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باب دو ماسماسک در گوش مبارک!
مِن ِ
				

شیما زرقانی

گوشــیمان تــازه بــه نــت بــا پهنــای بــاالی بانــد دانشــگاه
مجهزمــان ،وصــل شــده بــود کــه پیغــام ســردبیر جدیدمــان
از طریــق ویســی رســید و در دل آه و نالــه کنــان ،بــه قــول
امــروزی هــا ســین کــرده و مشــاهده نمــودم کــه امــر
فرمودنــد :گــوش جــان بســپار تــا بدانــی چــه گفتــه ام!
مــع االســف در میانــۀ کالس از البــه الی کتــاب ،ســیم
رابــط بــه گوشــی و گــوش را در گلــوگاه گوشــی گرانبهــا
فــرو کــرده و بــه هــزار و یــک بدبختــی از زیــر مقنعــه بــه
طــور نامحســوس مآبانهــای دو دایــرۀ صــدادار را در گــوش
خواباندیــم و صــدای خــوش ســردبیر نــو را شــنیدیم.
بگذریــم از ســام و احوالپرســیاش کــه میدانســتم چــه آشــی
پختــه کــه اینگونــه تعــارف میکنــد ،موضــوع را گفــت و همانــا
بغضهــا در بیــخ گلــوی ایــن نویســندۀ جــوان گیــر کــرد!
عرضــه داشــتند کاتــب خویــش را ،کــه قلمــی بــر کاغــذ بگردانــد و
حــول محــور «هندزفــری» و معایــب آن بــر ذهــن خویش فشــاری
وارد کــرده و تــا  ۴۰۰کلمــه ســر و تــه قضیــه را هــم بیــاورد!
نظری بهرخ استاد نموده و شی مورد خطابمدیرنشریهمانراازگوشبیرونآوردیم.
آخـر،قحــطموضوعبودیاانتقامموضــوعهایســختدوراندبیــریِ اینبندهناچیز!
بگذریــم از ارادتهــای فــراوان قلبــی کــه نثــار ایشــان کردیــم و
ماهیچههــای هــردو نیمکــره را تاباندیــم تــا مگــر بــه ســلولهایش
ـیم دو دســت و یک پا!
چکی بزند تا بنویســد از این موجود دراز سـ ِ
از زمــان اطــاع از موضــوع تــا همیــن حیــن؛ ممکــن الوجــود
ناطقــی را ندیــده ام مگــر در میانــۀ کالس ،جــادۀ آمــازون
دانش��گاهمان یاــ وساــیل نقلی��ۀ عامـ�ه رســان کــه از ایــن
شــی دلبــر کــه گاهــی آنقدرعالــی االصــوات اســت کــه حتــی
همس��ایۀ شــانه ب��ه ش��انهمان میشـ�نود ،اسـ�تفاده نکـ�رده باشـ�د!
خالصــه محبــوب دل خیلیهاســت و بــه نقــل از عدهــای
از رفقــای اســتخر و ســونا؛ هندزفــری هــم نشــدیم کــه
مجــذوب القلــوب باشــیم و نگــران پیچــش ســیممان باشــند!
درگیــر ســوزاندن فســفر و محــو موضوعمــان بودیــم کــه
گفتیــم؛ مقالــه ای مــن حیــث هدفــون بخوانیــم تــا علممــان
زی��اد ش��ود .هــم خــدا را خــوش میآیــد هــم ســردبیر را...
خواندی�مـ و علممـ�ان صعـ�ود و مغزمـ�ان سـ�وت کشـ�ان ،نـ�زول کـ�رد!
چــرا کــه بعیــد بــود از ایــن جســم یــک حواســۀ ممکــن
الوجــود ،کــه مجمــع االمــراض باشــد و منشــا اآلالم!
فکمــان بــه زمیــن رســیده بود و چشــممان بــه صفحۀ هوشــمندانه
خی��ره بــود و در بـ�اور نمیگنجیـ�د ،کـ�ه آبشـ�خور خیلـ�ی از همیـ�ن
دیــر شــنیدنها آســمان خراشــی اســت کــه تــا حلقــوم گــوش فــرو
میبرن��د و چهــ قلبهـ�ا کـ�ه مچالـ�ه نمیشـ�ود و چـ�ه سـ�کته هـ�ا و
تاثی��رات المخ��ی که م��ن باب تفریـ�ط بلع هدفون در گوش نیسـ�ت!
عفونــت مجــاری گوشــها را ازدیــاد میکنــد و ســرعت رســانیدن
چاپــار «هـ�اش دو او» را بـ�ه مغـ�ز و قلـ�ب کنـ�د میکنـ�د!
س��رتان را درد نمـ�ی آورم ام�اـ خ��دا را چهــ دیــدی! مــا کــه
بیخبریــم از علــت العلــل مــرگ و میــر آدمیــزاد و جوانترهــا،
ولــی همیــن ماسماســک هــای تــوی دســتمان کــه ســاعتها
بــه صفحــه اش خیــره میمانیــم یــا هدفونهــای ناشــی
هــزاران درد هــم ،در مــرگ تدریجیهــا بــی تاثیــر نیســت
اگــر بیــخ پیــدا کنــد و مکــرر تــوی گــوش مبــارک باشــد!
خالص��ه ،بــه بهان��ۀ شکســته بنــدی و چســب زنیهــای قلبــی از رها
ـان موســیقی
کــردن معشــوق ،برگــزاری کنســرت دلنواز و دلخراشـ ِ
خوانندههــای وطنــی یــا تبعیدشــدگان ،اســب خوانــی بــرای مــرور
درسه��ا و ی�اـ پیچانــدن دیگـ�ران ب��رای خـ�ود را به کوچــه علی چپ
زدن ،ه��ر چق��در هـ�م هندزفـ�ری را در گــوش بیچــاره فــرو کردیــد،
زیادهــروی نکنیــد کــه ممکــن اســت حتــی زبانــم الل ،بمیریــد!
بنــده نیــز زیــن پــس تصمیــم گرفتــه ،در مجامــع عمومــی
کمتــر از ایــن جســم ظریــف االنــدام اســتفاده کــرده و ویــس
ه�اـی س��ردبیر خــود را در مجام��ع عمومـ�ی لــود نکنــم تــا بتوانــم
ارادتهــای خویــش را نیــز در قالــب ویــس بــه ایشــان عرضــه
داشــته و نهایــت شــادکامی را در کنــار یکدیگــر رقــم بزنیــم!
باشــد کــه بــدون هندزفــری بدنــی ســالمتر
داشــته و کمــی دیرتــر عمرمــان بــه انقضــا رســد!
* * * * * * * * * * * * * * * *

