
ماجرا های کاسترید!!!

صرفًا جهت اطالع!

ــا حــاال شــده شــاید  ــی[ ت ــد مل ــق تولی ــه ی رون ــن کاری کــه ]در زمین ای
ــاج اســت نباشــد. در  ــرای کشــور احتی ــزی کــه ب ــی یک دهــِم آن چی حّت
ســال ۹۸ تولیــد تــکان خــورد، حرکــت کــرد و راه افتــاد تــا یــک حــدودی، 
لکــن اثــری در زندگــی مــردم از آن محســوس نشــد. مــا بایســتی تولیــد 

را بــه جایــی برســانیم کــه در زندگــِی مــردم اثــر بگــذارد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای 13۹۹/01/01

صندوق شیشه ای
انــدر احــواالت نابســامان صنــدوق بازنشســتگی 

کشــوری و حــال خــراب شــفافیت در ایــران

پادزهری که زهر شد

خال سیاه

مانور قیامت در قرنطینه

بررســی رونــد خصوصــی ســازی در ایــران و تبعــات 
آن بــر اقتصــاد و تولیــد

ــدر، همســر و  ــادر، پ ــرادر، م ــی از ب ــه آدم »روزی ک
ــد...« ــرار می کن ــش ف فرزندان

ــی ترین  ــی از اساس ــع یک ــائل و به تب ــن مس ــی از مهم تری ــاید یک ش
ــه در ذهــن دانشــجویان و علی الخصــوص ورودی هــای  ســواالتی ک
بــه  بودجــه  تخصیــص  نحــوه  مانده اســت،  بی پاســخ  جدیــد 
ــا  ــر آن شــدیم ت ــذا ب ــا و تشــکل های دانشــجویی اســت؛ ل انجمن ه

ــم. ــح دهی ــاب کمــی توضی ــن ب در ای
ــا  ــه ای ب ــد، جلس ــی جدی ــال تحصیل ــروع س ــاله و در ش       هرس
حضــور دبیــران کانون هــا و رؤســای تشــکل های دانشــجویی و 
ــران،  ــود و در آن دبی ــکیل می ش ــکده تش ــس دانش ــت رئی ــه ریاس ب
برنامه هــای پیشــنهادی خــود کــه قصــد برگــزاری آن هــا را در 
ــاز  ــورد نی ــه م ــی از هزین ــا تخمین ــراه ب ــد، هم ــش رو دارن ــال پی س
ــای  ــن برنامه ه ــکل، از بی ــر تش ــرای ه ــد. ب ــرح می کنن ــا مط آن ه
پیشــنهادی تعــدادی بنابرصالحدیــد رئیــس دانشــکده انتخــاب 
ارائــه شــده بــرای  می شــود و مجمــوع تخمینــی هزینه هــای 
ــاص  ــکل اختص ــالیانه آن تش ــه س ــوان بودج ــا به عن ــن فعالیت ه ای
می یابــد. حــال ســؤالی کــه احتمــااًل برایتــان پیــش می آیــد، 
ایــن اســت کــه اگــر دبیــر بــه وظایفــش عمــل نکنــد، چــه بالیــی 
ــر  ــه ه ــت ک ــد گف ــخ بای ــد؟ در پاس ــتفاده می آی ــه بالاس ــر بودج س
دبیــر یــا رئیــس تشــکل های دانشــجویی موظــف بــه اجــرای 
برنامه هــای پیشــنهادی خــود اســت امــا اگــر بــه هــر دلیلــی 
ــوط  ــی مرب ــه تخمین ــازد، هزین ــی س ــان را عمل ــی از آن ــد بخش نتوان
ــن  ــی آن انجم ــه تخصیص ــده از بودج ــی نش ــای عمل ــه فعالیت ه ب
ــه  ــن هم ــاوی بی ــورت مس ــه به ص ــرای این ک ــر و ب ــون کس ــا کان ی
ــا  ــترک کانون ه ــه مش ــاب بودج ــه حس ــود، ب ــیم ش ــکل ها تقس تش
ــکده 200  ــد دانش ــرض کنی ــال، ف ــوان مث ــود. به عن ــرار داده می ش ق
نفــر دانشــجو داشته باشــد و هزینــه ســرانه هــر دانشــجو بــرای یــک 
ســال تحصیلــی 30 هــزار تومــان باشــد. 200 ضــرب در 30، مجمــوع 
ــان  ــاس برنامه هایش ــا و براس ــن کانون ه ــه بی ــود ک ــد ب ــغ خواه مبل
ــان  ــون توم ــًا 5 میلی ــد مجموع ــرض کنی ــال ف ــود. ح ــیم می ش تقس
ــه  ــوع هزین ــه مجم ــال آن ک ــرد، ح ــق گی ــا تعل ــه انجمن ه ــه ب بودج
ــک ــن ی ــت. ای ــان بوده اس ــون توم ــور 6 میلی ــن ام ــرای ای ــرانه ب س

ــکده  ــی دانش ــای عموم ــرف هزینه ه ــده، ص ــان باقی مان ــون توم میلی
می شــود؛ یعنــی برنامه هایــی کــه طبــق تشــخیص معاونــت اجرائــی 
ــه  ــول ک ــن پ ــد از ای ــند، می توانن ــته باش ــت داش ــکده عمومی دانش
تحــت عنــوان بودجــه مشــترک نــام بــرده می  شــود، اســتفاده کننــد.

    الزم بــه ذکــر اســت کــه طبــق مصوبــه ای کــه در تاریــخ 
دانشــکده تصویــب  فرهنگــی  در جلســه شــورای   13۹6/12/13
ــد،  ــجویی موظف ان ــکل دانش ــون و تش ــر کان ــران ه ــت، دبی شده اس
هــر دو مــاه یک بــار، گــزارش عملکــرد خــود را بــه شــورای 
فرهنگــی ارائــه دهنــد و اگــر تــا آن زمــان در انجــام فعالیتــی ناموفــق 
بوده انــد، هزینــه مربــوط بــه آن کســر و بــه بودجــه مشــترک اضافــه 
می شــود!!! )متاســفانه بســیاری از مصوبــات شــورای فرهنگــی توســط 

ــردد.( ــت نمی گ ــا رعای اعض
ــورای فرهنگــی  ــت ش ــه مطــرح اســت، ماهی ــؤال دیگــری ک      س
ــت  ــکده، معاون ــس دانش ــت از رئی ــکل اس ــورا متش ــن ش ــت. ای اس
ــری،  ــم رهب ــام معظ ــاد مق ــده نه ــی، نماین ــت اجرای ــی، معاون علم
ــکده  ــالمی دانش ــن اس ــئول انجم ــجویی و مس ــیج دانش ــئول بس مس
)مــورد آخــر در دانشــکده مــا وجــود نــدارد( کــه وظیفــه راهبــرد کلــی 
ــده  ــر عه ــف ب ــوارد مختل ــکده را در م ــی دانش ــی و اجتماع فرهنگ
ــه عنــوان مثــال، برگــزاری بســیاری از مراســمات در صــورت  دارد؛ ب
صالحدیــد معاونــت اجرایــی دانشــکده، در جلســه شــورای فرهنگــی 

ــردد. ــوب می گ ــرای آن مص ــدم اج ــا ع ــرا ی ــرح و اج مط
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــه ب ــا ک ــاره کانون  ه ــه  ای درب ــد نکت ــال می  مان ح
ــک  ــکده نزدی ــای دانش ــا و انجمن  ه ــران کانون  ه ــات دبی ــه انتخاب ک
اســت، بــر خــود واجــب می  دانیــم نکاتــی چنــد در ایــن   بــاره عــرض 

کنیــم.
      طبــق قانــون حداقــل اعضــای کاندیــد بــرای عضویــت کانون  هــا 
ــا  ــون ی ــد، آن کان ــاب نرس ــد نص ــن ح ــه ای ــر ب ــت و اگ ــر اس 5 نف
انجمــن بــه مــدت یــک ســال تحصیلــی غیرفعــال می  گــردد. 
ــه  ــرادی بی  عالق ــور اف ــود، حض ــدار می  ش ــا پدی ــه این  ج ــی ک معضل
ــا  ــم تنه ــت، آن ه ــای الزم در کانون   هاس ــدون توانایی   ه ــًا ب و بعض
ــزی  ــا چی ــود؛ ام ــو نش ــون لغ ــن کان ــرد ای ــه عملک ــه صــرف این   ک ب
کــه عمــاًل پــس از شــروع ســال تحصیلــی جدیــد درمی   یابیــم، عــدم 
تفــاوت در وجــود یــا عــدم وجــود آن کانــون بوده   اســت؛ لــذا عاجزانــه 
از دوســتان عزیــز تقاضــا می   کنیــم کــه تنهــا در صــورت عالقــه بــه 
فعالیــت در انتخابــات کانون   هــا شــرکت کننــد، چــرا کــه هیــچ کاری 

بــدون رغبــت درون پیــش نخواهــد رفــت.

