرد، »آقــای بنفــش« تحــول عظیمــی 
در موســیقی آن ســال بــود و پالــت را چنــان محبــوب کــرد 
کــه رکــورد فــروش آلبــوم موســیقی را در ایــران شکســت 
ــرج  ــرت را در ب ــیانس کنس ــا 12 س ــرداد 92 آنه و در م
آزادی برنامــه ریــزی کردنــد و بلیــط هــای هــر 12 اجــرا 
ــده ی  ــت. خوانن ــروش رف ــه ف ــاعت ب ــد س ــدت چن در م
ــده ی  ــور نوازن ــن ط ــی «و همی ــد نعمت ــی »امی ــت یعن پال
ــروه  ــا گ ــوش آذر« ســابقا ب ــی »داری ــا یعن ــاس آنه ــر ب کنت
ــی  ــز »عل ــا نی ــد ه ــتند و بع ــکاری داش ــو« هم ــگ ش »دن
ــکاری  ــو هم ــگ ش ــا دن ــی« ب ــعید آتان ــی« و »س ــد وکیل زن
ــاب  ــه ب ــود ک ــزی ب ــان چی ــش« هم ــای بنف ــد. »آق کردن
میــل گــوش ایرانــی بــود، همــان ســمت و ســویی را دنبــال 
می کــرد کــه هــر کســی و در هــر ســن و ســالی شــیفته ی 

بــا ســاز صــورت گیــرد، امــا ممکــن اســت در ایــن صــورت 
آهنگســاز را از نظــر نداشــتن آگاهــی کافــی در موســیقی، 
ــا همــه ی  از نظــر محتوایــی مــورد قضــاوت قــرار دهــد. ب
ــیقی  ــن موس ــرای ای ــی ب ــا تعاریف ــده ت ــعی ش ــا س ــن ه ای
ــق  ــل تلفی ــه حاص ــیقی ک ــه ای از موس ــود: »گون ــوان ش عن
ــواره  ــه هم ــد ک ــیقایی می باش ــگ موس ــد فرهن ــا چن دو ی
تــالش در بــه هــم رســاندن موســیقی در دهکــده جهانــی 
ــل  ــه حاص ــیقی ک ــا » موس ــد« و ی ــیقی را دارا می باش موس
تلفیــق دو موســیقی بــا اشــتراکات و تفــاوت هــای مشــخص 
ــد« و ســاده  ــک صــدای جدی ــه ی ــرای رســیدن ب اســت ب
تریــن و کلــی تریــن تعریــف بــرای ایــن ســبک آن اســت 
کــه بگوییــم » فیــوژن نوعــی ســبک اســت کــه در آن دو 
موســیقی کــه تفــاوت هایشــان بیشــتر از شــباهت هایشــان 
ــا  ــا هــم تلفیــق مــی شــوند« . ایــن تعاریــف صرف اســت ب
ــا را  ــات و محدودیت ه ــی باشــند و جزیی ــی م ــی کل تعاریف
ــد  ــوان بای ــر، نمــی ت ــرد. در هن ــوان در آن وارد ک نمــی ت
ــا  ــرد ت ــعی ک ــد س ــرار داد، بای ــرلوحه کار ق ــد را س و نبای
ــن  ــه در ذه ــی ک ــا مضمون ــده ب ــه از دل برآم ــری ک اث
ــی  ــم خوان ــر، ه ــت اث ــا کلی ــود و ب ــگ ش ــت هماهن هس
ــاپ  ــیقی پ ــد موس ــی مانن ــیقی تلفیق ــد. موس ــته باش داش
ــن  ــود ای ــد خ ــان آن مانن ــت و مخاطب ــر نیس ــه گی هم
ــبک در  ــن س ــروزه ای ــه ام ــتند. البت ــاص هس ــبک، خ س
ــادی  ــدان زی ــان، عالقه من ــا جوان ــردم، مخصوص ــن م بی
پیــدا کــرده، و همچنیــن آلبــوم هــای تلفیقــی از بهتریــن 
ــاید  ــوده و ش ــر ب ــت اخی ــده در چندوق ــر ش ــار منتش آث
ــق  ــدان در خل ــارت هنرمن ــدن جس ــتر ش ــل آن بیش دلی
ــو«،  ــو«، »نامج ــگ ش ــد.»چارتار«، »دن ــد باش ــار جدی آث
»گــروه آوازی تهــران«، »حافــظ ناظــری«، »شــهرام 
ــی هســتند  ــا گروه های ــراد و ی ــه اف شــعرباف« و... از جمل
کــه در ایــن ســبک فعالیــت می کننــد. »اســتینگ«، 
»مایلــز دیویــس«، »ســانتانا« و... نیــز از دیگــر مثــال هــا 
بــرای ایــن ســبک مــی باشــند. فیــوژن مــی توانــد بــرای 
ــن اســت  ــه ممک ــرا ک ــد چ ــذاب باش ــراد ج ــی از اف خیل
زیبایی هــای یــک ســبک را از میــان ریتــم هــای خشــن 
ــا هــر جنبــه ای  آن یــا کشــش هــای خســته کننــده و ی
ــرون کشــیده شــود  ــه نظــر نمــی رســید، بی ــا ب ــه زیب ک
ــیار  ــود بس ــام ش ــر ادغ ــبک دیگ ــا س ــه ب ــی ک و هنگام
جــذاب تــر از حالــت اول باشــد. بــه عنــوان مثــال 
موســیقی ســنتی و آواز هــای آن در نظــر خیلــی از افــراد 
ــی  ــای اشــعار، ریتم های ــوای زیب ــی و محت ــا وجــود معان ب
ــا  ــق آن ب ــا تلفی ــا ب ــد ام ــده دارن ــته کنن ــی و خس طوالن
ــنیدن  ــروزی، ش ــازه ام ــای ت ــم ه ــاپ و ریت ــیقی پ موس
ــر  ــی ه ــه زیبای ــت، البت ــده اس ــر ش ــواز ت ــوش ن آن گ
ــردد.  ــر می گ ــری ب ــلیقه و ذوق هن ــه س ــال ب ــبک کام س
می تــوان فیــوژن را ســبکی عاشــق دانســت، عاشــقی 
کــه دیوانــه وار موســیقی را در هــم مــی ریــزد تــا 
فریــادش را هــر چــه دل نشــین تــر و تــازه تــر بنــوازد.

