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مظلــوم!  البتــه  و  بی برنامــه  محافظــه کار،  منفعــل،  ناموفــق، 
ح صــدا و ســیمای مــا می تــوان  کــه در شــر بعضــی از صفاتــی اســت 
کار بــردم تــا  کار بــرد. در بیــن ایــن صفــات، مظلــوم را هــم بــه  بــه 
کرده باشــم. چــون  حــد انصــاف را نیــز در مــورد ایــن رســانه رعایــت 
کــه واقعــا متعهــد بــه  بــه هــر حــال هســتند افــرادی در ایــن ارگان 
اهــداف و موازیــن انقــاب هســتند و مخلصانــه خدمــت می کننــد 
کــرد  و مشــمول ســایر صفــات بــاال نمی شــوند. امــا بایــد قبــول 
ــه وجهــه ایــن ســازمان را در  ک ــد  ــدرد نخــوری وجــود دارن ــراد ب اف

کرده انــد. افــکار عمومــی تکدیــر 

گذشــت چنــد روز  کــه در حــوادث دی مــاه پــس از  پارســال بــود 
ک رســانه ای ناســالم  از اغتشاشــات و پخــش انــواع و اقســام خــورا
و ســیما هنــوز  بیگانــه، صــدا  رســانه های  و  در فضــای مجــازی 
ــر  گ ــا ا ــد! و بعض کن ــس  ــه منعک ــوادث را چگون ــن ح ــود ای ــده ب مان
بعضــی چیزهــا را بازتــاب نمــی داد، خیلــی بهتــر بــود از آن شــکلی 

ــرد. ک ــه اخبــار را منتشــر  ک

مــردم،  را  کــه صــدا و ســیما  بــر می گــردد  ایــن  بــه  ایــن مســئله 
رســانه نظــام می داننــد و البتــه بایــد در انتشــار مطالــب بســیار 
ــد  کاری نبای ــه وســواس و محافظــه  کنــد؛ امــا ایــن دقــت ب دقــت 
کــه  اســت  ایــن  مشــکات  ایــن  رخــداد  دالیــل  از  بیانجامــد. 
مســئول ایــن ســازمان را مقــام معظــم رهبــری تعییــن می کننــد؛ 
تعییــن  مجلــس  و  دولــت  نهایــت  در  را  ســازمان  بودجــه  امــا 
بایــد  ســیما  و  صــدا  پــس  می کنــد.  محقــق  دولــت  و  می کننــد 
کنــد هــر چــه  ــت را داشــته باشــد و از آن طــرف ســعی  هــوای دول
گذاشــتن  کنــد؛ حتــی بــه قیمــت زیرپــا  کســب  درآمــد بیشــتری 
دهن کجــی  و  گذاشــتن  زیرپا ایــن  و  موازیــن!  و  قوانیــن  بعضــی 
کــه مثــل قضیــه  توســط هیچ کــس مطالبــه نمی شــود تــا وقتــی 
اخیــر ســر مســابقات تلویزیونــی، شــخص اول نظــام بیاینــد علنــی 

موضــع بگیرنــد. و جالــب اســت ایــن موضــع بــه صــورت خصوصــی 
چنــد مــاه قبــل بــه مســئولین ســازمان اعــام شــده اســت؛ امــا بــه 
آن عمــل نمی شــود تــا ایشــان بــه صــورت عمومــی موضــع بگیرنــد 
گــردن  و احیانــا هزینــه هــای مربــوط بــه عمــل بــه ایــن موضــع، بــر 
کــه هــر چــه قــدر  خــود ایشــان بیفتــد و مبــادا بخشــی از مــردم 
کنــد، بــاز هــم  کــه صــدا و ســیما مطابــق میل شــان عمــل  هــم 
بــه ایــن ارگان حملــه و آن را تخریــب می کننــد و ســامت آن را 
و  صــدا  شــوند.  ناراحــت  ســیما  و  صــدا  دســت  از  برنمی تابنــد، 
کــه بــا رفتارهــای هنجارشــکنانه خــود، مقبولیــت میــان  ســیمایی 
ــا پخــش ســریال های بی محتــوا و حــاوی  اقشــار مذهبــی را هــم ب
بــاز  و  داده  دســت  از  زیــادی  حــد  تــا  اخــاق  ضــد  ســوژه های 
کــه همــه افــکار و ســایق  کــه خیــال می کنــد اوســت  جالــب اســت 
کنــار هــم نگــه داشــته و در مدیریــت افــکار جامعــه موفــق بــوده  را 
کنش هــای  کــه بــا وا اســت و همــه از او راضــی هســتند. رســانه ای 
گــون،  گونا و میلــی خــود در حــوادث  ناقــص  بعضــا  و  دیروقــت 
ــم  ــت ه ــت داده اس ــه را از دس ــار جامع ــی از اقش ــاد خیل ــم اعتم ه
خارجــی  شــبکه های  توســط  شایعه ســازی  و  بزرگنمایــی  باعــث 
کــه بــه چالــش رســانه ای انقــاب توجهــی  شــده اســت. رســانه ای 
نــدارد و صرفــا دارد جلــو مــی رود؛ بــدون داشــتن برنامــه جامــع 
در جهــت تحقــق اهــداف انقــاب و تمــدن ســازی اســامی. صــدا 
کــه از  کنــد  ح و مرجــع مــردم مــی  کســانی را مطــر کــه  و ســیمایی 
انــدک ســواد مطلوبــی هــم برخــوردار نیســتند و هــر روز بــا مواضــع 
چالش هــای  و  مســائل  ایجــاد  موجــب  خــود  غریــب  و  عجیــب 

جدیــد بــرای نظــام می شــوند.

البتــه ایــن نقــد بــر صــدا و ســیما در جهــت تخریــب ایــن نهــاد 
گــر جــدی  کــه ا و ضربــه بــه نظــام نیســت؛ بلکــه تلنگــری اســت 
بــرای نظــام اســامی در  را  گرفته نشــود، پیامدهــای نامطلوبــی 
پــی خواهدداشــت و هزینه هــای زیــادی را بــه انقــاب تحمیــل 

خواهدنمــود.

برای ورود به 
کانال تلگرامی 

نشریه بارکد 
مقابل را اسکن 

کنید

برای ورود 
به صفحه 

گرامی  اینستا
نشریه بارکد مقابل 

کنید. را اسکن 
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اجتماعی

مرتضی نقره ای
ارشد برنامه درسی 95
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امیــد اســت تــا بــه همــت جوانــان 
همــان  جنــس  از  مســئولینی  و 
حرکــت،  نقطــه ی    ،57 انقــالب 
از  فکــری  انقــالب  و  تحــول 
ــی  ــی و فرهنگ ــای علم مجموعه ه
ــهد  ــی مش ــگاه فردوس ــر دانش نظی
ــه ی آن  ــه گفت ــه ب ــورد ک ــم بخ رق
اصــالح  دانشــگاه  »اگــر  بــزرگ 
اصــالح  کشــور]مملکت[  شــود، 

 . » د می شــو

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز
حســن برمکــی دانــش آموختــه ی ارشــد مهندســی 
پزشــکی دانشــکده مهندســی دانشــگاه فردوســی و 
مجتبــی اخــوان دانــش آموختــه ی علــوم تحقیقات 
در  ســوله ای  در  کــه  اســت  ســجاد  دانشــگاه 
نزدیکــی دانشــکده ی مهندســی مشــغول فعالیــت 
ــگاه  ــته »آزمایش ــاالی در نوش ــتند. ب ــی هس علم
تحقیقاتــی طرح هــای بــرون دانشــگاهی«؛ کــه 
ــه افــراد  ــاالی آن متعلــق ب ــا طبقــه ی ب البتــه گوی