ممکــن نیســت و ایــن هــدف غیرواقعــی و دور از دســترس اســت.

چطور به روش  smartهدف گذاري کنیم و به
		
هدف مان برسیم؟
				

(در زمينــه ي هــدف هــای دســت يافتنــي و پشــت كار مــي توانيــد مقاله
ي زيــر را مطالعــه نماييــد :پشــتکار و اراده ی عالــی یــک جــوان ایرانــی)

حانیه دی جور

۵-هدفهــا

بایــد

قابــل

زمانبنــدی

باشــند.

هــدف گذاري بــه روش اســمارت یــک مــدل هدفگذاری اســت کــه
احتمــال رســیدن شــما بــه هدفتــان و موفقیتتــان را افزایــش میدهــد.
آن قــدر در بــاره ی موضــوع هــدف گــذاری صحبــت شــده اســت
کــه شــاید اغلــب شــما وقتــی ایــن مقالــه را مــی خوانیــد بگوییــد:
«لطفــا بــس کنیــد ،دربــاره ی تنظیــم اهــداف هیــچ حرفــی نزنیــد .مــن
همــه چیــز را در مــورد ایــن موضــوع مــی دانــم ،می دانم کــه اهداف
بایــد مثبــت باشــند ،آن هــا را بنویســم و اولویــت بنــدی شــان کنــم»
امــا صبــر کنیــد مــی خواهــم بــه شــما هشــداری بدهــم:
مراقــب باشــید در دام کــم اطالعــی نیافتیــد .دام کم اطالعــی به مراتب
خطرنــاک تــر از بــی اطالعــی اســت .اگــر شــما در مــورد موضوعی
اطالعــی نداشــته باشــید بــا جســتجو در کتــاب هــا و آموزشــگاه هــا و
جســتجو در اینترنــت بــه مقصــود خــود مــی رســید و اطالعــات بــه
دســت مــی آوریــد .امــا اگــر روشــی را بــه خوبــی نشناســید بــه نتیجــه
بخش نبــودن آن عــادت مــی کنیــد و طولــی نمــی کشــد کــه کل روش
کامــا فرامــوش مــی شــود .هــر روشــی بایــد نکتــه بــه نکتــه رعایــت
مصاحبه ای از جنس دانشجویی
شــود و هــر روز نــکات آن تمریــن شــود تــا در وجــود شــما نهادینــه
شــود .همــه ی مــا اهدافــی داریــم ،اهــداف مــا یــا آگاهانــه هســتند
زهرا مقدم منش
		