آن مــی شــد. ترانه هــای نوســتالژیک، ملــودی هــای گــوش 
نــواز و ترکیــب متنوعــی از ســاز هــای کالســیک همچــون 
»کالرینــت« ، »ویولــن ســل« و »کنتــر بــاس« همــه و همــه 
مهــر و امضــای پالــت را از همــان آلبــوم اول بــه پــای آنهــا 
زدنــد و قــدم نخســتین آنهــا محکــم برداشــته شــده بــود، 
ــی داری  ــدرت برم ــن ق ــا ای ــی را ب ــدم ابتدای ــی ق ــا وقت ام
ــس  ــرده ای،پ ــاال ب ــی ب ــودت خیل ــات را از خ ــطح توقع س
بایــد آلبــوم بعــدی را متفــاوت تــر و بهتــر از آقــای بنفــش 
ــن  ــهر م ــت »ش ــوم پال ــن آلب ــد، دومی ــر می کردن منتش
ــال 9۴  ــاه س ــت م ــه در اردیبهش ــت ک ــام داش ــد« ن بخن
ــده  ــق ش ــت موف ــا پال ــده ی خیلی ه ــه عقی ــد، ب ــه ش عرض
بــود در آلبــوم دوم خــود نســبت بــه آلبــوم قبلــی پیشــرفت 
کنــد؛ همــان طــور کــه از نــام آلبــوم پیداســت، قطعــات آن 
بیشــتر مضمونــی اجتماعــی دارنــد و چنــد قطعه نیز عاشــقانه 
اســت. از بهتریــن قطعه هــای شــهر مــن بخنــد مــی تــوان بــه 
قطعــات »خانــه بــر دوش«، »ماهــی و گربــه«، «نیمــی از مــا«، 
»اینجــا شــهر مــن نیســت« و »شــهر مــن بخنــد« اشــاره کرد. 
»خانــه بــر دوش« بازخوانــی ای اســت از آهنــگ جــام چشــم 
عبــاس مهرپویــا کــه از ســروده هــای تــورج نگهبــان اســت 
و قطعــه ی زیبــای »اینجــا شــهر مــن نیســت« شــرح حــال 
کســانی ســت کــه جنــگ شهرشــان را ویــران کــرده اســت که 
در ایــن قطعــه »گیزبــرت زوکینپهــاوزن« بــه عنــوان خواننده ی 
ــات انســان در  ــام تجربی ــا تم ــت ب ــان حضــور دارد. پال میهم
ســبکهای دیگــر مثــل پــاپ متفــاوت اســت، رنگــی جدیــد در 
ــه گــوش آشناســت امــا ماننــد آن را  موســیقی اســت کــه ب
نشــنیده ایــم؛ در تجربیــات اجتماعــی شــرکت داشــته اســت، 
بــرای دانشــجویان اجــرای مخصــوص داشــته، ســفیر رســمی 
ســازمان جهانــی برنامــه غذایــی اســت، و در حرکتــی اعتراضی 
در برابــر ممنوعیــت نشــان دادن ســاز در تلویزیــون نیــز بــه 
اجــرای موســیقی بــدون ســاز و ماننــد پانتومیــم پرداخــت. در 
ــا دو  ــت و تنه ــازه کار اس ــوز ت ــه هن ــا اینک ــت ب ــوع پال مجم
آلبــوم از آنهــا منتشــر شــده امــا یکــی از برتریــن گــروه هــای 

موســیقی در ســبک تلفیقــی بــه شــمار مــی رود.

چنانچــه فیلم هــای فانتــزی نظیــر »داســتان بی پایــان« 
و فیلم هایــی ماننــد »ســینما پارادیــزو« را کــه از دوران 
کودکــی شــخصیت اصلی شــان شــروع می شــود کنــار 
ــد  ــی نمی مان ــادی باق ــار زی ــینما آث ــخ س ــم در تاری بگذاری
کــه شــخصیت اصلــی اش، کودکــی باشــد کــه هنــوز حتــی 
ــم  ــل آن ه ــت. دلی ــده اس ــم نش ــی ه وارد دوران نوجوان
ــا  ــی، بچه ه ــوغ عقل ــش از بل ــت: پی ــن اس ــم روش بیش و ک
ویژگــی متمایزکننــده ای ندارنــد کــه مجــال عرضــه داشــته 
ــینمای  ــرد. س ــردازی ک ــش درام پ ــود براساس ــد و بش باش
ــای  ــه بچه ه ــه ک ــن یافت ــئله را چنی ــل مس ــکا راه ح آمری
بــه شــخصیت هایی کرده انــد  فیلم های شــان را تبدیــل 
ــتنی  ــری دوست داش ــا ظاه ــان ب ــوش و خوش بی ــیار باه بس
ــر  ــا تأثی ــوند ام ــوب نمی ش ــان محس ــه قهرم ــه اگرچ ک
ــرک  ــرد درام می گذارند.)دخت ــوه ی پیش ب ــر نح ــی ب مهم
ــم  ــا فیل ــاد دارید؟ی ــه ی ــی« را ب ــر خداحافظ ــم »دخت فیل
ســینمای  در  امــا  ســیاتل؟«(  در  بی خوابــی  »پســرک 
ــوار  ــبیه اکسس ــردی ش ــب کارک ــا اغل ــه بچه ه ــران ک ای
صحنه)وســایل و اثاثیــه یــی کــه در صحنــه و دکــور از آن 
ــاخته  ــی س ــدرت فیلم ــد، به ن ــود( را دارن ــی ش ــتفاده م اس
ــم  ــد ه ــن ح ــی در همی ــش حت ــه کودک ــت ک ــده اس ش
ــاخته  ــمان« س ــای آس ــد. »بچه ه ــده باش ــی ش ــاد ماندن به ی
ــه  ــی پســربچه ای اســت ک ــم عل ــا فیل ــدی ام ــد مجی مجی
هنــوز در خاطــر سینمادوســتان مانــدگار شــده اســت؛ بچــه 

»یــهبچــهیخوشخوابــیبــودکــههرجــاولــش
میکــردنمیخوابیــده،یهبــارخــودشفهمیــدکــه

خوابــه...زورزدکــهدادبزنــه،نتونســت«
ــه ی  ــیدی( قص ــن س ــکان )هوم ــتان، اش ــن داس ــه ی ای بچ
ــای  ــن نم ــه در اولی ــت ک ــرد« اس ــی نمی می ــا کس »اینج
فیلــم از جــاده ای می گــذرد تــا به عنــوان ســرباز وارد 
ــا  ــن نه تنه ــود وای ــبانی ش ــرای پاس ــرزی ب ــه ی م منطق
ــروز  ــه ب ــه منجرب ــن ســرباز اســت بلک ــی ای شــروع تنهای
بیمــاری روان گســیختگی )اســکیزوفرنی( او کــه درگذشــته 
ــی از  ــات ناش ــود. توهم ــوده می ش ــرش ب ــز گریبان گی نی
بیمــاری او یکــی از اهالــی بومــی منطقــه را برایــش تبدیــل 
ــورزی(  ــار کات ــن )به ــام روژی ــه ن ــی ب ــخصی خیال ــه ش ب
می کنــد. داســتان روایــت اختــالل روانــی و دغدغــه 
موقعیت هــا  تصنعی بــودن  به دلیــل  امــا  تنهایی اســت 
ــات  ــن احساس ــه برانگیخت ــق ب ــز موف ــکانس ها هرگ و س
ــا طــرح داســتان  ــی ب مخاطــب نمی شــود. لوکیشــن انتهای
ــگاه  ــاهد اقامت ــط ش ــا فق ــا م ــبی دارد ام ــی نس هماهنگ
به تصویــر  بومــی  اشــکان هســتیم و منــازل ســاکنین 
ــم  ــن آن ه ــه روژی ــی از خان ــر از نمای ــده غی ــیده نش کش
ــاکن دارد  ــک س ــط ی ــه فق ــن منطق ــی ای ــه، گوی ــا فاصل ب
کــه منطــق رئالیســتی فیلــم زیــر ســوال مــی رود، ازطرفــی 
ــف  ــد و تکلی ــوررئال خوان ــی س ــوان آن را فیلم ــم نمی ت ه
ــتند  ــه نیس ــکانس ها یکپارچ ــت. س ــخص نیس ــده مش بین