ــت!  ــگاه اس درون دانش
»شــش مــاه از درســم تمــام شــده بــود که ایــده ای 
ــم و  ــی رفتی ــر لطف ــش دکت ــد. پی ــم آم در ذهن
ایشــان مــن و دوســتم را راهنمایــی کــرد تــا چنــد 
کار در زمینــه ی نفــت و مهندســی پزشــکی را 
شــروع کنیــم«. آن هــا بــا کمــک ایشــان بــه دکتــر 
طیبــی متخصــص قلــب و معــاون بیمارســتان امــام 
ــد  ــم می گوین ــوند و برای ــط می ش ــا )ع( مرتب رض
ــی اداری را  ــام بروکراس ــیوه تم ــن ش ــه ای ــه ب ک
ــی  ــاده و حت ــو افت ــان جل ــی کارش دور زده و خیل
بــدون نامــه بازی هــای اداری وارد اتــاق عمــل 
حســن  خانــه ی  داخــل  از  را  کار  می شــده اند. 
شــروع می کننــد. پیگیــر شــدم و فهمیــدم بــا 
ــی  ــگاه جای ــد در دانش ــاش کرده ان ــان ت استادش
بگیرنــد، امــا گویــا چنــدان کارشــان توســط 
ــه  ــده. البت ــدی گرفته نش ــگاه، ج ــئولین دانش مس
ــا  ــا گوی ــوده ام ــل ب ــان تکمی ــه طرحش ــد ک بمان
ــا را  ــن چیزه ــگاه ای ــاوری دانش ــد فن ــز رش مرک
جــدی نمی گیــرد. بــا خــودم گفتــم امــان از 
ــک  ــا کم ــا ب ــتی. بچه ه ــروری و رزومه پرس رزومه پ
ــد  ــه می کنن ــزات را تهی ــی تجهی ــر، برخ ــک خّی ی
ــان  ــوده خودش ــران نب ــه در ای ــم ک ــی را ه و برخ
می ســازند. آنهــا کار را بعــد از طراحــی شــروع 
ــا کار فشــرده  ــاه ب ــا چهــار م کــرده و طــی ســه ت
ــه  ــازند ک ــتگاهی را بس ــته اند دس ــداوم توانس و م
ــرای ســبک کــردن  ــی، ب ــاق عمــل آنژیوگراف در ات
ــر اشــعه ی ایکــس  ــِظ پزشــک در براب لبــاس محاف
اســتفاده می شــود. بــه خاطــر ســنگین بــودن ایــن 
لبــاس محافــظ، حتــی راه رفتــن پزشــک هایی 
ــر و  ــرور تغیی ــه م ــد ب ــتفاده می کنن ــه از آن اس ک
ــد.  ــا ایجــاد می کن ــرای آن ه مشــکات مختلفــی ب
بــا ایــن اختــراع نــه آســیب اشــعه ماننــد گذشــته 
اســت و نــه دیگــر لبــاس ســنگین اســت. اختــراع 
ایــن جوانــان پرتــاش تنهــا یــک نمونــه در کشــور 

ــت دارد. ــر قیم ــه ده براب ــته ک ــان داش آلم

سرعتگیر یا مانع؟!

اداری،  مختلــف  مشــکات  از  هــا  بچــه   
آیین نامه هــای دســت و پاگیــر وزارت بهداشــت کــه 
ــای  ــرایط و محدودیت ه ــن ش ــر گرفت ــدون در نظ ب
ــده،  ــی ش ــی کپ ــای آمریکای ــن نامه ه کشــور، از آیی
نظیــر گواهــی ایــزو کــه 20 میلیــون تومــان هزینــه 
ــد  ــا می گوین ــات و فض ــود امکان ــز از کمب دارد و نی
ــد.  ــا  ایــن حجــم از مشــکات ادامــه داده ان گرچــه ب
بچه هــا بــه یــک کنگــره ی بیــن المللــی هــم 
رفته انــد و بــا چنــد اســتاد داخلــی و خارجــی ارتباط 
ــم  ــد: فکــر نمی کردی ــد. حســن می گوی ــدا کرده ان پی
کــه بخواهیــم کارمــان را بــرای خــارج عرضــه کنیــم 
ولــی بــا شــرکت در کنگــره فهمیدیــم نیــاز بیــرون و 
ــاوت  ــر اســت. از تف ــان بیش ت اســتقبال از محصول م

ــد. ــراد می گوین ــد اف ــعت دی ــا و وس نگاه ه

ــدید؟  ــگاه ش ــه وارد دانش ــد ک ــور ش ــیدم چط  پرس
مســئولین  برخــی  همراهی هــای  و  کمک هــا  از 
ــاون  ــی، مع ــر لطف ــر دکت ــی نظی ــکده مهندس دانش
ــر  ــرای همیــن بیش ت پژوهشــی دانشــکده گفتنــد. ب
ــن  ــگاه. حس ــا دانش ــد ت ــکده در ارتباط ان ــا دانش ب
ــردن  ــدا ک ــرای پی ــه ب ــد ک ــف می کن ــم تعری برای
ــک  ــرای ی ــه و ب ــران رفت ــه ته ــار ب ــات چندب قطع
قطعــه طــول انقــاب تــا بهارســتان را رفتــه و 
ــا  ــا تنه ــا بهارســتان... و این ه ــاب ت برگشــته. از انق
گوشــه ای اســت از تاش هــای ایــن پروانه هایــی 
ــد، عاشــقانه دل  ــان زندگــی می کنن کــه در اطراف م
ــغ  ــا جی ــد بعضی ه ــوزند و مانن ــوزانند، می س می س

و داد ندارنــد و فریــادی نمی کشــند...
مأموریت دانشگاه

ــن  ــی از ای ــا بخش ــش تنه ــم خوی ــا قل ــده ب نگارن
جریــان را پــر رنــگ کــرد و بایــد دانســت کــه 
هســتند  و  بوده انــد  حســن هایی  و  مجتبی هــا 
ــود  ــا س ــد ت ــاش می کنن ــت ت ــی چشم داش ــه ب ک

ــا  ــود... در اینج ــه ش ــه ی جامع ــب هم ــی نصی جمع
تکلیــف دانشــگاه چیســت؟ بــرای دانشــگاه فردوســی 
ــن دانشــگاه جامــع در نیمــۀ  کــه می خواهــد »برتری
شــرقی کشــور« شــود و »پاســخ گوی نیازهــای 
محــوری اش  ارزش هــای  از  و  باشــد  جامعــه« 
»دانش آفرینــی، دانش گســتری و ارج نهــادن بــه 
ــه دنبــال »ارتقــای  آفرینش هــای فکــری« اســت و ب
ــق  ــه »ارتقــای تعل توانمنــدی در کارآفرینــی« و البت
خاطــر دانشــجویان و دانش آموختــگان بــه دانشــگاه« 
ــن  ــا چنی ــی رود ت ــار م ــن انتظ ــش از ای ــت، بی اس
ــود  ــه خ ــه ن ــش را ک ــاش و زحمت ک ــان پرت جوان
ــی  ــه ادعای ــد، ن ــد و می خوانن ــوب می دانن را ژن خ
دارنــد و نــه هــای و هویــی و تبلیغــی؛ بیــش از پیــش 
حمایــت کنــد. قطعــاً برخــی از مدیــران و مســئولین 
ــی کــه  ــر کاف ــای دکت ــاب آق دانشــگاه باألخــص جن
»بــه پیشــرفت علمــی، پژوهــش تقاضامحــور و 
ــه  ــه« ب ــال جامع ــگاه در قب ــی دانش ــئولیت مدن مس
درســتی آگاه بــوده و »خدمــت آگاهانــه و بــی چشــم 
داشــت بــه جوانــان و جامعــه« را افتخــار خــود 
ــت کشــور و  ــفبار مدیری ــت اس ــه وضعی ــد، ب می دانن
ــیل  ــر س ــه اگ ــت ک ــکار از مل ــران طلب ــات مدی ادبی
همــه چیــز را ببــرد، »رو«ی ایــن عزیــزان دل را 
ــه  ــری ک ــتند. از مدی ــف هس ــرد، واق ــد بب نمی توان
ــدون پاســخگویی اســتعفا می دهــد و بعــد هــم در  ب
ــکن  ــای مس ــه ج ــا ب ــازد ت ــه ای می س ــان خان لواس
ــار  ــی اش افتخ ــه ی غیرقانون ــاختن خان ــه س ــر، ب مه
ــا آب  ــا از این ه ــم م ــت. چش ــاری نیس ــد، انتظ کن
نمی خــورد و بهتــر همیــن اســت کــه نخــورد. امیــد 
اســت تــا بــه همــت جوانــان و مســئولینی از جنــس 
همــان انقــاب 57،  نقطــه ی حرکــت، تحــول و 
ــای علمــی و فرهنگــی  ــاب فکــری از مجموعه ه انق
نظیــر دانشــگاه فردوســی مشــهد رقــم بخــورد 
ــزرگ »اگــر دانشــگاه اصــاح  ــه گفتــه ی آن ب کــه ب
شــود، کشــور]مملکت[ اصــاح می شــود«. البتــه در 
ــت های  ــه سیاس ــر چ ــم، اگ ــور ه ــگاه های کش دانش
ــمی،  ــوی چش ــه و جل ــی گرایان ــروری و کم رزومه پ
ــر دامــان جامعــه ی علمــی  ــوده و هســت ب آتشــی ب
ایــران عزیزمــان، امــا »امیــد« اســت تــا »تدبیــر«ی 
حقیقــی، و فرهنــگ تحول خواهــی، اعتمــاد بــه 
ــای  ــتن زنجیره ــا و برداش ــت از آن ه ــان، حمای جوان
ناشــی از بروکراســی غلــط جامعــه ی علمــی کشــور، 
ــار آن  ــه آث ــه ی دانشــگاهی، ک ــرای جامع روزگار را ب
مســتقیماً بــه نفــع میهــن عزیــز تمــام خواهــد شــد،  
ــش  ــت بی ــر اس ــت. بهت ــه هس ــد ک ــن کَن ــْه از ای ب
ــن  ــش از ای ــا پی ــه ت ــه ی کام نشــود ک ــن اطال از ای
جــا حجــت تمــام شــده اســت. و بــه قــول دوســت: 

