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ما در شــبکههای اجتماعی (اینســتاگرام ،تلگرام و ســروش) ( @KAFA_FUMS :روی نام رســانه کلیک یا لمس کنید)  /شــماره تماس09379235616 :

فاصلهگذاریاجتماعییافاصلهگیریمحیطی؟ | چشمانی که نداشتم!
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مسأله فرهنگ

در اندیشه امام و رهبری ،ص10

خداحافظی درختان
دانشگاه با آب شهری

پیگیری دو گزارش کارینو در سال  98ص4

آزمون مجازی!
تقلب حضوری!

سوژههای دانشجویی این هفته ص12

شناسـنامه

صاحب امتیاز :کانون کفا
مدیرمسئول :محمد راسخی
سردبیر :امیرحسین رحیمی
صفحه آرا :محمد راسخی
نویسندگان :الهه استوار ،مرتضی جوانمردی،
امیرحسین حسینی ،سمانه دهقان ،محمد
محمدی رابع ،محمد راسخی ،امیرحسین
رحیمی ،محدثه زینلنیا ،فاطمه سعیدیزاده،
فاطمه شریعتی ،علیرضا مروت ،فاطمه
نسیم ،حجتاالسالم مهدی یعقوبی مسئول
نهاد رهبری دانشگاه علومپزشکی فسا و
محسن شریعتی ،مدرس دانشگاه تهران
نویسندگان دیگر :یک بنده خدا ،نامناپذیر
با تشکر از :سعید رحیمی ،علیرضا
فردوسمکان ،روابط عمومی و معاونت توسعه
دانشگاه علوم پزشکی فسا
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| یادداشت | لــــزوم چــــپگـــرایـی در ایــــــــران
| مرتضی جوانمردی ،پرستاری | 95تیتر را که خواندهاید به گمانم
حسابی تعجب کردهاید که نکند منظور بنده ،مارکسیست
و کمونیست است اگر هم اهل خواندن یک سری روزنامهها و
سایت های خاص باشید ممکن است فکر کنید منظورم اصالح
طلبی است که سالها عدهای با عنوان چپها به خوردمان داده
اند .راستش را بخواهید منظورم نه مارکسیست است نه اصالح
طلبی که منظورم از چپ گرایی " ،چپ نو مسلمان " است.
 ۴۲سال از انقالب میگذرد انقالب اسالمی اساسا بر پایه عدالت
و رفع تبعیض و نابرابری برای عموم جامعه شکل گرفت و تا حدی
هم موفق بوده است اما از دولت اول اکبر هاشمی شرایط طوری
دیگر رقم خورد ،با اجرای خصوصیسازیهای افسارگسیخته
و واگذاری شرکتها و کارخانجات حیاتی کشور به دوستان و
آشنایان؛ آن هم با مبالغی نزدیک به ده درصد قیمت واقعی در
حالی که اساس اینکار اشتباه بود چه اینکه حال با قیمتی بسیار
کمتر از قیمت واقعی چوب حراج زده شود .سپس با کم کردن
نقش دولت در حفظ اقتصاد زمینه را برای جوالن سودجویان
فراهمکردند.درهمیندههبودکهباتشکیلمدارسغیرانتفاعی
عمال این پیام را مخابره کردند که اگر میخواهید فرزندتان موفق
شود و در امکانات درس بخواند باید پول بدهید ،اگر پول ندارید
مدرسه دولتی هست با امکاناتی نزدیک به صفر ،زیرا دولت
سرمایهدارینمیخواهدبهآموزشاهمیتبدهد.درحالیکهطبق

نص صریح اصل  ۳۰قانون اساسی "دولت موظف است تا پایان
دوره متوسطه تحصیالت رایگان در اختیار تمامی افراد بگذارد و
تحصیالت عالیه را نیز تا حد خودکفائی فراهم کند" .بماند که
اصل  ۳۱نیز به صراحت میگوید "داشتن مسکن متناسب با
نیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی است .دولت موظف است با
رعایتاولویتبرایآنهاکهنیازمندترندبهخصوصروستانشینان
و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند ".حاال کالهشان
را قاضی کنند به ابتداییترین حقوق شهروندی هر شخص که
آموزش و مسکن رایگان است عمل کردند ؟ ؟
کشور ما بیمار شده است بیمار ویروس "سرمایهداری" .ویروسی
که به هر کشوری وارد شده است آرام آرام اقتصاد آن کشور را
بلعیده ،پولپرستی را رواج داده و به اسم توسعه هر کاری دلش
خواسته کرده است .باید از آنها پرسید منظورتان از توسعه
چیست؟ اگر منظورتان از توسعه ،استثمار اقشار مختلف برای
گروهی کوچک و تشکیل الیگارشی است ؛ بله شما موفق بودهاید
اما برای عموم مردم چه؟ رفاه نسبی را هم حتی فراهم نکرده اید.
قبله آمال سرمایه پرستان ایاالت متحده است که در سراشیبی
انحطـاط قـرار دارد .اعتراضـات فرگوسـن در سـال  ۲۰۱۴و همیـن
اعتراضـات اخیـر کـه در پـی قتـل جـورج فلویـد شـکل گرفـت بـه
سـرعت بـه اعتـراض بـه نظـام سـرمایهداری و نابـودی نمادهـا و
مجسـمه هایش تبدیل میشـوند# .نمیتوانم_نفس_بکشـم،

شعار قشر ضعیف نگهداشتهشده نه فقط در ایاالت متحده که
در تمامی کشورهایی است که ایاالت متحده آنها را با سرمایه
داری آلـوده کـرده اسـت.
حاال راهکار چیست ؟ امیدی به اصالح هست ؟
جوابش مشخص است برای رهایی از این وضع که کارخانجات
از نفس افتادهاند ،مسکن هر قیمتی هرکس بخواهد میگذارد،
خودرو مافیا دارد و حتی قیمت مواد خوراکی نیز قیمتش روزانه
و هفتگی تغییر میکند باید از نظام ســرمایهداری برگشــت .باید
دولــت را موظــف بــه نظــارت بــر تمامی بازارها کرد ،بــازار را از حالت
عرضــه و تقاضــا خــارج کــرد و دولــت را بــه نقشــش در آمــوزش و
مســکن و دیگــر نیــاز هــای اولیــه مــردم آگاه کــرد نــه اینکــه وزیــر
مولتــی میلیــاردر دولــت بگویــد :افتخــارم ایــن اســت کــه در طــول
وزارتم حتی یک مســکن نســاختم!
در انتها یاد کنیم از جمله پیر جماران که فرمود :آن روزی که دولت
ما توجه به کاخ پیدا کرد ،آن روز است که باید ما فاتحۀ دولت و
ملت را بخوانیم .آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته ،از
آن خوی کوخنشینی بیرون برود و به کاخنشینی توجه بکند ،آن
روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند
یشود .آن روزی که مجلسیان خوی کاخنشینی پیدا کنند
پیدا م 
خدای نخواسته ،و از این خوی ارزندۀ کوخنشینی بیرون بروند ،آن
روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم)1362/01/01( .

| کامنت |

| یــک بنــدهی خــدا ،ورودی  96هســتم | در مــورد یادداشــت "لــزوم چــپ گرایــی در ایــران" و نیــز اقتصــاد نفتــی -1 :اصطــاح چــپ نــو مســلمان لزومــا همــان چیــزی نیســت کــه در کتابچـهای بــه همیــن
نــام توســط میــاد دخانچــی شــرح داده شــده .نویســنده برداشــت شــخصی خــود را از ایــن اصطــاح بیــان کــرده -2 .در مصادیــق متــن همچــون انتصــاب آغــاز ســرمایهداری یــا خصوصیســازیهای
افسارگســیخته بــه شــخص مرحــوم هاشــمی یــا احــزاب غربگــرا میتــوان تردیــد نمــود .در ایــن زمینــه میــاد دخانچــی یادداشــتی را منتشــر کــرده کــه میتوانیــد از اینجــا بخوانیــد .و نیــز گفتنــی اســت
رهبــر انقــاب تــا کنــون چندیــن بــار از کلیــت خصوصیســازیها دفــاع کــرده -3 .نفتــی بــودن اقتصــاد یکــی از مشــکالت اصلــی و ریشـهای در ایــران اســت امــا جایــی در یادداشــت نــدارد .اینکــه تصــور
کنیــم بــا یــک متــن کامــا چــپ (نــه نــو و نــه مســلمان) طرفیــم شــاید درســت نباشــد امــا توهــم هــم نیســت!  -4دولــت و نهادهــای حاکمیتــی همچنــان کــه نویســنده گفتــه بایــد بــه نظــارت بــر اقتصــاد
ـت آن! نــه دخالــت در آن! مدیریــت دولتــی آن هــم از نــوع نفتـیاش همچنــان کــه دهههاســت دیدهایــم ناگزیــر از رانتخــواری و فســاد اســت!
بپردازنــد امــا ...امــا نظــارت! نــه مدیریـ ِ

| یادداشت | همیشــه پای یـــک زن در میاــن اســـــــت!
یزاده ،پزش ــکی « | 96جامع ــه ه ــم از لح ــاظ
| فاطم ــه س ــعید 
قانونــی و هــم از لحــاظ اخالقــی بایــد بــا کســانی کــه تعــدی بــه زن
را حــق خودشــان میداننــد برخــورد ســخت کنــد؛ قانــون هــم بایــد
در ایــن زمینــه مجــازات هــای ســختی را پیشبینــی کنــد» مقــام
معظ ــم رهب ــری (مدظلهالعال ــی)
زنان از ارکان اصلی جامعه هستند و مهمترین رکن خانواده به
عنوان جزئی از یک اجتماع که عمل و عکسالعمل آنها میتواند
نسلها را تغییر دهد.
ما باور داریم که زن پیش از آنکه زن باشد انسان است و شأن
انسانی ،مقدم بر جنسیت و رنگ و نژاد است و هیچ انسانی حق
ندارد انسانی دیگر را تحت سلطه داشته باشد و به قتل و آزار
و اذیت او اقدام کند.
رومینــا رفــت ،دختــری کــه نــه اولیــن قربانــی خشــونت خانوادگی
بــود و نــه آخریــن آن ،امــروزه جامعــه مــا بــا خــود بــه زمزمــه در
آمــده اســت کــه چـرا بایــد روایت غیرت و مردانگی در کشــورمان
بــه فرزنــد یــا همسرکشــی بینجامد؟

هدف از اینگونه قتلها چیست؟ و چه انگیزهای سبب میشود
که چنین قتلهایی رخ دهد؟
ای کاش در دید جامعه تبزدهی کشورمان تعریف درستی از
غیرت ارائه میشد تا ملتمان بفهمند که معنای غیرت آن چیزی
نیست که میان اذهان عمومی وجود دارد.
قتلهای ناموسی در جامعه ما عموما در خانوادههایی رخ
میدهد که جو خانواده دریک خلسه ضدگفتگو میان اعضا
ایجاد شده است؛ "رومینا اشرفی" و "ریحانه عامری" نماد و
چهره اجمالی دخترانی در خانواده هایی با پدر یا مادرانی صفر
و صدی و افکاری بسته هستند که در برقراری روابط عاطفی با
فرزندانشان دچار مشکالت متعددند.
شاید باید به این نتیجه رسید که زنهای قوی و با اعتمادبهنفس
تضمینکننده یک جامعه سالم و پیشروَند و اگرشخصیت زن
درجامعهای تحقیر شد کار آن جامعه رو به اتمام است.
ساالنه انیمیشنهایی جذاب و پرمعنا که قهرمان داستان هایش
دختران هستند درسرتاسر جهان به نمایش در میآیند .در این

سری انیمیشنها یک دختر جوان یا نوجوان یک رسم بزرگ را
تغییر میدهدfrozen :
یک سنت بزرگ را میشکندbrave :
مانع یک جنگ میشود  :پوکاهانتس
کشورش را در یک جنگ به پیروزی میرساند :موالن
ودر انتها انیمیشن ( homeساخت  )2015که درآن دختری
سیاهپوست و مهاجر کره زمین را نجات میدهد؛ این
شخصیتهای کارتونی نمادی از آن زنهای کمیابی هستند که
به جهان وزن میدهند ،جامعهای که درآن زنان محترم نگاه داشته
شوند قطعا پیشرفت میکند نه فقط بخاطر نسلی که این دختران
در آینده تربیت میکنند بلکه بخاطر اثر غیر قابل انکاری که این
زنان بر روی مردان و اطرافیانشان میگذارند .ما باید به دخترانمان
اعتماد کنیم و آنها را به تجربههای بزرگ دعوت کنیم باید
بگذاریم زمانی که زمین خوردند دوباره بلند شوند تا جایی که
باور کنند میتوانند روی پاهای خودشان بایستند و از تجربههای
کوچک ،قابلیت رشد تا نامتناهی را پیدا کنند...

| کامنت |

| یک بندهی خدا ،ورودی  96هستم | در مورد یادداشت "همیشه پای یک زن در میان است" و نیز مسأله رومینا اشرفی -1 :در مسائلی چون "رومینا اشرفی" ما با عوامل متعددی روبرو هستیم .توجه به
مسأله غیرت مردانه و آبروی مردانه -که یکی از وجوه مسأله است -نباید ما را از سایر عوامل غافل سازد -2 .مرد مسئول خانواده است یا زن یا هردو؟ مرد باید شاغل باشد یا زن یا هر دو؟ چه کسی مراقب
فرزندان باشد؟ دولت چه وظیفهای دارد؟ اینها سواالتی است که حتی در لیبرالترین نظامها و اقتصادها هم هنوز محل بحث و گفتگو و پژوهشهای علمی است (ر.ک به کتاب آشوب جهانی عشق،
انتشارات ترجمان) .برای رسیدن به نقطه مطلوب اسالمی و انسانی نیاز داریم به گفتگو میان حوزه و دانشگاه ،پژوهشهای جامعهَشناسانه و زمینهسازی فرهنگی متناسب با هر منطقه و -3 ...برخی
مسائل مانند همین قتلهای ناموسی یک عددش هم زیاد است و باید نگرانمان کند اما مگر کم است مواردی که نشان از بالندگی و پیشرفت بانوان کشورمان دارد؟ حضور فیزیکی زنان مسلمان در
مبارزات دهه  40و  50محصول همین جامعه بوده .دختران همین جامعه هستند که رشد میکنند و قهرمانیهای گوناگون در سطح جهان به دست میآورند .چنین حوادثی نباید باعث شوند موفقیتها
و پیشرفتها را نبینیم -4 .در غرب غیرتمندی نداریم و گروههای فمینیستی هم الیماشاءهللا! اما استثمار زنان ،تعرض جنسی و خشونت خانگی اگر زیاد نباشد کم هم نیست و این قابل تأمل است...