ــی  ــره ای معمول ــه چه ــی ک ــرف و ریزنقش ــاله ی کم ح 9 س
ــم  ــم در فیل ــانی ه ــات و نش ــه و م ــی کهن دارد، لباس های
ــه  ــیم ک ــه برس ــن نتیج ــه ای ــش ب ــه براساس ــم ک نمی بینی
ــوب درس  ــه خ ــم ک ــه می دانی ــت. البت ــوش اس ــی باه خیل
ــوب  ــه محس ــاز مدرس ــاگردهای ممت ــزو ش ــد و ج می خوان
می شــود. امــا خــوب درس می خوانــد چــون در خانــواده اش 
ــد؛  ــرکاری را درســت انجــام ده ــد ه ــه بای ــه ک ــاد گرفت ی
بــا دقــت خریــد کنــد، بــا بزرگتــرش بــا احتــرام صحبــت 
ــی  ــد و وقت ــئولیت پذیر باش ــه مس ــای خان ــد، در کاره کن
مــادرش کمــردرد دارد، حتــی از فینــال مســابقه ی فوتبــال 
بــا پســرهای محلــه هــم صرف نظــر کنــد تــا کمــک حــال 
ــرخ  ــذار امیرف ــازی تأثیرگ ــا ب ــاله ب ــی 9 س ــد. عل او باش
هاشــمیان، یــک بچــه آســمانی غیرکلیشه ایســت؛ نمونــه ای 
واقعــی از پســرکی کــه زودتــر از موعــد مــرد شــده اســت. 
ــزرگ بکنــد امــا جثــه  پســرکی کــه می خواهــد کارهــای ب
ــا  ــی مانعــش می شــود و باره کوچــک و ســن کــم و بی پول
ــاید  ــی ش ــردن عل ــن گریه ک ــدازد. ای ــه می ان ــه گری او را ب

ــد. ــی او باش ــده از دوران کودک ــانه باقیمان ــا نش تنه
ــن  ــان اولی ــل هم ــم مث ــم، بازه ــاره ی فیل ــای دوب در تماش
دفعــه تماشــا، بیــش از داســتان پرتعلیقــش، درگیــر 
ــرا؛ و  ــا زه ــین ب ــه دلنش ــدم و رابط ــی ش ــخصیت عل ش
بازهــم مثــل همــان وقت هــا، شکســت او در برابــر اعتمــاد 
ــه  ــر گذاشــت ک ــم تأثی ــش از آن روی ــی بی خواهــرش خیل
ــای  ــا دور پاه ــدن ماهی ه ــن جمع ش ــا و نمادی ــر زیب تصوی
ــان  ــک قهرم ــی ی ــد. عل ــکینم ده ــد تس ــاول زده اش بتوان ت
شکســت خورده بــود. کودکــی کــه خیلــی زود بــزرگ شــد.

ــب  ــعی در جل ــواره س ــم هم ــبت به ه ــط نس و گاه بی رب
ــگار  ــود ان ــی می ش ــوری تلق ــب دارد. ط ــوزی مخاط دلس
ــی اشــکان  ــی و تنهای ــردان( بدبخت ــدری )کارگ حســین کن
را می خواهــد بــه زور بــه خوردمــان دهــد. دربعضــی 
در  اشــکان  تصویــر  از  بی ربــط  نماهایــی  ســکانس ها 
ــده و  ــک زنن ــا موزی ــه ب ــم ک ــی می بینی ــگاه روان آسایش
ــای  ــا تصویره ــراه ب ــی هم ــت. اغراق های ــی اس گوش خراش
غلــط و عــدم پویایــی نماهــا مشــخص می کنــد کــه 
نگــرش صحیــح کارگردانــی اجــرا نگردیــده کــه منجربــه 
ســکانس ها و دیالوگ هــای مســخره می شــویم. ناگفتــه 
ــن  ــاس روژی ــرای لب ــش ب ــگ بنف ــتفاده از رن ــد اس نمان
انتخــاب بجایــی بــرای هم خوانــی بــا فضــای فیلــم داشــت. 
در قســمت پایانــی فیلــم، اشــکان ازیــن تنهایی طاقت فرســا 
بــه تنــگ می آیــد و بــا نابودکــردن اتاقــک پاســبانی، کــه 
بــا دیالــوگ »فــردا از اینجــا مــی روم« همواره اســت، ســعی 
در خاتمــه دادن بــه ایــن افسارگســیختگی روانــی اش 
ــه  ــاده ای ک ــان ج ــاره هم ــا دوب ــن نم ــت .در آخری داش
ــن  ــا ای ــود ب ــاهده می ش ــودم مش ــده ب ــا دی ــن نم در اولی
تفــاوت کــه این بــار درحــال خــروج از ایــن بحــران وهــم 
ــه ســینما  ــم ب ــن فیل ــرای تماشــای ای و تنهاییســت. اگــر ب
ــر  ــا تصوی ــید ت ــول نباش ــالن عج ــروج از س ــد در خ رفتی
ــه اش تســت روانشــناختی  ــه پس زمین ــان را، ک ــراژ پای تیت
ــت،  ــر( اس ــی جوه ــای تصادف ــورت لکه ه ــاخ )به ص رورش
ــرای فیلمــی نســبتًا  ــه انتخــاب مناســبی ب ــه البت ــد ک ببینی
ــن  ــه زیباتری ــد ک ــود، هرچن ــانه ب ــف و روان پریش ضعی
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روزنامــه پرحاشــیه کیهــان نوشــت: » صــدا و ســیما بــاز هــم بــه طــور رایــگان بــرای فیلــم اصغــر فرهــادی تبلیــغ کرد. ایــن بــار برنامه 
ورزشــی 90 بــه بهانــه شــب یلــدا و در قالــب گفت وگــو بــا بازیگــر فیلــم »فروشــنده« شــهاب حســینی ســعی کــرد تــا بــه تبلیــغ فیلــم 
فرانســوی، قطــری »فروشــنده« بپــردازد، ایــن در حالــی اســت کــه ایــن فیلــم بــه دلیــل خشــونت و طــرح برخــی مســائل حتــی در 
آمریــکا نیــز بــرای افــراد زیــر 1۳ ســال منــع تماشــا دارد. در برنامــه یلدایــی 90 گفت وگــو بازیگــر اصلــی »فروشــنده« پخــش شــد که 
در واقــع بــه نوعــی تبلیــغ فیلــم »فروشــنده« بــه حســاب می آیــد. فیلمــی کــه هم اینــک در حــال نمایــش در ســینماهای کشــور اســت. 
بگذریــم از اینکــه هــم موضــوع و محتــوای مصاحبــه بــا ایــن برنامــه هیــچ ربطــی نداشــت و نــه اطالعــات مجــری ایــن برنامــه، بــه 
طــوری کــه شــاهد گفت وگویــی در حــد نشــریات زرد و مدرســه ای بودیــم! عــادل فردوســی پور بــه خصــوص در بخش هایــی از ایــن 
مصاحبــه کــه ســعی داشــت کســب جوایــز از جشــنواره های تابلــودار غربــی را بــا کســب موفقیت هــای ورزشــی مقایســه کنــد. البتــه 
ایــن اولیــن بــار نیســت کــه تهیه کننــده و مجــری برنامــه 90 بــه حوزه هــای سیاســی و ســینمایی کــه شــناختی از آنهــا نــدارد ســرک 
می کشــد. متاســفانه برخــی از مدیــران ســیما تــا انــدازه ای مرعــوب و منفعــل در برابــر برخــی چهره هــا هســتند کــه مثــال؛ مجــری 90 
بــه خــود اجــازه می دهــد عوامانــه بــه حوزه هــای مختلــف بپــردازد و رایــگان آنتــن رســانه ملــی را در اختیــار تبلیــغ فیلمــی گــذارد که 

توســط شــرکتی قطــری و وابســته بــه خانــدان حامــی تکفیری هــای تروریســت، تهیــه شــده اســت!« کافه تریا
ورزش سیاسی و سیاست ورزشی

                       ورزش و سیاست 

پله؛ تولد یک ملت
ورزش و سینما

دانشگاه فردوسی در مسیر افتخار
ورزش و دانشگاه

»ادســون آرانتــس دوناســیمنتو« یــا همــان »پلــه«، نامــی شــناخته 
شــده در سرتاســر جهــان اســت. 