و یــا غیــر آگاهانــه ،هــر هدفــی کــه داشــته باشــیم بــر سرنوشــت مــا
تاثیــر گــذار اســت .بــا داشــتن هــدف ،آینــده را اکنــون خلــق مــی کنیــم ،تعریــف شــما از دانشــجو چیســت و هویــت
سرنوشــت مــان را همیــن حــاال رقــم مــی زنیــم و زندگــی مــان را
دانشــجو را در چــه چیــزی میبینیــد!؟
شــکل مــی دهیــم .مدل هدفگذاری اســمارت شــمارا یــاری میکنــد اگــر بخواهــم تعریفــم از واژۀ دانشــجو را بیــان کنــم بایــد بــه
ل از دورۀ دانشــجوییام برگــردم .زمانــی کــه در دورۀ
تــا اهــداف خــود را بــه نحــوی تعییــن کنیــد کــه تردیــدی دررســیدن زمــان قب ـ 
بــه آنهــا و موفقیــت درراه رســیدن بــه اهــداف خــود نداشــته باشــید  .دبیرســتان تحصیــل میکــردم .مــن در آن زمــان دانشــجو را
شــما
اهــداف
مدل هدفگذاری اســمارت،
در
بایــد قشــر فرهیختــۀ جامعــه میدانســتم .آدمهایــی کــه میشــود
دارای ویژگیهــا خاصــی باشــند تــا بتوانیــد بــه روی حرفشــان حســاب کــرد ،چــه در بحثهــای اجتماعــی
موفقیــت برســید و تیــک رســیدن بــه اهــداف خــود را بزنیــد .و چــه در بحثهــای علمــی .تعریــف مــن از دانشــجو فــردی

اغلــب مشــاهده میشــود کــه بســیاری از مــردم در شــروع ســال اهدافــی
را بــرای خــود برمیگزیننــد و بــه روی کاغــذ میآورنــد ،امــا آن را در
پوشـهای بایگانــی کــرده تــا پایــان ســال نیــز بــه آن مراجعــه نمیکننــد.
وقتــی هدفــی را برمیگزینیــد ،بایــد بــا اســتفاده از یــک جــدول
زمانبندیشــده ،مــدام آن را وارســی کنیــد و از آخریــن وضعیــت آن
باخبــر باشــید .بهاینترتیــب ،اگــر پیشــرفتی بهســوی هــدف خــود
مشــاهده کنیــد ،احســاس رضایــت و خرســندی خواهیــد داشــت و بــه
ادامـهی راه ترغیــب میشــوید و هــرگاه بــه بیراهــه کشــانده شــوید خــود
را بــه مســیر درســت هدایــت خواهیــد کــرد .هــدف خــود را در دفتــر
برنامهریــزی خــود بنویســید و بــرای هــر آزمــون هدفگــذاری کنیــد.

هــداف

شــما

بایــد

پنــج

ویژگــی

داشــته

باشــند

:

معیّــن  ،Specific :قابلاندازهگیــری ،Measurable :واقعبینانــه:
 ،Realisticدســتیافتنی ،Attainable :زمانبندیشــدهTimely :
-۱اهــداف خــود را معیــن ،روشــن و شــفاف بیــان کنیــد.
اگــر قصــد داریــد اهــداف مــاه آینــده ،شــش مــاه آینــده یــا ســال
آینــدهی خــود را تعییــن کنیــد ،بایــد آنهــا را صریــح و روشــن
مطــرح کنیــد .ایــن کافــی نیســت کــه بگوییــد“ :میخواهــم در
شــش مــاه آینــده پیشــرفت کنــم ”.ایــن پیشــرفت را در کــدام زمینــه
بایــد بــه قــدری اهــداف خــود
در نظــر داریــد؟
را شــفاف بنویســید کــه بدانیــد دقیقــا ً چــه چیــزی را بــا چــه مقــدار
و چــه کیفیتــی میخواهیــد .مثــاً اگــر میخواهیــد در امتحانــات
پایــان تــرم موفــق شــوید و در تمــام دروس خــود نمــرهی قبولــی
بگیریــد ،بنویســید :میخواهــم در امتحانات پایانتــرم در تمــام
دروســم حداقــل نمــرهی  ۱۴را بگیــرم ،هــدف شــما بایــد کامــاً
واضــح باشــد تــا بتوانیــد بــرای رســیدن بــه آن تــاش کنیــد.
-۲هدفهایتــان

قابلاندازهگیــری

بایــد

باشــد.

بایــد بتوانیــد انــدازه بگیریــد کــه چــه قــدر بــه ســمت هدفتــان پیــش
رفتهایــد معیــار رسیدن شــما بــه هدفتــان بایــد قابلاندازهگیــری
باشــد تا بدانیــد هــرروز و هرلحظــه در چــه وضعیتی هســتید و چقــدر
اگر
به هدف خود نزدیک شدهاید.
بــرای خــود هــدف تعییــن میکنیــد کــه در تمــام امتحانــات خــود حداقل
نمــرهی  ۱۴بگیریــد ،بایــد حــاال ایــن هــدف را بــرای خود تعییــن کنید
کــه بــرای گرفتــن نمــرهی  ۱۴بایــد چنــد صفحــه کتــاب مطالعــه بــا
چــه کیفیتــی مطالعــه شــود؟ امــروز چنــد صفحــه بایــد مطالعــه کنیــد؟
بــرای دو برابــر کــردن فــروش خــود چقــدر بایــد تبلیغــات
انجــام دهم؟چنــد تمــاس بیشــتر بایــد بگیــرم بــا مشــتریان
احتمالــی تــا بتوانــم فروشــم را دو برابــر کنــم؟ امــروز چنــد
فــروش بایــد انجــام دهــم؟ تــا اآلن چنــد فــروش انجــام دادهام؟
-۳

در

انتخــاب

هــدف

واقــع

بیــن

باشــید.

اهدافــی را بــرای خــود در نظــر بگیریــد کــه دسترســی به آنهــا
امکانپذیــر باشــد .ایــن مــورد یکــی از مهمتریــن موضوعــات راز
رســیدن یــا نرسیدن شــما بــه اهدافتــان اســت .اهــداف خودتــان را
طــوری تنظیــم کنیــد کــه احتمــال رســیدن به آنهــا وجــود داشــته
باشــد و ازلحــاظ منطقــی ،رســیدن بــه هــدف و موفقیــت بــرای شــما
ممکــن باشــد .دانشآمــوزی کــه در درس ریاضــی تابهحــال
نمــرهی بــاالی  ۱۰نگرفتــه اســت،بلند پــروازی اســت کــه در یــک
مــاه در درس ریاضــی بــه نمــره  ۱۹برســد بایــد کــم کــم رشــد
کنــد اگــر ایــن دانشآمــوز هــدف خــود را نمــره  ۱۴قــرار دهــد
بســیار منطقیتــر اســت و بعــد از رســیدن بــه هــدف  ۱۴مجــدد
هدفگــذاری میکنــد بــرای  ۱۸و ســپس  .۲۰هدفهــای بــزرگ
و قدمهــا بــزرگ ذهــن انســان را میترســانند و احتمــال موفقیــت و
دســتیابی بــه اهــداف کاهــش میابــد ،انتخــاب هــدف بایــد منطقــی باشــد.
مثــا فروشــندهای کــه ماهــی  ۳میلیــون تومــان فــروش میکنــد قــرار
دادن هــدف ماهــی ۳۰میلیــون بــرای قــدم اول کار منطقـیای نیســت
-۴ .هدفهــای دســتیافتنی ،عمــده و اساســی زندگــی خــود را
تعییــن کنیــد .اهــداف بایــد واقعــی و قابلدســترس باشــند .اهدافــی کــه
بــا توانایــی و امکانــات شــما تناســبی ندارنــد ،غیرقابلدسترس ـیاند.
اهدافتــان بایــد بــا توجــه بــه امکانــات موجودتــان همخوانــی
داشــته باشــد تــا بتوانید موفــق شــوید.اگر مشــکل قلبــی داریــد
خلبــان شــدن ،آنهــم خلبــان جنگــی شــدن بــرای شــما.