هایالیت سبز رنگ به معنای محتوای آنالین است .کلیک یا لمس کنید
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| زندگی بزرگان | چشــمانی که نداشـــتم!
| علیرضا مروت،پزشکی  | 97مادر فرزاد میگوید" :من پنج
فرزند دارم :چهار پسر و یک دختر .فرزاد ،دوّمین فرزند خانواده
است .هنگام تولّد کودکی سالم بود تا به یکسالگی رسید و ما
متوجّه شدیم او اجسام را بسیار نزدیک چشمانش میبرد تا
متخصص بردیم .دکتر
ببیند ،به همین علّت او را نزد یک دکتر
ّ
گفت که او نزدیکبین است و چون هنوز سنّی ندارد نمیتواند از
عینک استفاده کند ،باید صبر کنیم تا سه ساله شود".
فرزاد از سهسالگی استفاده از عینک را شروع کرد .هر ششماه
که برای معاینه به پزشک مراجعه میکردند ،دکتر توصیه
میکرد که مراقب باشید به سرش ضربهای نخورد .اما حادثه
خبر نکرد! دوازده سالش بود که حین بازی به سرش ضربهای
خورد اما او چیزی به خانواده نگفت .بعدها فهمیدند که از همان
زمان دچار مشکل بینایی شده بود.
اینبارپزشکانپارگیشبکیه
را تایید کردند .امکان
عمل جراحی او در
ایران منتفی بود.
پدر فرزاد میگوید:
"من فرزاد را به لندن بردم.
در آنجا دکتر انگلیسی فرزاد را
جرّاحی کرد و گفت باید حداقل چهل و پنج روز در لندن تحت
مراقبت باشد .بعد از ده روز ،فرزاد برای خانواده نامهای نوشت
و عمل را موفقیتآمیز خواند ،امّا بعد از هجده روز وقتی در
یک روز روشن در خیابان آکسفورد قدم میزدیم فرزاد از من
پرسید :پدر! چرا خیابان اینقدر تاریک است؟ " من به سرعت
او را به بیمارستان رساندم .دکتر بعد از معاینه گفت« :با کمال
تأسف به دلیل همان عامل اوّل یعنی نارسایی عصبی ،شبکیه
ّ
مجددا ًپاره شده و امکان عمل مجدد نیست .مگر این که علم

پیشرفت کند تا بتوانیم وی را معالجه کنیم".
فرزاد از دوازده سالگی نابینا شد .دیپلم را در رشته اقتصاد از
دبیرستان نابینایان شهید محبی گرفت و به عنوان اپراتور تلفن
در بانک تجارت مشغول ب ه کار شد .جایی که در نبود چشمها
و به مدد قدرت حافظه دویست شماره تلفن را که باید مرتب با
آنها تماس میگرفت به خاطر سپرد.
سالها بعد به پیشنهاد یکی از متخصصان ،همراه برادرش،
فرشاد ،به امید درمان جدید به آمریکا سفر کرد .اما باز همان
جواب پزشکان انگلیسی را گرفت.
در زندگی هر آدمی یک دوراهی وجود دارد ،جایی که باید میان
دنبال کردن مسیر آرزوهای کودکی یا تن دادن به زندگی خسته
همیشگی یکی را انتخاب کند ،این دوراهی برای فرزاد اینجا
"طی این سالها باید با آرزوی بزرگ
بودّ .
ووسوسهانگیزمکلنجارمیرفتم.
من از کودکی آرزوی
پزشک شدن را داشتم
امّا به ظاهر ،نابینایی
من امکان وصول به این
آرزو را از من گرفته بود.
پس از مدتها تفک ّر سرانجام تصمیمم
را گرفتم :من میبایست پزشک میشدم .البته این تصمیم
تقریبا ًبرایم محال مینمود به خصوص در آن کشور غریب که
به دلیل نداشتن مجوّز اقامت ،نمیتوانستم به دانشگاه بروم .در
آن روزها برادرم کار میکرد و خرج ما را میداد و من برای رسیدن
به هدفم تصمیم گرفتم بیشتر تالش کنم به همین منظور از
کالسهای نابینایان استفاده کردم و چون این کالسها احتیاج
به اجازه اقامت نداشت به راحتی در آنها ثبت نام کردم .در
کالسهای نابینایان دورههای تایپ و کامپیوتر را گذراندم .حضور
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شــب هنــگام بــه تنــگک آییــد در خانــه خــودم منــزل کنیــد تــا
در ص ــدق و وف ــا زی ــر رکاب ش ــما باش ــم و انگلی ــس را از خ ــاک
بوشــهر حرکــت دهیــم….

در محیط و نیاز به زبان سبب شد تا زبان را خوب یاد بگیرم.
در سال  ۱۳۷۶موفق شدم اجازه اقامت را دریافت کنم و به این
وسیله در دانشگاه ثبتنام کردم .در ابتدای ورود به کالج با
مشاور تحصیلیام مشورت کردم و به او گفتم که میخواهم
در رشتهای از رشته های پزشکی تحصیل کنم که قابلیت
تشخیص و درمان داشته باشد .مشاور من گفت که فقط قبل
از من یک نابینا را دیده که پزشکی خوانده و آن هم مربوط به
 ۱۷یا  ۱۸سال پیش است".
علم روانشناسی ثابت کرده که حدود هفتاد و پنج درصد
یادگیری با چشم است ،احتماال یعنی اگر چشم نباشد یادگیری
یک مطلب هفتاد و پنج درصد سختتر میشود! حاال تو فکر
کن که پزشک شدن چشم میخواهد ،چشمی که با آن بتوانی
ببینی ،بخوانی و تشخیص بدهی .اما انگار کسی (یا کسانی!) در
این دنیا هستند که نداشتن چشم را با نیروی اراده جایگزین
کردهاند و بر قلههای علم و مهارت ایستادهاند!
"نخستین بار که در سر کالس تشریح حاضر شدم از جنازهای
که در اختیارم گذاشته بودند وحشت داشتم .استاد به من اجازه
نداد از دستکش استفاده کنم و برای اینکه ترس مرا از بین
ببرد سینه جنازه را شکافت و برای آنکه دست خود را نکشم
دست خود را روی دستم قرار داد ،اوایل کار هنگامی که از اتاق
تشریح خارج میشدم نمی توانستم چیزی بخورم امّا کم کم
عادت کردم" .
فرزاد طیباتی مراحل پزشکی را با رنج و مشقت اما با عملکردی
درخشان در بین سیصد دانشجوی کالج به پایان رساند .امروز
او به عنوان متخصص کایروپراتیک مشغول به فعالیت است.
صبــر کــن! جایــی نــرو ،برگــرد و یکبــار دیگــر جمــات را بخــوان.
جایــی کــه چشــم نباشــد ،اراده جایگزیــن آن اســت ،جایــی کــه
دسـتها خالــی باشــند ،عشــق کارســاز اســت و جایــی کــه مســیر
دشــوار باشــد ،آرزوهــای کودکــی منبــع الهــام آدم یســت.

| یادداشت | ســـردارانمان را خــــودیها کشــــــتند!
ب ــه گمان ــم راه را یافت ــم .دیش ــب او را دی ــدم .می ــرزا رحم ــت
لیلک ــی م ــرا ب ــه ن ــزد او ب ــرد .غالمحس ــین پذیرف ــت .ش ــاید
هیچک ــس اش ــک نریخت ــه م ــرا ندی ــد .آن کس ــی ک ــه بای ــد کار
را تم ــام کن ــد ،پذیرف ــت ک ــه چنی ــن کاری را انج ــام ده ــد .ن ــه
تنه ــا در ای ــن دی ــار ،بلک ــه در ه ــر دی ــاری ه ــر ن ــوع آدم ــی پی ــدا
میشــود .پذیرفــت و رفــت .برچنیــن مردمــی حکومــت کــردن
آس ــان اس ــت ،ب ــه لقم ــه نان ــی خرس ــندند!...
ربرت چیک-ویس کنسول و گرداننده و میداندار ِ
اصلی عمل سیاسی-نظامی دولت بریتانیا در بوشهر،
سال 1915میالدی

درس ــت ی ــک ق ــرن اس ــت ک ــه از ش ــهادتش میگ ــذرد .م ــرد
مبــارزه بــود و خواهــان اســتقالل کشــور از اســتعمار بیگانـهای
چــون انگلیــس .از مشــروطهخواهان مبــارز زمــان و رهبــر قیــام
مل ــت جن ــوب .او کس ــی نب ــود ج ــز رئیس ــعلی دل ــواری.
دوران جوانـیاش همزمــان بــود بــا حضــور گســترده انگلیــس
در خلیــج فــارس ،وی نقــش کلیــدی در قیــام جنــوب داشــت.
مب ــارزه هف ــت س ــال ب ــه ط ــول انجامی ــد در ط ــول ای ــن م ــدت
هـــدف دو چیـــز بـــود-۱ :پاســـداری از بوشـــهر تنگســـتان
دشتس ــتان ب ــه عن ــوان مح ــل س ــکونت خ ــود -۲جلوگی ــری از
حرک ــت ق ــوای بیگان ــه ب ــه درون م ــرز ه ــای کش ــور و دف ــاع از
اس ــتقالل وط ــن.
دیری نپایید که واقعهای تلخ اتفاق افتاد:

محتوای نامهی غالمحسین تنگکی به رئیسعلی دلواری

اما نشد…
الوع ــده وف ــا نش ــد ،نیرنگ ــی بی ــش نب ــود ،رئیس ــعلی طعم ـهای
ش ــد ب ــه دس ــتان گرگه ــای وطن ــی.
در پایـــان ایـــن ماجـــرا آدمـــی افتـــاده بـــر
خـــاک ،در خـــاک خفـــت.
امـا پـس از سـالیان دراز ،بیـش از یـک
صده ،تاریخ دوباره تکرار شد .تاریخ تکرار
شـد بـه تلخـی اتفاقـات پیشـین.
درســت زمانــی کــه مــردی ســربلند میکند
تــا منطقــه را از پلیــدی نجــات دهــد ،خاک
کشــور را از نفــوذ هــر بیگانــهای حفــظ
کنــد .جــان و مــال و نامــوس را از نــگاه
دشــمن در امــان دارد ...بلــه همــان کســی
کــه از تــرس هیبتــش دشــمن در دل ســیاهی
شــب بــه او حملــه کــرد ...آری آنهــا جرئــت
رویارویــی بــا ســردار ایــران را نداشــتند...
در ایـــن میـــان غالمحســـینتنگکیهایی
بودنـــد کـــه قـــدری عِـــرق میهـــن پرســـتی
نداشـــتند .دالر و شـــرف را در ترازویـــی

گذاشـــته ،ومنافـــع شخصیشـــان بـــر شرفشـــان چربیـــد….
چ ــه حقیران ــه اف ــرادی ک ــه وط ــن خوی ــش را ب ــه ان ــدک دالری
فروختن ــد و ادعای ــی پوش ــالی بی ــش نبودن ــد…
راستی حاج قاسم را به چند دالر فروختید؟؟؟!!!
آنها پنداشتهاند حال که تو را از بین ما بردهاند
توانسـتهاند ضربـهای بـه مـا وارد کننـد .امـا
تـا زمانـی کـه سـیدعلی باشـد ،تـا زمانی که
جوانـان ایـن مـرز و بـوم هسـتند ،تـا زمانـی
کـه غیـرت تـو در بین مـردم موج میزند
هیچـگاه دشـمن طعـم راحتـی را
نخواهد چشید ،شیرینی کشتن
تـو را بـه زودی ایـن جوانـان بـه
زهـری تبدیـل خواهنـد کـرد
و نوشـیدنش را بـه دشـمن
واجـب خواهنـد نمـود
#انتقام سخت...
شادی روحشان
صلوات...
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| گزارش |

قوانینـےبـرای
اجـرانشــدن!