کســی کــه ورزش فوتبــال را برای همیشــه متحول ســاخت و خود 
را بــه افســانه ای دســت نیافتنــی در ایــن حرفــه تبدیــل کــرد. پله 
یــک قهرمــان ملــی بــرای مــردم جهــان و علــی الخصــوص مردم 
برزیــل بــه حســاب مــی آیــد. کســی کــه بــه تنهایــی توانســت 
تمــام امیــد هــا و آرزو هــای مــردم کشــورش را رنــگ واقعیــت 
ببخشــد و افتخــاری را بــه اســم ملــت برزیــل رقــم بزنــد کــه تــا 

قبــل از او کســی قــادر بــه انجامــش نبــود.
امــا فــارغ از تمــام ایــن توصیفــات، مهــم تــر از همــه مــی تــوان 
ــرای نشــان دادن  ــاد اســت.نمادی ب ــک نم ــه« ی ــه »پل ــت ک گف

ــتکار.  ــدرت اراده و پش ق
پســر فقیــری در کوچه هــای ســائوپائلو که حتی تــوان مالــی برای 
داشــتن یــک تــوپ فوتبــال واقعــی را هــم نــدارد. پســری که قبل 
از آمادگــی بــرای رویارویــی بــا حریفــش در زمیــن فوتبــال، باید با 
فقــر و حســرتی کــه در تمــام زندگــی اش هــر لحظــه در کنــارش 
بــوده اســت دســت و پنجــه نــرم کند. پلــه یک نمــاد اســت برای 
تمــام مــردم دنیــا تــا بــرای پیــروزی بــی چــون و چــرای قــدرت 

اراده در جهــت رســیدن بــه امیــال و رویاهــا اثباتی باشــد . 
پلــه در ســن 17 ســالگی قهرمانــی جهان را بــرای مردم کشــورش 
بــه دســت آورد و رویــای کمرنگ شــده ملــت برزیــل را به عرصه 
ظهــور رســاند چــون که فوتبال همیشــه بــرای مــردم برزیل بیش 
از یــک ورزش بــوده و آن هــا هویــت، امید، آرزوهــا و معنای زندگی 
را در آن خالصــه مــی کننــد. همیــن موضــوع می توانــد تبدیل به 
درام تریــن درون مایــه و محتــوای یــک اثــر نمایشــی شــود، البتــه 

اگــر بتواند در ســاختاری درســت خــود را نشــان دهد.
ســاختن فیلــم هــای زندگینامــه ای همیشــه بــرای هر فیلم ســازی 
چالــش برانگیــز و همــراه بــا ریســک زیــادی بــوده اســت چــون 
پرداختــن بــه جنبه هــای مختلــف زندگی یــک شــخص و روایت 
آن در کمــال صداقــت و امانــت، بــه شــکلی کــه حــق مطلــب را 
ادا کنــد و بــرای بیننــده هــم جذابیــت داشــته باشــد، کاری بســیار 
ــت از  ــه صحب ــی ک ــا وقت ــت. مخصوص ــده اس ــکل و پیچی مش

اســطوره ای ماننــد »پلــه« در میــان باشــد.
»پلــه: تولــد یــک افســانه« فیلمــی محصــول ســال 2016 آمریــکا 

ــا تشــکیل شــورای صنفــی در دانشــگاه فرصــت بســیار  ب
خوبــی بــرای دانشــجویان فراهــم شــده اســت کــه 
ــازند.در  ــرف س ــان را برط ــات خودش ــکالت و مطالب مش
ــی  ــات صنف ــه مطالب ــژه ای ب ــگاه وی ــه ن ــب ک ــن مطل ای
ــم  ــگاه ه ــت ورزش دانش ــی وضعی ــی کل ــا بررس دارد ب

ــویم. ــی می ش ــائل صنف ــوج مس ــا م ــدم ب ق
ــرفت  ــکان پیش ــی و ام ــوب ورزش ــرایط خ ــود ش ــا وج ب
ــی در  ــود های ــم کمب ــوز ه ــا هن ــگاه ام ورزش در دانش
ــه  ــت ک ــر اس ــل ذک ــود. قاب ــاس می ش ــیر احس ــن مس ای
ــگاه  ــی در دانش ــاد ورزش ــیزدهمین المپی ــزاری س ــا برگ ب
فردوســی تمامــی ســالن هــای ورزشــی نســبتا بازســازی و 
ــه اجــرا  ــن زمین ــی در ای ــرات مثبت نوســازی شــده و تغیی
ــی)ع(  ــام عل ــی ام ــالن ورزش ــه س ــده اســت از جمل گردی
ــه  ــه بهان ــه ب ــری ک ــتاد صاب ــی اس ــت دو و میدان و پیس
ایــن مســابقات تغییــرات چشــمگیری داشــته اســت؛ امــا 
هنــوز هــم مشــکالتی وجــود دارد از جملــه سیســتم هــای 
ــا  ــه در فصــل گرم ــا ک ــالن ه سرمایشــی و گرمایشــی س
ــا  ــالن ه ــرما س ــل س ــرم و در فص ــیار گ ــا بس ــالن ه س
ــه  ــا از جمل ــالن ه ــات س ــند. امکان ــرد می باش ــیار س بس
توپ هــای مربــوط بــه هــر ورزش کیفیــت باالیــی ندارنــد 
ــت  ــه کیفی ــود دارد ک ــز وج ــری نی ــکالت دیگ ــا مش ام
ــی دارد  ــه نم ــوب نگ ــطح مطل ــگاه را در س ــی دانش ورزش
ــازی در  ــای بدنس ــالن ه ــی از س ــال برخ ــور مث ــه ط ب
ــتقر  ــالن های مس ــد، و س ــی باش ــی م ــد مرب ــگاه فاق دانش
ــد  ــی بهــره من ــات و وســایل کاف ــگاه هــا از امکان در خواب
ــالن  ــوان از س ــه آن می ت ــه از جمل ــت بطوریک ــوده اس نب
بدنســازی پردیــس پنــج نــام بــرد کــه در فضــای بســیار 

ــد. ــه می باش ــتم تهوی ــد سیس ــت و فاق ــدودی اس مح
ــا هــم  ــودن آن ه ــا خــراب ب ــا ی ــل ه تعــداد کــم تردمی
ــدم  ــای بدنســازی اســت. ع ــالن ه ــی از مشــکالت س یک
ــم از  ــی ه ــای ورزش ــالن ه ــب س ــل و مرت ــت کام نظاف
ــر  ــوع دیگ ــت. موض ــری اس ــل و پیگی ــل تام ــوارد قاب م

و ســاخته بــرادران »زیمبالیســت« مــی باشــد. فیلــم از کودکی پله 
آغــاز مــی شــود و بــه روایــت وقایعــی مــی پــردازد کــه منجــر به 
قهرمــان شــدن پلــه بــا تیــم برزیــل در جــام جهانــی 1958 شــده 
اســت. برزیــل در جام جهانــی 1950 در فینال از اروگوئه شکســت 
مــی خــورد. ایــن شکســت بــرای مــردم برزیــل بســیار ناگــوار و 
غیــر قابــل تحمل اســت و تــالش بــرای قهرمانــی برزیــل در جام 
جهانــی بیــش از یــک قهرمانــی ســاده در فیلــم به تصویر کشــیده 
مــی شــود. گویــی که تمــام مــردم برزیــل در زمیــن فوتبــال برای 
قهرمــان شــدن تــالش مــی کننــد. تمــام مــردم برزیــل در قالــب 

یــک پســر 17 ســاله بــه اســم »پلــه«.
ــال و  ــن فوتب ــه در زمی ــیدن پل ــر کش ــه تصوی ــل از ب ــم قب فیل
تالشــش بــرای قهرمانــی، پلــه را در محیــط زندگــی اش به تصویر 
می کشــد. و مانــور زیــادی بــر روی رابطــه پلــه بــا پــدرش) کــه 
اوهــم فوتبالیســت بــوده اســت( مــی دهــد. پلــه قبــل از اثبــات 
خــود بــه عنــوان یــک فوتبالیســت، بایــد خــودرا بــه عنــوان یــک 
انســان مســئولیت پذیــر و آگاه از زندگــی مردمــش، بــه پــدرش 
اثبــات کنــد. ایــن رابطــه پــدر و پســری خــوب از آب در مــی آید 
و بیننــده بــا رها شــدن پلــه از کانــون خانــواده و رفتن او به ســمت 
رویاهایــش، ارتبــاط برقــرار مــی کنــد و بــا او همــراه مــی شــود. 