اســت کــه هــم در تخصــص علمــیاش ،حــرف بــرای گفتــن
دارد و هــم عالــم بــه مســائل روز جامعــه اســت .ایــن مســائل
روز میتوانــد مربــوط بــه سیاســت ،فرهنــگ ،مســائل
اجتماعیــ و ی��ا حکومتــی باشـ�د .دانشــجو از نظــر مــن کســی
اســت کــه در همــه مســائل میتوانــد اظهــار نظــر کنــد
و البتـ�ه بـ�ا فکرــ و تحلی��ل ح��رف بزن��د .مــن در آن زمــان و
هماکنوــن تعریف��م از دانشـ�جو مـ�واردی اسـ�ت کـ�ه بیـ�ان کـ�ردم.

دانشــجویی
فضــای
در
اکنــون
آیــا
شــده؟
محقــق
تعریــف
ایــن
در قشــر خاصــی از دانشــجوها ایــن ویژگیهــا را میبینــم.
م��ن ب��ر ای��ن ب��اورم ک��ه دانش��جوها دو دس��ته هس��تند:
 )۱اگــر دقــت کــرده باشــید عــدهای از دانشــجوها هســتند
کــه در کالس درس و ســایر محیطهــای دانشــگاهی بــا
بقیــه دانشــجوها متفــاوت هســتند و یــک ســر و گــردن از
بقیــه دانشــجوها باالترنــد .مشــخص اســت ایــن دانشــجوها
بــا صــرف زمــان و تــاش ،افــرون بــر یادگیــری درس،
یـ�ک سـ�ری مهارتهـ�ای دیگـ�ری را نیـ�ز یـ�اد گرفتهانـ�د.
 )۲ام�اـ دس��تۀ دو ِم دانشــجوها ،تنهــا مثلــث ســلف و خوابــگاه و
دانش��گاه را طــی میکنن��د .وج��ه تمایز گ��روه اول نس��بت به گروه
دوم بـ�ا اندکـ�ی دقـ�ت در فضـ�ای دانشـ�جویی قابـ�ل کشـ�ف اسـ�ت.
و ایــن مایــه تاســف اســت کــه قشــر اندکــی از
دانشـ�جویان ،دسـ�تهی اول را تشـ�کیل مـ�ی دهنـ�د.
در واقــع دانشــجو همــان طــور کــه از اســمش پیداســت
ش��خصی اس��ت ک��ه بای��د ب��ه دنب��ال دان��ش باش��د.
بــا ورود بــه دانشــگاه و ملقــب شــدن بــه واژۀ دانشــجو ،فــرد
بــا توجــه بــه جایگاهــی کــه در آن قــرار میگیــرد عــاوه
بــر اینکــه بــا زمــان دانشآموزیــش تفــاوت پیــدا میکنــد
یـ�ک سـ�ری مسـ�ئولیتهایی بـ�ر عهـ�دهاش قـ�رار میگیـ�رد.
در واقــع عــاوه بــر دانشــی کــه در فضــای علمــی دانشــگاه
میجویــد ،در عرصــۀ فرهنگــی ،سیاســی ،اجتماعــی
دانش��گاه و جامعــهاش نی�زـ میتواندــ (و بایــد) تاثیــر
بگــذارد .یعنــی دانشــجو کســی نیســت کــه مثــل زمــان
دانــش آموزیــش فقــط یــک ســری کتــاب دســتش بگیــرد
و پـ�س از نشسـ�تن در کالس درس بـ�ه خانـ�ه بازگـ�ردد.
ایــن تفــاوت بــا زمــان گذشــته ،در ظهــور و بــروز
فرهنگـ�ی ،سیاسـ�ی و اجتماعـ�ی اون شـ�خص اسـ�ت.
دانشــجو عــاوه بــر درســی کــه میخوانــد بایــد بــه دنبــال جایــی
باشــد کــه از لحــاظ رشــد اجتماعــی هــم بتوانــد اســتعدادهای
خــود را کشــف کــرده و نشــان دهــد ،بایــد بتوانــد اســتعدادش
را بــاور کنــد چــون کــه قــرار اســت بــه زودی در یــک موقعیــت
اجتماعــی قــرار بگیــرد پــس محیطــی را نیــاز دارد کــه بتوانــد
در آن کار جمعــی و گروهــی را یــاد بگیــرد تــا از لحــاظ
برخــورد و ارتبــاط بـ�ا دیگـ�ران بتوانـ�د موفـ�ق عمـ�ل کنـ�د.
پـ�ی نوشـ�ت « :متـ�ن بـ�اال در مصاحبـ�ۀ
حضــوری بــا دانشــجویان تدویــن شــده اســت».
مصاحبه شونده :آزاده عسکریان
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فاطمه فالحیان