ــدی.  ــع اله ــن التب ــی م والســام عل
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   در روزهــای پایانــی فروردیــن مــاه بــه ســراغ دبیــر شــورای صنفــی دانشــگاه رفتیــم تــا 
دربــاره ی برخــی از مشــکالت دانشــجویان بــا ایشــان گفتوگــو کنیــم: 

اساســی  مشــکات  از  یکــی   
نداشــتن  بحــث  شــبانه  دانشــجویان 
خوابــگاه اســت کــه دسترســی بــه ســالن 
ــا  ــز عم ــلف را نی ــایت و س ــه، س مطالع
ــد.  ــن می کن ــادی ناممک ــاعات زی در س
ــرای  ــگاه ها ب ــی دانش ــویی در برخ از س
ــرایط  ــگاه در ش ــجویان خواب ــن دانش ای
مشــابه دانشــجویان روزانــه ولــی بــا 
قیمــت بیشــتر در دســترس اســت. چــه 
ــام  ــجویان انج ــن دانش ــرای ای ــی ب اقدام

شده اســت؟

ایــن یــک بحــث قانونی اســت. دانشــگاه 
در ایــن زمینــه دارد قانــون را اجــرا 
ــجویان  ــال دانش ــر ح ــه ه ــد. ب می کن
در هنــگام انتخــاب رشــته می دانســتند 
کــه چــه قانونــی بــرای کدهــای شــبانه 
ــوان  ــرای بان ــه ب ــود. البت ــال می ش اعم
را   آنــان  خوابــگاه  بحــث  دانشــگاه 
ــز  ــان نی ــرای آقای پوشــش داده اســت. ب
ــهر  ــطج ش ــی در س ــای معین خوابگاه ه
در نظــر گرفتــه شده اســت. مــا بــه 
ــه  ــم ک ــن دانشــجویان اطــاع داده ای ای
ــه ای  ــه مطالب ــن زمین ــا در ای ــر واقع اگ
دارنــد بایــد یــک فراخــوان و اعامیــه ی 
ــم  ــی تنظی ــه اعتراض ــتی، و ن درخواس
کننــد. شــورای صنفــی قانــون را مطالبه 
ــون را  ــر از قان ــزی فرات ــد و چی می کن
ــه  ــن ک ــن ای ــد. ضم ــه نمی نمای مطالب
از  درخواســت  و  مطالبــه  ایــن  اگــر 
ســوی ایــن دانشــجویان پیگیری شــود، 
بــا توجــه بــه روحیاتی کــه از مســئوالن 
دانشــگاه ســراغ داریــم حتمــا همــکاری 
ــا دو ســال ونیم اســت کــه  می کننــد. م
بــه دانشــجویان شــبانه مــدام می گوییم 
ــود  ــات خ ــد و مطالب ــن بزنن ــا کمپی ت
مشــکات  زیــرا  کننــد  پیگیــری  را 
ــز وجــود  ــگاه نی ــه جــز خواب دیگــری ب
ــزی  ــا چی ــدت تنه ــن م ــا در ای دارد ام
کــه از ایــن دوســتان دیــده شــده اســت 
ــه پیگیــری و  فقــط اعتــراض اســت و ن

ــن. کمپی

تخصصــی  کتابخانه هــای   
دانشــکده هایی ماننــد دامپزشــکی و علوم 
اداری جمع شــده اســت و دانشــجویان به 
ایــن امــر معترض انــد. دلیــل ایــن اقــدام 
ــدن  ــرای بازگردان ــورا ب ــوده و ش ــه ب چ
ــت؟ ــه کار کرده اس ــا چ ــن کتابخانه ه ای

دانشــگاه  پیــش  ســال  چندیــن  از 
کتابخانــه مرکــزی را بــا هــدف تجمیــع 
کتاب هــا، تجهیــز و گســترده اســت. 
سیاســت  ایــن  مخالــف  مــا  البتــه 
ــد  ــا مانن ــری کتاب ه ــک س ــتیم. ی هس
ــع در  ــه تجمی ــاز ب ــی نی ــب عموم کت
یــک مــکان دارنــد امــا معنایــی نــدارد 
روانشناســی  دانشــجوی  یــک  مثــا 
ــاز  ــورد نی ــاب م ــدا کــردن کت ــرای پی ب
خــود بــه مکانــی بــرود کــه در آن 
انبوهــی از کتاب هــای دیگــر ماننــد 
دارد.  نیــز وجــود  غیــره  و  پزشــکی 
شده اســت  ایجــاد  فضایــی  عمــا 
ــتفاده  ــورد اس ــد آن م ــود درص ــه ن ک
ــرای  ــجویان ب ــرد و دانش ــرار نمی گی ق
بــه  مربــوط  درصــد  ده  از  اســتفاده 
ــد.  ــه کنن ــا مراجع ــه آنج ــد ب ــود بای خ
کتاب هــا  ایــن  بازگشــت  مطالبــه ی 
ــکده ها  ــود دانش ــه خ ــوط ب ــتر مرب بیش
کــه  ایــن  کمــا  اســت.  اســتادان  و 
ــی  ــوم ریاض ــتادان عل ــکده ها و اس دانش
و دامپزشــکی ایــن مطالبــه را پیگیــری 
ــال  ــز در ح ــان نی ــد و کتاب هایش کردن
ــا  ــاتی را ب ــا جلس ــت. م ــت اس بازگش
معــاون پژوهشــی دانشــگاه داشــته ایم و 
ــد  ــن سیاســت تاکی ــودن ای ــط ب ــر غل ب
ــد خــود  ــی را بای ــا کار اصل ــم ام کرده ای
دانشــکده ها  اســاتید  و  مســئولین 

ــد. ــام دهن انج

ــیاری  ــکات بس ــز مش ــا نی ــجویان نابین  دانش
ــک  ــود عابربان ــژه و نب ــر وی ــود معاب ــد. کمب دارن

مخصــوص و حتــی دوری ســلف از خوابــگاه...

بلــه بــه هــر حــال شــرایط ایــن بزرگــواران، ویــژه 
اســت و مرکــز مشــاوره و توانمندســازی نیــز بایــد 
ــد.  ــیدگی کن ــواران رس ــن بزرگ ــکات ای ــه مش ب
ــا و  ــم م ــت و ه ــان نیس ــث نابینای ــم بح ــط ه فق
هــم مرکــز مشــاوره بــرای حــل مشــکات تمامــی 
ــن  ــه معلولی ــان و چ ــه نابینای ــواران چ ــن بزرگ ای
ــر  ــه ب ــا ک ــتان م ــا دوس ــته ایم. مث ــه داش جلس
ــد در مســایل بهداشــتی و  ــرار دارن روی ویلچــر ق
یــا اســتفاده از ســالن هــای مطالعــه مشــکل دارنــد 
ــرا ایــن ســالن هــا در طبقــه ی دوم خوابگاه هــا  زی
قــرار دارنــد. مرکــز مشــاوره وظیفــه دارد تــا 
ــه  ــد. البت ــری کن ــزان را پیگی ــن عزی مشــکات ای
مــا هــم جلســات زیــادی را بــا معاونیــن مربوطــه 
و ریاســت دانشــگاه داشــته ایم و ان شــاءاهلل از تــرم 
ــات  ــاد و خدم ــی خواهدافت ــات خوب ــد اتفاق جدی

ــد. ــه خواهدش ــژه ای ارائ وی

  برخی از دانشکده ها به شدت دچار کمبود فضا هستند و نیاز به توسعه دارند مانند دانشکدهی علوم اداری. شورا در این زمینه چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟

ــا  ــا دو و یــا شــش ت ــه هــر حــال وقتــی در ســاعات دوازده ت بلــه ایــن مســئله چــه در علــوم اداری و چــه در دانشــکده های دیگــر ماننــد الهیــات و حتــی مهندســی احســاس می شــود. ب
هشــت کاســی تشــکیل می شــود خــود مؤیــد کمبــود فضــای فیزیکــی اســت. امــا مطالبــه در ایــن مــورد بایــد بــه ســمت وزارتخانــه بــرود. وزارت علــوم بایــد بودجــه ی الزم بــرای توســعه ی 
ایــن فضاهــا را بــه دانشــگاه اختصــاص دهــد. ببینیــد! در شــرایط تــورم 30 درصــدی بودجــه ی دانشــگاه 6 درصــد اضافــه شــده اســت و ایــن یعنــی دانشــگاه 24 درصــد کمبــود اعتبــار دارد. 
بنابرایــن بایــد در مطالبــات خــود حتمــا قیــد انصــاف را رعایــت بکنیــم. زیــرا مثــا اگــر دانشــگاه بخواهــد دانشــکده ی علــوم اداری را توســعه دهــد بایــد یــک ســال ســایر مراکــز خــود را 
تعطیــل کنــد. کاری کــه مــا در دو ســال و نیــم گذشــته انجــام داده ایــم تــاش بــرای توســعه خوابگاه هــا بوده اســت. بنــده در همــان روزی کــه بــه عنــوان دبیــر شــورای شــورای صنفــی 
خوابــگاه اتخــاب شــدم در ســخنرانی خــود بــه وضعیــت خوابگاه هــا اعتــراض کــردم و خوشــبختانه قبــل عیــد، کلنــگ زنــی یــک خوابــگاه جدیــد بــا ظرفیــت حــدود چهارصــد نفــر انجــام 

شــده اســت. ان شــاءاهلل دوســتانی کــه بعــد از مــا می آینــد مطالبــه ی توســعه ی فضــای دانشــکده ها را بــه ســمت وزارتخانــه ببرنــد و پیگیــری نماینــد. 