چرا روابط عمومی و مفدا پیج "رسمی" در
اینستاگرام ندارند؟ آیا پیج نهاد رهبری دانشگاه که
یکی دو هفته پیش آغاز به کار کرد ،رسمی میماند؟
| کارینو | در کشور ما قوانینی وجود دارند برای اجرا
نشدن .قانونگذار با اطالع از اینکه کسی -حتی
خودش هم -آن را رعایت نمیکند قانون را وضع
میکند .شاید با خودش فکر میکند که بگذارید طعم
قانونَشکنی را به همه بچشانیم! تا اینجا که همه چیز
ردیف است ،پس مشکل کجاست؟ مشکل از آنجا
شروع میشود که عدهای این قوانین را جدی میگیرند!
مثال قانونی سراسری است ظاهرا که میگوید
بخشهای اداری دانشگاه نباید در پیامرسانهای
خارجی [مثل اینستا] فعالیت کنند .باز هم ظاهرا این
قانون هر از چند ماه مجدد به حراست دانشگاههای
علوم پزشکی ابالغ میشود .اما نه تنها خود وزارت
بهداشت که همه دانشگاههای کشور هم وقعی به
این قانون نمینهند .کمتر دانشگاهی چون دانشگاه
ما یافت میشود که مفدا یا روابط عمومی یا نهاد
رهبریَاش پیج رسمی در اینستاگرام نداشته باشد.
مدتی قبل پیج روابط عمومی دانشگاه راهاندازی شد
که پس از مدتی نامش به پیج "شخصی" مدیر روابط
عمومی تغییر یافت! البته خوشبختانه نهادرهبری
هم یکی دو هفتهای است که فعالیتش را رسما
در اینستاکرام کلید زده که امیدواریم به سرنوشت
روابط عمومی دچار نشود! نکته جالب آنکه یکی از
مسئولین مطلع دانشگاه در گفتگو با خبرنگار کارینو
گفته که درست است که اغلب دانشگاههای کشور
در پیامرسان خارجی فعالیت میکنند اما کار همهشان
غیرقانونی است! ایشان در پاسخ به این پرسش که
«اگر قسمتی اداری در دانشگاه فعالیتش در اینستا
را کلید بزند آیا مشکلی برایش درست میشود؟ »
میگوید که «تا کسی به فرض مثال شکایتی نکند یا
استعالمی صورت نگیرد خیر! »
مسأله دیگری که در ماه پیش رخ داد اتفاق
جالبتری بود .تقاضایی به کمیته ناظر به نشریات
دانشگاه ارسال شد مبنی بر مجوز به مجلهای
الکترونیک در اینستاگرام و تلگرام که رد شد .اینطور
که خبرنگار کارینو شنیده است بخش مهمی
از دلیل عدم مجوز برمیگردد به همان قانون منع
فعالیت در پیامرسان خارجی .این درحالی است که
به گفته یکی از اعضای حراست «قانون منع فعالیت
در پیامرسان خارجی مختص بخشهای اداری است
نه دانشجویان و نشریات دانشجویی»
حاال باید دید آیا معاونت محترم فرهنگی
دانشجویی (مفدا) و روابط عمومی دانشگاه نیز
همچون نهاد به صورت رسمی وارد این شبکه
اجتماعی پرمخاطب میان ایرانیها میشوند یا نه؟
و آیا حساسیتهای بیش از حد بر روی فعالیت
رسمی نشریهای الکترونیک چون "کتاباز" در
اینستاگرام برداشته میشود؟

هایالیت سبز رنگ به معنای محتوای آنالین است .کلیک یا لمس کنید

خداحافظـــــــ درخــتان
دانشـگاه با آب شـــــــهری!
| پیگیری |

یتـی و کمیتـه پیشـنهادات
پیگیـری دو گـزارش کاری نـو در سـال 98؛ معاونـت توسـعه ،آ 

معاون توسعه :افزایش ده درصدی آبیاری قطرهای و استفاده از چاههای دانشگاه برای تأمین آب درختان
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یک) وعدههای معاون محترم توسعه در فروردین 98
وعدههای دکتر جمشیدی چه بود؟  -1بلوار اصلی دانشگاه که
از درب اصلی تا محل آبنما (که مسیر مشایعت میهمانان ما نیز
هست) به صورت کامل بهسازی خواهد شد و  -2در راستای این
هدف و خود کفایی در عرصه توسعه فضای سبز دانشگاه دو نفر از
کارکنان فضای سبز را برای فراگیری دورههای باغبانی برای آموزش
خواهیم فرستاد -3 .همچنین درختان زیر کشت آبیاری قطرهای را
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نتیجه چه شد؟  -1بلوار اصلی دانشگاه طبق وعده داده شده
فرم جدیدی به خود گرفت و از نو ساخته شد .البته انتقاداتی در
میان فعاالن دانشجویی هست که آیا در شرایط کمبود بودجه
این همه هزینه برای زیباسازی بلوار الزم بود؟  -2در تماس با
دکتر جمشیدی پیگیر این مسأله (اعزام دو نفر برای آموزش
باغبانی) شدم .ایشان گفتند« :افرادی الزم بود که در سیستم
ماندگار باشند .افرادی که در حال حاضر هستند بیشتر شرکتی
هستند یا مثال کسانی که به عنوان نیروی قراردادی "خدمات"
در پستهای دیگر حضور دارند .درواقع ما نتوانستیم افراد
واجد شرایط برای آموزش باغبانی پیدا کنیم اما امسال این امر
محقق خواهد شد انشالله و در شورای تحول اداری هم این
مساله تصویب کردیم-3 ».در اینباره هم ایشان اظهار داشتند:
«قسمتهایی که میتوانستیم آبیاری قطرهای داشته باشیم بیش
از ده درصد افزایش دادیم .اقدامات دیگری هم انجام شده .مثال
درختان دانشگاه به کلی از چاههای خود دانشگاه تغذیه میشوند
و دیگر از آب شهری استفاده نمیکنم .و همچنین درختهای
فضای سبز هم گسترش پیدا کرده اما کمتر از ده درصد» .

دو) اش ـ ـ ــکال س ـ ـ ــامانه پیش ـ ـ ــنهادات ،آب ـ ـ ــان 98
ماجــرا چــه بــود؟ در ســایت پیشــنهادات بخشــی وجــود دارد
بــه نــام مشــاهده پیشــنهادات مصــوب کــه دو فایــده دارد :عــدم
ثبــت پیشــنهاد تکــراری و نیــز نظــارت بــرای اجــرای پیشــنهادات
مصوبشــده .امــا ایــن بخــش از ســایت خــراب اســت! پیگیــر ارور
ســایت میشــویم .خانــم افضلــی پــور دبیــر کمیتــه پیشــنهادات
میگویــد چندیــن بــار در ماههــای اخیــر پیگیــری کردهایــم و
گفتهانــد مســئول فنــی ســایت رفتــه خــارج از کشــور .میــروم
بخــش آیتــی دانشــگاه .جــواب درخــوری نمیگیــرم [ ] ...کمیتــه
پیشــنهادات اعــام آمادگــی کــرده کــه هــر زمــان ســایت درســت
شــد مــا هــم لیســت پیشــنهادات مصــوب را بارگــذاری کنیــم .در
مــورد اینکــه ایــن لیســت ،در ســایت مرکــزی دانشــگاه یــا جــای
دیگــری منتشــر شــود دبیــر کمیتــه قــول پیگیــری میدهــد...
گــزارش کارینــو 16

فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی فسا
تصویر :علیرضا فردوسمکان

پیگیری مجدد به کجا رسید؟ ابتدا تماسی حاصل کردم با
کمیته پیشنهادات .گله داشتند که چرا آیتی کاری نمیکند.
حتی گفتند ما رسما هم نامه زدهایم اما خبری نشده .با یکی از
مسئولین آیتی تماس میگیرم و دلیل تاخیر در اصالح سایت
را میخواهم .ایشان در جواب میگوید که «متاسفانه کسی
که قرار بوده سایت را درست کند کرونا گرفته و مشکالتی
برایش پیش آمده ».میگویم قبال هم که خارج از کشور بود.
آمد ایران و کرونا گرفت؟! ! مسئول مزبور میگوید «نه! آن ،یکی
دیگر بود و کارها به این یکی واگذار شده بود که مدتی هم
کار کرد اما متاسفانه با کرونا و مسائل دیگری شدیدا درگیر
شد ».میگویم خب این که نمیشود! ایشان تایید میکند و
بیان میدارد« :از وقت تعیین شده هم کار گذشته و در نهایت
تا آخر ماه (خرداد  )99وقت میدهیم اما اگر انجام ندادند به
شرکت دیگری واگذار میکنیم » .ابتدای تیر  99مجدد تماس
میگیرم با ایشان و جواب میدهند که «بعید میدانم آن شرکت
بتواند کاری انجام دهد» نام شرکت را میخواهم و میگویند
«آن شرکت ،شرکت سپهر سالمت است اما کارمان "فاکتوری"
بوده نه قرارداد به آن صورت که شماره و اینها داشته باشد»
آیتی دانشگاه البته این را هم میگوید که «بخشی از تقصیر
به گردن خود کمیته پیشنهادات در همان سه چهار سال
پیش است (زمانی که هم مسئولین کمیته پیشنهادات و هم
آیتی اشخاص دیگری بودهاند)  .آنها در آن زمان فقط فرم
سادهای را برای ثبت اطالعات میخواستهاند و اصال در آن
زمان به این شکل خیلی مهم نبوده برای مسئولین وقت.
ولی در سالهای بعدی امکانات بسیار بیشتری خواستهاند».
ایشان در ادامه از آمادگی برای حل مشکل خبر داد« :برای
حل مشکل با دبیر کمیته پیشنهادات هم صحبت کردیم در
همین روزهای اخیر که سایت دانشگاههای مختلف را نگاه
کنند و هر کدام مورد پسند بود اعالم کنند که بخریمش .ولی
ایشان نکته دیگری را گفت .اینکه شاید خود وزارت بخواهد
یک سامانه متمرکز کشوری ایجاد کند .و لذا ما االن منتظر
وزارتیم چون میترسیم هزینهای بکنیم و بعد وزارت سایت
ایجاد کند و هزینه هدر برود».
پیشنهاد ما به کمیته پیشنهادات برای حل مشکل تا زمانی
که سایت نقص دارد همان است که قبال گفتهایم :لیست
پیشنهادات به جای سایت در قالب فایل پیدیاف در
سایت دانشگاه بارگذاری شود و در معرض دید دانشجویان و
کارمندان قرار بگیرد.
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| یادداشت | اعصاـــب من زیر درخــت آلبالــو گم شـــده!
| نامناپذیر | از شما چه پنهان که من به صفحه سفید کاغذ
خیلی عالقه دارم ،آدم را در یک رو در بایستی قرار میدهد
برای پر کردنش! از نوشتن و قلمفرسایی در همه زمینههای
علمی و فرهنگی هم ابایی ندارم نه به این خاطر که خودم را
کارشناس کل مسائل بدانم که چون ،توان انباشتن اینهمه
حرف را در درونم ندارم و از آن مهمتر خودم را در مقابل
اینهمه حرف تلنبار شده مسئول میدانم .حاال شمای
خواننده من را نویسنده بدانی یا ندانی! امروز خواستم به یک
دسته از انسانهای اجتماعمان گیر بدهم!
در جامعــه امــروز پســرها و دخترهــا بــه چنــد دســته تقســیم
میشــوند ،یــک دســته از اینهــا احتمــاال پســرها و دخترهایــی
هســـتند کـــه مـــن اســـم آنهـــا را میگـــذارم ســـانتیمانتال!1
ب ــرای فهمی ــدن اینک ــه س ــانتی مانت ــال یعن ــی چ ــه میتوانی ــد
ب ــه پینوشــتها مراجع ــه کنی ــد ام ــا از ات ــاق فرم ــان ب ــه م ــن
میگوینـــد بایـــد از توصیـــف احـــواالت ایـــن دار و دســـته
چشـ ـم"ی میگوی ــم و ب ــه س ــراغ
مع ــذور باش ــی ،م ــن ه ــم " َ
دس ــته بع ــدی مــیروم :مذهبیه ــا! پسرهایش ــان را احتم ــاال
بـــا ریـــش بلنـــد یـــا تهریـــش و انگشـــتر عقیـــق در دســـت و
تس ــبیح دور گ ــردن! ن ــه ببخش ــید آنه ــم در دس ــت و س ــر
ـجد! میبینی ــد،
ـن اال َمن ــزِل اِل ــی ال َمس ـ ِ
ب ــه زی ــر و ذکرگوی ــان م ـ ِ
دخترهایشــان را هــم بــا چــادر و ...خــب از آنجایــی کــه بنــده
هــم جــزء دســته "پســرهای مذهبــی" محســوب میشــوم جــز
همی ــن ،چی ــز دیگ ــری ب ــرای توصی ــف ن ــدارم!
از آنجای ــی ک ــه کار م ــا گی ــر همی ــن دو گروهس ــت بقی ــه را ب ــه
امــان خــدا میســپاریم و شــروع میکنیــم .البتــه توجــه داشــته
باش ــید ک ــه بن ــده اب ــدا قص ــد توهی ــن ب ــه هیچک ــدام از ای ــن دو
دســته و کال هیــچ کســی را نــدارم و قصــدم از ایــن توصیفهــا
صرفــا آشــنایی شــما بــا آنهــا بــود.
حقیقت این است که من با هیچیک از این دو دسته کاری
نداشته و ندارم .چون هرکدامشان تکلیفشان با خودشان
و جهان اطرافشان معلوم است .کار من با عدهای است
که با اجازه شما آنها را "مذهبیهای سانتیمانتال"
یا "سانتیمانتالهای مذهبی" مینامم .بازهم
توجه داشته باشید که همین دو دسته هم از
اساس و ریشه با هم متفاوتند اما از نظر
ظاهری چندان فرقی با هم ندارند و از آنجا
که اعصاب من زیر درخت آلبالو گم
شده! ،این دو دسته را یکی میکنم
و درباره آنها قلممیزنم!
در توصیـــف ایـــن دســـته کمـــی
بیش ــتر کلم ــه خ ــرج میکن ــم
چـــون میخواهـــم خـــوب
بشناسیدشـــان.
پسرهایش ــان را احتم ــاال
بـــا تهریـــش میبینیـــد
و بـــا احتمـــال کمتـــری
بـــا انگشـــتر عقیقـــی در
دســـت ،ابـــدا تســـبیح بـــه
دســت ندارنــد و سرهاشــان بــه جــای
اینکــه بــه زمیــن خــدا دوختــه شــده باشــد
شــبیه پریســکوپ (پریســکوپ چیســت 2؟! )
س ــیصد و ش ــصت درج ــه میچرخ ــد .گاهگ ــداری
گذارش ــان ب ــه مس ــجد ه ــم میافت ــد و نم ــازی ب ــه کم ــر
میزننـــد کـــه در بیحوصلـــه بـــودن یـــا باحوصلـــه بودنـــش
شـــک دارم! اگـــر فرصتـــی فراهـــم باشـــد حوالـــی مســـجد
دکمهه ــای پیراهنش ــان را بازمیگذارن ــد ت ــا س ــینه فراخش ــان
را بـــه عالـــم و آدم نشـــان دهنـــد.