»نمــرود هــم حســابمان نکــردی کــه قاتلمــان 
پشــه   ای باشــد. ویروســی بســمان بــود...«

ــر  ــه خاط ــدنم را ب ــردبیر ش ــرای س ــم ماج ــوز ه       هن
ــا  ــن کــردم ت ــه ت ــن نشــریه را ب دارم. رخــت ســردبیری ای
ــد  ــه دارن ــه دغدغ ــد ک ــی باش ــاه آن های ــن و پن ــم مأم ه
بی معنــای  ســکوت  و  کســلی  ســرد  فضــای  هــم  و 
ــش  ــه نام ــا آن ک ــرد. ب ــان بب ــت را از می ــجو جماع دانش
ــم  ــم گرفتی ــا، تصمی ــود ام نشــریه سیاســی »راه روشــن« ب
سیاســت زده رفتــار نکنیــم، بــه امــور فرهنگــی و اقتصــادی 
ــه الی  ــم و الب ــرف بزنی ــکده ح ــائل دانش ــم، از مس بپردازی
ــم و آن را  ــت بزنی ــه سیاس ــم ب ــزی ه ــان گری حرف هایم
ــم  ــن تصمی ــای ای ــازیم. علت ه ــان س ــنی بحث هایم چاش
زیــاد بــود، امــا شــاید مهم تریــن آن هــا فروریختــن 
دیــواری بــود کــه متأســفانه از بســیج و بســیجی در اذهــان 
ــه نیســتیم، آدم  ــد غریب ــود. خواســتیم بفهمن ــان ب اطرافیانم
ــا  ــم! تنه ــم نداری ــی ه ــی جوذام ــتیم و حت ــی نیس فضای
ــدار  ــد دارد بی ــه قص ــم ک ــه ی خفته ای ــن قبیل ــوی از ای عض
بمانــد، بیش تــر حــرف بشــنود و ســر موقعــش هــم حــرف 
ــز را هــم  ــه همــه چی ــد و پی ــد، بگوی ــد. عیب هــا را ببین بزن
بــه تنــش بمالــد؛ حتــی اگــر برچســب بخــورد، دلواپــس نــام 
ــد.  ــل راه نیاب ــی محاف ــا در برخ ــورد و ی ــه بخ ــرد، تیک بگی
تنهــا بــرای دو هــدف؛ این کــه نمی خواهــد الل باشــد 
ــه  ــد ک ــرأت بده ــه ج ــه بقی ــد ب ــه می خواه ــر آن ک و دیگ
ــدار  ــال بی ــد. ح ــدار بمانن ــد و بی ــد، بنویســند، بگوین بخواهن
مانــدن بــا نوشــتن یــک طنــز انتقــادی باشــد یــا با کشــیدن 
ــاره ی  ــتن درب ــی نوش ــا حت ــاب ی ــی کت ــور، معرف کاریکات
ــوش  ــود، آغ ــر ب ــه میس ــی ک ــا جای ــی. ت ــطوره ای مل اس
گشــودیم بــه روی دوســتان تــا بیاینــد و همــراه مــا باشــند. 
ــدارد،  ــکالی ن ــم اش ــود، گفتی ــم ب ــتقبال ک ــه اس ــل ک اوای
ــان را بشناســند،  ــا و راهم ــا م ــده ت اول مســیر اســت و مان
درســت مــی شــود؛ امــا متأســفانه هــر چــه گذشــت، تغییری 
ندیدیــم و همچنــان تیــم نشــریه همــان تعــداد همیشــگی 
مانــد. گفتیــم شــاید ایــراد از ماســت؛ به همیــن دلیــل هــم، 
ــم اگــر نقــدی  بعــد هــر شــماره ی نشــریه، خواهــش کردی
ــنگین  ــدای س ــز ص ــم ج ــاز ه ــد. ب ــا بگوین ــه م ــت ب هس
ســکوت چیــزی نشــنیدیم. نــه فقــط مــا، کــه هــوای همــه 
ــت  ــر اســت. عل ــری و دل گی ــدر اب ــًا همین ق نشــریات تقریب
ــر  ــم بگی ــوی ه ــان پهل ــت؟ زم ــی چیس ــه بی حال ــن هم ای
ــرف  ــرد و ح ــپر می ک ــینه س ــجو س ــا دانش ــود؛ ام ــد ب و ببن
مــی زد. دانشــگاه محــل جــوالن دیدگاه هــای مختلــف 
بــود. بــه مغزهــا فشــار می آمــد، زبان هــا در دهان هــا 
تــاب میخــورد و منطــق حکــم می رانــد. چــه بــر ســر ایــن 
دانشــجوی فعــال آمــده کــه نــای نطق کــردن نــدارد؟ چــه 
بــر ســر مــا آورده انــد یــا بهتــر بگویــم چــه بــر ســر خــود 
آورده ایــم؟ حقیقتــش دل و دمــاغ نوشــتن بــرای دانشــجوی 
بی حــال را نــدارم و فقــط وظیفــه حقوقــی ام مــرا وادار 
بــه ایــن کار کرده اســت؛ وگرنــه، شــخصًا یــک بیــت 
ــرم را  ــورد می گی ــه بازخ ــرایم و از بقی ــه می س ــعری ک ش
ــم.  ــورد نمی ده ــدون بازخ ــده ی ب ــاپ ش ــن چ ــه صــد مت ب
ــه  ــا ب ــتم ام ــکل نیس ــن ش ــه ای ــای ب ــل گالیه ه ــاد اه زی
پیشــنهاد عزیــزی، بــر خــود واجــب دیــدم کــه کمــی کاغــذ 
را خط خطــی کنــم تــا حداقــل اگــر کســی نخواســت آن را 
بخوانــد، ایــن ســخنان بــه یــادگار بمانــد بــرای گروهــی کــه 
ــد. ــد و حــرف بزن ــدار بمان ــد، خواســت بی ــدی بع شــاید چن

      القصــه؛ لطفــًا زحمــات کســانی را کــه بی هیــچ مــزدی، 
ــده  ــد را ندی ــالش می کنن ــما ت ــرک ش ــرای تح ــد ب دارن
نگیریــد! بــرای همــه ی شــما یــک آرزو دارم؛ این کــه روزی 
را ببینــم کــه قلــم بــه دســت داریــد و حداقــل بــرای خــود 

ــید.  ــزی می نویس چی

وی
»اگــر واقعــا می خواهیــد بدانیــد »وی« کیســت 

ــید...« ــود باش ــون خ ــد خ ــب قن ــد مراق بای
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»تمــام مشــکالت از زمانــی شــروع شــد کــه 
گذاشــتند...« دانشــگاه  بــه  پــا  دانشــجویان 

سخن سردبیر

علی فرامرزی



 
      اوضــاع مســکن، مالیــات، اشــتغال، 
ــره.  ــا و غی ــد، تحریم  ه ــود تولی ــی، رک ــبکه بانک ــرازی ش نات
ــور،  ــادی کش ــگاه اقتص ــم ابربن ــش مه ــه، چال ــن هم ــن ای در بی

ــی  ــوری، یک ــتگی کش ــدوق بازنشس صن
از مهم  تریــن مسائلی  ســت کــه حــل 
آن نیازمنــد اتخــاذ تصمیمــات کالن و 
از  مختلــف،  به  دالیــل  دشواری  ســت. 
جملــه کاهش ســن بازنشســتگی، نســبت 
ــه بازنشســته امــروز 5/5  افــراد شــاغل ب
اســت و رســیدن ایــن عــدد بــه 3/5 
ــای  ــتگی صندوق  ه ــای ورشکس ــه معن ب
ــر  ــه اگ ــی ک بازنشســتگی اســت. در حال
بخواهیــم صنــدوق بازنشســتگی ســالمی 
نفــر  ازای هــر 25  بــه  داشته  باشــیم، 
شــاغل بایــد یــک بازنشســته وجــود 

داشته  باشــد. مســتمری  بگیران فقــط از ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
ــر  ــازمان، نظی ــن س ــتگی ای ــد و ورشکس ــون نفرن ــش از 5 میلی بی
ــات  ــی و اعتراض ــدی اجتماع ــکالت ج ــا، مش ــدوق ه ــایر صن س
درپی  خواهدداشــت  را  جامعــه  مختلــف  رده  هــای  گســترده  ی 
کــه بــه نظــر نمی  آیــد خیلــی از ایــن اتفــاق دور باشــیم!
ــزار ــرز 100ه ــدوق، از م ــه صن ــت ب ــی دول ــی، بده        از طرف

ــه  ــق اعطــای شــرکت  ها ب ــت از طری ــان گذشــته و دول ــارد توم میلی
صنــدوق، در پــی جبــران بدهــی اســت. ۸0 درصــد شــرکت  هایی کــه 
دولــت بــه صنــدوق بازنشــتگی کشــوری داده، محــض رفــع دیــون 
ــد، ایــن شــرکت  ها خودشــان بیمــار وخســارت  زننده  اند! اســت؛ هرچن

   این شرایط را در نظر بگیرید:
ــس ــی، رئی ــاون اجتماع ــاه و تع ــر کار، رف ــس وزی ــی، رئی ــاون اجتماع ــاه و تع ــر کار، رف ــن 13۹۸13۹۸ وزی ــن روردی ده فروردی

ــاد صالحــی را  ــدوق بازنشســتگی کشــوری را عــزل و ســید میع ــاد صالحــی را صن ــدوق بازنشســتگی کشــوری را عــزل و ســید میع صن
ــک از  ــی مکانی ــری مهندس ــان دکت ــرد. ایش ــمت نصب ک ــن س ــک از در ای ــی مکانی ــری مهندس ــان دکت ــرد. ایش ــمت نصب ک ــن س در ای
ــی  ــابقه ی اجرای ــال س ــی  س ــابقه ی اجرای ــال س ــن 1212 س ــد و همچنی ــریف دارن ــگاه ش ــن دانش ــد و همچنی ــریف دارن ــگاه ش دانش
ــس  ــت در هیئت  مؤس ــز عضوی ــاد و نی ــت و اقتص ــه مدیری ــس در زمین ــت در هیئت  مؤس ــز عضوی ــاد و نی ــت و اقتص ــه مدیری در زمین
در  عضویــت  شــکوفایی،  و  نــوآوری  صنــدوق  هیئت عامــل  در و  عضویــت  شــکوفایی،  و  نــوآوری  صنــدوق  هیئت عامــل  و 
ــک،  ــعه الکترونی ــق و توس ــت از تحقی ــدوق حمای ــره صن ــک، هیئت مدی ــعه الکترونی ــق و توس ــت از تحقی ــدوق حمای ــره صن هیئت مدی
نویــن  صنایــع  طرح   هــای  نویــن سرپرســتی  صنایــع  طرح   هــای  سرپرســتی 
ــت در  ــر صنع ــاور وزی ــت، مش ــت در وزارت صم ــر صنع ــاور وزی ــت، مش وزارت صم
ــده  ــگان، نماین ــن و نخب ــع نوی ــور صنای ــده ام ــگان، نماین ــن و نخب ــع نوی ــور صنای ام
و  ارزیابــی  کارگــروه  در  و وزیــر صنعــت  ارزیابــی  کارگــروه  در  وزیــر صنعــت 
بنیــان  دانــش  شــرکت   های  بنیــان تشــخیص  دانــش  شــرکت   های  تشــخیص 
و ریاســت شــبکه رادیویــی قــرآن دارد. و ریاســت شــبکه رادیویــی قــرآن دارد. 
شــفافیت  کمیتــه  اول،  وهلــه  در  شــفافیت وی  کمیتــه  اول،  وهلــه  در  وی 
ــی و فیــش  ــی و فیــش ایجــاد کــرد و مــدرک تحصیل ایجــاد کــرد و مــدرک تحصیل
حقوقــی مدیــران تابــع صنــدوق، روی حقوقــی مدیــران تابــع صنــدوق، روی 
ــد.  ــر ش ــدوق منتش ــایت صن ــی س ــد. خروج ــر ش ــدوق منتش ــایت صن ــی س خروج
ــص  ــرخ ناخال ــا ن ــناد، تنه ــن اس ــق ای ــص طب ــرخ ناخال ــا ن ــناد، تنه ــن اس ــق ای طب
ــره  ــس هیئت   مدی ــب رئی ــل و نای ــره مدیرعام ــس هیئت   مدی ــب رئی ــل و نای مدیرعام
6363 میلیــون تومــان ماهیانــه بــود! بقیــه اســناد نیــز بــه همیــن ســیاق. میلیــون تومــان ماهیانــه بــود! بقیــه اســناد نیــز بــه همیــن ســیاق.