از  فراغــت  رونــد   
ــرای دانشــجویان  ــل ب تحصی
تکمیلــی  تحصیــات 
طوالنــی اســت و گایه هــای 
آنــان را در پــی داشته اســت. 
بــه نظــر می رســد رونــد 
اداری ایــن مســئله دچــار 
کاغــذ بازیهــای فــراوان شــده 

اســت؟

مــا در ایــن زمینــه جلســات 
معاونت هــای  بــا  را  خــود 
ــاز  ــی آغ ــی و پژوهش آموزش
ــا حــدود 5800  ــم. م کرده ای
ــم  ــنواتی داری ــجوی س دانش
می دهــد  نشــان  ایــن  و 
ــوی  ــب از س ــر عی ــه دیگ ک
بلکــه  نیســت  دانشــجو 
سیســتم معیــوب اســت. هــم 
سیســتم مشــکل دارد و هــم 
نیــز  مســئولین  از  برخــی 
کــم کاری و مشکل تراشــی 
ــود را  ــد. جلســات خ می کنن
ــم  ــم و امیدواری ــاز کرده ای آغ
مســئوالن در حــل مشــکات 
کمــک  و  باشــند  جــدی 

ــد. کنن

  برای کاهش برخوردهای قهر آمیز با دانشجویان چه اقداماتی انجام داده اید؟ 
ــورای  ــر از ش ــئله ای فرات ــک مس ــن ی ــع ای ــی از مواق ــه در خیل ــت. البت ــام شده اس ــه انج ــن زمین ــات در ای اقدام
صنفــی اســت. مــا بــا مســئوالن وزارتخانــه در ایــن زمینــه جلســه داشــته ایم امــا عمــده ی کاری کــه می توانیــم 
در ایــن زمینــه انجــام دهیــم، کاهــش ایــن برخوردهــا در ســطح دانشــگاه اســت کــه خوشــبختانه هــم شــرایط 

ــت.  ــر شده اس بهت

سینا نصیری
علوم سیاسی 97

همیشه برای احقاق حق دانشجو

 یــک نکتــه ی مهــم کــه دانشــجویان 
بایــد بــه آن توجــه کننــد ایــن اســت کــه شــورای صنفــی 

ــی و  ــازوی اجرای ــه یــک ب ــی و مطالبه گــری اســت ن ــازوی نظارت یــک ب
قضایــی!

 
بلــه دقیقــا همیــن اســت. مــا یــک جمــع محــدود دانشــجو هســتیم و انســان هــم هســتیم و 

طبیعتــا محدودیت هایــی داریــم. امــا مــا در هرجایــی کــه مربــوط بــه دانشــجو باشــد همیشــه بــرای 
احقــاق حــق دانشــجو حضــور داشــته ایم. کار مــا نظــارت و مطالبــه اســت و اگــر در جایــی در اجــرا کمــک 

کردیــم لطــف مــا بــه مســئولین بــوده اســت. مــا حــدود 70 بــازرس داریــم کــه آن هــا را تاییــد صاحیــت 
می کنیــم و همــه ی بخش هــای الزم را پوشــش می دهیــم. مثــا وقتــی می گوییــم کــه نظــارت مــا در بخــش 

تغذیــه صددرصــدی اســت یعنــی ایــن کــه بازرســان مــا هــم انبارگردانــی و هــم مراحــل پخــت و توزیــع و هــم 
ــت  ــن دق ــا همی ــم و ب ــت بســیاری داری ــات دق ــر روی کلم ــا ب ــد. م ــت را پوشــش می دهن ــرل کیفی مراحــل کنت
ــم، امــا در بخــش رســانه  ــا شــورای صنفــی ســایر دانشــگاه ها بســیار قــوی عمــل کرده ای می گوییــم در مقایســه ب

ــم. ــد نشــان دهی ــه کــه بای ــم و نتوانســته ایم عملکــرد خــود را آن گون ضعیــف بوده ای
ــوق    یــک مســئله ی دیگــر هــم آن اســت کــه مــا می توانســتیم در خیلــی از مواقــع، اقدامــات خــود را در در ب
ــع شــدن  ــم مشــکات در حــال مرتف ــی می دیدی ــا وقت ــم ام ــد« نمایی ــه نوعــی خــود را »بُل ــم و ب ــا کنی و کرن
اســت ترجیــح داده ایــم بــه جــای سمپاشــی بــه حــل ســریع تر مشــکات کمــک کنیــم. حــال هــم انتخابــات 

نزدیــک اســت و مــا دیگــر رفتنــی هســتیم. مــا بــه دوســتان جدیــدی کــه خواهندآمــد ایــن اطمینــان را 
ــه ان شــاء اهلل  ــم ک ــات بســیاری انجــام داده ای ــم و اقدام ــاز کرده ای ــه راه را برای شــان ب ــم ک می دهی

ــه زودی 55 عملکــرد موثــر  ایــن دوســتان جدیــد بتواننــد از ایــن اقدامــات اســتفاده کننــد. ب
ــا از همــان روز  ــان را منتشــر خواهیــم کــرد. م ــوان کارنامــه ی فعالیت م ــه عن خــود را ب

نخســت اقــدام بــه شناســایی تمــام مشــکات دانشــگاه و دانشــکده ها کرده ایــم 
و توانســته ایم بخشــی از آن هــا را حــل کنیــم و ان شــاء اهلل بزرگــواران 

بعــد از مــا ســایر موضوعــات را نیــز پیگیــری نماینــد.
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   در روزهــای پایانــی فروردیــن مــاه بــه ســراغ دبیــر شــورای صنفــی دانشــگاه رفتیــم تــا 
دربــاره ی برخــی از مشــکالت دانشــجویان بــا ایشــان گفتوگــو کنیــم: 

  برخی از دانشکده ها به شدت دچار کمبود فضا هستند و نیاز به توسعه دارند مانند دانشکدهی علوم اداری. شورا در این زمینه چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟

ــا  ــا دو و یــا شــش ت ــه هــر حــال وقتــی در ســاعات دوازده ت بلــه ایــن مســئله چــه در علــوم اداری و چــه در دانشــکده های دیگــر ماننــد الهیــات و حتــی مهندســی احســاس می شــود. ب
هشــت کاســی تشــکیل می شــود خــود مؤیــد کمبــود فضــای فیزیکــی اســت. امــا مطالبــه در ایــن مــورد بایــد بــه ســمت وزارتخانــه بــرود. وزارت علــوم بایــد بودجــه ی الزم بــرای توســعه ی 
ایــن فضاهــا را بــه دانشــگاه اختصــاص دهــد. ببینیــد! در شــرایط تــورم 30 درصــدی بودجــه ی دانشــگاه 6 درصــد اضافــه شــده اســت و ایــن یعنــی دانشــگاه 24 درصــد کمبــود اعتبــار دارد. 
بنابرایــن بایــد در مطالبــات خــود حتمــا قیــد انصــاف را رعایــت بکنیــم. زیــرا مثــا اگــر دانشــگاه بخواهــد دانشــکده ی علــوم اداری را توســعه دهــد بایــد یــک ســال ســایر مراکــز خــود را 
تعطیــل کنــد. کاری کــه مــا در دو ســال و نیــم گذشــته انجــام داده ایــم تــاش بــرای توســعه خوابگاه هــا بوده اســت. بنــده در همــان روزی کــه بــه عنــوان دبیــر شــورای شــورای صنفــی 
خوابــگاه اتخــاب شــدم در ســخنرانی خــود بــه وضعیــت خوابگاه هــا اعتــراض کــردم و خوشــبختانه قبــل عیــد، کلنــگ زنــی یــک خوابــگاه جدیــد بــا ظرفیــت حــدود چهارصــد نفــر انجــام 

شــده اســت. ان شــاءاهلل دوســتانی کــه بعــد از مــا می آینــد مطالبــه ی توســعه ی فضــای دانشــکده ها را بــه ســمت وزارتخانــه ببرنــد و پیگیــری نماینــد. 