اکثریــت مــا در تعریــف کلمــه «دانشــجو» میگوییــم« :دانشــجو
ـب دانــش باشــد ».امــا آیــا واقعــا دانشــجو
کســی ســت کــه در طلـ ِ
صرفــا بایــد در دوران تحصیلــی خــود ،دانشــی را فــرا بگیــرد و در
آخـ�ر بـ�ه پـ�اس قدردانـ�ی از زحماتـ�ش مدرکـ�ی دریافـ�ت کنـ�د؟!
دانشــجو کلمهــای اســت که بــار معنایــی فراوانی دارد .بــرای درک
بهتــر مفهــوم ایــن کلمــه بــا هــم اتفاقــات روزی کــه متعلــق بــه
وارثـ�ان ایـ�ن کلمـ�ه ،یعنـ�ی دانشـ�جویان اسـ�ت ،را بررسـ�ی میکنیم.
در کودتــای  ۲۸مــرداد  ۱۳۳۲بــه دلیــل ارتبــاط جریــان
دانشــجویی بــا نهضــت ملــی صنعــت نفــت ،حرکــت اعتراضــی
دانش��جویان علی��ه رژی��م ب��ه خوب��ی نش��ان داده ش��د.
پــس از آن دانشــجویان کــم و بیــش در دانشــگاهها بــا اعتراضــات
جمعــی و تشــکیل نــدادن کالســها و پخــش اعالمیــه بــه صــورت
مخفیانه خش��م خود را نس��بت ب��ه حکومت دیکتاتور ابراز داش��تند.
در  ۱۶مهــر  ۱۳۳۲اعتراضــات گســترده ای توســط دانشــجویان و
دانشــگاهیان بــه اتفــاق بازاریــان شــکل گرفــت کــه بــا ســرکوب
نیروهــای نظامــی روبــرو شــد ،کــه آنهــا در اقدامــی کــم ســابقه،
یـ�ازده نفـ�ر را بـ�ه اتهام اخـلال در امنیـ�ت عمومی دسـ�تگیر کردند.
چهــار روز پــس از ایــن ماجــرا ،در  ۲۹مهرمــاه « ،آنتونــی
ایــدن» وزیــر خارجــه انگلیــس در مجلــس عــوام ایــن کشــور
اظهــار داشــت کــه« :انگلســتان بــار دیگــر دســت دوســتی
بــه ســوی ایــران دراز میکنــد و بــرای تجدیــد مناســبات
سیاســی میــان دو کشــور از هــر جهــت آمــاده اســت».
در  ۲۱آبــان نیــز در اعتــراض بــه برقــراری روابــط
میــان انگلســتان و دولــت کودتــا ،تظاهــرات و
اعتص��اب دیگ��ری در دانش��گاه و ب��ازار برگ��زار گردی��د.
در ایــن میــان ۳ ،آذر از جهاتــی حائــز اهمیــت اســت .از
طرفــی محاکمــه دکتــر مصــدق و ســرتیپ ریاحــی در دادگاه
نظامــی خاتمــه یافــت و دکتــر مصــدق بــه ســه ســال زندانــی
انفــرادی و ریاحــی بــه دو ســال حبــس تأدیبــی محکــوم
شــدند .از طــرف دیگــر صــدور اعالمیــه رســمی مشــترک
میــان دولــت ایــران و انگلســتان بــه منظــور برقــراری
مجـ�دد روابـ�ط میـ�ان دو کشـ�ور ،بـ�ه شـ�دت اعتراضهـ�ا افـ�زود.
و نکتــه مهمتــر از ایــن دو ،ایــن بــود کــه در همیــن روز
دربارشاهنشــاهی اعالمیهــای مبنــی بــر مســافرت «نیکســون» ،معاون

آدرس غلط جناب دکتر!