ــران  ــی مدی ــاری بعض ــفافیت    ها و برکن ــن ش ــه ای ــی ک ــران    از آن    جای ــی مدی ــاری بعض ــفافیت    ها و برکن ــن ش ــه ای ــی ک     از آن    جای
شــرکت    ها توســط مدیــر عامــل جدیــد صنــدوق بــه مــذاق 
ــه  ــه بهان ــه    ای ب ــبات طــی نام ــوان محاس ــد، دی ــوش نیام برخــی خ
ــق  ــوده و طب ــی ایشــان مهندســی هوافضــا ب این کــه رشــته تحصیل
ــت،  ــاط اس ــتگی بی    ارتب ــت بازنشس ــه مدیری ــته ب ــن رش ــون، ای قان

ــوان محاســبات  ــت خواســتار شــد. اواًل کــه دی عــزل وی را از دول
ــه  ــی را ب ــته تحصیل ــی رش ــی حت ــک ارگان نظارت ــوان ی ــه عن ب
ــان  ــد، ایش ــه گفته    ش ــور ک ــرده و همان    ط ــتعالم نک ــتی اس درس
ــق  ــًا  طب ــت. دوم ــک تحصیل کرده    اس ــی مکانی ــته مهندس  در رش
قانــون، داشــتن مــدرک کارشناســی ارشــد در هــر رشــته    ای 
به    اضافــه    ی پنــج ســال ســابقه در زمینــه مدیریــت، اقتصــاد، 
ــن  ــرای ای ــه ب ــابداری و بیم ــکی، حس ــروه پزش ــک، گ ــن انفورماتی ــرای ای ــه ب ــابداری و بیم ــکی، حس ــروه پزش ــک، گ انفورماتی
ــرایط،  ــن ش ــت ای ــان تح ــم ایش ــاز ه ــه ب ــت ک ــب کافی    س ــرایط، منص ــن ش ــت ای ــان تح ــم ایش ــاز ه ــه ب ــت ک ــب کافی    س منص
ــون،  ــق قان ــم طب ــاز ه ــومًا ب ــتند. س ــت را داش ــتگی مدیری ــون، شایس ــق قان ــم طب ــاز ه ــومًا ب ــتند. س ــت را داش ــتگی مدیری شایس
هیئــت امنــای صنــدوق بــا تأییــد وزارت تعــاون، کار و رفــاه هیئــت امنــای صنــدوق بــا تأییــد وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــئله  ــن مس ــر را دارد و ای ــاب مدی ــق انتخ ــه ح ــت ک ــئله اجتماعی    س ــن مس ــر را دارد و ای ــاب مدی ــق انتخ ــه ح ــت ک اجتماعی    س
ــت،  ــر جه ــه ه ــت! ب ــاط اس ــبات بی ارتب ــی محاس ــوان عال ــه دی ــت، ب ــر جه ــه ه ــت! ب ــاط اس ــبات بی ارتب ــی محاس ــوان عال ــه دی ب
ســید میعــاد صالحــی پــس از چهارمــاه عزل    شــد و نکتــه    ی ســید میعــاد صالحــی پــس از چهارمــاه عزل    شــد و نکتــه    ی 
عجیــب این    جــا بــود کــه بــا عــزل وی شــفافیت حقــوق و مــدرک عجیــب این    جــا بــود کــه بــا عــزل وی شــفافیت حقــوق و مــدرک 
تحصیلــی هــم از ســایت صنــدوق بازنشســتگی برداشته    شــد! اگــر تحصیلــی هــم از ســایت صنــدوق بازنشســتگی برداشته    شــد! اگــر 
فرض کنیــم انتصــاب میعــاد صالحــی غیرقانونــی بــوده، شــفافیتی فرض کنیــم انتصــاب میعــاد صالحــی غیرقانونــی بــوده، شــفافیتی 
کــه در دوره چهارماهــه مدیریتــش طبــق مــاده کــه در دوره چهارماهــه مدیریتــش طبــق مــاده 2۹2۹ قانــون برنامــه  قانــون برنامــه 
ــد از بیــش  ــد از بیــش ششــم توســعه ایجادکــرده و موضوعــی اســت کــه بع ششــم توســعه ایجادکــرده و موضوعــی اســت کــه بع
ــه  ــر ب ــی حاض ــک ارگان دولت ــره ی ــودن، باألخ ــال معلق    ب ــه از دو س ــر ب ــی حاض ــک ارگان دولت ــره ی ــودن، باألخ ــال معلق    ب از دو س
ــداوم نداشــت؟ ــرا ت ــود. چ ــی ب ــاًل قانون ــده    بود، کام ــرای آن ش ــداوم نداشــت؟اج ــرا ت ــود. چ ــی ب ــاًل قانون ــده    بود، کام ــرای آن ش اج

    حالــی آن کــه صنــدوق بــه انــدازه کافــی درگیر مشــکالت اســت     حالــی آن کــه صنــدوق بــه انــدازه کافــی درگیر مشــکالت اســت 
و نیازمنــد مدیــری نخبــه و توو نیازمنــد مدیــری نخبــه و توانمنــد، گویــا مشــکل فســاد از بقیــه 
چالش    هایــش وحشــیانه    تر بــه جــان بودجــه عمومــی افتــاده. 
ســال۹۸، ۸1 هزارمیلیــارد تومان)یعنــی دوبرابــر کل یارانــه    ای کــه 
بــرای مــردم در نظــر گرفته    شــده بــود( از بودجــه عمومــی دولــت 
بــه صنــدوق بازنشســتگان اختصاص یافــت. بــا ایــن شــرایط، دولت 
هــر ســال بایــد درصــد بیشــتری از بودجــه عمومــی را صــرف ایــن 
صنــدوق کنــد، آن هــم بــدون ذره    ای بهبــود در چالش    هایــش! بایــد 
ــا ایــن چالش    هــا برخــورد می    کنــد  ــه ب دیــد مجلــس جدیــد چگون
و چــه زمانــی نظــم و اتســاق نســبی در جریــان امــور راه    می    یابــد؟

صندوق شیشه ای!

محدثه دانش

گاه تهران گاه تهراننشرهی بسیج دانشجویی دانشکده فنی   کاسپین - دانش نشرهی بسیج دانشجویی دانشکده فنی   کاسپین - دانش

ــب  ــاس اغل ــروز اس ــای ام       در دنی
و  اقتصــاد  اســت.  بــازده  مســائل، 
قاعــده  ایــن  از  نیــز  پولــی  نظــام 
پیــش  ســال ها  نیســت.  مســتثنی 
امــروز،  مــدرن  کشــورهای  در 
ــان وقتــی مشــاهده  کردند کــه  اقتصاددان
در دولــت، مســائلی همچــون فســادهای

ــز  کلمــه صنعــت را هــم نمی     داننــد )فــروش ماشــین ســازی تبری
ده     هــزار میلیــاردی بــه مبلــغ هفتــاد میلیــارد تومــان بــه شــخصی 
ــه  ــروش ابرکارخان ــا ف ــت ی ــواد نداش ــم س ــار کالس ه ــه چه ک
ــا شــرایط اقتصــادی: »ده میلیــون تومــان نقــد و مابقــی  هپکــو ب

اقســاط«(!
2- در شــیوه دوم امــا شــرکت بــه صــورت دقیــق و منطقــی واگذار 
می     شــد و بعــد از آن تمــام حمایت     هــا و انحصارهــای دولتــی کــه 
ــود  ــی ش ــوب م ــت محس ــت در آن صنع ــل موفقی ــی از عوام یک
)ماننــد منــع واردات فــالن کاال(، بــه یک     بــاره برداشــته و نتیجتــًا 

ــن و...(. ــد )ارج،آواگ ــودی کشیده     می     ش ــه ناب ــرکت ب ــرانجام ش س
در واقــع بهتــر اســت بگوییــم ایــران بــه اولیــن کشــوری تبدیــل 
شــد کــه نــه تنهــا نتوانســت بــه وســیله خصوصی     ســازی 
مشــکالت قبلــی را حــل کنــد، بلکــه مشــکالتی همچــون 
ــت  ــکاری، اف ــرخ بی ــش ن ــی، افزای ــای صنعت ــی کارخانه     ه تعطیل
ــرکت     های  ــهام ش ــودی ارزش س ــادی، ناب ــی - اقتص ــازده صنعت ب
ــکالت  ــه مش ــز ب ــرد را نی ــهام     دار ُخ ــن س ــن رفت ــه و از بی مبتالبِ

ــود! ــه نم ــل اضاف قب
بــاز هــم مثــل همیشــه در ســالیان اخیــر، پادزهــر بــه زهــر تبدیــل 
ــه  ــت ک ــه گرف ــه نتیج ــوان این     گون ــاید بت ــر ش ــس در آخ ــد. پ ش
مشــکالت کشــور مــا عجیــب و غریــب و تــازه نیســت، بلکــه نــگاه 

مســئوالنمان بــه مســائل عجیــب وغریــب اســت!