در فیلــم بیننــده بــا واژه »Ginga« کــه بــه معنــای ســبک بازی 
برزیلــی هــا در فوتبــال اســت آشــنا مــی شــود. واژه ای کــه از 

قابــل بحــث ظرفیــت کــم انتخــاب واحــد درس تربیــت 
ــرای  ــی ب ــه متقاض ــت ک ــک و دو اس ــا ورزش ی ــی ی بدن
ــت  ــا از ظرفی ــاد اســت ام ــن واحــد درســی بســیار زی ای
می شــود  باعــث  ایــن  و  اســت  برخــوردار  پایینــی 
ایــن واحــد  نتواننــد در زمــان دلخــواه  دانشــجویان 
ــای  ــه ه ــرخ هزین ــش ن ــد. افزای ــاب کنن ــی را انتخ درس
ــز  ــنا نی ــای ش ــه کالس ه ــی از جمل ــای ورزش کالس ه
موضوعــی اســت کــه نارضایتــی بســیاری از دانشــجویان 
را بــه همــراه داشــته اســت. بــا بیــان تمــام ایــن مســائل، 
ــی  ــگاه فردوس ــه دانش ــت ک ــادآوری اس ــر و ی ــل ذک قاب
مشــهد یکــی از بهتریــن دانشــگاه هــا از لحــاظ دارا بــودن 
امکانــات ورزشــی اســت. بایــد گفــت کــه ظرفیــت هــای 
ورزشــی ایــن دانشــگاه بــاال اســت و دانشــجویان در 
رشــته هــای ورزشــی متفــاوت بــه رتبــه هــای برگزیــده و 

ــد. ــت می یابن ــر دس برت
ــای  ــن دوره ه ــدال تری ــر م ــن و پ ــر افتخــار تری ــی از پ یک
ــود  ــاد ورزشــی ب ــیزدهمین المپی ــن دانشــگاه س ورزشــی ای

گذشــتگان خــود بــه یــادگار گرفتــه انــد. از بــردگان آفریقایــی 
کــه توســط پرتغالــی هــا بــه برزیــل آورده شــده و به کار ســخت 
گماشــته مــی شــدند کــه از طریــق فوتبــال بــا گذشــته و هویت 
مــردم برزیــل پیونــدی اســت . در نهایــت هــم عامــل قهرمانــی 
همــان »گینــگا« اســت کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده 
اســت و توســط پلــه دوبــاره در زمیــن فوتبــال اجــرا مــی شــود.

از نــکات مثبــت فیلــم مــی تــوان بــه موســیقی آن اشــاره کــرد 
کــه توســط » ای آر رحمــان« آهنگســاز هنــدی تبار برنده اســکار 
)میلیونــر زاغــه نشــین( اجــرا شــده اســت. موســیقی ای با حــال و 
هــوای آفریقایــی و تمــی اســاطیری بــرای بیان شــکوه منــدی پله 

و مــردم برزیــل اســت . 
نکتــه جالــب توجــه حضــور خــود پلــه در سکانســی از فیلــم 
ــن  ــه ای ــاز ب ــده ارادت فیلمس ــان دهن ــاید نش ــه ش ــت، ک اس
اســطوره و شــاید حتــی بتــوان ایــن ارادت را دلیل اصلی ســاخت 

ایــن فیلــم دانســت.
ایــن اثــر از کیفیــت خــوب و قابــل توجــه ای برخــوردار اســت 
و مــی توانــد تاثیــر گــذاری خــود را در روایــت ایــن درام برای 
بیننــده داشــته باشــد امــا حقیقــت ایــن اســت کــه هیــچ فیلــم 
ــم  ــاز ه ــد ب ــالش کن ــم ت ــدر ه ــه ق ــر چ ــی ه ــر نمایش و اث
نمی توانــد عظمــت پلــه و کاری کــه او بــرای مردمــش انجــام 

داد را بیــان کنــد.

کــه در داخــل دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار شــد. بــه 
نحــوی کــه جایــگاه دانشــگاه فردوســی در المپیــاد دختــران 
دوم و جایــگاه اول المپیــاد پســران از آن دانشــگاه فردوســی 
ــان دانشــگاه شــهید  ــه میزب ــاد ک ــی المپی ــود. در دوره قبل ب
ــی در  ــگاه فردوس ــه دانش ــم رتب ــود ه ــران ب ــتی ته بهش
المپیــاد بــه همیــن گونــه بــود کــه ایــن نشــان از ظرفیــت 
بــاالی ورزشــی ایــن دانشــگاه دارد. در ایــن دانشــگاه فرصت 
پیشــرفت و آشــنایی دانشــجویان در رشــته هــای متنوعــی 
فراهــم اســت از جملــه ورزش هــای متنــوع در این دانشــگاه 
می شــود بــه ورزش تنیــس خاکــی، پینت بــال، اســکواش و... 
اشــاره کــرد. بــا وجــود ایــن اقدامــات امیدواریــم بــا ایجــاد 
شــورای صنفــی در دانشــگاه، مشــکالت و کمبــود هایــی کــه 
بــه آن هــا اشــاره شــد رفــع و حــل گــردد و نقــاط مثبــت 
و قابــل تقدیــر روز بــه روز از پیشــرفت بیشــتری برخــوردار 
گردنــد. امیــد اســت کــه بتوانیــم بــه ایجــاد فضایــی بهتــر 
بــرای خودمــان، دانشــجویان دانشــگاه فردوســی کمکــی نیــز 

کــرده باشــیم. 
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آغــاز کالم اینکــه بــا توجــه بــه اهمیــت دو نهــاد مهــم ورزش و 
سیاســت و تاثیــر نــوع ارتبــاط آنهــا بــر جامعــه در ایــن نوشــتار 
ســعی شــده اســت کــه ضمــن پرداختــن بــه ارتبــاط ورزش بــا 
سیاســت گــذاری تاریخــی بــه حضــور ورزشــکاران ایرانــی وغیر 
ایرانــی در عرصــه سیاســت، نگاهــی گــذرا بــه حــوزه عملکردی 

سیاســت در ورزش بــه ویــژه در ایــران داشــته باشــیم .
مــی دانیــم برخــی رســانه هــای رســمی، امــروزه ســعی دارنــد 
تــا ورزش را عــاری از سیاســت و منفــک از نظــر سیاســتمداران 
نشــان دهنــد. ایــن در حالــی اســت کــه در طــی 50 یا 60 ســال 
اخیــر میــدان هــای ورزشــی هیــچ گاه عــاری از جهــت گیــری 
ــی و  ــای سیاس ــه ه ــور عرص ــت و همینط ــوده اس ــی نب سیاس
انتخاباتــی عــاری از نــگاه ابــزاری بــه ورزش و ورزشــکاران و ایــن 