دخترهاش ــان را ه ــم احتم ــاال ب ــا چ ــادر میبینی ــد و صورت ــی
نیمـــه آرایـــش شـــده و کفشهایـــی کـــه صـــدای بـــه زمیـــن
خوردنشـــان گـــوش شـــیطان را کـــ ر میکنـــد .چادرشـــان را
طــوری تنظیــم میکننــد کــه رنــگ مانتوشــان حتمــا بــه چشــم
بیای ــد و ص ــدای قهقهش ــان در مکانه ــای س ــر بس ــته مث ــل

ب ــازی میکنن ــد ی ــا در خیابانه ــای اط ــراف ح ــرم ب ــا ه ــم الو
میترکانن ــد منتش ــر میش ــود و همی ــن دس ــته آ ن را الی ــک
( ،)!Likeمیکننـــد .اتفاقـــا همیـــن دســـته در نقـــد آرمـــان
لیبرالیس ــم ،سوسیالیس ــم ،مارکسیس ــم و ه ــزاران "ایس ــم"
دیگــر ،ســخنانی دو آتشــه امــا پــوچ و بیمحتــوا و پرسفســطه
و پرمغلط ــه ای ــراد میکنن ــد.
از اینجای متن روی سخنم دقیقا با همین گروه است.

بعدها خواهید فهمید که ارزش آدمها نه
به قیمت ظاهرشان است و نه به وقتی که
برای خودآرایی میگذارند .قیمت آدمها به
وزن واقعیتهایی هست که درک کردهاند
و آنها را در زندگیشان به کار بستهاند.
ـژواک صــدای آدمــی در کــوه ،میپیچــد! (بــه دالیــل امنیتــی
پـ ِ
از توصیفــی بیــش از ایــن بــاز هــم معــذورم و ادامــه ماجــرا را بــه
روان پ ــاک خوانن ــدگان میس ــپارم).
بگذریــم! حقیقــت ایــن اســت کــه اگــر از عجایــب ظاهــری ایــن
دســته رد شــویم ،بــه توصیفــات مشــترکی میرســیم کــه پــرده
از حقیقته ــای مهم ــی برمیدارن ــد.
قرارهـــای مجازیشـــان را در بیـــن الحرمیـــن میگذارنـــد
و پس ــت ه ــای ه ــم را ب ــا س ــام و صل ــوات الی ــک میکنن ــد
چ ــون چشمش ــان ب ــه جم ــال ب ــاز ش ــده! ای ــن دس ــته طرف ــدار
پروپاقــرص صفحاتــی بــا مضامیــن عاشــقانه و در عیــن حــال
مذهب ــی هس ــتند .جای ــی ک ــه در آنه ــا عک ــس پس ــری ریش ــو
و دختـــری چـــادری (هـــر دو از همـــان نـــوع ســـانتیمانتال!)
ک ــه زی ــر درخ ــت آلبال ــو نشس ــتهاند و ب ــا ه ـ م ی ــه ق ــل دو ق ــل!

آقایـــان! خانمهـــا! بـــه خـــدا کـــه عجیبایـــد و شـــگفتی از
س ــر و رویت ــان میب ــارد! واقع ــا نمیش ــد ج ــای دیگ ــری ب ــرای
عاشــقانههایتان پیــدا کنیــد کــه حــاال آنرا در چشــم مــردم فــرو
کردهایــد؟! نمیشــد بــه خــون همــان شــهدایی کــه عکسشــان
را منتش ــر میکنی ــد پایبن ــد باش ــید و از انداخت ــن خودت ــان و
دیگــران بــه گنــاه بترســید؟! نمیشــد بــه جــای اینکــه ســاعت
ب ــه س ــاعت در فض ــای مج ــازی ،قس ــمتهایی از زندگیت ــان
کــه بایــد پنهــان بمانــد را بــا هــزار و یــک روتــوش منتشــر کنیــد،
وقتــی هــم بــرای مطالعــه مبانــی همــان اســام بگذاریــد؟! شــما
ه ــم میتوانس ــتید بهج ــای اینک ــه وقتت ــان را تل ــف کنی ــد دو
کلمــه بــر ســواد و آگاهیتــان اضافــه کنیــد تــا بدانیــد کــه هــر
س ــخنی جای ــی دارد و ه ــر نکت ــه مکان ــی! هم ــان آگاه ــی ه ــم
احتمــاال بــه شــما کمــک میکــرد کــه بفهمیــد چیــزی کــه آ ن را
ج ــار میزنی ــد اس ــام نیس ــت،ک ــه نمون ـهای پ ــوک و ب ـیارزش
از خودنمایــی اســت ،کــه اگــر اســام واقعــی ،اســام شــما بــود،
اعالمی ــه م ــرگ آن را بای ــد روی دیواره ــا میچس ــباندیم!
ای ــراد از ش ــما نیس ــت ،ای ــراد از دلت ــان ه ــم نیس ــت ،ای ــراد
ای ــن اس ــت ک ــه ش ــما گ ــم ش ــدهاید! ،کس ــی ه ــم نیس ــت ک ــه
پیدایت ــان کن ــد و ب ــه ش ــما ن ــام و نش ــانی بده ــد .خ ــوب اس ــت
بدانیـــد کـــه بـــرای آزادیتـــان در دلبریکردنهـــای فجـــازی،
خونه ــای زی ــادی ب ــر زمی ــن ریخت ــه ش ــده ،ن ــه اینک ــه فک ــر
کنی ــد قیم ــت کاره ــای ش ــما ب ــا آن خونه ــا براب ــر
اســـت یـــا شـــما بایـــد در قیامـــت در برابـــر ایـــن
ن حرفه ــا
خونه ــا ج ــواب پ ــس بدهی ــد! ،ایـ ـ 
بمان ــد ب ــرای مرحلهه ــای بع ــد ،ش ــما صرف ــا
آگاه باش ــید ک ــه می ــراث خ ــون پ ــدران و
برادرانت ــان ای ــن نب ــود!
بعده ــا خواهی ــد فهمی ــد ک ــه ارزش
آدمهـــا نـــه بـــه قیمـــت ظاهرشـــان
اســـت و نـــه بـــه وقتـــی کـــه
ب ــرای خودآرای ــی میگذارن ــد.
قیمـــت آدمهـــا بـــه وزن
واقعیتهایـــی هســـت
کـــه درک کردهانـــد و
آنهـــا را در زندگیشـــان
بـــه کار بســـتهاند.
پینوشتها:
 - ۱ســـانتیمانتال :دارای ظاهـــری آراســـته
و رفتـــاری همـــراه بـــا ظرافـــت  /دارای روحیـــهای
ظریـــف و احساســـاتی (فرهنـــگ معیـــن)
 -۲پیرابین یا پریســـکوپ ( )Periscopeابـــزاری اســـت بـــرای
دیــدن اشــیائی کــه باالتــر از ســطح چشــم بینندهانــد (بــرای نمونــه
در زیردریای ــی) ی ــا بگون ـهای ق ــرار دارن ــد ک ــه دی ــدن مس ــتقیم آنه ــا
میس ــر نیس ــت.
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 1مسجد دانشگاه شیراز | یک ساعت از زمان
حرکت –البته روی کاغذ -گذشته اما مثل همیشه انتظار
و انتظار ...چند اتوبوس بیرون ایستادهاند اما همچنان
"بیاین سوار بشین" را نشنیدهایم .کاشف به عمل میآید
که این جمله گفته شده اما به خواهران و تا خواهران
سوار نشوند ما باید داخل مسجد بمانیم .اقدام عفیفانه؟
ابتدا چنین فکر میکردم اما بعدتر فهمیدیم دلیلش
این است که اعضای نهاد شدیدا فمنیسمزده هستند.
خالصه این اولیش!
 2اتوبوس | چند ساعتی است که سوار اتوبوس
شدهایم به مقصد دانشگاه تهران .سرم توی گوشی
است و گوشم هم توی هندزفری .پیامی میآید در
تلگرام که در مورد کارهای خبرنگاریام است .به جایی
یرایت و اینها( .مسأله اکران غیر
گیر دادهام برای حق کپ 
قانونی و رایگان فیلمهای ایرانی در دانشگاهمان بود).
همزمان در اتوبوس بچهها فیلم "پارادایس" را دا دهاند به
راننده و دارد پخس میشود .حاال میمانم که به اینها هم
گیر بدهم یا نه! پاردایس پارادوکسساز! یک فرم جالب
هم بهمان دادند که رجوع کنید به تصویر 1
 3سرویس | شب شده و ایستادهایم برای سرویس
–غیر -بهداشتی و نماز .بلیتش هم هزارتومان است!
(کاش میشد قبل از سفر پیش خرید داشته باشیم با
تخفیف  25درصد! ) الحق رعایت کردهاند و منصفانه
گرانش کردهاند .البته خب شاید مثال دو هزار تومان را
امتحان کردهاند و با دلزدگی مخاطبان روبرو شدهاند.
مخاطب حاضر است از دلدرد چیز بشود اما!...
دالیلی که ذکرش شایسته نیست سبب شد کارم در
سرویس طول بکشید .در حین وضوگرفتن بودم که
سعید رحیمی (که از این پس با اختصار سعید ره خوانده
میشود) داد میزد" :راسخی کجایی؟ " آخر سگها هم
واقواق میکردند و دلنگران شده بود.

تصویر 1مربوط به بخش 2از متن :تلگرام و توییتر در فرم دیدار با رهبری! تصویر 2مربوط به بخش :11تجمع اعتراضی!
تصویر  3مربوط به بخش  :13صندلی دوران شـاه عباس (چندم؟ ) تصاویر  4تا  6مربوط به بخش  :13درب و داغان!
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مقصد:بیترهبری

 4نمازخانه | در نمازخانه فقط من بودم و یکی دیگر.
از لحن و صدای اذانش خیلی خوشم آمد .تصمیم به
جماعت گرفتم .اذان را آرام میخواند و نماز را آرامتر و
با تمام مستحبات! سعید ره مثل فرشته مرگ منتظر
است نمازم تمام شود .دو سه بار میرود و برمیگردد .کار
واجبی دارد؟ معلوم است نه! فرشته سرزنش است در
واقع .تا "السالم علیکم و " ...میگویم کارش را با احساس
مسئولیتیتحسینبرانگیزشروعمیکند":چهکارمیکنی
دو ساعت؟ " "مگر نمیبینی ملت منتظر تواند؟ " و...
 5شام | شام را قرار است در اتوبوس و حوالی اصفهان
کویل کنیم( .چیزی بین کوفت و میل) طبق روال سفرهای
مذهبی و تفریحی که رفتهام انتظار دارم یک ورق نان
به همراه یک کنسرو لوبیا بدهند دستمان و یاعلی ...اما
خب خیلی منفینگر بودم .اول که سوار شدیم نوشابه در
ایی کیک و آبمیوه
یخچال اتوبوس گذاشته بودند و پذیر ِ
هم الکچریطور بود .چرا باید شام کنسرو لوبیا باشد؟! لذا
خبرهای خوش پشت سر هم میرسیدند .اول ماست
بعدش پالستیک حاوی لیمو و دلمه و . ...در نهایت هم
اصل ماجرا که غذا بود .این یکی را به هیچ وجه انتظارش
را نداشتم .درب نایلونی ظرف غذا را برداشتم .گوجه روی
پلو پیدا بود .خوشحال شدم .کباب؟ اینجا توی ذوقم
خورد ولی جوجه چه کم از کباب دارد؟ نهاد شیراز –عالوه
بر فمنیستبودن -پول دار هم هست ظاهرا!
 6تهران | صبح است و وارد تهران شدهایم .اتوبوس
چندین بار متوقف میشود و بالفاصله حرکت .هر بار
فکر میکنم باید پیاده شویم برای نماز اما میفهمم بنا
بر توصیه یکی از مسئولین در همان ابتدای سفر برای