سیدرسول رضوی

ــال،  ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــان می      ش ــده درم ــائل مطرح      ش ــام مس تم
ــا واگــذاری شــرکت x بــه یــک تیــم حرفــه      ای اقتصــادی و نیــز  ب
عرضــه قســمتی از شــرکت در بــازار ســرمایه باعــث می شــد 
ــی و  ــای اضاف ــتر، هزینه   ه ــود بیش ــرای س ــادی ب ــم اقتص آن تی
روندهــای غلــط را حــذف کنــد؛ در نتیجــه بــا ایــن کار ســاده، چنــد 

نتیجــه شــگفت   انگیز رقــم می   خــورد:
1- اصالح ساختار تولید

2- از بین رفتن فساد در ساختار اقتصادی - دولتی
3- ســبک شــدن دولــت و تمرکــز بــر روی مســائل اصلــی 

اقتصــادی
    ســال    ها از تجویــز و مصــرف صحیــح دارو گذشــت و آن کشــورها 
تبدیــل بــه ابرقدرت    هــای اقتصــادی شــدند؛ ماننــد: آلمــان، 
انگلســتان و فرانســه. مشــابه ایــن داســتان نیــز در ســال های اخیــر 
ــرآن شــدند  ــران ب ــان دولتــی ای ــاد و اقتصاددان ــران اتفــاق افت در ای
تــا هماننــد همیشــه، بــه اقتصــاد غــرب رجــوع کننــد و داروی ایــن 
ــا در  ــه دولت     ه ــا ک ــا از آن     ج ــد، ام ــت     وجو کنن ــا جس درد را از آن     ج
ــه  ــدون توج ــتند، ب ــزرگ هس ــای ب ــودی طرح     ه ــتاد ناب ــران، اس ای
ــران  ــاد ای ــه اقتص ــیوه ب ــه دو ش ــرف دارو، آن را ب ــوه مص ــه نح ب

ــد: ــق کردن تزری
1- فــروش ابرشــرکت     های اقتصــادی بــه شــکلی افســانه ای و بــه 
ــای  ــی معن ــه حت ــال ک ــرادی معلوم     الح ــه اف ــز، ب ــای ناچی قیمت     ه

پادزهری که  زهر شد

ــازده  ــوچ، کاهــش ب ــای پ ــش هزینه  ه ــوی اقتصــادی، افزای تودرت
ــه هزینه  هــا و از همــه مهم  تــر، عــدم تمرکــز  اقتصــادی نســبت ب
ــر روی مســائل اصلــی اقتصــادی به  وجــود آمده  اســت، در صــدد  ب
ــات  ــا تحقیق ــد؛ در نتیجــه ب ــر را بیابن ــن ام ــت ای ــا عل ــد ت برآمدن
فــراوان بــه یــک بیمــاری رســیدند؛ دولــت چــاق و فربــه! در واقــع 
ــای  ــر ن ــه دیگ ــده  بود ک ــنگین ش ــدر س ــورها آنق ــاد آن کش اقتص
ــس،  ــازده بیشــتر را نداشــت؛ پ ــه ســمت پیشــرفت و ب ــت ب حرک

ــد: »خصوصــی ســازی«. ــز کردن ــرای ایــن درد دارویــی تجوی ب
ــد، ــا معــادالت و منطق هایــی کــه بــه وســیله ایــن دارو چیدن    ب

فراموش
نکنیم!

در بحوبحــه بحــران کرونــا، میــان هیاهــوی ایجــاد شــده  خواننــدگان آن ور آبــی، در ســردرگمی 
مســئوالن آموز�شــی کشــور کــه هــر روز خبــری می دهنــد کــه خبــر دیروزشــان را نفــی می کنــد. ســیلی 
آمد با ویرانی. مجل�شــی در شــرایطی حســاس، تعطیل شــد. ســکه و دالر هم تازاندند و ما دوباره 
فریــب سیاســتمدارانی را خوردیــم کــه خبــر را پشــت خبــر پنهــان می کردنــد تــا مبــادا جماعتــی لــب 

بــه نقــد و اعتــراض بگشــایند...

ســرطان  مثــل  کــه  فســادی      
افتــاده،  مملکــت  اقتصــاد  جــان  بــه 
کنتــرل  تحــت  اســت  قــرار  کــی 
اســت. عالــم  خــدا  دربیایــد  قوانیــن 
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      در شــمال کاســتان و در میــان جنگل       هــای انبــوه کاســبِرگ، 
ــن  ــه همی ــی ب ــهر کوچک ــترید، در ش ــام کاس ــه ن ــگاهی ب دانش
ــبِرگ  ــره       ی کاس ــر پیک ــی ب ــون نگین ــه همچ ــده ک ــع ش ــام واق ن

می       درخشــد. 
      کاســتریدی       ها معتقدنــد کــه کاســترید بهتریــن و پیشــرفته       ترین 
ــا  ــا از آن       ج ــگ تنه ــم و فرهن ــای عل ــت و قلّه       ه ــگاه دنیاس دانش
ــطح  ــرزمین       ها س ــر س ــردم دیگ ــون م ــا چ ــت، ام ــح اس ــل فت قاب

ــن را  ــه ای ــر از آن اســت ک ــان پایین ت ــم و شعورش فه
متوجــه شــوند، بیهــوده تــالش می       کننــد و خــود را بــه 

ــد. ــت می       اندازن زحم
     از دیربــاز تــا بــه حــال، کاســترید در مســیر 
ــگ مشــکالت  ــم و فرهن ــرای پیشــرفت عل ــالش ب ت
زیــادی داشــته، امــا زمان         هایــی نیــز بــوده کــه 
روزهایــی بــدون مشــکل را ســپری کنــد. آن روزهــا را 
هیچکــس ندیــده و بــه یــاد نمــی         آورد، به         جــز جــارِدل 
ســبیل ســفید کــه قدیمی         تریــن فــرد کاســترید اســت. 
ــا  ــفید ی ــتند او را ریش         س ــتریدی ها اول می         خواس کاس
ــدام را  ــون هیچ         ک ــا چ ــد، ام ــفید بنامن ــل موی         س حداق
نداشــت، ترجیــح دادنــد از ســبیل ســفید اســتفاده کننــد 

ــا کســی دچــار ســوء تفاهــم نشــود. ت
      محققــان و تاریخ        شناســان کاســترید هنــوز بــه نتیجــه 
ــا  ــپس این        ج ــوده و س ــارِدل ب ــا اول ج ــه آی ــیده        اند ک ــی نرس قطع
ــده و  ــود آم ــا به        وج ــترید در این        ج ــا اول کاس ــترید شــده؟ و ی کاس
ــد ــی ظاهــراً همگــی متفق        القول        ان بعــد جــارِدل موجــود شــده؟ ول

ــان  ــد، اختالفش ــد آمده        باش ــر پدی ــه زودت ــم ک ــدام ه ــه هرک ک
لحظــه        ای کوتــاه بــوده و بالفاصلــه آن یکــی 
ــدون  ــی، ب ــدام آن ــه هیچ        ک ــرا ک ــود شــده؛ چ موج

آن یکــی دوام نمــی        آورد.
بــه گفتــه          ی جــارِدل در بــدو تأســیس،       
ــد دیگــر  ــچ مشــکلی نداشــت و مانن کاســترید هی
ــی  ــکالت از زمان ــع مش ــود. در واق ــگاه          ها ب دانش
ــگاه  ــه دانش ــا ب ــجویان پ ــه دانش ــد ک ــروع ش ش
کاســترید،  آن           هــا،  آمــدن  از  قبــل  گذاشــتند. 
مشــکالت خوابــگاه، کیفیــت غــذا، کمبــود اســتاد 
ــمار  ــی و بی           ش ــت آموزش ــودن کیفی ــن ب ــا پایی ی
ــه  ــان ب ــدم گذاشتنش ــا ق ــه ب ــری ک ــکل دیگ مش

نداشــت. را  آمده           اســت  به           وجــود  دانشــگاه 
امــا  حــال  می            آمــد.  کــم  بودجــه  فقــط  موقع            هــا  آن 
چندیــن و چنــد مشــکل دیگــر نیــز بــه آن اضافــه شــده.

نگرانــی  هیــچ  جــای  بــاز  مشــکالت،  ایــن  علی            رغــم   
هیئت مدیــره            ای  کــه  چــرا  نیســت؛  کاســترید  بــرای 
و  داناتریــن  از  متشــکل  کارآمــد،  و  قــوی 

ــان می نوشــید. یــک »هــی«  ــار گل گاوزب ــد. آرِول این                 ب هــم آمدن
ــراف  ــده                 بود. انح ــه ش ــارِدل اضاف ــای ج ــه »هی                 هی                 هی«ه ــم ب ه
ــیده                 بود و  ــه رس ــانزده درج ــه ش ــًا ب ــز تقریب ــن نی ــردن التِلْکی گ
ــده                 بود.  ــتر ش ــی بیش ــی کم ــان خروج ــی آب ده ــع آن، ِدب به                 تب
در  کم                 خوابــی  و  زیــاد  تأمــل  از  ناشــی  خســتگی 
رفتارشــان مــوج مــی                 زد؛ البتــه، موریِســل حالــت عــادی 
خــود را حفــظ کرده                 بــود. مارتــل شــرح جلســه را خوانــد 
ــه پروفســور شــروع کــرد:»ای دوســتان و ای  و بالفاصل
ــل  ــت روز تأم ــب و هف ــت ش ــه هف ــال ک ــان، ح دانای

کرده                 ایــد، بفرماییــد چــه چــاره                 ای اندیشــیده                 اید«؟
ــه  ــن هم ــد، ای ــجویان نبودن ــر دانش ــارِدل گفت:»اگ ج
مشــکل نداشــتیم و نیــازی بــه چاره                 اندیشــی نبــود. بهتــر 
اســت آن                 هــا را بفرســتیم برونــد خانه                 هایشــان تــا دیگــر 