ســخن مغایــر ذات و ماهیــت تربیــت بدنــی اســت .
بســیاری از ورزشــی نویســان، کــه خــود نیــز تابــع همین ســنت 
ورزشــی انــد، ســعی بــرآن دارنــد تــا »هیتلــر« را مبــدا و مــروج 
»ورزش سیاســی« یــا »بــه ورطــه ی سیاســت کشــیدن ورزش« 
قلمــداد کننــد. علــی رغــم آنکــه ورزش مــدرن همچنــان کــه 
ــرای  ــتعدادهای الزم ب ــه ی اس ــود هم ــد در ذات خ ــه ش گفت
تبعیــت از هــوس اهــل سیاســت و قــدرت را داشــت و دیــر یــا 
زود ایــن اســتعداد شــکوفا می شــد؛ ولــی ورزش مــدرن حربه ای 
بــرای تحقــق اغــراض ثانویــه بــود، اغراضــی کــه بــا ذات تربیت 
بدنــی نســبت نداشــت بلکــه بــه عکــس از آن نهایــت ســوء 

اســتفاده را مــی نمــود . 
ــل  ــه عم ــه از ورزش ب ــی ک ــای گوناگون ــتفاده ه ــان اس در می
ــا حتــی تهییــج احساســات  ــی و ی آمــده، تبلیــغ شــعارهای مل
ناسیونالیســتی در زمــره ی ســالم تریــن نــوع اســتفاده از ورزش 
بــه عنــوان »حربــه ی اغــراض ثانویــه« اســت. اگــر چــه انقالب 
ــدی  ــدن ج ــر ش ــرآغاز درگی ــود س ــیه، خ ــر 1918 روس اکتب
ورزش بــا سیاســت اســت امــا »یــان« پــدر ژیمناســتیک آلمــان 
از ورزش بــه عنــوان حربــه تبلیغاتــی شــعارهای ملــی آلمانــی 
بهــره جســت و معتقــد بــود هیتلر بــرای ثبــات تئــوری »برتری 

ــرد .  ــازی« از ورزش ســود مــی ب ــژادی ن ن
در واقــع دولــت اســتعماری هیتلــر بــا مدد نظریــه پــردازان حامی 
اش دریافتنــد کــه چگونــه مــی تــوان با کمتریــن تلفات انســانی و 
بــدون توجــه به خــارج، بیشــترین اســتفاده را از موضوعــات مورد 
ــژه سیاســی و در  ــرد و آراء و جهــت گیــری وی ــه مــردم ب عالق

نتیجــه اقتصــادی خــود را برآنهــا تحمیل نمــود .
ــل  ــه ای قاب ــای حرف ــاره ورزش ه ــا درب ــوع تنه ــن موض ای
بررســی نیســت بلکــه »آماتوریســم« نیزحربــه حیلــه ای بــود 
کــه برگزارکننــدگان المپیــک هــای جهانــی از آن بــرای فریــب 
مــردم ســود مــی جســتند. ایــن امــر خــود امــکان الزم را بــرای 
شناســایی نیروهــای بالقــوه ی جوانــان فراهم مــی آورد تــا با طی 
طریــق المپیــک راهــی بــازار داغ ورزشــهای سیاســی و تجــاری 
ــروز آن در  ــازی و ب ــان ن ــی آلم ــد سیاس ــش تن ــوند. گرای ش
المپیــک 19۳6 عکــس العمــل هــای متفاوتــی در پی داشــت.این 
عکس العملهــا )تحریــم المپیــک( در حالــی صــورت مــی گرفت 
کــه تحریــم کننــدگان المپیــک آلمــان خــود نیــز به هیــچ روی 
ــا  ــد و تنه ــادی نبودن ــی و اقتص ــری سیاس ــت گی ــاری ازجه ع
نگرانــی آنهــا ایــن بــود که آلمــان نــازی ســعی در اســتفاده تمام 

از ایــن فرصــت بــزرگ یعنــی المپیــک داشــت . 
وینســتون چرچیــل نخســت وزیر ســابق انگلســتان، بــه ورزش 
جدیــد مخصوصــاً فوتبــال توجهــی ویــژه داشــت. او در این بــاره 
ــن اســت کــه ملتهــا در میدانهــای  ــد: صــالح در ای مــی گوی

ورزشــی درگیــر شــوند نــه در میدانهــای جنــگ.
ــرای جلــب تماشــاگران  ــدان را ب بازیهــای دســته جمعــی، می
ــا  ــا ب ــود ت ــوب سیاســیون ب ــن مطل فراهــم مــی ســاخت و ای
ــن  ــه در ای ــوه ی نهفت ــروی بالق ــن فرصــت و نی ــتفاده از ای اس
ــرداری سیاســی و اقتصــادی وســیعی  بازیهــا، اســباب بهــره ب
بــرای خــود فراهــم آورد. بطوریکــه، جامعــه ی ورزشــی جهــان 
هیــچ گاه از نفــوذ جریانــات سیاســی و عوامــل پشــت پــرده ی 

اقتصــادی آن خالصــی نیافــت.
ــت  ــه عل ــه ورزش ب ــب، ورود سیاســیون ب ــز اغل ــران نی در ای
بهره گیــری از محبوبیــت آن در جهــت کســب قــدرت بــوده 
ــن  ــی از همی ــه ورزش مل ــدی ب ــات ج ــب صدم ــت و اغل اس
ناحیــه وارد شــده اســت کــه از جملــه آن هــا تعلیــق شــدن 
ــان  ــال را در زم ــوص فوتب ــه خص ــی ب ــیون های ورزش فدراس
ــیون  ــا فدارس ــرد ی ــام ب ــوان ن ــد دادکان می ت ــدی محم تص
جــودو کــه از ایــن قبیــل مشــکالت بــی نصیــب نمانده اســت. 
در هــر صــورت ورود سیاســیون بــه ورزش و ورزشــکاران بــه 
سیاســت پدیــده ای اســت کــه تبعــات منفــی هــم در عرصــه 

سیاســت و هــم در عرصــه ورزش داشــته اســت.

علی میری
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در حـــــــوالی
Vaghaye.magاینســــتاگـرام

»بــدون شــرح«؛ عنــوان عکس قابــل تامل محمدعلی ابطحی اســت 
کــه طــی روزهــای اخیــر در شــبکه های اجتماعی دســت به دســت 
شــد. 11۴ هــزار نفــر عکس هــای اشــتراکی وی را دنبــال می کنند.

کاریکاتوری مفهومی از مجموعه ی محیط زیســت کامبیز درم بخش. 
این کاریکاتوریســت توانا در اینســتاگرام قریب بــه ۴000 فالور دارد.

عکــس یادگاری جالب آتیال پســیانی، رضا یزدانــی و بهرام رادان 
بــا یک فیــل! پســیانی در اینســتاگرام 180 هزار دوســتدار دارد.