اینکه در دیدار امروز جای خوبی بهمان برسد باید
سریع خودمان را به دانشگاه تهران برسانیم و نماز را هم
همانجا خواهیم خواند.
یک از توقفها همراه است با صدای مهیب .تصادف؟
نه .زیر یکی از پلهای شهر برای دور زدن چندین راه باز
کردهاند .ارتفاع این راهها به ترتیب یکی بیش از دیگری
ی از "ارتفاع" بیخبر حواسش نبود و سقف
است .راننده ِ
اتوبوس را کوبانده به سقف زیرگذر! مشکلی پیش نیامده
بود آن لحظات ولی بعدتر زمان برگشتمان گفتند رفته
برای تعمیر و چند ساعتی اسیر شدیم.
 7دانشگاه تهران | هوا خیلی سرد است اینجا.
ساعت  30 :5صبح است که رسیدهایم دانشگاه تهران.
نمیدانم چرا بعضی بچهها داخل نمیروند و ایستادهاند.
فزاده-
میخواهم خطشکنی کنم اما بچهها" :بذار شری 
مسئول کاروان -اول بره" میگویم" :پدر و مادر ما که
نیست! آخر چرا بایستیم؟ " (حرفم چرت و پرتی بیش
نبود اما صالبت خوبی داشت) چند ثانیهای میگذرد و
باالخره حرکت میکنیم .چند قدم ...چه شگفتانهای!
چای! سعید ره –به قصدی نامعلوم که قطعا شوم است-
میگوید شیر است اما زیر بار نمیروم .همهاش هم خواهران
هستند آنجا! میخواهم بروم سمت چای اما هر دو طرف
را بانوان اشغال کردهاند .هی چپ و راست را دید میزنم
برای وصال یار –که چایی باشد -که بنده خدایی میگوید
"پذیرایی آقایان جلوتر است" این دومیش .پذیرایی آقایان
را در محل گذاشتهاند که چشمت برای تطابق با تاریکی و
گشاد کردن مردمکش به ناله میافتد! پذیرایی خانمها
اما روشن است مثل چه! مسئولین نهاد فمنیستند!
 8کاروان جاماندگان | سعید ره و سعید جاویدپور
–که از این پس به اختصار سعید جه خوانده میشود-
و مسئولین کاروانمان نمیگذارند مثل آدم چاییام را
بخورم" :معطل نکنین! سریع نماز بخونین" چایی را
گرفتهام با دو دست و قند از سر ناچاری در دهان .چای
داغ است شدیدا و در همان قلپ اول –که حاوی یک
درصد لیوان بود -کل قند به فنا رفت.
تند وضو میگیرم و میروم داخل .خبری از سعید ره و
سعید جه نیست .نماز میخوانم .بالفاصله تماس
میگیرم باهاشان .جواب نمیدهند .ذهنم میگوید" :نکند
رفته باشند سمت بیت ...گفتن سریع باش هااا ..گوش
نکردم ." ...حاجآقا مهدوی از مسئولین کاروان یکی دو
دقیقه بعد میآید داخل مسجد و تا حدودی خیالم
راحت میشود که حداقل دو نفر هستیم از کاروان
جاماندگان! بار دیگر تماس میگیرم .سعید ره جواب
میدهد.
کجاییسعید؟کنارمسجدعه خدا رو شکر .چی کار میکنین؟ منم االن میامداریم وارد مسجد بشیم که نماز بخونیم!ای دل غافل! رفتهاند سرویس بهداشتی .یعنی آن زمان
که من هی استرس و فشار و اینها واردم میشد ،داشت
از آنها تخلیه میشد!
 9محســن قــه | ق ـرار اســت یــک ســاعتی اینجــا در
محوطــه دانشــگاه ته ـران مداحــی و ســخنرانی داشــته
باشــیم .و در همیــن مــدت هــم بایــد کارت مالقــات را
بگیریــم از مســئولین .بــا بچ ههــا صحبــت میکنــم کــه
ســعید ره میگویــد:
حاج آقا قرائتیکو؟پشت سرتچقدر موهایش سپید شده .حقیقتا از دیدنش ذوقزده
میشوم .آقای قرائتی ناراحت است از اینکه بچهها باید

ایستاده به سخنرانی گوش دهند .میگوید" :بروید موکت
بیاورید! " سعید ره اما به حاج محسن (لقبی که یکی از
بچهها بعدتر در حال خروج از بیت بهش داد) میگوید:
"نه اشکالی ندارد .شما نگران نباشید! " داش محسن
(لقبی که باز هم همان فرد به ذهنش رسید و گفت برود
خدایش را شکر کند که گفتم حاج محسن! ) خطاب
به سعید ره میگوید" :معلوم است که دیشب خوب
خوابیدهای که دوست داری سر پا بایستی! " میخندیم.
راست میگوید .نفسش از جای داغی بلند میشد .حاج
آقا نهایتا راضی شد سخنرانی را با همان وضع ایستاده ما
شروع کند .داشت میرفت طرف جایگاه که گفتم:
آقای قرائتی سؤالی دارماینجا جاش نیست!جلو بچهها سکه یک یا چند پول شدم گرچه انگار
حاجآقا واقعا یک چیزی میدانست! چون واقعا جایش
آنجا توی آن شلوغی نبود .اما تا آخر سفر بخاطر این
شکن محسن قه (لقبی که من حین نوشتن
پاسخ دندان ِ
خاطرات بخاطر ضایع کردنم به حاجآقا دادم .خدایش
ببخشد!) تیکه و کنایه میشنوم!
 10ادامه | بگذریم از اینکه بیخبر بودیم که بعد از
مراسم ،حرکت اتوبوسها به سمت بیت شروع میشود و
باید هرچه سریعتر میرفتیم به سمت خروجی دانشگاه.
بگذریم که من بخاطر صحبت با یکی از
مسئوالن نهادِ
ِ
کل* از سعیدین ره و جه جدا شدم و بعدتر فهمیدم رسم
رفاقت را تمام و کمال به جا آورده و رفتهاند سمت بیت!
بگذریم از اینکه بعد از رسیدن به بیت هر چه تماس
میگرفتم این دو عزیز جواب نمیدادند .این دفعه هم
ذهنم با قاطعیت شگرفی گفت" :حتما وارد بیت شدهاند
و گوشیها را گرفتهاند" اما یک سوال از ذهنم" :چرا
گوشیشان روشن بود پس؟ " این یعنی جرقه امید در دل
تاریکی! و در نهایت بگذریم از اینکه در حین تماس مکرر
یکهو صدایشان را از پشت سر شنیدم و دقیقا پشتم
بودند! همدیگر را ندیده بودیم .آنها هم بعد از رسیدن به
خیابان فلسطین با حاج آقا عابدی –مسئول سابق نهاد
دانشکاه -سر صحبت را باز کردهاند و لذا عقبماندگی
من جبران شده بود
 11در خیابان فلسطین | پس خیابان فلسطین
اینجاست! داریم قدم میزنیم با بچهها .صفی طوالنی در
یکی از فرعیها میبینم .خواهران هستند که به حالشان
تاسف میخوریم که باید یحتمل یکی دو ساعت در
صف بمانند برای ورود به بیت .اندکی بعد ما هم به
صف میرسیم اما خیلی خیلی کوتاهتر از خواهران است.
گوشی را در میآورم .اینترنت را روشن و اینستاگرام را
باز میکنم برای الیو! شاید اولین الیو عمرم! با بچهها
مسخرهبازی در میآوریم .این پیام را داخل الیو پین
میکنم" :تجمع اعتراضی جمعی از دانشجویان به غذای
سلف " .دوربین را باال میآورم (تصویر  )2که جمعیت را
نشان بدهم ...یک آن متوجه میشویم یکی از مأمورها
با یکی از دانشجوها درگیر شده .درگیری لفظی البته.
دوربین را میبرم سمتشان و پرتوپالهایی از این دست
که "سرکوب اعتراضات" و ...یکهو انگار پتکی به سرم
زده باشند! تابلوی روبرویم :فیلمبرداری ممنوع است!
ی ترسیدهام .یکی پشت سرم میگوید" :فیلم نگیر".
کم 
کمی بیشتر ترسیدهام! الیو را قطع و ذخیره میکنم و
اینترنت را خاموش .اما مگر ترس ولم میکند" :نکند
یکی از همین روحانی های کاروان یا اصال فردی دیگری
الیو را ببیند و گزارش کند ...نکند " ...حیفم میآید
الیو را حذف کنم .شارژ گوشیم چهار پنج درصد است.
اگر میخواهم الیو را حذف کنم خیلی وقت ندارم .در
گوگلپلی دنبال  story saverمیگردم و نصب میکنم
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اما در این اپ نمیتوان الیو را دانلود کرد .ناامید میشوم و
الیو را حذف میکنم گرچه ترسم هنوز رخت نحسش را
جمع نکرده .به خودم میگویم" :میگذاشتی شارژ داشته
باشی که عکس بگیری!" رفقایم؟ از بعد از دیدن تابلو
گوشی را چندغالفه کردهاند!
چند دقیقه بعد رسیدهایم به انتهای صف .اما برایمان
عجیب است که چرا صف به پایان میرسد ولی بعدش
هم باز یک صف دیگری است! جلوتر میرویم!
 12دوربرگردان | سراب! کوتاه بودن صف سرآب
بود! آنجایی که فکر میکردیم پایان صف است درواقع
مال
ورودی یک محوطه بود .سهم زیادی از حیرتمان ِ
دوربین مداربست ه مدلباالیی بود که کنار درب ورودی
نصب شده بود .و چه محوطهای؟ درب و داغان!
دیواهای ترکخورده .انباری از لولههای ساختمانی کهنه
و نو در سمت راست و انباری از خاک در سمت چپ! و
مهمتر از همه دو ردیف صف؛ دو سه برابر مسیری که تا
االن آمده بودیم .بدجوری توی ذوقمان خورده.
ابتدا فکر میکنیم مثال بازرسی است .بعد میبینیم که
همه راحت ایستادهاند فقط و هر از مدتی قدمی پیش
میروند .دو زاری کجمان باالخره میافتد که در اصل
یک صف است نه دو تا! یک صف است که آخر آخر
کار پیچ خورده و تدبیری است برای اینکه صف خطی
نباشد چون آن موقع از خیابان فلسطین هم بیرون
میزند .مانندهی رودهی باریک! طولش چند متر است
اما در  40 ،30سانت ارتفاع شکم جا گرفته .نسبت ما به
خیابان فلسطین نسبت روده بود به شکم! در مثال هم
مناقشه نیست لذا خواهشا ادامهاش ندهید.
گوشیم یکی دو درصد شارژ داشت که همان دقایق
پیش خاموشش کرده بودم .تازه سرآب را دیده بودم
اما امید بالقوه همیشه میتواند ناامیدی را ببلعد .امید
داشتم که در چنین وضعیتی هم بتوانم گوشیام را شارژ
کنم! بدون شارژر! بدون پاور بانک! اطراف را میپاییدم
برای وصال یار –که پریز برقی باشد یا شارژری -که اتاق
نگهبانی محوطه را دیدم .به بچهها گفتم و آنها تمسخر
پاشیدند .پربیراه هم نمیگفتند .گشتن دنبال شارژر
وسط صف ورود به بیت رهبری!! پررویی و جسارتم را
در زمینهای از امیدواری پاشیدم و وارد اتاق شدم .قیافه
نگهبان برایم آشنا بود":کجا دیدهامش؟ شبیه کدام
بازیگر است؟ " خیلی مهربان میزد .درخواستم را گفتم:
ببخشید میتونم گوشیم رو بزنم شارژ؟باشهشارژر دارین؟آرهگوشی را دادم بهش و زدیمش به شارژ! چک هم کردیم
که ببینیم شارژ میشود یا نه! گفتم:
میرم داخل صف .یه ربع دیگه میام برمیدارم گوشی روباشه!تمام! حتی در صف بیت رهبری هم میتوان شارژر جور
کرد .مؤمن در هیچ چارچوبی نمیگنجد!
 13سعید! عکس! | زیر آفتاب مالیم پاییزی
ایستادهایم و گذر آرام و الکپشتی بیتبازان را مینگریم!
سمت راستمان –همانطور که گفتم -انباری است از
لولههای ساختمانی به اقطار گوناگون .چیزی شبیه
کالهک هم درِشان هست .یکی از بچهها میگوید انبار
کارخانه موشکسازی سپاه است! میخندیم .سمت
چپمان چند ساختمان متعلق به دوره شاه عباس دوم
است .درب و داغان و پاره پوره! به سعی َدیْن میگویم:
"عکس بگیرین وجدانن! " ارزش عکاسی دارد واقعا .دو
قدمی بیت رهبری و چنین محوطهای! تصورم از بیت
همچو جایی نبود .بیت را یک مجتمع شیک و پیک