دچــار مشــکل نشــویم«.
ــاب  ــرد و گفت:»جن ــز ک ــتینش تمی ــا آس ــش را ب ــن دهان التِلْکی
جــارِدل راســت می                 گوینــد امــا اگــر دانشــجویان نباشــند، مــا بــرای 
کــه تدریــس کنیــم و از چــه کســی امتحــان بگیریــم؟ اینطــوری 

ــی                 رود«. ــر م ــان س ــکاری حوصله                 م ــه از بی ک
موریِســل کــه ســر پا بــود، نشســت و گفت:»خوشــبختانه 
بــا تدبیــر هوشــمندانه جنــاب پروفســور خیلــی از 
ــه  ــد ریش ــال بای ــد. ح ــل ش ــود ح ــکالت خود به                 خ مش
ــار  ــر دچ ــا دیگ ــم ت ــد« کنی ــکالت را »فاین ــروز مش ب

ــویم«. ــکل نش مش
ــا کــه  ــرف اســت. م جــارِدل گفت:»ریشــه مشــکالت ب

ــم«. ــرف را بگیری ــو ی ب ــم جل نمی                 توانی
موریِســل گفت:»احتمــااًل شکســتن درختــان باعــث 
ــان را  ــر اســت درخت ــرق شــده. بهت قطعــی ســیم                 های ب

»کات« کنیــم«.
ــا  ــم ت ــر نداری ــی کارگ ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــا ک ــن گفت:»م التِلْکی
ــه  ــد. قطــع این                 همــه درخــت هزین این                 همــه درخــت را قطــع کنن

زیــادی می                 خواهــد«.
جــارِدل گفت:»بهتــر اســت از دانشــجوها اســتفاده کنیــم تــا ایــن 

کار را بکننــد«.
موریِســل گفت:»آن                 هــا کــه در ایــن »فیلــد« تجربــه ندارنــد. اگــر 
ــر  ــی ب ــد و بالی ــقوط کن ــی س ــی روی کس ــرده درخت ــدای ناک خ
ــت«  ــه                 ی »پرفک ــود. دی ــتر می                 ش ــه                 اش بیش ــد، هزین ــرش بیای س
یــک انســان خیلــی باالســت و احتمــااًل بیشــتر از اســتخدام کارگــر 

ــورد«. ــان آب می                 خ برایم
حــال کــه راه                 هــا یکــی پــس از دیگــری بــه بن                 بســت رســیده                 بود، 
ــج و ســردرگم و در ســکوتی کــه هیچ                 کــس متوجــه آن  همــه گی
نشــد، بــه دنبــال چــاره                 ای می                 گشــتند کــه آرِول از جــا بلنــد شــد و 
گفــت:»ای دانایــان، مــن بــا راهنمایــی شــما راه حلــی بــرای ایــن 
ــت،  ــه خــود یاف ــه ب ــه دوخت ــا را ک مشــکالت اندیشــیدم«. نگاه                 ه
ــان همیشــه  ــاخه                 های درخت ــا ش ــرف تنه ــارش ب ــا ب ــه داد:»ب ادام
ــل  ــه در مقاب ــی ک ــاخه                 ها، آن                 های ــن آن ش ــتند و از بی ــبز شکس س
بــرف مقاومــت نداشــتند، خــود قطــع شــده                 اند و شــاخه                 های 
باقی                 مانــده، شــاخه                 های مقاوم                 انــد و اگــر دوبــاره بــرف ببــارد 
ــت و  ــان نیس ــع درخت ــه قط ــازی ب ــس، نی ــت؛ پ ــد شکس نخواهن
راجع                 بــه بــارش بــرف هــم بایــد بگویــم، شــاید مــا امســال نتوانیــم 
ــم.  ــد بتوانی ــال بع ــت س ــن اس ــی ممک ــم ول ــوی آن را بگیری جل
ــوژی را در کاســترید  ــم و تکنول ــد گســترش عل ــز نمی                 توان هیچ                 چی
متوقــف کنــد؛ پــس بهتــر اســت، ســاخت دســتگاه تنظیــم بــرف را 
بــه عنــوان پــروژه بــه دانشــجویان بدهیــم تــا در ازای نیم                 نمــره آن 
ــه هــم مشــکلی نخواهیم                 داشــت.  ــن زمین را بســازند. آن                 گاه، در ای
همــکاران عزیــز، می                 بینیــد کــه بــا همــان تدبیــر اول اینجانــب و 
حمایــت و هم                 فکــری شــما دانایــان و البتــه صبــر، آینده                 نگــری و 

امیــد بــه فــردا همــه مشــکالت حــل شــد«.
ــوش  ــه ه ــن هم ــگفت                 زده از ای ــل ش ــن و موریِس ــارِدل، التِلْکی ج
ــخ  ــًا تاری ــان گفتند:»حقیقت ــده و هم                 زم ــد ش ــا بلن و ذکاوت، از ج
ــوش  ــدی                 ای را فرام ــی و کارآم ــن چاره                 جوی ــد چنی ــچ                 گاه نبای هی
ــت باشــد،  ــن موهب ــدردان ای ــد هــم ق ــا اب ــد. کاســترید اگــر ت کن
کم                 لطفــی کرده                 اســت.« و تأییدکنــان و کف                 زنــان، یکی                 یکــی 

ــارج شــدند. ــاق خ از ات

ماجرا های کاسترید!!!
ــت آن  ــه ریاس ــود دارد ک ــترید را در خ ــراد کاس ــن اف باتجربه            تری
ــه  ــود ک ــودراز اســت. گفته            می            ش ــده            ی پروفســور آرِول پالت ــر عه ب
آرِول، باهوش            تریــن و داناتریــن فــرد کاســترید اســت و از قــراری 
ــا هســتند  ــن مــردم دنی ــن و باهوش تری کــه کاســتریدی            ها داناتری

و دانشگاهشــان بهتریــن دانشــگاه دنیاســت، پــس آرِول 
باهوش            تریــن و داناتریــن رئیــس دانشــگاه دنیــا اســت 
و البتــه معاونانــش جــارِدل، موریِســل و التِلْکیــن نیــز 

ــتند.  ــود هس ــا در کار خ بهترین ه
     کاســبِرگ در ســرزمین             های معتــدل کاســتان واقــع 
ــرف  ــفیدی ب ــه س ــت ک ــال اس ــال             های س ــده و س ش
ــرف ســنگینی  ــده. زمســتان امســال ب ــه خــود ندی را ب
مشــکالت  و  خســارات  و  درنوردیــد  را  کاســبِرگ 

بســیاری را به             بــار آورد.
ــد و  ــات بودن ــن اتفاق ــر از ای ــته متأث ــز ناخواس ــتریدی              ها نی کاس
ــدن  ــه حل              ش ــاز ب ــه نی ــده              بود ک ــاد ش ــان ایج ــکالتی برایش مش
ــم  ــوراً دور ه ــره ف ــت مدی ــتور آرِول، هیئ ــه دس ــس ب ــت؛ پ داش
ــد. آرِول  ــاز کنن ــترید ب ــکالت کاس ــره از مش ــا گ ــدند ت ــع ش جم

پاهایــش را رو میــز انداخته               بــود و داشــت دمنــوش 
از  نیــز هــر  آویشــن کوهــی می               نوشــید. جــارِدل 
ــز  ــدی ری ــا لبخن ــپس ب ــی               زد و س ــی م ــی چرتک گاه
ــود از خــواب  ــا صــدای »هی               هی               هــی« همــراه ب کــه ب
ــاز  ــی ب ــا دهان ــگام ب ــن هن ــن در همی ــد. التِلْکی می               پری
ــه               رو  ــه روب ــید ب ــی               اش می               کش ــر بین ــه ب ــتی ک و انگش
خیره               شــده               بود و چــون گردنــش کــج بــود، همــه 
چیــز را بــا انحرافــی پانــزده درجــه               ای نســبت بــه افــق 
آب  جاری               شــدن  علــت  احتمــااًل  مشــاهده               می               کرد. 
ــود.  ــن ب ــز همی ــش نی ــت صورت ــمت راس ــان از س ده
ــدام  ــان، م ــت و قدم               زن ــت در پش ــم دس ــل ه موریِس

ــت و  ــاق می               رف ــر ات ــه آن س ــاق ب ــر ات ــن س از ای
ــد ســخت  ــر برس ــه به               نظ ــرد ک ــار می               ک ــوری رفت ط

ــت. ــردن اس ــر ک ــال فک در ح
ــه  ــروع ب ــور ش ــی پروفس ــل، منش ــم مارت       خان

ــرد: ــع ک ــرح ماوق ش
»در اثــر بــرف ســنگین امــروز، دوشــنبه، شــاخه های 
بســیاری از درختــان شکســته، تمامــی راه                هــا مســدود 
ــرو  ــده و پی ــع ش ــبِرگ قط ــر کاس ــرق در سراس و ب
قطعــی بــرق، سیســتم                های گرمایشــی خوابــگاه 
خامــوش اســت؛ بدیــن ترتیــب، دانشــجویان در 
ــدون  ــت و ب ــدون اینترن ــرق، ب ــدون ب ــگاه ب خواب
وســیله گرمایــی، در ســرمای شــدید محبــوس 
ــد، چــرا کــه  ــه کســی اطــالع دهن ــد ب ــی نمی                توانن شــده                اند و حت

خطــوط تلفــن همــراه نیــز به                خوبــی کار نمی                کنــد«.
ــوان  ــد، آرِول لی ــام ش ــه تم ــل ک ــم مارت ــای خان ــت ه      صحب
ــد و  ــد ش ــا بلن ــت، از ج ــز گذاش ــش را روی می ــی از دمنوش خال
شــروع بــه افاضــات کــرد:»ای دوســتان و همــکاران عزیــز، شــرح 
ــم و  ــیار مه ــکل بس ــن مش ــه ای ــراری ک ــنیدید. از ق ــرا را ش ماج
ــق و  ــت عمی ــی اس ــد تأمل ــت، نیازمن ــر اس خطی
ــیم.  ــه بیندیش ــاره                 ای حکیمان ــا آن را چ ــور ت درخ
ــت  ــد و هف ــه بروی ــتارم ک ــان خواس ــما دانای از ش
ــاز  ــا چاره                 س ــد ت ــل کنی ــت روز تأم ــب و هف ش
ــن  ــه از ای ــز ک ــارِدل نی ــن بحــران شــویم«. ج ای
ــد و  ــد ش ــا بلن ــده                 بود، از ج ــم ذوق                 زده ش تصمی
گفت:»واقعــًا کــه ریاســت کاســترید تنهــا ســزاوار 
ــه هیچــگاه  ــون شماســت ک ــته                 ای چ ــرد شایس ف
ــه  ــات عجوالن ــا تصمیم ــگاه را ب ــت دانش مصلح
ــه  ــی ک ــه در حال ــدازد.« و هم ــر نمی                 ان ــه خط ب
ــاق  ــد، از ات ــکان می                 دادن ــد ســر ت ــه نشــانه تأیی ب