ــادگاری  ــن عکــس ی ــرای گرفت هجــوم مهمــان داران هواپیمــا ب
ــا ســردار آزمــون! ایــن فوتبالیســت محبــوب در اینســتاگرام  ب
دارد. فالــور  نفــر  هــزار  و500  میلیــون   1 بــه  نزدیــک 
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ــا همــان  ــِی پردیــس خودمــان ی ــر، آمف ــه ی اخی در ســه هفت
»تــاالر رودکــی« میزبــان ســه اجــرای تئاتــری بــود که نــه تنها 
تئاتری هــا، بلکــه تقریبــاً هــر نــوع قشــری را بــه ســمت خــود 
کشــاند بــه نحــوی کــه آن هایــی کــه حتی تــا چنــد روز پیش 
نمی دانســتند آمفــی تئاتــر پردیــس کجــا هســت هــم آمدنــد، 
در شــب هــای ســرد بــه تماشــای ایــن اجراهــا نشســتند، لذت 
بردنــد و رکــورد پیــش فــروش و مخاطــب را نیــز در در تاریخ 
تئاتــر دانشــگاه فردوســی جابــه جــا کردنــد! این اتفاقــات خوب 
ــی در  ــه ی عطف ــش - نقط ــه ی ضعف های ــا هم ــا - ب و اجراه
کارنامــه ی فرهنگــی دانشــگاه خواهــد بــود. اولیــن اجــرا، یــک 
کار عاشــورایی )الّطــف( بــه کارگردانــی فــؤاد زیدانلویــی بــود، 
ــم.  ــه آن پرداختی ــته ب ــماره ی گذش ــل در ش ــه تفصی ــه ب ک
ــن آب  ــه« و »از ای ــور کهن ــدی، »آرســنیک و ت ــرای بع دو اج
ننوشــید«، دو اجــرای تقریبــاً بــا مضمــون کمــدی بــود کــه بــا 
اســتقبال چشــم گیری مواجــه شــد. دو اجــرای اخیر، اشــتراکاتی 
داشــتند؛ از جملــه ایــن کــه همــه ی عوامــل آن از هنرجویــان 
کارگاه بازیگــری امیرنجفــی بودنــد و هر دو اجــرا، تحت نظارت 
مســتقیم ایشــان کار شــد. شــرکت کننــدگان کارگاه بازیگــری، 
ــه و  ــرای کســب تجرب ــر، ســه فرصــت ب در طــی ســال اخی
دیــده شــدن خوب داشــتند. نخســت جشــنواره ی تئاتــر کوتاه 
دانشــگاه و دوم و ســوم همیــن دو نمایــش کــه هــر ســه حکــم 
پایــان نامــه را بــرای ایــن هنرجویــان داشــت. امــا نقــدی نیــز 
در همیــن حــوزه وارد اســت کــه شــرکت کننــدگان در کارگاه 
ــرای دیــده شــدن و حتــی  نمایــش نامــه نویســی، فرصتــی ب
ــن کــه  ــه ای ــا توجــه ب ــز نداشــتند و ب ــه نی ــی این گون فراخوان
ــد،  ــزار می ش ــی برگ ــس امیرنجف ــا تدری ــم ب ــن کارگاه ه همی
جــای ســؤال اســت. هــر دو اجرایــی کــه دیدیــم، دو متــن از دو 
نویســنده  ی خارجــی اســت - کــه از حــق هــم نگذریــم، هــم 
ــن  ــرای ای ــرا ب ــای اج ــم اقتض ــد و ه ــور بودن ــی درخ متن های
تعــداد بازیگــر را داشــتند - کــه فضــا را بــرای حــرف زدن بازتر 
می کــرد، امــا فضــای بومــی را مــی زدود.کاش حداقــل یکــی از 
ایــن نمایــش هــا فضــای ایرانــی داشــت و شــاید هــم: »مــن مــو 
بینــم و تــو پیچــش مو«. بــه عنــوان نکته ی آخــر در اشــتراکات 
ایــن دو کار می شــود از فضای تبلیغاتی مشــترک شــان نــام برد 
طــوری کــه حتــی تیــزر مشــترکی نیــز ســاخته شــد ) و حــس 
اســتقالل کارهــا را بــرای مــن تــا قبــل از دیــدن کارهــا از بیــن 

بــرد.( و دیگــری تکیــه ی بیــش از حــد بــر »کمــدی« بــودن آن. 
آرسنیکوتورکهنه

ــه  ــه روی صحن ــن فتحــی ب ــی آروی ــه کارگردان ــرا ب ــن اج ای
رفــت؛ داســتان مــردی را نقــل مــی کــرد کــه از حضــور در 
خانــواده ی غیرعــادی خــود ناراضــی اســت و مشــکالت آن جا 
در هــم تنیــده مــی شــود کــه بــرادر جانــِی او پــس از ســال ها 
ــرادرش و  ــان او، ب ــور همزم ــردد و حض ــی گ ــه برم ــه خان ب
عمه هایــش در خانــه، مســائلی را پدیــد مــی آورد. نوشــته ای 
بــا ژانــر کمدی-جنایــی از »جــوزف کســرلینگ« که هــم ظاهر 
زیبــا و متناســب بــا فضــای پرشــور دانــش جویــی دارد و هــم 
بــاری غریــب را یــدک مــی کشــید. بــه قول یکــی از دوســتان 
بایــد بــازی بازیگــران را نســبت بــه کارهــای قبلــی خودشــان 
ســنجید، نــه کســانی کــه ســال ها خــاک صحنــه خــورده اند و 
در ایــن کار خبــره شــده انــد ) کــه بــا ایــن میــزان، تقریبــا همه 
پیشــرفت کــرده بودنــد (.امــا یــک دســت کــردن بــازی هــا 
از وظایــف کارگــردان اســت کــه شــاید کمــی در ایــن مــورد 
اهمــال صــورت گرفتــه بــود. بــا ایــن حــال ایــن کار بــه عنوان 
اولیــن اجــرای آرویــن فتحــی قطعــا در خــور ســتایش اســت.

ازاینآبننوشید
ــه  ــادی را ب ــت زی ــن« جمعی ــام »وودی آل ــد، ن ــا ب ــوب ی خ
ســمت خــود جــذب مــی کنــد. ایــن کار کــه بــا کارگردانــی 
الهــه خواجــه بــه روی صحنــه مــی رفت رکــورد پیــش فروش 
ــه جــا کــرد.کاری کــه  ــر در دانشــگاه مــان را جاب بلیــت تئات
رنــگ کمــدی بیــش تــری داشــت و داســتان چنــد گردشــگر 
آمریکایــی را روایــت مــی کــرد که در یک کشــور کمونیســتی 
متهــم بــه جاسوســی هســتند و بــه همیــن خاطــر بــه ســفارت 
آمریــکا در همــان کشــور پناهنــده مــی شــوند. متنــی جــذاب 
کــه زیرگوشــمان، آرام چیــز هایــی مــی گفــت که مــا را قلقلک 
مــی داد. بایــد اذعــان کــرد بازی هــا در ایــن کار یــک دســت 
تــر شــده بــود و اگــر )بــه عنــوان نظــر شــخصی( تنهــا طنیــن 
صــدای یکــی دو بازیگــر را اگــر کنــار بگذاریــم، می تــوان گفت 
یــک نــوع هارمونــی در کار دیدیــم. البتــه از انتخــاب بازیگــر 

مناســب در ایــن کار نیــز نمــی تــوان چشــم پوشــید.
ســرانجام بایــد دیــد آیــا رونــد رو بــه رشــد تئاتــر دانشــگاه بــا 
رفــت و آمــد هــای مرســوم در عرصــه ی عمومــی و سیاســی 

کشــور بــاز هــم ادامــه دارد یــا خیــر.