تصور میکردم در جایی کامال جداشده و فراامنیتی در
تهران .نه جایی که با دانشگاه تهران –پیاده -یک ربع
فاصله دارد و با همچو سرووضعی.
هر چه ما اصرار میکردیم برای عکس گرفتن ،دوستان
قانونمدار حقیر انکار میکردند .مخصوصا که یکی از
بچهها میگوید بین اینها که در صفاند عده زیادی
امنیتیاند! میگویم" :یکی مثل خودت! " جدی گرفته و
دارد آدرس محل سکونت و نام فرزند میدهد که یقین
ببریم دانشجوست! نزدیک شدهایم به دوربرگردان.
خدایا! چه میبینم؟! برای الزام جمعیت به پیچیدن
در نقطهای خاص ،از یک صندلی متعلق به دوران
شاهعباس اول استفاده کردهاند (تصویر )3و چند
آجرپاره کنار پایههای صندلی .صندلی ،پشتیاش کنده
شده و یک خرمن خاک هم رویش نشسته است.
البته دو سه سرباز دکوری یا بهتر بگویم انتظامات
دبیرستانطور هم هستتد که قدم میزنند .صف
واقعا صف است .کسی جلو نمیزند .در یک خط هم
نیستیم و صف پر است از انحناهای غیر منظم .ویژگی
دیگر آزادی عمل است .میتوانی جلو یا عقب بروی
یا هر جا خواستی و الزم شد دور بزنی حتی قبل از
دوربرگردان! اما همه به صورت اختیاری صف را رعایت
میکنند .یعنی تحکمی نیست .البته گاه و بیگاه ممکن
است حرکتهای جلو یا عقبی باشد که یا موقت است
یا اضطرار .صف ،سادگی خاصی دارد و صفای خوبی
به آدم میدهد .همه هم با هم اختالط میکنند و بگو و
بخند .فضا اصال پادگانی نیست ...آفتاب و کندی صف
هیچکدامخستهماننمیکند.
دوباره اصرار میکنم که عکس بگیرید بچهها! انصافا
این صندلی حسابی همهمان را خندانده و شاد کرده.
اولش که صندلی را دیدیم گفتیم چه صندلی درب و
داغانی! خنده که نداشت .آنجا همهچیز همینطور بود.
بعد که کاربرد اصلی صندلی را فهمیدیم خنده همهمان
را گرفت در آغوش گرمش .شاید همین بود که درمانی
شد بر دردم و سعید جه دلش به رحم آمد و عکسی
گرفت .البته بعدش جوری گوشی را غالف کرد که بعدتر
سر بازرسی با روغنکاری درش آوردند!
از پیج خاطرهساز میگذریم .حاال کنار خاکوخل (یا
شاید سیمان ...یادم نیست دقیق) هستیم و پارچه
معروف آبیرنگ ساختمانی! دارند چیزی میسازند؟ یا
مدتهاست محوطه رها شده؟ نمیدانم [کاش پرسیده
بودم از همان نگهبان شارژی]
اما دیگر گدایی برای عکاسی بس است .گرچه معلوم
نیست گوشی چقدر شارژ گرفته باشد اما امیدوارم چند
عکس را دوام بیاورد .در همان صف با همان مختصات
آزادی عمل که ذکر شد راحت میروم سمت نگهبانی و
گوشی را تحویل میگیرم و برمیگردم سر جایم در صف!
حاال دیگر هر جا دلم کشید میتوانم عکس بگیرم اما
صبر کنید .ترس خودش را نشان میدهد .گرچه کم اما
عکاسی مثال پنهانی پس
هست! (تصایر  4تا  6نتیجه
ِ
از غلبه بر ترس است)
پایان بخش اول (سعی میکنم ادامه داشته باشد! )
راستی اصل کاری فمنیسم نهاد را آخر کار فهمیدیم.
حین برگشت از تهران .اتوبوس خواهران معزز
فولامکانات بوده .هر بانو یک عدد مانیتور روبرویش
آماده خدمتگزاری داشته و ما باید چشممان را تیز
میکردیم روی مانیتور بینابینی اتوبوس!
* (بخش شماره  )10این سفر همهاش خوشی بود .یعنی تا
اول فروردین  99همهاش خوشی بود .بعد تلخ شد .یعنی یک
قسمتش یکهو وارونه شد! حاجآقا صالحی همان مسئول...
یکهوتصادفکردویکهورفت...بهیادشصلواتیبفرستید...
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هایالیت سبز رنگ به معنای محتوای آنالین است .کلیک یا لمس کنید

| داستانک |

زیر آسمان همین شهر
تصویر از مهیار متبسم
unsplash.com

| امیرحسین حسینی،پزشکی  | 96یک عصر
پاییزی بود .دقیقا یادم نیست کدام ماه و چند
شـنبه بود ،اما خوب یادم اسـت که آسـمان آن
عصر گرفته بود و از تحمل سنگینی بار ِ آن ابر
های بارانزا ،کبود شـده بود.
من بودم و خودم ،یک شهر بود با کوچهها و
خیابانها و خانهها و آدم هایش...
به دنبال آشنایی میگشتم تا در این هوای سرد
اما دلچسب ،گردشی با او در شهر داشته باشم،
درختان هزار
دیدن
ِ
هم گذران وقت است ،هم لذت ِ
رنگ چنار در آن روزها ؛ هم فال است و هم تماشا.
ِ
روی یک نیمکت فلزی سفید در گوشهای
از پارک نشستم ،چند قدمی آنطرفتر یک
زن و مرد حدودا سی ،سی و پنج ساله تالش
میکردند پسر تقریبا پنج ساله خود را از خریدن
بستنی قیفیآن هم در آن سرما از دکه پارک
منصرف کنند ،هر چه میگفتند « :عزیزم ،دورت
بگردم ،الهی فدایت شوم» فایدهای نداشت که
نداشت ،آی بچه گریه میکرد.
همانطور که صدای گریهی بچه دورتر و دورتر
میشد ،هوا هم رفته رفته رو به سردی گذاشت،
من هم شال گردنم را از حالت دکوریاش خارج
کردم و آن گره زدم و تا گلویم باال آوردم.
همزمان که وزش باد برگ های خزان زده را به
رقص و تن مرا به لرزش وامیداشت ،در ذهنم قالب
های افکار یکی یکی یخ میزدند و گرمای هر خیال
خوشی را میبلعیدند و حجیم تر میشدند .حتی
بزرگ تر از یخچال های قطب جنوب.
 +آهای چه خبرته؟ مگه میخوای از سرما
سینه پهلوکنم؟

نـه آقـا مـن دارم کار خودمـو میکنـم ،مـنمعـروف خزانـم ،نـه نسـیم
همـون خنـک بـاد
ِ
لطیـف و مالیـم صبحگاهـان بهـاری!
 +آهان خوب باشه ،پس بذار برگردم سمت خونم.
هنوزم دلت میخواد با یک آشنا کوچه پسکوچهها رو بگردی؟
 +آره هنوزم ،اما بگو ببینم تو از کجا فهمیدی؟
 آقا رو باش! اگه من نبودم ،هیچ صدایی به صدانمیرسید ،اصال صدایی درست نمیشد ،مهم
نیست زیاد ،حاال دستت رو به من بده تا بریم.
هنوز از پارک زیاد دور نشده بودیم که جلوی ورودی
اصلی آن ،درست کنار دکه روزنامه فروشی ،بساط
یک دخترک هشت ،نه ساله برپا بود .چن تا سفره
پالستیکی و گیره آویز لباس و سرویس ظروف
مخصوص ادویه ؛ داشته های او برای فروش
بودند .همچنان که اوج میگرفتیم ،باد لحظهای
ی درهم آمیختگی نگاه دخترک
مکث کرد ،لحظ ه 
و شش دانگ حواس من و سکوت باد.
ادامـه دادیـم ،هـر دو بـه سـرفه افتادیـم ،هـوا
در آن بـاال بـر خلاف آسـمان دشـت و جنـگل
و بیابـان ترکیـب اکسـیژن و نیتـروژن نیسـت،
ترکیبـش از دود اسـت و غُرغُـر ِ تکتـک چـرخ
فلـزی همـه ِ مصنوعـات شـهر.
دنـده هـای
ِ
 میبینی؟ خوب حال و روز آسمون رو ببین،همشدستگلامثالتوئه
 +تند نرو ،همه آدمها مثل هم نیستن ،مثال من
خودمباافتخارتویسهتاکمپینمختلفحمایت
از محیط زیست و حقوق حیوانات عضوم!
در آن باال ،پشت یک چراغ قرمز همراه ماشین

هایغرغروایستادیم.
ظرف چند ثانیه بچه های گل فروش و فال
فروش و دستمال فروش درست مثل آرتیستها
و آکروبات های مراسم افتتاحیه المپیک ،کامال
درب
همزمان و با ژستی خاص هر کدام کنار ِ
سمت راننده یک ماشین ایستادند و با نگاهی
ِ
معصومانه به صورت سرنشینان به گلها و
فالها و دستمالها اشاره کردند.
 +تــو کــه دائــم در ایــن شــهر ســرگردانی ،بگــو
ـودکان کار بعــد از چــراغ
ببینــم ،اصــوال ایــن کـ
ِ
قرمــز گــردی ،و خــوردن دودِ اگــزوز ماشــینها و
ـک رانندههاشــون کجــا م ـیرن؟
متلـ ِ
 اصوال اینها هم کودک اند؛ مثل رباتپیشخدمت یا امداد رسان مخصوص کار کردن
خلق نشدن ،که فکر کنی ذات این کودکها با
بقیه هم سن و سال هاشون متفاوته ،اینها هم به
اندازه همون بچه توی پارک دلشان گردش و تفریح
و بستنی میخواهد .آنها شبها به خونه هاشون
برمیگردند و انتظار فردا را میکشن تا بتونن دوباره
کار کنن و یک شب بیشتر مادر مریض و خواهر
کوچکترشونراخوشحالببینن.
باز هم باالتر رفتیم و از آن حوالی دور شدیم.
یک سقف سفید با پنکه آویزان و ترک های اطراف
آن که روی چهار دیوار به رنگ آبی آسمانی سوار
شده بودند به انضمام پنجرهای مشرف به یک
سهم
درخت نارنج و بوته ِ گل رز ؛ شده بود تمام
ِ
دیدن من از تماشای این دنیا .دقیقا امروز ده سال
ِ
از روزی که دو پسرم تصمیم گرفتند پدر پیرشان
رابهاینجا،سرایسالمندان،تبعیدکنندمیگذرد.
سال های سال در سرما و گرما ،روز و شب و

روزهای غیر تعطیل و حتی جمعهها کار کردم
تا باالخره یک روز قد کشیدند و دیپلمه شدند؛
فردایش هرکدامشان تحصیالت عالیهشان را
ادامه دادند و اکنون خودشان پدر شدهاند.
تصویر چه رههای متبسم ِ نوههایم را هر روز
در خاطرم میپرورانم و به آن خو میگیرم،
تصاویری که حتی از در و دیوار اینجا برایم
ملموس تر و پررنگتر است.
هرگز پسرانم را سرزنش نکردهام ،اما
چندماهی میشود که امید دیدارشان شده،
امید هر صبح چشم باز کردنم...
اینبـار بـاد مـرا بـه سـمت یـک سـاختمان
دوطبقه ،ته یک کوچه بنبسـت کشـاند .سـر
درش نوشـت ه بـود "سـرای سـالمندان امیـد"
حیاطش پر بود از پیرزنها و پیرمرد هایی که
بعضی عصا و واکر داشتند و بعضی ویلچری
بودند عدهای هم بدون نیاز به کمک بی هدف
قدم هایی برمیداشتند.
 +میبینی اینها را؟ همونقدر که هم نوعان
تو دلبسته خانواده و نزدیکان خود هستن،
هماناندازه که خوردن یک فنجون چای
عصرانه در کنار عزیزانتان به شماها میچسبه،
باور کن حتی بیشتر از این چیزایی که گفتم این
پدربزرگها و مادر بزرگها از این فضاها لذت
میبرن و هنوز انساناند و به طبع میتونن شاد
و غمگین بشن ،هنوز به توجه احتیاج دارن،
در حقیقت برای اولین بار در زندگی حضور
شماست که به اونا آرامش و شادی میبخشه.
و دیالـــوگ مـــن در ایـــن ســـکانس از ســـفر
ســـکوت بـــود.
بمـان را
بـاد هـم دیگـر ادامـه نـدا د و سـفر عجی 
در نقطـه آغـازش پایـان داد.
بــه خــودم آمــدم و از روی نیمکــت بلنــد شــدم
و اطرافــم را بــا دقــت نــگاه کــردم.
سمت دخترک دست فروش رفتم.
رو در رویش لبخندی و زدم چیزی از او خریدم.
ـش خــرد شــدن بــرگ هــای
صــدای خ 
شخـ ِ
یشــنیدم ،هــر قــدم
خشــک روی پیــاده رو را م 
کــه بــر میداشــتم تعــداد چــراغ بیشــتری در دو
یشــد ،وســط عبــور از
طــرف خیابــان روشــن م 
پــل عابــر پیــاده ایســتادم ،چرا غهــای همــه خانــه
هــای شــهر روشــن شــده بودنــد ،هرچنــد شــهر
غــرق در نــور بــود ،اما در اعماق همین روشــنایی،
پرتــو هــای آشــنایی را از شــعله هــای نیمه روشــن
و نیمــه تاریــک میدیــدم ،درســت ســاطع از
پنجــره هایــی در زیــر آســمان همیــن شــهر.

| حکایت | دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه انگیز
| الهه استوار ،هوشبری  | 96در یکى از
جنگها ،عدهاى را اسیر کردند و نزد شاه آوردند.
شاه فرمان داد تا یکى از اسیران را اعدام
کنند .اسیر که از زندگى ناامید شده
بود ،خشمگین شد و شاه را مورد
سرزنش و دشنام خود

قرار داد که گفته اند :هر که دست از جان
بشوید ،هر چه در دل دارد بگوید.
«وق ـ ـ ـ ــت ض ـ ـ ـ ــرورت چ ـ ـ ـ ــو نمان ـ ـ ـ ــد گری ـ ـ ـ ــز
دس ـ ـ ـ ــت بگی ـ ـ ـ ــرد س ـ ـ ـ ــر شمش ـ ـ ـ ــیر تی ـ ـ ـ ــز»
ملک پرسید :این اسیر چه مى گوید؟
یکى از وزیران نیک محضر گفت :ای خداوند

همیگوید:
والکاظمینالغیظوالعافینعنالناس
ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت.
وزیردیگرکهضداوبودگفت:ابنایجنسمارا
نشایددرحضرتپادشاهانجزراستیسخن
گفتن .این ،ملک را دشنام داد و ناسزا گفت.