ــدند. ــارج ش خ
      بعــد از ســه روز، برف                 هــا ذوب شــدند و راه                 هــا بــاز. بــرق نیــز 
ــچ  ــی هی ــجویان ب ــم دانش ــنبه ه ــود. از ش ــان یافته                 ب ــاره جری دوب
حــرف و حدیثــی دوبــاره در کالس                 هــا حضــور یافتنــد و همــه چیــز 

بــه حالــت قبــل بازگشــت.
     پــس از هفــت شــب و هفــت روز، هیئــت مدیــره دوبــاره گــرد
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      معرفــی کتــاب را بــه صــورت کلــی می توانیــم بــه دو 
صــورت در نظــر بگیریــم، شــکل اول ایــن اســت کــه ایــن معرفــی 
ــا دیگــران بــه جهــت ترویــج فرهنــگ  ــه شــما و ی کتــاب مــن ب
و  باشــد  کتاب خوانــی  بــه  دیگــران  تشــویق  و  کتاب خوانــی 
ــور  ــت به ط ــن حال ــاص. ای ــی خ ــدن کتاب ــه خوان ــه ب ــه توصی ن
نســبی در صورتــی کــه بــا هنرمنــدی و جذابیــت صــورت گیــرد، 
ــد! دوم  ــد نباش ــت مفی ــم هس ــن ه ــد! ممک ــد باش ــد مفی می توان
ــرده ام  ــذت ب ــده ام و از آن ل ــاب خوان ــک کت ــن ی ــاًل م ــه مث این ک
ــر  ــت اگ ــن حال ــم. در ای ــی می کن ــما معرف ــه ش ــپس آن را ب و س
عالیــق و دانســته های شــما به نســبتی شــبیه مــن نباشــد، خیلــی 
کمتــر باشــد یــا خیلــی بیشــتر، احتمــال مفیــد بــودن ایــن معرفــی 
کتــاب بســیار ضعیــف خواهدبــود. درنظــر بگیریــد مثــاًل بــه کســی 
ــی در مــورد احــکام  ــدارد، کتاب ــه مذهــب ن کــه هیــچ اعتقــادی ب
ــه  ــه ای ب ــوان حرف ــک رمان خ ــی ی ــا وقت ــد! ی ــی کنی ــج معرف ح
ــای  ــد و مارگاریت ــده، مرش ــتان نخوان ــال داس ــا به ح ــه ت کســی ک

ــو! ــون آلبرکام ــا طاع ــد! ی بولگاکــف را پیشــنهاد بده
      ایــن ســتون معرفــی کتــاب، کــه دوســتان افتخــار نوشــتن آن 
را بــه مــن داده انــد، به نوعــی می توانــد تلفیقــی از هــر دو صــورت 
باشــد کــه صــد البتــه، حالــت اولــش پررنگ تــر اســت و بیش تــر 
ایــن ســتون و کتاب هایــی کــه درش معرفــی خواهدشــد، از بــاب 
ایــن اســت کــه یادمــان باشــد؛ کتــاب خوانــدن بــرای مــا، مثــل 
ــی معرفــی شــد کــه  ــذا اگــر کتاب نفــس کشــیدن مهــم اســت! ل
ــاب  ــک کت ــد ی ــد، بعــدش بروی ــان خــوش نیام ــذاق و حالت ــه م ب

بخوانیــد کــه وقتــی بخوانیــد خوشــتان بشــود! 
ــری  ــرده ام، اث ــاب ک ــماره انتخ ــن ش ــرای ای ــه ب ــی ک       کتاب
ــن  ــاب ای ــرای انتخ ــت. ب ــان اس ــول جعفری ــای رس ــاب آق از جن
ــدن  ــان و نزدیک ش ــاه رمض ــه م ــه ب ــمی البت ــه چش ــاب گوش کت
بــه روزهــای شــهادت امــام علــی علیه الســالم داشــته ام کــه اگــر 
در ایــن مــاه مبــارک خواســتید مطالبــی مســتند و علمــی، بــدون 
ــخ  ــی از تاری ــورد بخش های ــتیز در م ــل و منطــق س ــات عق تعصب

ــی نباشــد. ــد، دســتتان خال ایشــان بدانی
ــان« را رســول  ــر مؤمن ــخ و ســیره سیاســی امی ــاب »تاری       کت
جعفریــان در بیســت بخــش پیوســته، طبــق ســبک نوشــتاری اش 
ــری  ــارغ از موضع گی ــب و ف ــدون تعص ــی، ب ــای تاریخ در کتاب ه
ــه مســتندات و شــواهد متقــن تاریخــی تألیــف  ــا ارائ غیرعلمــی ب
کرده اســت. رســول جعفریــان دو کتــاب تاریخــی مهــم دیگــر نیــز 
دارد کــه اگــر عالقمندیــد در مــورد تاریــخ اســالم خــوب بدانیــد، 
ــدا« و  ــول خ ــیره رس ــاب »س ــد: کت ــا را نخوانی ــت آنه ــف اس حی

»تاریــخ خلفــا«.
ــر  ــی و پژوهش گ ــان، روحان ــول جعفری ــالم، رس       حجت االس
ــگاه  ــخ دانش ــروه تاری ــتاد گ ــون اس ــت، وی اکن ــران اس ــخ ای تاری
ــران و  ــخ اســالم و ای ــه تخصصــی تاری ــس کتاب خان ــران، رئی ته
ــال  ــران اســت. او در س ــزی دانشــگاه ته ــه مرک ــس کتاب خان رئی
ــه  ــوم ب ــا رأی اعضــای مجمــع عمومــی فرهنگســتان عل 13۹۷ ب
عضویــت پیوســته فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســالمی ایــران 

درآمــد.

معرفی کتاب

حجت االسالم سید علی موسوی

از بیــن لب  هایــم پرکشــید و رفــت نشســت روی لبــه  ی پشــت 
بامــش. 

ــجده  ــه در س ــد ک ــجده، بمان ــه س ــد ب ــا ش ــم ت       زانوهای
ــه از  ــه دقیق ــودم س ــال خ ــه خی ــم. ب ــه گفت ــتم و چ ــه خواس چ
ــد شــو  ــت: »بســه بلن ــادرم گف ــه م ــود ک آن لحظــه گذشــته ب
تــوی راهــی«. بلنــد شــدم، یــازده و نیــم بــود و مــن نفهمیــده 
ــردم  ــگاه می ک ــط ن ــم و فق ــه را می رفت ــای مک ــودم. روزه ب
ــس را  ــن عک ــه ای ــب ک ــی را و  از دیش ــیاه عرب ــال س ــن خ ای
دیــده  ام، ترســیده  ام. همــه آن بوهــا، صداهــا و چریــس چریــس 
ــن مکعــب ســیاه  ــح دور همی ــد از نمــاز صب ــرواز ابابیل هــا بع پ
ــگار  کوچــک، همــه یک  ســره در خاطــرم اســت. ترســیده  ام؛ ان
مژه  هــای دور چشــمی ریخته  باشــند، دورش خلــوت اســت. 

ــگار.  ــوت نیســت، خــالء اســت ان خل
     گوینــد شــاکی آمــد و گفــت: »بنده   هایــت اذیتــم می   کننــد و 
ســر بــه صالح نمی   شــوند، عذابشــان کــن«. فرمــان آمــد: »هزار 
کــوزه بســاز«. ســاخت و خشــک کــه شــدند، فرمــان تکمیلــی 
ــد.  ــم نمی   آی ــت: »دل ــکن«. گف ــا را بش ــه کوزه ه ــد: »هم آم
ــان را  ــای بی   ج ــو کوزه   ه ــت: »ت ــیده   ام«. گف ــان را کش زحمتش
نتوانســتی معــدوم کنــی و مــن بنده   هایــم را کــه جــان دارنــد و 
ــم؟« ــذاب کن ــوند را ع ــق می   ش ــد و عاش ــد و  می   گرین می   خندن

      بزرگــی   ات همیــن بــس کــه نمــرود هــم حســابمان نکــردی 
کــه قاتلمــان پشــه   ای باشــد. ویروســی بســمان بــود. مــا مگــر 
ــب   ها  ــن ش ــم؟ ای ــم داری ــاره   ای ه ــا چ ــلیم و رض ــر از تس غی
الــکل دســت   هایمان وقــت قنــوت فرشــته   هایت را  بــوی 
ــود  ــتی ب ــان دس ــان هم ــر نمازم ــف آخ ــد؟ ِکی ــت نمی   کن اذی
ــق  ــیم. عش ــد بکش ــاال نبای ــیدیم و ح ــورت می   کش ــه ص ــه ب ک
ــو بپرســیم چــرا؟  ــن غلط   هــا کــه از ت ــه ای ــا را چــه ب اســت، م
ــم  ــش را ه ــم، چوب ــته   گلی آب داده   ای ــی دس ــان یک   جای خودم
ــان  ــد مهم ــرده   ای، نکن ــوت ک ــه را خل ــم. خان ــم می   خوری داری
ــن  ــه ای ــده را چــه ب ــری باشــد؟ بن ــد خب ــی داری؟ نکن وی   آی   پ
ــن  ســوال ها؟  ــه ای ــه ب ــوه ســوخته را چ ــت گی پرســش   ها؟ رعی
ــه  ــیم، ن ــه باش ــش انداخت ــل در آت ــه خلی ــم ک ــه نمرودی ــا ن م
ــه  ــر ک ــه س ــان ب ــتیم، خاکم ــرده   ات بس ــر عزیزک ــریعه ب ش
ــرگ  ــو نیســت؛ آدم کــه یــک ب ــو ت گناهمــان هــم در حــد عف
چــک حــرام نمی   کنــد بــرای بیســت هزارتومــان! راحتــت کنــم، 
ــت،  ــه نیس ــم ک ــی ه ــت و وقت   های ــرمان در گوشی   س ــا س م
غــم نــان و معــاش  نمی   گــذارد برویــم تــو را بخوانیــم و 
بفهمیــم. مــا کتــاب تــورا کــم خوانده   ایــم. از جاهایــی امتحــان 
ــن.  ــه ک ــم قرنطین ــا را ه ــاًل درس داده ای. دل م ــه قب ــر ک بگی
چهارتــا قلچمــاق بفرســت ضدعفونــی   اش کننــد، بعــد بنشــینیم 
راه  را  در حســینیه   ای معطــرش کنیــم و دیگــر هیچ   کــس 
ــوب کاری  ــًا خ ــودت، اتفاق ــت خ ــدش دس ــاًل کلی ــم، اص ندهی
ــده برســیم. ــه محــّرم آین ــًا ب ــزی، لطف کــردی؛ فقــط یــک چی