  برای کاهش برخوردهای قهر آمیز با دانشجویان چه اقداماتی انجام داده اید؟ 
ــورای  ــر از ش ــئله ای فرات ــک مس ــن ی ــع ای ــی از مواق ــه در خیل ــت. البت ــام شده اس ــه انج ــن زمین ــات در ای اقدام
صنفــی اســت. مــا بــا مســئوالن وزارتخانــه در ایــن زمینــه جلســه داشــته ایم امــا عمــده ی کاری کــه می توانیــم 
در ایــن زمینــه انجــام دهیــم، کاهــش ایــن برخوردهــا در ســطح دانشــگاه اســت کــه خوشــبختانه هــم شــرایط 

ــت.  ــر شده اس بهت

ــث  ــود دارد بح ــه وج ــزی ک ــاف آمی ــث اخت ــک بح   ی
ــن  ــی ای ــوس هــا اســت. دلیــل اصل تفکیــک جنســیتی در اتوب

ــت؟ ــئله چیس مس
ببینیــد یکــی از مشــکات مــا ایــن اســت کــه بــه هر مســئله ای 
ــش  ــم. خواه ــگاه می  کنی ــک ن ــی و ایدئولوژی ــک جناح ــا عین ب
ــورای  ــا در ش ــه م ــود. کاری ک ــام نش ــن کار انج ــم ای می کن
صنفــی می کنیــم. در دانشــگاه علــوم پزشــکی اتوبوس هــا 
مشــترک اســت زیــرا نســبت جمعیتــی آن، 55 بــه 45 اســت. 
ــا  ــا هســتند. ام ــم و45 درصــد آق 55 درصــد دانشــجویان خان
ایــن مســئله در دانشــگاه مــا 70 بــه 30 اســت. ایــن بــه ایــن 
ــا  ــه خانم ه ــر ب ــزان دو براب ــه می ــد ب ــا بای ــه م ــت ک ــا اس معن
ــه  ــا و چ ــئله ی اتوبوس ه ــه در مس ــم. چ ــه دهی ــات ارائ خدم
... . اگــر بخواهیــم  در مســئله ی فروشــگاه ها و ســلف ها و 
پیــش  زیــادی  مشــکات  کنیــم  مشــترک  را  اتوبوس هــا 
می آیــد. دو ایســتگاه اول مخصــوص بانــوان اســت. طبــق رفتــار 
شــهری هــم اگــر قســمت خانم هــا پــر شــود آن هــا در قســمت 
ــکل دوم  ــت. مش ــکل اول اس ــن مش ــیننند و ای ــان می نش آقای
ایــن اســت کــه در صــورت اشــتراک، دو ایســتگاه بــه بانــوان و 
ســه ایســتگاه بــه آقایــان اضافــه می شــود و ایــن عزیــزان بایــد 
ــن کــه  ــوس منتظــر باشــند. ضمــن ای مــدت بیشــتری در اتوب
ــک دوم  ــرای دو ســوم دانشــجویان، ی ــه ب ــم اســت ک ــن ظل ای
خدمــات را ارائــه دهیــم. برخــی متاســفانه حرف هایــی خــاف 
واقــع می زننــد و می گوینــد یــک نهــاد خــاص بــا ایــن مســئله 
مخالــف اســت امــا واقعیــت امــر یــک مســئله ی علمــی اســت. 
ــد و  ــرار دهن ــم ق ــر ه ــا را در براب ــد گروه ه ــی می خواهن برخ
ــن اســتدالل مشــترک همــه ی  ــا ای ــد ام ــود کنن فضــا را گل آل

ــت. ــوط اس ــتگاه های مرب دس
مــا در شــورای صنفــی از مطالبــات دانشــجو صیانــت می کنیــم 
و نمی گذاریــم جریانــات خــاص ایــن مطالبــات را بــه ســمت و 
ســویی خــاص و غلــط ببرنــد. یکــی از مســئوالن حــرف جالبــی 
زد کــه می گفــت: دانشــگاه دارد خــرج می کنــد، امــا هــم 
ــم  ــا ه ــگاه واقع ــد. دانش ــئوالن ناراضی ان ــم مس ــجو وه دانش
ــث  ــه باع ــک مشــکاتی هســت ک ــا ی ــد ام ــه می کن دارد هزین
ــاز هــم معتــرض باشــد. در همیــن بحــث  می شــود دانشــجو ب
ــا  ــرح م ــردم. ط ــاره ک ــات اش ــی از تخلف ــه برخ ــا ب اتوبوس ه
ــب  ــق دارد. جال ــم مواف ــف و ه ــم مخال ــئوالن ه ــان مس در می
اســت بدانیــد کــه مدیــر رده باالیــی بــه مدیــر میانــی دســتور 
می دهــد تــا ســه دســتگاه بــه جمــع اتوبوس هــا اضافــه 
ــه  ــد و بهان ــن کار را نمی کن ــی ای ــن مســئول میان ــا ای شــود ام
مــی آورد کــه بیــت المــال حیــف می شــود. مســلم اســت کــه 
ایــن مســئول بــرای بــه زمیــن زدن طــرح مــا تــاش میکنــد. 

ــه خواهدشــد. ــات گرفت ــن تخلف ــوی ای ــاء اهلل جل ان ش

 برخــی از دانشــجویان 
ــت  ــدم پرداخ ــه ع ــبت ب نس
ــل  ــای ح ــات کاس ه مطالب
تمریــن گایــه داشــتند. آیــا 
ــوص  ــن خص ــی در ای گزارش
رســیده  دســت تان  بــه 

ــت؟  اس

دبیــر کمیتــه آمــوزش: در 
ــه  ــه ب ــورد دانشــجویانی ک م
عنــوان دســتیار آموزشــی 
زحماتــی کشــیدند دانشــگاه 
کــه  کرده اســت  اعــام 
ــه  ــان ب ــی آن ــوه پرداخت وج
ــده  ــل داده ش ــاتید تحوی اس
و بــا مراجعــه بــه اســاتید 
ــود  ــه ی خ ــد مطالب می توانن
ــاره ی  ــد. درب ــت کنن را دریاف
ــز  ــن نی ــل تمری ــاتید ح اس
ــا  ــه م ــاری ک ــن ب در آخری
اعــام  پیگیــری کرده ایــم 
مطالبــات  کــه  نموده انــد 
و  دکتــری  دانشــجویان 
ارشــد پرداخــت شــده اســت 
دانشــجویان  مطالبــات  و 
کارشناســی نیــز در حــال 

اســت. پرداخــت 

 برویم سراغ بحث جنجالی اتوبوس ها
اتفاقــا مــا قبــل از ورود شــما جلســه ای در همیــن مــورد داشــتیم و در آن بــه تخلفاتــی کــه در 
ایــن زمینــه در حــال وقــوع اســت اشــاره کردیــم. ایــن طــرح آن چیــزی نیســت کــه مــا آن را 
پیشــنهاد دادیــم و از آن حمایــت کردیــم. طــرح جدیــد قــرار بــود کار را آســان تر بکنــد نــه ایــن 
کــه باعــث چالــش شــود. قبــل از ایــن دانشــجو یــک ربــع در ایســتگاه منتظــر می مانــد و بعــد 
ســوار اتوبــوس می شــد امــا بــا تخلفاتــی کــه در حــال وقــوع اســت دانشــجو بایــد ده دقیقــه در 
ایســتگاه منتظــر بمانــد و بعــد از ســوار شــدن بــاز در ایســتگاه میــدان علــوم پیــاده شــده و پنــج 
ــه کمــک کمیتــه بازرســی تخلفــات را مشــخص  دقیقــه منتظــر باشــد. مــا در جلســات خــود ب
ــرد  ــن ف ــه ای ــی ک ــا وقت ــته ایم و ت ــز داش ــف را نی ــرد متخل ــراج ف ــت اخ ــم و درخواس کرده ای
اخــراج نشــود تــاش خواهیــم کــرد. دوســتان حتمــا در کانــال شــورا هشــتگ مســیر اتوبوســها 
ــرد متخلــف از همــان دو ســال پیــش  ــا بداننــد تخلفــات در کجاســت. ایــن ف را چــک کننــد ت
ــه صــورت ناقــص اجــرا  ــود و تفکــری ســنتی داشــت و از همیــن رو طــرح را ب مخالــف طــرح ب
ــک دور  ــا در محاســبات خــود ی ــد. م ــدگان منتقــل می کن ــه رانن ــه اشــتباه ب ــد و آن را ب می کن
ــه اعــام  ــزده دقیق ــرد آن را پان ــن ف ــا ای ــم ام ــه در نظــر گرفته ای ــوس را دوازده دقیق کامــل اتوب
ــراض  ــل نموده اســت و اعت ــر علمــی تبدی ــک کار غی ــه ی ــا را ب کرده اســت و عمــا کار علمــی م

دانشــجویان بــه حــق اســت. 
ــید  ــه می رس ــی شــش دقیق ــه نصــف یعن ــد ب ــا بای ــور اتوبوس ه ــه ی عب ــا فاصل ــبات م در محاس
ــود اگــر دانشــجویان در میــدان  ــرار ب و تعــداد ایســتگاه های مهندســی شــده، کــم شــده بود و ق
علــوم پیــاده شــوند، اتوبــوس جایگزیــن بافاصلــه در محــل حاضــر باشــد امــا تخلفــات در ســطح 
ــرح  ــم و از ط ــات را بگیری ــن تخلف ــوی ای ــم جل ــاش می کنی ــت و ت ــام اس ــال انج ــاال درح ب

ــم. ــاع می کنی ــان دف خودم

همیشه برای احقاق حق دانشجو

 یــک نکتــه ی مهــم کــه دانشــجویان 
بایــد بــه آن توجــه کننــد ایــن اســت کــه شــورای صنفــی 

ــی و  ــازوی اجرای ــه یــک ب ــی و مطالبه گــری اســت ن ــازوی نظارت یــک ب
قضایــی!