سید داود شالفروشان
کارشناسی مهندس مکانیک 94

از این »آرسنیک« ننوشید!
یادداشتی از برای دو نمایش اخیر دانشگاه فردوسی

ــداد ــی/تع ــراطراوت ــم:زه ــپراث/مترج ــنده:فیلی نویس
ــاژ ــرنیم ــات:478/نش صفح

ــه  ــدون هیچ گون ــاب ب ــراف اول کت ــان پاراگ ــنده از هم نویس
ــایه ام  ــردازد: »همس ــتان می پ ــف داس ــه تعری ــی ب مقدمه چین
ــات کالســیک دانشــگاه  ــای کولمــن ســیلک - اســتاد ادبی آق
ــه در  ــت ک ــن گف ــه م ــی ب ــا، پنهان ــک روز در خف ــا - ی آتالنت
ــه  ــایه -ک ــات همس ــا توصیف ــاب ب ــالگی...« کت ــک س هفتادو ی
نویســنده اســت- از کولمن ســیلک و نحــوه ی آشناشــدن آن دو 
مــرد بــا یکدیگــر شــروع شــده و از زاویــه دیــد کولمــن ســیلک 
- اســتاد دانشــگاه یهــودی و رنگیــن پوســت بازنشســته شــده- 
ادامــه می یابــد. ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه از او در رابطــه 
ــه دو دانشــجوی  ــا توهینــی کــه ادعــا می شــود ازطــرف او ب ب
سیاه پوســت نســبت داده شــده، شــکایت می شــود. تمــام 
همــکاران او و مســئولین دانشــگاه نیز بــه حمایت از دانشــجویان 
ــر فشــاری کــه از طــرف  ــزش در اث ــد. همســر عزی می پردازن

ــرد.  ــد و می می ــکته می کن ــده س ــش واردش ــر قلب ــده ب پرون
کولمــن که بســیار خشــمگین اســت و مســئولین دانشــگاه را در 
ــد، از ســمت خــود  مــرگ همســرش-آیریس- مقصــر می دان
اســتعفا می کنــد. او قصــد دارد کتابــی نوشــته، تمــام ماجــرا را 
تعریــف کــرده و دســت بــه قــول خــودش قاتلیــن آیریــس را 
روکنــد. تــا این کــه بعــد از دو ســال تــالش بســیار، موضوعــی 

باعــث می شــود او نوشــتن کتــاب را نیمــه کاره تمــام کنــد.
ازجملــه مســائلی کــه در کتــاب بــه آن اشاره شــده، مشــکالتی 
ــوان  ــر کولمــن ســیلک به عن ــی گریبان گی ــه در جوان اســت ک
ــگ پوســتش بیشــتر  ــه رن ــردی رنگین پوســت شــده و او ک ف
از ایــن کــه ســیاه باشــد، بیشــتر شــبیه افــراد ســاکن مدیترانــه 
ــی از  ــش را حت ــت بودن ــرد سیاه پوس ــم می گی ــت، تصمی اس
ــرد  ــد.« نب ــان کن ــا او را دارد پنه ــه قصــد ازدواج ب ــری ک دخت
ــود. حــاال  ــه ای علیــه مــای جمعــی آنهــا راه انداختــه ب قهرمان
ببیــن اوضاعــش چگونــه اســت! نبــردی احساســی بــرای حفــظ 
فردیــت ارزشــمندش، بــرای شــورش یــک نفــره علیــه تقدیــر 

ــش.« ــت بودن سیاه پوس
کتــاب نــه از زبــان یــک شــخصیت خــاص بلکــه از زاویــه دید 
ــال  ــرای مث ــن ب ــی رود و ای ــش م ــف پی ــخصیت های مختل ش
باعــث شــده اســت فــردی کــه در ابتــدا منفــور تلقــی می شــود 
پــس از توصیف سرگذشــت زندگــی اش، همــدردی خواننــده را 

ــزد. برمی انگی
در آخــر شــاید جمــالت طوالنــی و توصیفــات زیــاد ایــن کتاب 
ــاص و  ــبک خ ــل س ــا به دلی ــد ام ــر برس ــته کننده به نظ خس
ــر  ــه مهم ت ــده در آن و از هم ــوع پرداخته ش ــات متن موضوع
جایــزه ی پن/فاکنــر کــه در ســال 2001 بــرای فیلیــپ راث بــه 

ــدن را دارد. ــار خوان ــاً ارزش یک ب ــت، حتم ــان آورده اس ارمغ
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ننـگ بشری
معرفی کتاب

یک زمان من هم به شور عشق ایمان داشتم
یک زمانی از برای خویش خواهان داشتم

هر شبی کو حالتی افسرده و دل خسته داشت
چهره ای آشفته و حالی پریشان داشتم
در میان قلب وی اما چرا جایم نشد؟

من که ایمان بر خدا و نّص ِقرآن داشتم!
هر بالیی آمد از بی احتیاطی دل است

کاش بر سکان دل می شد که فرمان داشتم
گه گداری گویم اما کاش روزی می شدش

من دلی از جنس سنگی یا که سیمان داشتم
ننگر امروزم، که من آزاده ی راه دل ام

یک زمان من هم به شور عشق ایمان داشتم
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یک زمان من هم...
شعر

دلم براي پاییز و خش خش نفس هایش تنگ مي شود...
دلــم بــراي همــه کلیشــه هاي تکــراري ازپیــش تعیین شــده اش 

ــگ مي شــود... تن
ــت  ــگ جماع ــد هم رن ــن ح ــا ای ــت ت ــن هیچ وق ــتش م راس
ــه  ــي ک ــه توهمات ــردد ب ــکارم برمي گ ــاید ذات اف ــودم... ش نب

ــم زده! ــم رق دانشــگاه برای
ــا  ــي برگ ه ــا حت ــزي نداشــتم؛ ی ــت عکــس پایی مــن هیچ وق
ــدن روي  ــو پری ــط یکه ــز فق ــن از پایی ــردم! م را لمــس نمي ک

ــاد دارم! ــدم را به ی ــخ تول ــا و تاری برگ ه
ــر  ــیدم؛ و در ه ــس مي کش ــتان نف ــن زمس ــز را عی ــن پایی م
ــه  ــتم؛ چراک ــت داش ــتان را دوس ــردم... زمس ــرفه مي ک دو س

پالتو هــاي زیبایــي دارم!

من به پاییز )خیانت است( اما مثل تابستان مي نگریستم...
ــه  ــردم و کارهایشــان توج ــه م ــادت ب ــق ع ــه طب ــک روز ک ی

مي کــردم؛ دیــدم از بــرگ زرد ذوق مي زننــد!
»چشم شان مي خندد«

بــرگ روي صــورت مي گیرنــد و نقــاب پاییــز مي زننــد و حتــي 
به بهــار هــم فخــر مي فروشــند...

رادیــو چهــرازي گــوش مي کننــد و دلشــان براي جمشــید قینج 
ــد و  ــد و دل مي دهن ــوند و دل مي بازن ــق مي ش ــي رود... عاش م

قلــوه بیعانــه مي گذارنــد...
و مِن همیشه از همه جا بي خبر! دنبال شباهت گشتم!

راست و چپ گشتم تا عاشق شدم...
یــک تــا بیســت رادیــو چهــرازي را 20بــار گوش کــردم تــا از 

حفــظ شــدم.. پاییــز را به هــواي خــود پاییــز نفــس کشــیدم...
ــاد  ــوش ب ــار در گ ــه ي ی ــش را زمزم ــش برگ های خش خ
پنداشــتم و مقصــد و مقصــود را خــودم! کــه الحق توهم اســت...

گشت و گذارم نتیجه داد؛ خود جماعت شدم...
حاصل این همرنگي تنها یک تراژدي مغلوب شد...

حاال دیگر واقعاً دلم براي پاییز تنگ مي شود...
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راست و چپ گشتم تا عاشق شدم...
متن ادبی