خال سیاه

فاطمه بیگلر

      اولین  بــار کــه می  رفتــم ببینمــش 
ــه و  ــود، ن ــادرم ب ــت م ــتم در دس دس
نیــم صبــح بــود، او  قبــاًل دیــده بــود، 
ــتم  ــن دس ــم پایی ــه رفت ــا را ک پله ه
را فشــار داد کــه ســرت را بیــاور 
ــش  ــردم و دیدم ــد ک ــر بلن ــاال، س ب
نه  چنــدان دور را بــرای آن  هــا رقــم  زده. آری، مــا همچــون انســان  هایی و شــیرین ترین »اهلُل اکبــر« عمــرم

ــد و  ــرار می  کنن ــرس جــان خــود از هــم ف در قیامــت هســتیم کــه از ت
ــدن  ــدی ش ــت، کالس  بن ــن موقعی ــی در ای ــند؛ حت ــی را نمی  شناس کس
ــم. کســانی کــه  ــه چشــم خــود می  نگری ــی ب ــه خوب اقشــار جامعــه را ب
ــار  ــاب و کن ــا دود کب ــه را ب ــود قرنطین ــری خ ــای چند  صد  مت در ویاله
اســتخرهایی همچــون ســواحل آنــکارا می  گذراننــد یــا مردمــی کــه بــا 
ســیلی آب نکشــیده  ای صــورت خــود را ســرخ نگه  می  دارنــد و نــان ببــر 

ــد. ــر می  کنن ــا َس ــا کرون ــار ب ــی بی و کباب
ــه دلیــل       در روزمرگی   هایمــان شــکافی عمیــق حاصل   شــده. تنهــا ب
ــواده خــود محــروم شــدیم،  ــا خان ــا، از دیــدار ب امــکان ناقل   بــودن کرون
ــم و از  ــاره گرفتی ــود کن ــتان خ ــا دوس ــهر ب ــای ش ــودن در کافه   ه از ب
زیارتگاه هــا و مکان   هــای عبــادت چــون فرزنــدی ناخلــف طــرد 
ــه و  ــر از بهان ــای پ ــر روزه ــه فک ــده   ایم و ب ــا ش ــال، تنه ــدیم. ح ش
هیاهــوی کارهــای خــود می   اندیشــیم؛ از اســتادی کــه پــروژه را ظــرف 
ــر  ــام آخ ــا، از ازدح ــرائیلی م ــای بنی   اس ــت و ایراده ــاه می   خواس یک   م
ســال و یــا روزهایــی کــه بــه خاطــر نحســی 13و یــادگار دوران توطئــه 
یهــود، بــرای نجــات جــان خــود بــه دل طبیعــت پنــاه می   بردیــم. اآلن 

ــت. ــی شده   اس ــا و آرزوی خیال ــک رؤی ــا ی ــه این   ه هم
ــه »قرنطینــه«، ماننــد یونــس در شــکم ماهــی  ــه بهان      حــال کــه ب
ــت  ــدر عافی ــم ق ــه خــود شــده    ایم، می    توانی ــواری خان ــار دی ــار چه گرفت

بدانیــم.
انســان    های  ایــن  انســان تــازه    ای شــده    ایم و اکنــون      امــروز 
ــگر  ــدام آرایش ــد. هرک ــاد گرفتن ــغل ی ــه و ش ــد حرف ــدام چن ــازه هرک ت
و آشــپز و تعمیــرکار خانــه خودشــان شــدند. مــا دیگــر آدم    هــای 
ــادت  ــه عی ــم، ب ــز کردی ــردن پرهی ــل ک ــادی نیســتیم؛ از بغ ــی ع زندگ
بیمــار نرفتیــم و یــا در مراســم تشــییع فــالن دوســت و همــکار 
ــردم  ــد م ــث ش ــا باع ــت کرون ــن اس ــت ای ــم. واقعی ــرکت نکردی ش
ــر  ــتر فک ــت بیش ــت و نظاف ــه بهداش ــد، ب ــی کنن ــر زندگ ــی دیگ به     نوع
ــد. ــر بدانن ــود را بیش ت ــس خ ــدن و نف ــدر ب ــوند و ق ــرا ش ــد، عملگ کنن

حال اما سؤاالتی در ذهن ما مطرح می شود: 
ایــن انســان همــان انســانی اســت کــه ریه      هایــش بــا آزمایــش 
بیشــترین میــزان آالیندگــی هــوا مــورد آزمــون قــرار گرفــت و حــال بــا 
یــک ویــروس کوچــک ســرماخوردگی از پــا در می      آیــد؟ آیــا ایــن انســان 
همــان کســی نیســت کــه بــا بیشــترین فشــار تحریــم و ســختی آزمایش 
ــا  ــت؟ آی ــوان شده      اس ــک نات ــی کوچ ــار ویروس ــا فش ــال ب ــد و ح گردی
اینــان همــان مردمــی نبودنــد کــه در کنــار دهــان هــم دیگــر در متروهــا 
ــا احتمــال 1 درصــد مــرگ، جــان خــود را  نفــس کشــیده      اند و حــال ب
تســلیم فرشــته مــرگ می      کننــد؟ عجیــب اســت؛ خیلــی عجیــب. مــن 
ــک ســرماخوردگی  ــا ی ــًا کرون ــا واقع ــه آی ــن فکــرم ک ــر ای ــوز درگی هن
ــی  ــرماخوردگی      های بزرگ ــا و س ــا ویروس      ه ــرد ب ــه در نب ــا ک ــت؟ م اس

ــم؟ ــد خــم کــرده ای ــن ق ــر ای ــروز شــده      ایم، در براب پی
ــت؛  ــان اس ــن و نمای ــی روش ــن به      خوب ــن م ــا در ذه ــزی ام       چی
ــه  ــم«، ب ــت می      دهی ــا را شکس ــه از »کرون ــتگ      هایی ک ــا هش ــن ب م
ــر  ــم« تغیی ــت می      دهی ــا را شکس ــی کرون ــدد اله ــه م ــتگ      های »ب هش
کــرد، یافتــم کــه امــروز نشــانه      ای از روز قیامــت اســت و انســان      ها بــا 
ــود. ــر می      ش ــه خی ــم ب ــان خت ــه عاقبتش ــت ک ــران اوس ــت بی ک رحم

نرجس اسماعیلی

مانور قیامت در قرنطینه

»یَــْوَم یَِفــرُّ الَْمــْرُء ِمــْن أَِخیــِه َوأُمِّــِه 
َوأَبِیــِه َوَصاِحبَتـِـِه َوبَنِیــِه« 

ــدر،  ــادر، پ ــرادر، م ــی از ب ــه آدم )روزی ک
همســر و فرزندانــش فــرار می کنــد(

     کرونــا صحنــه  ای از قیامــت بــرای 
ــده  ای ــت و آین ــازی کرده  اس ــردم شبیه  س م

»سوره عبس آیه 34 الی 36«
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سردبیرمدیر مسئول

جالل الدین مرادی مؤیدجالل الدین مرادی مؤیدمحدثه دانشمحدثه دانش

و با تشکر از تمامی دوستانی که ما را در این شماره همراهی نمودند.

ــنایی راه  ــما را روش ــنهادات ش ــرات و پیش ــن نظ ــریه راه روش ــنایی راه نش ــما را روش ــنهادات ش ــرات و پیش ــن نظ ــریه راه روش نش
خــود می دانــد. امیــد اســت شــما نیــز در ایــن مســیر ســخت خــود می دانــد. امیــد اســت شــما نیــز در ایــن مســیر ســخت 

مــا را همراهــی نماییــد.مــا را همراهــی نماییــد.