ملک روی ازین سخن درهم آمد و گفت :آن
دروغ پسندیدهتر آمد مرا زین راست که تو
گفتی که روی آن در مصلحتی بود و بنای این
بر خبثی .چنانکه خردمندان
گفتهاند :دروغ مصلحت آمیز
به ز راست فتنه انگیز

کارشناســـنامه |
|
2

ازخواصماست!

طبــق معمــول محمــدی رابــع هســتم ،کارشــناس و پژوهشــگر
کل مســائل .1ایــن بــار بــا نتایــج حاصــل از یــک تحقیــق علمــی
در خدمــت جنابتــان هســتم.
هما نطــور کــه میدانیــد ماســت ( )yoghurtمدتهاســت
بــه عنــوان یــک دســر نســبتا خوشــمزه 2و همیشــه در صحنــه،
یهــا دلبــری میکنــد .مبرهــن اســت کــه
در ســفره مــا ایران 
در هم هجــای دنیــا ایــن مــاده ســفید و آبکــی را معمــوال بــه
قصــد بهــرهوری از جوانــب غذای ـیاش و بــه صــورت oral
(خوراکــی از دهــان) و در قالــب هــای ماســت چکیــده ،دوغ،
ســس ماســت و ...مصــرف میکننــد ،امــا جالــب اســت بدانیــد
برخــی دانشــمندان ،اخیــرا طــی تحقیقاتــی متوجــه شــدهاند
کــه ایرانیــان ســابقه اســتفاده از ایــن مــاده را بــه اشــکال بســیار
متنو عتــری نســبت بــه دیگــران دارنــد .ایــن دانشــمندان
همچنیــن اذعــان داشــتند کــه ایــن مــاده ،اگــر بــه اشــکال
دیگــری کــه ایرانیــان سالهاســت آن را بــدان صورت اســتعمال
میکننــد مصــرف شــود ،میتوانــد اثــرات شــگفتانگیزش را
بــه رخ بســیاری از چیزهــای دیگــر بکشــد.
یســت هرجــا بــه مشــکلی برخوردیــد
محققیــن میگوینــد کاف 
کــه ممکــن اســت بــرای حــل آن زمــان ،هزینــه ،فکــر ،اعصــاب و
حوصلــه زیــادی از شــما صــرف شــود ،بــا اســتعمال ماســت بــه
روش ایرانیــان آن را حــل کنیــد.
فــور اگزمپــل 3شــما میتوانیــد مشــکالت مربــوط بــه «آمــوزش
مجــازی» را بــا مالیــدن دوز خاصــی از ماســت بــه راحتــی حــل
کنی ــد 4.دیگ ــر ن ــه گ ــوش و س ــر مبارکت ــان درد میگی ــرد ،ن ــه
چش ــمتان از خوان ــدن پیا مه ــای ای ــن و آن پ ــف میکن ــد و ن ــه
شت ــان ص ــرف چنی ــن مس ــائل ک ــم اهمیت ــی
اعص ــاب و آرام 
یش ــود.
م
البتــه دانشــمندان برایــن باورنــد کــه مصــرف ایــن مــاده بــه
شــکل مالیدنــی ،کنترااندیکاســیونهایی هــم دارد5؛ بــرای
مثــال در برگــزاری امتحانــات ،اســتعمال ماســت بــه صــورت
مالیدنــی کــه ممکــن اســت منجــر بــه مجــازی شــدن امتحانــات
شــود ممنــوع میباشــد؛ زیــرا ممکــن اســت زبانــم الل بــرای
ســامت امتحانــات مضــر باشــد.
محققیــن البتــه باهمــه ایــن دســتاوردها هنــوز نمیداننــد کــه
ایــن «ماســت» دقیقــا بــه کجــا و بــه چــه صــورت بایــد مالیــده
شــود .فقــط تــا همینجــا فهمیدهانــد کــه «ماسـتمالی کــردن»
میتوانــد بــه عنــوان راه حــل بســیاری از مشــکالت ،گــره از
قهــا ایــن
کار جوامــع غیرایرانــی نیــز بگشــاید و ایــن محق 
کشــف بــزرگ را مرهــون مدیــران توانمنــدی از ســرزمین پــارس
هســتند.
تا «کارشناسـنامه» بعدی بای بای
| محمد محمدی رابع ،پژوهشگر و کارشناس کل مسائل |
پینوشتها:
 -1اگــر یادتــان باشــد ،قــرار بــود زیــن پــس بــا کســب اجــازه از محضــر
اســتاد رائفــی پــور ،اینجانــب در ســتون کارشناس ــنامه بــه عنــوان
کارشــناس و پژوهشــگر کل مســائل در خدمتتــان باشــم.
 -2مخصوصــا اگــر بــا خیــار و کمــی نمــک مخلــوط شــده باشــد.
نعنــاع هــم بزنیــد کــه ســردیتان نکنــد.
for example -3
 -4فرمول آن در انحصار مدیران ایرانیست.
« -5منع مصرف» به صورت علمی و باکالسترش
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| شعر سپید | [زِ ما نـ] ـمیگذرد
| فاطمه شریعتی ،بهداشت | 95

میگذرد...

بر جای میگذارد...

خیال...

آنچنان سریع که گویی رو به
اتمام است.

کهن قدیم،
همان
ِ
خاطرات ِ

خیال فرداهایی که روزی دیروز
بودهاند و دیروز هایی که روزی
فردا بوده اند.

و در یک آن ،تمام "هست"ها
را به بود تبدیل میکند.
"حال" ات را در خود فرو
میبرد و گذشته را برایت به
ارمغان میآورد.
چه ماشین غول پیکری ست،
زمان...
تیک ،تاک
تیک ،تاک
این موحش ترین صدایی
است که لحظه های باقیمانده
عمرت را یکی یکی میبلعد و
تنها در ذهنت ،رد و پاهایش را

همان تارهای سفید البه الی
موهای مادر...
همان چین و چروک های بر
پیشانی پدر...

باید جنگید،
باید نترسید،
باید بر هر ترسی غلبه کرد.

میگویند گذر زمان همه چیز را
در خود حل میکند.

باید خود را ساخت،

آری خیلی چیزها را در خود
حل میکند،

قبل از آنکه او در نبردش،
نیست ات کند..

کودکی را

آری،

و فرداهای امروز را

لحظه های اکنونت را ،با
فرداهای نامعلوم مقایسه مکن
که هر لحظه تنها یک ثانیه
است و

و وجودت را پر میکند از

غیر قابل برگشت....

جوانی را
روزهای پیش رو را

| شعر | غــزلهای خیابانـی
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روی پیشــــــــانی
انحنــــــــای خــــــــط چیــــــــن
در
ِ
ِ
غمهـ ـ ـ ــا نمایـ ـ ـ ــان میشـ ـ ـ ــد از مـ ـ ـ ــوی پریشـ ـ ـ ــانی
دِل میبریـ ـ ـ ــد از مـ ـ ـ ــن ،ولـ ـ ـ ــی آهسـ ـ ـ ــته آهسـ ـ ـ ــته
ـوی زنجانـــی
گویـــی کـــه درخـــود داشـــت ،ی ِـــک چاقــ ِ
محـ ـ ـ ــو تماشـ ـ ـ ــا میشـ ـ ـ ــدم ،هـ ـ ـ ــر روز وقتـ ـ ـ ــی کـ ـ ـ ــه
ـکوی سـ ـ ـ ــیمانی
قالیچـ ـ ـ ــه میانداخـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ـ ِ
از دوری اَش آوازهــــــــا ســــــــر داد ،قلــــــــب مــــــــن
ـوی طوفانـ ـ ـ ــی
تصنیـ ـ ـ ــف زیبایـ ـ ـ ــی ،بـ ـ ـ ــه نـ ـ ـ ــام مـ ـ ـ ـ ِ
بـ ـ ـ ــا یـ ـ ـ ــک کالف از عشـ ـ ـ ــق او قافیـ ـ ـ ــه میبافـ ـ ـ ــم
گاهــــــــی قصیــــــــده یــــــــا غزلهــــــــایِ  خیابانــــــــی
چیــــزی نمانــــده از وجــــودم جــــز کمــــی احســــاس
ـوی ویرانـ ـ ـ ــی
بـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ــود ببـ ـ ـ ــر کل مـ ـ ـ ــرا ،آن سـ ـ ـ ـ ِ

 10فرهنگ
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قســـمت دوم؛ اهمیـــت و مؤلفههـــای فرهنـــگ

جایگاه و اهمیت مســـــــــــــــــــأله فرهنگ
در اندیشـــــــــــــــــــــــــــه امام و رهبــری
آنچه از فرهنگ مد نظر مقام معظم رهبری است ،معنای عام
آن است که هم شامل علم و تحصیل و دانشگاه و مدرسه
میشود و هم شامل بقیه گونههای فرهنگ ،مانند ادبیات،
هنر ،علم ،عادات ،اخالق ،سنتهای جامعه و خصلتهای
ملی است 6 .به تعبیر دیگر فرهنگ مساوی با آن ذهنیتهای
حاکم بر وجود انسان است که رفتارهای او را به سمتی هدایت
کرده ،تسریع یا ک ُند میکند:
«مثل جنگى که ما هشت سال در جبهه داشتیم .در آن زمان،
شما وارد منطقهاى مىشدید ،مىدیدید یکمشت جوان
هى فداکار ِ از جان گذشته ،ایستادهاند و مبارزه
ِ
مؤمن حزبالل ّ ِ
مىکنند .از هرکدام سؤال مىکردید چرا مبارزه مىکنید؟
مىگفت« :وظیفهى من است .امام گفتند ،دستور دینى من
است .دشمن به کشور من تجاوز کرده ،مرزها و ناموس مرا
تهدید مىکند؛ ما ملت زندهاى هستیم و باید از خودمان
دفاع کنیم! » او مجموعهاى از باورهاى ذهنى را براى شما در
میان مىگذارد که اعتقاد به خدا ،اعتقاد به قیامت ،اعتقاد به
شهادت ،اعتقاد به دستور امام ،لزوم اطاعت از امام ،اعتقاد به
متجاوز بودن این دشمن ،اعتقاد به اینکه من ملتى هستم
که باید از خودم دفاع کنم ،در آن هست .این مجموعهى در
هم آمیختهى درهمتنیدهى اعتقادات دینى و اینها در بیان
او بروز مىکند .شما مىبینید که این اعتقادات موجب شده
است تا این جوان بایستد ،از آسایش خانهاش ،از زندگى ،از
تحصیل و دانشگاهش دست بکشد ،به جبهه برود و جان
خودش را به خطر بیندازد؛ احیانا ًهم کشته یا مجروح شود و
تا آخر عمر با آن بسازد که اآلن روى چرخ ،تعدادى از آنها را
7
مشاهده مىکنید».

گ
از هر طرف که حرکت مىکنیم ،مىبینیم ک ه ب ه فرهن 
مىرسی م و راهها واقعا ًبه فرهنگ ختم مىشود .براى فرهنگ
باید کار کرد5 .بنابراین میتوان گفت فرهنگ در اندیشه مقام
معظم رهبری اینگونه تبیین و تعریف کرد:

از آنجا که فرهنگ همه تجلی تمدنی بشر را در بر میگیرد،
دارای ویژگیهایی است که آن را از سایر فرهنگها متمایز
میکند ،بنابراین هرآنچه از درون فرهنگ و متن جامعه
سرچشمه میگیرد ،در برون آن متجلی میشود و مبنایی
برای تبیین پیشرفت اندیشه ،ذوق ،استعداد ،عواطف و آداب
و سنن یک ملت میگردد؛ با این توصیف میتوان ویژگیهای
عمومی یک فرهنگ را اینگونه تفسیم بندی نمود:

2)2فرهنگ وجه امتیاز برای تمازی میان تمدنها است.
3)3فرهنگ میراث گذشتگان است و قابل سرایت و انتقال از
جایی به جایی و یا از نسـلی به نسـلی دیگر اسـت.
4)4فرهنـــگ همواره خالق و پویاســـت و همین رمز ماندگاری
آن است.
5)5فرهنگ دارای حرکتی آهسته و تدریجی است و تغییرات
آن بسـیار کند است.
6)6فرهنگ فراملیتی است و هرگز محدودیت مرزی ندارد.
7)7عنصر زمان در تغییرات فرهنگی بسیار مؤثر است.
8)8همـه سـرمایههای معنـوی و آثـار هنـری ،فکـری و ادبـی
جامعـه را در بـر میگیـرد.
9)9فرهنگ قابلیت تبلیغ و ترویج دارد.
1010فرهنگ ویژه همه جامعه و متعلق به آن است.
1111فرهنـــگ بـــه رفتـــار عامـــه و خاصـــه مـــردم شـــکل و نظـــم
میبخشـــد.
1212فرهنگ قابلیت تغییر و دگرگونی دارد.
1313فرهنگ محور اساسی پیوند میان اعضای جامعه است.
1414فرهنـگ تقویتکننـده همـکاری و ایجاد روابط میـان افراد
جامعه اسـت.
1515فرهنگ شـاخص بهترین شـیوه برای سـنجیدن اندیشـه،
سـلیقه و اسـتعدادهای هر قوم اسـت.
1616فرهن ــگ راهنم ــای هم ــه توانمندیه ــای انس ــانی و عام ــل
مبی ــن رفت ــار او در ف ــراز و فروده ــای زندگ ــی اجتماع ــی اس ــت.
1717فرهنـگ نشـاندهنده بهرهگیـری انسـان از میراث اسلاف
خود اسـت.
1818فرهن ــگ اب ــزار تجل ــی معنوی ــات ی ــک جامع ــه در ط ــول
تاری ــخ اس ــت.
1919فرهنگ ترکیب همه عناصری اسـت که انسـان اجتماعی
بـرای زندگـی گروهی همواره فراهم آورده اسـت.
2020فرهنگ راهرو و راهبر است.
2121فرهنـگ محصـول تلاش فکـری و عملـی انسـان و نتیجـه
خالقیـت و ابداعـات اوسـت.
2222فرهنـگ حاصـل کمـال بشـر اسـت و منشـأ آن عشـق،
زبیایـی ،راسـتی و نیکویـی اسـت.
8
2323فرهنگ نشانه کار و زاییده انتخاب بشر است.