 
بلــه دقیقــا همیــن اســت. مــا یــک جمــع محــدود دانشــجو هســتیم و انســان هــم هســتیم و 

طبیعتــا محدودیت هایــی داریــم. امــا مــا در هرجایــی کــه مربــوط بــه دانشــجو باشــد همیشــه بــرای 
احقــاق حــق دانشــجو حضــور داشــته ایم. کار مــا نظــارت و مطالبــه اســت و اگــر در جایــی در اجــرا کمــک 

کردیــم لطــف مــا بــه مســئولین بــوده اســت. مــا حــدود 70 بــازرس داریــم کــه آن هــا را تاییــد صاحیــت 
می کنیــم و همــه ی بخش هــای الزم را پوشــش می دهیــم. مثــا وقتــی می گوییــم کــه نظــارت مــا در بخــش 

تغذیــه صددرصــدی اســت یعنــی ایــن کــه بازرســان مــا هــم انبارگردانــی و هــم مراحــل پخــت و توزیــع و هــم 
ــت  ــن دق ــا همی ــم و ب ــت بســیاری داری ــات دق ــر روی کلم ــا ب ــد. م ــت را پوشــش می دهن ــرل کیفی مراحــل کنت
ــم، امــا در بخــش رســانه  ــا شــورای صنفــی ســایر دانشــگاه ها بســیار قــوی عمــل کرده ای می گوییــم در مقایســه ب

ــم. ــد نشــان دهی ــه کــه بای ــم و نتوانســته ایم عملکــرد خــود را آن گون ضعیــف بوده ای
ــوق    یــک مســئله ی دیگــر هــم آن اســت کــه مــا می توانســتیم در خیلــی از مواقــع، اقدامــات خــود را در در ب
ــع شــدن  ــم مشــکات در حــال مرتف ــی می دیدی ــا وقت ــم ام ــد« نمایی ــه نوعــی خــود را »بُل ــم و ب ــا کنی و کرن
اســت ترجیــح داده ایــم بــه جــای سمپاشــی بــه حــل ســریع تر مشــکات کمــک کنیــم. حــال هــم انتخابــات 

نزدیــک اســت و مــا دیگــر رفتنــی هســتیم. مــا بــه دوســتان جدیــدی کــه خواهندآمــد ایــن اطمینــان را 
ــه ان شــاء اهلل  ــم ک ــات بســیاری انجــام داده ای ــم و اقدام ــاز کرده ای ــه راه را برای شــان ب ــم ک می دهی

ــه زودی 55 عملکــرد موثــر  ایــن دوســتان جدیــد بتواننــد از ایــن اقدامــات اســتفاده کننــد. ب
ــا از همــان روز  ــان را منتشــر خواهیــم کــرد. م ــوان کارنامــه ی فعالیت م ــه عن خــود را ب

نخســت اقــدام بــه شناســایی تمــام مشــکات دانشــگاه و دانشــکده ها کرده ایــم 
و توانســته ایم بخشــی از آن هــا را حــل کنیــم و ان شــاء اهلل بزرگــواران 

بعــد از مــا ســایر موضوعــات را نیــز پیگیــری نماینــد.



 غایت غرب در تفکر شرق

6

 علیرضا حسن زاده
مهندسی متالوژی 97

ــراد  ــی از اف ــا گروه ــر ی ــک نف ــود ی ــا وج ــن راه حل ه ای
آمریکایــی بلونــد و چشــم آبــی اســت کــه برای خانــواده ی 
خــود و انســانیت می جنگنــد. نکتــه جالــب اینجــا هســت 
ــه  ــا ک ــه گوی ــد ک ــه ای می افت ــه گون ــات ب ــن اتفاق ــه ای ک
ــدارد و  ــری ن ــاکنان دیگ ــکا س ــر از آمری ــه غی ــن ب زمی
میلیاردهــا انســان دیگــر انــگار وجــود ندارنــد یــا بســیار 
ــوارد  ــه م ــن گون ــع در ای ــد. در واق ــن می رون ســریع از بی
بــه مخاطــب القــا می شــود کــه آمریــکا قدرتمندتریــن و 
ــا  ــد بشــریت اســت و کشــورهای دیگــر ی ــن امی بزرگتری
ــد. ــکا نجــات می یابن ــا کمــک آمری ــا ب ــود می شــوند ی ناب

بــرای مــوارد بــاال می توانیــم هــزاران فیلــم مثــال بزنیــم؛ 
ــینمایی  ــار س ــن آث ــر فروش تری ــزو پ ــه ج ــی ک فیلم های
دو دهــه ی اخیــر ســینمای جهــان بودنــد و هســتند. امــا 
ــازی« را بررســی  ــم »تمام کننــده ب ــه عنــوان مثــال فیل ب
ــره  ــات ک ــه نج ــخاصی ک ــم اش ــن فیل ــم. در ای می کنی
ــط از کشــور  ــط و فق ــا وابســته اســت فق ــه آنه ــن ب زمی
آمریــکا هســتند و هیــچ اشــاره ای بــه سرنوشــت و 
ــا  ــرای بق ــاش ب ــان ها در ت ــورها و انس ــه کش ــش بقی نق
ــه دارای  ــا هم ــوارد، فیلم ه ــن م ــام ای ــود. در تم نمی ش
ــم روی  ــز فیل ــر تمرک ــه بیش ت ــتند ک ــی هس ــک منج ی
ــا  ــد ت ــعی می کن ــت و س ــب هس ــه مخاط ــی وی ب معرف
ــوود و  ــول هالی ــورد قب ــای م ــان ویژگی ه ــا هم وی را ب
ــا را  ــوود پ ــی هالی ــاند. گاه ــب بشناس ــه مخاط ــرب ب غ
ــون  ــخصیت هایی همچ ــق ش ــا خل ــذارد و ب ــر می گ فرات
»کاپیتــان آمریکایــی« ســعی در معرفــی یــک فرمانــده ی 
ــی و  ــه اصــول اخاق ــام ب ــا اهتم ــه ب ــد ک ــی دارن آمریکای
داشــتن شــجاعت و درایتــی بــی مثــال در تــاش اســت 
ــات  ــودی نج ــان را از ناب ــا، جه ــی نیروه ــا فرمانده ــا ب ت

دهــد.
گاهــی عقایــد آخرالزمانــی خــود را بــا عقایــد ضداســامی 
در هــم می آمیزنــد و اثــری همچــون »جنــگ جهــان زد« 
را می ســازند. اثــری کــه تمامــی تــاش خــود را می کنــد 

صنعــت ســینما در عمــر تقریبــا 140 ســاله خــود 
پســتی ها و بلندی هــای گوناگونــی را گذرانــده اســت 
می تــوان  را  هالیــوود  شــکل گیری  بیــن،  ایــن  در  و 
ــک  ــینما از ی ــمگیر س ــرفت چش ــل پیش ــن دلی موثرتری
ــا  ــع دنی ــن صنای ــی از اصلی تری ــه یک ــاده ب ــرگرمی س س
ــایق  ــن س ــت گرفت ــا در دس ــه ب ــی ک ــت. صنعت دانس
ــت  ــعی در هدای ــی، س ــبک زندگ ــر و س ــاد تفک و ایج

دارد.  کاذب  نیازســازی های  و  اعتقــادات 
ــه  ــان را ب ــوژه آخرالزم ــه س ــت ک ــوود سال هاس هالی
یــک موضــوع ثابــت بــرای تولیــدات خــود تبدیــل 
ــرای  ــر ســاله ب کرده اســت و بودجــه بســیاری را ه
تولیــد و اکــران ایــن قبیــل فیلم هــا خــرج می کنــد؛ 
هزینه هایــی کــه گاه در جهــت ترویــج آمریکاپرســتی 
بــوده و گاه بــرای اهــداف مذهبــی. هالیــوودی کــه 
ــت و  ــود اس ــال یه ــدو م ــون بران ــه ی مارل ــه گفت ب
توســط آن هــا اداره می شــود، پــس طبیعــی اســت 