@jalaleddin_moradi@jalaleddin_moradi

      »وی« کاًل رمــزی حــرف زدن را دوســت 
ــعرهایش  ــه ش ــا، بلک ــا حرف ه ــت؛ نه تنه داش
ــر            ــت زی ــه بی ــاًل ب ــود؛ مث ــه ب ــم این گون ه

ــد: ــت کنی دق

      
ــه ســبک خــودش ســال تصنیــف کتابــش  »وی« قصــد داشــته ب
را بــه اطــالع همــگان برســاند؛ یعنــی، ســال 656 هجــری 
قمــری. البتــه، بایــد کمــی هــم متواضــع بوده باشــد کــه در مــورد 
ــعری  ــم درآورده، ش ــه نظ ــش را ب ــی کتاب ــه آن یک ــال 655 ک س

نگفته اســت.
      راســتی شــاید بــه هیــچ وجــه در خاطــر مبارکتــان نگنجــد کــه 
ــر آتــش داشته اســت؛  ــه پیش گویــی هــم دســتی ب »وی« در زمین
ــا  ــروس منحــوس کرون ــاب وی ــاًل در همــان ســال 655 مــن ب مث
ــر را  ــعر زی ــس، ش ــد؟ پ ــاور نداری ــت. ب ــز سروده اس ــعری پرمغ ش

بخوانیــد:

»وی«

تمیــز اهــل  بــزرگان  از  »یکــی 
ــتری ــر انگش ــی ب ــودش نگین ــه ب ک

بــه شــب گفتــی از جرم گیتــی فروز    
ــال        ــی خشک س ــد یک ــا را در آم قض
ــد          ــردم آرام و قــوت ندی ــو در م چ
ــق ــد کســی زهــر در کام خل ــو بین چ

ــیم          ــه س ــدش ب ــود و بفروختن بفرم
کــه یــک هفته نقدش به تــاراج داد         
مالمت کنــان    وی  در  فتادنــد 
شــنیدم کــه میگفــت و بــاران دمــع

که زشــت اســت پیرایه بر شــهریار         
بی نگیــن انگشــتری  شــاید  مــرا 

ــرد و زن          ــه آســایش م ــک آن ک خن
هنرپــروران                                           رغبــت  نکردنــد 

عبدالعزیــز ابــن  ز  کنــد  حکایــت 
جوهــری قیمتــش  در  فرومانــده 
روز چــو  روشــنایی  در  بــود  ُدری 
ــال ــردم ه ــیمای م ــدِر س َ ــد ب ــه ش ک
ندیــد مــروت  بــودن  آســوده  خــود 
ِکــی  اش بگــذرد آب نوشــین بــه حلــق؟
ــم ــر غریــب و یتی ــه رحــم آمــدش ب ک
ــاج داد ــکین و محت ــش و مس ــه دروی ب
کــه دیگــر بــه دســتت نیایــد چنــان
فــرو می  دویــدش بــه عــارض چو شــمع
فــگار ناتوانــی  از  شــهری  دل 
اندوهگیــن! خلقــی  دل  نشــاید 
خویشــتن آرایــش  بــر  گزینــد 
ــران« ــم دیگ ــش از غ ــادی خوی ــه ش ب

مالحظــه فرمودیــد کــه حــق بــا بنــده بــود؟ مــراد از »خشک   ســال« 
همیــن ایــام کرونایــی و مقصــود از »ابن   عبدالعزیــز« همــان 
ــالل  ــت! ای کاش »ه ــال ماس ــدان روزگار ح ــران و ثروتمن توانگ
شــدن بـَـدر ســیمای مــردم« تلنگــری بــر معتبریــن باشــد تــا دســِت 
ــال  دل از »نگین   هــای انگشتری   هایشــان« شســته، بفروشــند و ری

و تومــان بــه درویــش و مســکین و محتــاج دهنــد!

پیکرنــد یــک  اعضــای  »بنــی آدم 
چــو عضــوی بــه درد آورد روزگار         
ــی                   ــران بی غم ــت دیگ ــز محن ــو ک ت

کــه در آفرینــش ز یــک گوهرنــد
قــرار نمانــد  را  عضوهــا  دگــر 
نشــاید کــه نامــت نهنــد آدمــی«

حاال خود دانید!
     بلــه؟ می    خواهیــد بدانیــد »وی« کیســت؟ اگــر چنیــن چیــزی 
ــود  ــون خ ــد خ ــر قن ــه فک ــم ب ــد پیشــاپیش بگوی ــد، بای می    خواهی
ــش را  ــِب« حدیث ــودش، »َقصُب    الَجی ــی از خ ــه قول ــه ب ــید ک باش
ــای  ــد، پ ــوس فرمودی ــر ه ــس اگ ــد! پ ــکر می    خورن ــون ش همچ
ــت  ــاده و صی ــوام افت ــواه ع ــل »وی« در اف ــر جمی ــان. ذک خودت
ــال و بالغــت او حمــل  ــر کم ــه. ب ــن رفت ســخنش در بســیط زمی
نتــوان کــرد. خداونــدگار نظــم و نثــر، قائم    مقــام عطــار و نظامــی، 
ــن  ــِح ب ــرف    الدین ُمصل ــد ُمش ــو محم ــی، اب ــات فارس ــت ادبی زین
ــاد. ــر او ب ــن مشــّرف، ســعدی شــیرازی، کــه رحمــت ب ــدهللِ ب عب

ــات »وی«، از  ــان حی ــه در زم ــانی ک ــال کس ــه ح ــا ب       خوش
وجــودش بهره    هــا بردنــد و ای کاش کــه بنــده حقیــر می    توانســتم 
درصــد بیشــتری از ذهــن خــود را بــه کار گیــرم تــا بتوانــم زمــان 
ــر  ــه اگ ــم، ک ــفر کن ــم س ــده    ی هفت ــه س ــرده و ب ــب ب ــه عق را ب
می    شــد، بــا جــان و دل رقعــه    ی منَشــآت »وی« را همچــون کاغــذ 
ــردم. افســوس کــه حــال، فقــط می    توانــم تأســف بخــورم  زر می    ب

و ســنگ ســراچه    ی دل را بــه المــاس آِب دیــده بُِســنبم.
ــاخته    اند.  ــر کاری س ــر کســی را به ــه ه ــد ک       راســت می    گوین
ــا بیــش از ایــن  ــر اســت ت ــه ســعدی    وار نوشــتن؟! بهت مــرا چــه ب
ادبیــات فارســی را لکــه    دار نکــرده و تــن مبــارک »وی« را در گــور 
ــا دنیــای نوشــتن  ــده    ام، دســت از نوشــتن بکشــم و در اوج ب نلرزان

خداحافظــی کنــم!
ارادتمند همه    ی فارسی    زبانان علی    الخصوص »وی«

»در این مدت که ما را وقت خوش بودمریم نوری
ز هجرت شش صد و پنجاه و شش بود«

معرفی شخصیت

      دکتــر کیــوان مــزدا، زاده 31 مردادمــاه 133۸ در آبــادان  و 
ــاذق  ــراح ح ــک و ج ــس، پزش ــاه 13۹۷ در پاری ــته 11 مهرم درگذش
ایرانــی بــود کــه بــه عنــوان پــدر ســتون فقــرات و جراحــی ارتوپــدی 
جهــان شــناخته می شــود. وی در ســن ۷ ســالگی بــه همــراه 
خانــواده     اش بــه فرانســه مهاجــرت کــرد و تحصیــالت عالــی خــود را 
در رشــته پزشــکی و جراحــی ارتوپــدی و فلوشــیپ جراحــی ســتون 
فقــرات بــه اتمــام رســاند، ایشــان بیــش از 100 مقالــه در مجــالت 
ــزارآالت  ــا و اب ــه تشــریح روش     ه ــه ب ــاند ک ــه چــاپ رس پزشــکی ب

ــه اســت. ــرات پرداخت ابداعــی خــود در جراحــی ســتون فق
      دکتــر کیــوان مــزدا رئیــس بخــش ارتوپدی کودکان »بیمارســتان 
روبــرت دوبــره« پاریــس و همچنیــن عضــو ســازمان پزشــکان بــدون 
ــره  ــه زنجی ــه« بود.)مؤسس ــد فرانس ــره امی ــه »زنجی ــرز و مؤسس م
امیــد، ســازمانی غیــر دولتــی اســت کــه بــرای درمــان کــودکان در 

ــه می کنــد.( کشــورهای جهــان ســوم خدمــات ارائ
      او از ســال 13۸6 فعالیــت خــود را بــا نــام مؤسســه زنجیــره امیــد 
ــار بــرای معاینــه و معالجــه  ایــران نیــز آغــاز کــرد و هــر ســال ۴ ب
ــای ســخت  ــی و دارای بیماری     ه ــوان مال ــد ت ــودکان فاق ــگان ک رای
ــه ایــران ســفر می     کــرد و در طــی ایــن ســفرها ســالی  و پیچیــده ب
ــم جراحــی خــود عمل     هــای جراحــی را  ــا همراهــی تی ــز ب ــار نی 2 ب
در بیمارســتان     های تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
و بیمارســتان نورافشــار انجــام مــی     داد. وی در ایــن ســفرها عالقــه     ای 
بــه مصاحبــه بــا رســانه     ها نداشــت و فعالیتــش را در ســکوت کامــل 
و بــه     دور از هرگونــه بازتــاب خبــری انجــام مــی     داد و ســپس هــم بــه 
ــودک  ــت 2۸ ک ــهریور 13۹۷ توانس ــت. او در ش ــه بازمی     گش فرانس
ــفر  ــن س ــد. ای ــل جراحی     کنن ــود عم ــی خ ــم جراح ــک تی ــا کم را ب

آخریــن مراجعــت وی بــه ایــران بــود.
ــن 5۹  ــاه 13۹۷ و در س ــرانجام در 11 مهرم ــزدا س ــوان م       کی
ســالگی در پاریــس بعــد از یــک جلســه پرفشــار کاری بــر اثــر حملــه 
ــش  ــا و مردمان ــرای دنی ــر وی ب ــت. آرزو و کالم آخ ــی درگذش قلب
ــه  ــدون هیچ     گون ــی ب ــد. زندگ ــذا باش ــد، غ ــگ نباش ــود: »جن ــن ب ای

ــض.« تبعی
روحش شاد و یادش گرامی باد.
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خدایــا! لب هــای تشــنه ام را، دهــان فروبســته بــه روی لقمــه ام را، چشــم و گــوش از وسوســه خدایــا! لب هــای تشــنه ام را، دهــان فروبســته بــه روی لقمــه ام را، چشــم و گــوش از وسوســه 
ــران  ــده غف ــرا از مائ ــان، م ــه بنوش ــود جرع ــر خ ــراب مه ــرا از ش ــاب! م ــه ام را دری ــران گریخت ــده غف ــرا از مائ ــان، م ــه بنوش ــود جرع ــر خ ــراب مه ــرا از ش ــاب! م ــه ام را دری گریخت
ــل  ــای وص ــا و نغمه ه ــنیدن جلوه ه ــا و ش ــه تماش ــم را ب ــم و گوش ــش و چش ــش روزی ببخ ــل خوی ــای وص ــا و نغمه ه ــنیدن جلوه ه ــا و ش ــه تماش ــم را ب ــم و گوش ــش و چش ــش روزی ببخ خوی

خــود خرســند کــن!خــود خرســند کــن!
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