«فرهنگ یک معنای عام و مؤثر و حیاتی در شکلدهی
خلقیات ،آداب و رسوم و تفکرات یک جامعه است» .

1)1فرهنـگ هویـت بخـش انسـان و مکانـت بخـش جامعـه
متعلـق بـه آن اسـت.

قسمت پایانی مقاله در شماره
بعدی کارینو

قسمت اول این مقاله در شماره بیستم کارینو
منتشر شد (لمس یا کلیک کنید)

اهمیت و جایگاه فرهنگ
ب) در نـگاه مقـام معظـم رهبـری :اهمیـت فرهنـگ و
تأثیر آن در جامعه اسالمیباعث شده است که مقام معظم
رهبـری در مـوارد متعـددی در بیانـات و مکتوبـات خـود بـه
ایـن امـر مهـم و اهمیـت و نقـش مؤثـر آن در شـکلدهی امـت
اسالمیبپردازند .در نگاه ایشان نکات زیر در تعریف فرهنگ
قابـل توجـه و بررسـی اسـت:
فرهنگ به معناى علم و تحصیل و دانشگاه و مدرسه و امثال
آن مىشود؛ اما بقیهى فنون و شعب فرهنگ را هم شامل
مىگردد .دید ما بر روى همهى اینهاست .فرهنگ شامل
ادبیّات ،هنر ،علم ،عادات و اخالق جامعه و سنن موجود
جامعه و شامل خصلتهاى ملى است 1فرهنگ یک جامعه،
اساس هویت آن جامعه است .فرهنگ هم که میگوییم ،اعم
از مظاهر فرهنگی -مانند زبان و خط و امثال اینها -یا آنچه
باطن و اصل تشکیلدهنده پیکره فرهنگ ملی است؛ مثل
عقاید ،آداب اجتماعی ،مواریث ملی ،خصلتهای بومی و
قومی؛ اینها ارکان و مصالح تشکیل دهنده فرهنگ یک ملت
2
است .اساس هویت یک ملت اینهاست.
ـى
فرهنـگ ،یعنـى خلقیـات و ذاتیـات یـک جامعـه و بوم ِ
نهـا
یـک ملـت؛ تفکراتـش ،ایمانـش ،آرمانهایـش؛ ای 
تشـکیلدهندهى مبانى فرهنگ یک کشـور اسـت؛ اینهاست
که یک ملت را یا شـجاع و غیور و جسـور و مسـتقل مىکند،
یا سرافکنده و ذلیل و فرودست و خاکنشین و فقیر مىکند.
فرهنگ ،عنصر خیلى مهمى اسـت .ما نمىتوانیم از فرهنگ
و رشـد فرهنگـى و پـرورش فرهنگـى صرفنظـر کنیـم 3 .اعتقاد
دارم کـه قـوام یـک کشـور بـه فرهنگ اسـت .ملیت یک ملت به
4
فرهنـگ آن ملـت اسـت

مؤلفههای فرهنگ

(ویژگیها و شاخصههای فرهنگ)

پینوشتها :
 -1مقام معظم رهبری1375/9/20 ،
دیدار با اعضای شورای عالی انقالب
فرهنگی
 -2مقام معظم رهبری  83/10/8دیدار
با اعضا شورای عالی انقالب فرهنگی
 -3مقام معظم رهبری 83 /10 /17

دیدار وزیر علوم و رؤسای دانشگاهها
 -4مقام معظم رهبری (/09 /20
 )1375بيانات در ديدار اعضاى
ى
شوراى عالى انقالب فرهنگ 
 -5مقام معظم رهبری (/09 /19
 )1369بيانات در ديدار با اعضاى

ى/
شوراى عالى انقالب فرهنگ 
ضرورت
 -6بیانات مقام معظم رهبری
 1375/9/20دیدار با اعضای شورای
عالی انقالب فرهنگی.
-7بیانات مقام معظم رهبری

 78/9/23دیدار اعضای شورای عالی
انقالب فرهنگی.
 -8ر .ک :علی سامی ،نقش ایران
در فرهنگ اسالمی ،ص15؛ نعمت
هللا اکبری« ،نقش اندیشه دینی
در فرآیند توسعه» ،نشریه عملی

دانشگاه شاهد ،ص35؛ محمد رحیم
عیوضی ،رشد مبانی فکری و تحول
فرهنگ سیاسی در انقالب اسالمی،
ص7-5؛ فاطمه جان احمدی،
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،ص
.39-38

فاصــــلهگذاریاجتماعــــــــــی
یاـــ فاصـــــــلهگیریمحیطـــــــــــی!

| تحلیل |
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| محسـن شـریعتی ،مدرس دانشـگاه تهران ،پژوهشـگر و فعال
عرصـه محیـط زیسـت | شـیوع کرونـا ویـروس در کشـور

ایران ،بسیاری از انسانها را در غم فرو برد و نه تنها در
ایران بلکه در جهان خسارات اقتصادی قابل توجهی را
به مردم و دولتها تحمیل کرد و از این بابت متاسف و
در غم همنوعانم شریک هستم .اما در این مقاله قصد
دارم بـه ابعـاد دیگـری از شـیوع ایـن ویـروس ناشـناخته
بپـردازم کـه قابـل تامل خواهـد بود.
دخــل و تصــرف بیقاعــده طبیعــت و حیــات وحــش
توســط انســانها بــه طــور نامحــدود ،موجب انتشــار یک
ویــروس جدیــد بــه نــام کوویــد ۱۹ -شــد کــه نخســتین بــار
در میانه دسامبر  ۲۰۱۹در شهر ووهان چین شیوع پیدا کرده
و ســپس بــه اغلــب کشــورهای جهــان منتشــر شــد .ایــن
ویــروس ناشــناخته کــه بیــش از  6میلیــون نفــر را تــا کنون
در دنیا مبتال کرده است ،یک انقالب بیسابقهای را در
جهان به وجود آورد و برای مدتی انسان را در سازههایی
کــه توســط خــودش ســاخته شــده بــود محبــوس کــرد،
تــا شــاید طبیعــت بتوانــد پــس از ســالها نفــس
راحتــی بکشــد!
حال پاسخ این سوال که پیدایش این ویروس حاصل
تصرف عامدانه بوده یا خیر؟! ساخته طبیعت بوده یا
بشر؟! هنوز بی جواب مانده است .البته با توجه به
پیشرفت بشر در دانش ژنتیک و تولید انواع محصوالت
تراریخته ،دور از انتظار هم نیست که این ویروس
حاصل تولید عامدانه بشر در آزمایشگاه باشد! پیش از
این انتقال ویروس ایدز از شامپانزهها نیز حاصل استفاده
بدون مطالعه و بیش از حد از حیات وحش بوده است
و کووید ۱۹ -یک مسئله بدیع در مراودات بی مالحظه
انسان با طبیعت نیست .البته محیط زیست با زبان
های مختلف نسبت به بی خردی بشر در ارتباط با
طبیعت واکنش نشان داده بود که با تشدید بحران
تغییر اقلیم ،آلودگی آب وهوا و شیوع بیماریهای
جدید ،آن را از نزدیک لمس کرده ایم.
تا قبل از انقالب کرونا ،عکسالعملهای محیط زیست
نسبت به بیمالحظگیهای بشر نتوانسته بود او را از
این خواب زمستانی بیدار کند .اما با شیوع این ویروس،
پروازهای بینالمللی برای مدت طوالنی متوقف شد،
مراکز شلوغترین شهرهای جهان تعطیل شد ،ارتباطات
درون شهری و برون شهری به حداقل کاهش یافت،
بسیاری از مشاغل تولید کننده آالینده تعطیل شد و
به دنبال آن تولید گازهای گلخانهای (یکی از علل اصلی
آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی) کاهش یافت.
پاکیزگـی بیسـابقه هـوای آلودهتریـن شـهرهای جهـان
نشـان داد کـه پـس از سـالها زمیـن و محیـط زیسـت
توانسـت برای مدتی بر بشـر طغیانگر چیره شـود .این
موضـوع در تصاویـر ماهـوارهای کـه توسـط کشـور چیـن

در قبـل و بعـد از انتشـار کوویـد ۱۹ -منتشـر شـد ،کاملا
مشـهود اسـت.
گازهـــای گلخانـــهای کـــه یکـــی از عوامـــل اصلـــی
گرمایـــش جهانـــی ،تغییـــرات اقلیمـــی (ســـیل و آتـــش
ســـوزی) اســـت در ســـالهای اخیـــر مـــورد توجـــه جوامع
بینالمللـــی قـــرار گرفتـــه اســـت .طبـــق تحقیقـــات
دانشـــمندان و زیســـت شناســـان دنیـــا کره زمیـــن وارد
یک دهه سخت و حیاتی برای مقابله با بحران تغییر اقلیم
میشـود دهـهای کـه هیچـگاه بشـر در طـول تاریـخ
خـود ،آن را تجربـه نکـرده اسـت .بحرانـی کـه تشـدید آن
میتواند به نابودی نسل انسان بر روی کره زمین منجر
شـود که البته بشـر نمونه های کوچکی از آن را در سـال
( ۲۰۱۹آتش سوزی ،سیل) تجربه کرد .مطابق نتایج این
تحقیقـات بـرای ثابـت نگـه داشـتن ایـن شـرایط در ایـن
دهه میبایسـت میزان انتشـار CO2که یکی از مهمترین
گازهـای گلخانـهای و عامـل اصلـی گرمایـش جهانی و تغییر
اقلیم اسـت تا  ۴۵درصد کاهش یابد.
اما نکتهای که در اینجا
حائز اهمیت است
شروع اولین سال
از دهه مقابله با
بحران تغییر
اقلـ ـ ـ ـ ـ ــیم

مصادف میشود با بحران کرونا ویروس در دنیا!! بحرانی
که با فلج کردن چرخه اقتصاد ،سیکل تولید گازهـــــــای
گلخانهای را از کار انداخته است .بحران کرونا ویروس در
دههای آغاز میشود که تولید میزان سوخت های فسیلی
از جمله نفت ،گاز و زغال سنگ میبایست  ۴۵درصد
کاهش پیدا کند ،یعنی حدود نیمی از وسایل و تجهیزات
سوختی دنیا یا باید متوقف شوند و یا از سوختهای
جایگزین استفاده کنند که قطعا ًرسیدن به این هدف در
کوتاه مدت امکانپذیر نخواهد بود.
احتماال ًاین ویروس خواسته و یا ناخواسته به کمک بشر
آمده و آن را از فرورفتن در یک بحران بزرگ تر و شدیدتر
نجات میدهد بحرانی که نشأت گرفته از انقالب صنعتی
و توسعه ناپایدار است.
و اما کالم آخر؛ فاصلهگذاریهای اجتماعی شاید در
کوتاهمدت جوابگوی مقابله با شیوع این ویروس باشند
اما در بلند مدت فقط فاصلهگیری محیطی راهگشای
مشکالت بشر با محیط زیست خواهد
بود .چرا که توحش بشر
نسبت به حیات وحش
عامل اصلی انقراض
نسل انسان است.
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در آیندهای نزدیک :جمعی از دانشجویان
در واکنش به وضع اسفبار قورمهسزبی
سلف در اعرتایض مسالمتآمزی با
کشاندن پاهایشان روی زمنی ،عالئم
فاصلهگذاری اجتماعی را پاک کردند
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قرنطینه

سمانه دهقان

یاد صف صبحگاهی مدرسه بخری!
محدثه زینلنیا

فاصلهگذاری اجتماعی را با رسم شکل توضیح دهید!
الهه استوار

یکی مثل من هم تا میبینه این به ذهنش میاد
که کاش دایرهها رنگی بود!
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کارینو آزمون مجازی چیست و چرا؟

کامنتگردی
امیرحسین رحیمی امتحان با سرعت میگ میگ

سمانه دهقان

به آن پیر بلوند گفتم که چیست راه نجات
گفتا که تست کمتر بود حالل مشکالت

سمانه دهقان به این نکته پی بردیم که در مقابل
بعضی چیزا واقعا #کنکور_آسان_است!
الهه استوار میگن اگر تایم زیاد باشه دانشجو تقلب
میکنه انگار حضوری بود کسی تقلب نمیکرد! واال
فاطمه سعیدیزاده دانشگاه بخاطر جلوگیری از
تجمع امتحانارو مجازی کرده؛ بعد بچهها دارن برنامه
میریزن دورهمی امتحان بدن
@  Covid-19فاطمه سعیدیزاده شاخهام!
زینلنیا محدثه ماییم و نیم جانی آن هم به لب رسیده
محدثه زینلنیا تونل وحشت
سامانه نوید ما رو دور ننداز ،ما اینقدرام بهدردنخور  
نیستیم
 tiredloverویروست بشم امتحانمجازیم میشی؟
 @tiredlover  Allwaysingleنه