اگــر براســاس اهــداف دیــن یهــود حرکــت کنــد.
ــوود نســبت  ــای هالی ــه دیدگاهه ــد نگاهــی ب حــال بیایی
بــه آخرالزمــان بندازیــم. معمــوال نقطــه شــروع اکثــر ایــن 
ــعی  ــم س ــل، فیل ــت و در اوای ــور آمریکاس ــا کش فیلم ه
می کنــد تــا بــه مخاطــب زیبایــی زندگــی در ایــن کشــور 
را نشــان دهــد و کمــی بعــد اتفاقــی هولنــاک می افتــد؛ 
ــد  ــه شــیوع می کن در فیلمــی بیمــاری خاصــی شــروع ب
و در فیلــم دیگــری گروهــی از بیگانــگان وارد زمیــن 
می شــوند و یــا حتــی ظهــور یــک موجــود باســتانی کــه 
قصــد نابــودی بشــریت را دارد. در اینجاســت کــه دولــت 
ــا هــر روشــی کــه می شــود  آمریــکا ســعی می کنــد تــا ب
ــودی  ــریت را از ناب ــد و بش ــرف کن ــکل را برط ــن مش ای
ــانی  ــی انس ــه و روش های ــد. از مصالح ــات ده ــل نج کام
گرفتــه تــا نابــودی تجاوزگــران، سازگارســازی 
میــان انســان ها و گــروه مقابــل تــا نابــودی از 
راه  هــزاران  و  هســته ای  بمباران هــای  طریــق 
ــی  ــابه تمام ــه تش ــی وج ــانی. ول ــانی و غیرانس انس

سـانسور، به بهانه اغراق وارد آمفــی تئاتــر دکتــر رحیــم زاده 
واقــع در دانشــکده علــوم دانشــگاه 
ــه ی  ــن صحن ــدم اولی ــه ش ــی ک فردوس
فیلــم کــه مــرا بــه خــودش جــذب کــرد 
حضــور بچه هایــی بــا ســن کــم در 
جبهــه بــود. ایــن اولیــن اکــران عمومی 
ــر  ــنواره فج ــد از جش ــر بع ــم ۲۳ نف فیل
ــتان،۲۳  ــوع داس ــود. موض ــور ب در کش
توســط  کــه  بودنــد  نوجــوان  نفــر 
ــوند  ــیر می ش ــراق اس ــث ع ــزب بع ح
و صــدام مــی خواهــد از آن هــا بــه 
ــودش  ــغ خ ــرای تبلی ــزاری ب ــوان اب عن
میــان  ایــن  در  کــه  کنــد  اســتفاده 
ــه  ــب و البت ــای جال اتفاق ه
می افتــد. خنــده داری 

در پایــان فیلــم بــرای مصاحبــه بــه ســراغ یکــی از چهره هــای واقعــی ایــن فیلــم رفتیــم. حــاج 
کــه  کــه طلبــه هــم بــود و بــا وجــود ایــن  کوچــک مشــهدی  آقــای رعیت نــژاد یــا همــان پســر 
دارد. خاطــر  بــه  را  اتفاقــات  تمــام  همچنــان  می گــذرد  ماجراهــا  آن  از  ســال   ۳۰ از  بیــش 

این ۲۳ نفر چقدر شبیه ۲۳ نفرواقعی بودند؟

و  می کردنــد  بــازی  واقعیــت  بــه  نزدیــک  خیلــی 
بودنــد. عالــی  خیلــی 

از ایــن جمــع ۲۳ نفــر چنــد نفــر در حــال حاضــر در 

بیــن مــا هســتند؟

تنهــا یــک نفــر از دنیــا رفتــه اســت و یــک نفــر دیگــر 
کمتــر دیــده می شــود. هــم بــه دالیلــی 

نظرتون درباره این فیلم چیست؟

کننــده  فیلــم خوبــی ساخته شــده و بایــد از تهیــه 
کنــم ولــی همــه حقایــق در  کارگردانــش تشــکر  و 

گفتــه نشــده! ایــن فیلــم 

چه حقایقی؟!

کارهــای مــا را  کنیــد ســینمای مــا بعضــی از  نــگاه 
کــه واقعــی بــوده و اتفــاق افتــاده را اغــراق می دانــد 

سید هادی حسینی
مهندسی شیمی 96
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سـانسور، به بهانه اغراق

تــا بــا تمســخر و دســتمایه قــرار دادن نمادهــای اســامی 
ــل  ــوار حائ ــئله ی دی ــدد 12، مس ــون ع ــیعی همچ و ش
اســرائیل بیــن یهــود و مســلمانان و وحشــی نشــان دادن 
مســلمانان و هــزاران نمــاد آشــکار دیگــر افــکار را هدایــت 
ــی از  ــه ترکیب ــامبی« ک ــم »اوس ــن در فیل ــد. همچنی کن
ــا  ــا ب ــت، زامبی ه ــی اس ــن الدن و زامب ــامه ب ــم اس اس
ــی( را گاز  ــالم)غیر زامب ــان های س ــر انس ــن اهلل اکب گفت

ــد. ــوده می کنن ــز آل ــا را نی ــد و آنه می گیرن
در  هالیــوود  آخرالزمانــی  تولیــدات  کــه  آنجایــی  از   
ســال های اخیــر بســیار زیــاد شــده و بیشــتر ایــن 
فیلم هــا از لحــاظ محتــوای اصلــی بســیار شــبیه بــه هــم 
ــه  ــن روی ــا ای ــا بســیار جــذاب( هســتند، ب و تکــراری )ام
در ذهــن مخاطــب بــه صــورت ناخــودآگاه تصاویــری کــه 
مــورد نظــر هالیــوود اســت را ثبــت می کننــد. تصویــری 
اغراق هــای  بــا  کــه  غــرب  دادن  نشــان  منجــی  از 
ــر  ــته اند تفک ــی آن توانس ــی در پ ــرار پ ــا تک ــب و ب عجی
ــن  ــم در ذه ــان خــود و ه ــم درمی شکســت ناپذیری را ه
دیگــر ملت هــا حــک کننــد.  بــه عبارتــی دیگــر هالیــوود 
ــت  ــد اس ــه معتق ــن جمل ــه ای ــان ب ــه آخرالزم در زمین
ــان  ــد، خودت ــی کنی ــده را پیش بین ــد آین ــر بتوانی که:))اگ
هــم می توانیــد آن را بســازید((. آینــده ای کــه بــا صــرف 
ــود  ــته ساخته ش ــت توانس ــاعت ها وق ــا دالر و س میلیارده
ــر در  ــه اگ ــد ک ــی را داشته باش ــر روان ــد آن اث ــا بتوان ت
ــی  ــچ مقاومت ــد هی ــی نبای ــرار گرفت ــکلی ق ــل مش مقاب
بکنــی چــون نجــات تــو در دســت آن هاســت و آن هــا  بــه 
ــد و  ــه غالب ان ــت ناپذیر همیش ــای شکس ــوان قدرت ه عن

ــوب. ــو مغل ت
ــوال پیــش می آیــد کــه آیــا بــا وجــود  امــا ایــن س
ــد  ــان نبای ــورد آخرالزم ــرب در م ــات گســترده ی غ تبلیغ
ــروع  ــازی ش ــرای فرهنگ س ــم ب ــلمان ه ــورهای مس کش

ــد؟؟ ــا کنن ــوع فیلم ه ــن ن ــاخت ای ــه س ب
ــا  ــه ی ــک بل ــر از ی ــی پیچیده ت ــن پرســش کم ــواب ای ج

خیــر معمولــی اســت زیــرا در مقابــل ســینمای ایــران )و 
ســایر کشــور هــای مســلمان ( موانعــی هســت کــه بــه 

چندتــای آن هــا اشــاره خواهیــم کــرد.
ســینمای ایــران زیــر ســایه ی جمهــوری اســامی اســت 
ــی  ــم فیلم ــه بخواهی ــت ک ــخت اس ــیار س ــن بس و ای
ــن  ــی از اصلی تری ــی آن یک ــوع اصل ــه موض ــازیم ک بس
مباحــث سیاســی-دینی کشــورمان اســت چــون هرگونــه 
ــداد بســیار  ــا تع ــم ساخته شــود قطع ــن فیل ــه ای ــم ک ه
زیــادی منتقــد خواهــد داشــت و حتــی شــاید هیچــگاه 

بــه ایــن فیلــم اجــازه تولیــد و 
ــن  ــه در طــول ای ــه ک ــد. همانگون ــم را ندهن پخــش فیل
ایــن چنینــی ســاخته شــده و  ســال ها فیلم هــای 
مــورد مخالفــت منتقــدان لیبــرال و ســکوالر قــرار 
و  غرب انــد  دل باختــه ی  کــه  منتقدانــی  گرفتــه. 
خــود را در قباره هــای اداره ی یــک تمــدن جهانــی 
نمی داننــد. آن هــا کســانی اند کــه کارامــدی تفکــر 
ــن  ــی ای ــای جهان ــد و پیروزی ه ــول ندارن اســامی را قب
ــد و  ــان، فلســطین و... را نمی بینن تفکــر در ســوریه، لبن
آثــاری همچــون »بــه وقــت شــام« را کــه نقــل هنــری 
ــد.  ــدی می نامن ــت، کم ــن رشادت هاس ــه ای از ای گوش
ــه ای  ــای حرف ــه فیلم ه ــردم سال هاســت ک ــن م همچنی
ــد  ــر تولی ــا اث ــد و قطع ــوود را دیده ان ــرج هالی ــر خ و پ
شــده در ســینمای ایــران بایــد حداقــل تفــاوت کمــی از 
ــی داشته باشــد.  ــن غرب ــا عناوی ــت ســاخت ب نظــر کیفی

امــا اینجــا خیلــی هــم بحــث بودجــه در میــان 
ــه  ــت، ک ــک آن اس ــث ریس ــه بح ــت بلک نیس
آیــا صنعــت ســینمای مــا قبــول بــه پذیــرش 
ــه  ــد و تهی ــاالی تولی ــه ســاخت بســیار ب هزین
ــروش  ــزان ف ــر در می ــیار بیش ت ــک بس و ریس
ــا  ــرد ی ــه را می پذی ــوددهی معقوالن ــرای س ب

ــر؟ خی
 

ــک  ــال ی ــرای مث ــت. ب ــم نیس ــل هض ــش قاب و برای
ــه ای افســر عراقــی  ــوی فیلــم در مصاحب جایــی ت
گریــه  بچــه  اون  و  بچه هــا  از  یکــی  گــوش  در  زد 
کــرد. اصــا در ایــن جنــگ ایــن حرف هــا نبــود. 
گفته بــود  مــا  بــه  ابراهیــم زاده  عبــاس  شــهید 
گــر مــا را  کــم بیاریــم ا کــه نبایــد جلــوی دشــمن 
را  بــا خنــده جوابشــان  مــا  شــکنجه می دهنــد، 
ــرد  ــرای اون ف ــکنجه ای ب ــا ش کار م ــن  ــم و ای بدهی
مــرا  بــار  یــک  مثــال  بــرای  هســت.  شــکنجه گر 
کــه پاهایــم شکســت ولــی  کردنــد  آنقــدر شــکنجه 
گریــه اون افســر عراقــی  مــن بــا خنده هــای مــداوم 
را در آوردم. ســینمای مــا میگــه این هــا اغــراق و 
شــعار هســت و هنــری نیســت؛ نــه اینطــور نیســت 
بلکــه ایــن واقعیــت اســت بــه نظــرم خیلــی جــای 
فیلم هــا  داســتان  ایــن  از  بایــد  و  داره  پــردازش 
کســی  آنکــه هــر  بــه شــرط  البتــه  ســاخته بشــه 
بــا دیــدگاه خاصــی جهــت فیلــم را تعییــن نکنــد 

بلکــه هــدف بیــان حقیقــت باشــد.

ــان ملاباســم شــنیدم کــه  قســمتی از فیلــم از زب

می گفــت آقــای هاشــمی اعلام کــرده کــه ایــن 

۲۳ نفر بچه نیستند و حاضریم برای مبادله آنها ۲ 

افســر جنگــی را بــه ازای هر یــک از آن ها بدهیم این 

صحبت ایشان چقدر روی شما تاثیر گذاشت؟

گفته بــود ولــی چهــار  بلــه آقــای هاشــمی ایــن رو 
کــه باعــث دلگرمــی و  افســر نــه دو افســر. آنچــه 
ترغیــب مــا بــه اعتصــاب غــذا و مانــدن در اردوگاه 
اســرا شــد. ســخنان روح نــواز امــام خمینــی بــود. 
امــام فرمودنــدک مــا حاضریــم بــرای آزادی آن هــا 
کنیــم.  ۲۰ ســرهنگ بــه جــای هــر یــک از آن هــا آزاد 
گفتــه شــده بود  ایــن صحبــت امــام در شــرایطی 
می توانســت  ســرهنگ  یــک  جابجایــی  کــه 
امــام  حقیقــت  در  باشــد.  مسئله ســاز  خیلــی 
ســفیران  مــا  کــه  بفهمانــد  مــا  بــه  می خواســت 
جبهــه و جهادیــم و نبایــد خودمــان را در برابــر 
آزادی مشــروط و بــی ارزش آن هــا بفروشــیم. ایــن 
کــرد. کــه قلــب مــا را مطمئــن  صحبــت امــام بــود 

سینمایی

مصاحبه
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مســتکبر  دولت هــای  کــه  می کنیــم  زندگــی  جهانــی  در 
کشــورهایی  اجــازه ی هرگونــه علــم و حرکتــی را دارنــد ولــی 
قــرار  نکوهــش  مــورد  اعــدام  خاطــر  بــه  ایــران  همچــون 
گــردن بزنــی و یــا بمباران هــای  گــر  می گیرنــد. در ایــن دنیــا ا
کنــی  کشــی  نســل  گــر  ا نــدارد؛  اشــکال  کنــی  شــیمیایی 
اشــکال  بپرورانــی  تکفیــری  تفکــر  گــر  ا نــدارد،  اشــکال 
ــا و  ــه ی این ه ــدارد. هم ــکال ن ــی اش کن ــاوز  ــر تج گ ــدارد، ا ن
کننــده ی  بیــش از این هــا اشــکالی نــدارد چــون حمایــت 
ســازمان  بودجــه ی  چــون  کــه  کشــوری  آمریکاســت.  تــو 
ملــل را می دهــد، چــون ســازمان ملــل در نیویــورک اســت 
هندوهــای  بــه  و  تروریســت  بگویــد  ســپاه  بــه  دارد  حــق 
شــکنجه  و  کشــتند  را  مســلمان  میلیون هــا  کــه  میانمــار 
گاوی  کــه از  کردنــد، چیــزی نگویــد. اوســت  دادنــد و آواره 
همچــون عربســتان ســعودی شــیری پرچــرب می دوشــد 
بــه  عــوض  بــا  کمک هــای  عنــوان  تحــت  را  آن  کــره ی  و 

بدهــد. اســرائیل  همچــون  دولت هایــی 

توســط  پایــان  بــی  بمباران هــای  بــا  کــه  جهــان  ایــن  در 
ســخت  حــق  حــرف  زدن  اســت،  همــراه  رســانه ها 
ممکــن  غیــر  القاعــات  از  ج  خــار نظــری  دادن  اســت، 
مــورد  اینچنینــی  زیــرا در صــورت زدن حرف هــای  اســت 
اعــام  داری  حــق  جهــان  ایــن  در  قرارمی گیــری.  هجمــه 
ولــی  کنــی  اســت(  غلــط  )همجنســگرایی  همجســبازی 
اجــازه  کنــی.  اجــرا  را  دینــی ات  احــکام  نــداری  اجــازه 
کنــی. اجــازه نــداری  نــداری قاتلــی را بــه جــرم قتــل اعــدام 

کنــی.  تدریــس  درســی ات  کتــب  در  را  شــهادت 

مســیری  در  کــردن  شــنا  جهانــی،  همچیــن  در 
دادن  از  کــه  هزینــه ای  دارد؛  هزینــه  متفــاوت 
کــه بــه بهــای  خــون و مــال فراتــر اســت. هزینــه ای 
کــه از هــزاران  آرامــش روانــی ات اســت. هزینــه ای 

اســت.  ســخت تر  دادن  جــان  بــار 

کنیــد در چنیــن جهانــی قصــدی  حــال شــما تصــور 
ــرای یــک تمــدن ایرانی_اســامی داشــته باشــی.  ب
تمــدن  نابــودی  بهــای  بــه  کــه  رویــه ای  تغییــر 
احــداث شــده توســط غــرب بــا صــرف میلیاردهــا 
دالر باشــد. طبیعــی اســت ســعی جهــان در جهــت 

نابــودی تمــدن ایجــاد شــده، باشــد.

کشــیدن؟  کنــار  یــا  اســت  صحیــح  ایســتادگی  آیــا 
چــرا رســانه های غــرب در جهــت تلقیــن ناامیــدی 
کجاســت؟  از  تبلیغــات  ایــن  بودجــه ی  هســتند؟ 
کســانی مشــخص می کننــد؟ فرهنــگ آن هــا را چــه 

جــواب ایــن ســواالت در مقالــه ی بعــدی از ســری 
مقاالت))گامــی مســتحکم تــر((