رعنا مقیسه

درشــماره قبلــی اتحــاد مختصــری در بــاره
 FATFو ســازوکار آن در ایجــاد شــفافیت در
سیســتمهای مالــی کشــورهای جهــان گفتیــم.
قبــل از هرچیــز یــک ســوال اساســی هســت
کـ�ه ممک��ن اس��ت شمــا از مــا بپرســید :بیــن
تمــام مشــکالت امــروز جامعــه و خصوصــا
معیش��ت م�رـدم چــرا گیــر دادهایــد بــه FATF
؟ پاســخ ســاده اســت؛ چــون  FATFدســت
گذاشــته روی گلــوی متــورم اقتصــاد کشــور و
اگــه غافــل شــویم احتمــال خفگــی هــم کــم
نیس��ت! اینک�هـ چط��ور و چگونــه را تــا حــدی در
شــماره قبلــی توضیــح داده بودیــم و در ادامــه بــا
تفصیــل بیشــتری هــم بــه آن خواهیــم پرداخــت.
گفتیــم کــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی بــرای
رســیدن هرکشــور بــه ســطح مطلــوب در
اســتانداردهایش در دو موضوع پولشــویی و تامین
مالــی تروریســم ،بــه کشــورها برنامــه اقــدام ارائــه
مــی دهــد .در برنامــه اقــدام ارائــه شــده بــه
ایـ�ران عـلاوه بـ�ر تاسـ�یس نهــاد مالــی( )FIUکــه
گفتــه شــد 4 ،بنــد اصلــی ومهــم وجــود دارد کــه
بحـ�ث ماــ ح��ول ایـ�ن چه��ار عنــوان خواهــد بــود
 :اصــاح دو قانــون داخلــی بــا موضــوع مبــارزه بــا
پولش��ویی و مب��ارزه ب��ا تامی��ن مال��ی تروریس��م.
همینطــور پیوســتن بــه دو کنوانســیون بیــن
المللــی «پالرمــو» و «مبــارزه بــا تامیــن مالــی
تروریســم یــا .» CFTهرچهــار الیحــه مذکــور
بعــد از تصویــب بــا ســرعت عجیبــی در هیئــت
دولــت و پــس از طــی کــردن فرآینــدی نســبتا
طوالنــی در مجلــس شــورای اســامی تصویــب
شــدند امــا هنــوز بیــن شــورای نگهبــان ،مجلــس
و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام معلــق
انــد ک��ه بـ�ه مرــور درب��ارۀ هـ�ر یــک از ایــن
چهـ�ار موضــوع اصلــی صحبــت خواهیــم کــرد.

رییــس جمهــور آمریــکا ،بــه ایــران ،در  ۱۸آذر م��اه ص��ادر ک��رد.
در  ۱۴آذر مــاه تظاهراتــی توســط دانشــجویان دانشــگاه تهــران
در ســطح دانشــگاه برگــزار شــد کــه روز بعــد دامنــه تظاهــرات
بــه ســطح شــهر گســترش یافــت و مامــوران نیــروی انتظامــی
کــه اوضــاع را بحرانــی دیدنــد بــه ســرکوب تظاهرکننــدگان
پرداختن��د و ش��ماری از آن��ان را مج��روح و زخم��ی کردن��د.
امــا نقطــه اوج اعتراضــات دانشــجویی ،کــه بــه صــورت
خودجــوش شــکل گرفــت ،را میتــوان در  ۱۶آذر ســال ۱۳۳۲
دیــد.
دانشــجویان ماننــد روزهــای گذشــته آمــاده برگــزاری تظاهــرات
در ســطح دانشــگاه و خیابــان هــای اطــراف بودنــد و از طرفــی
کارگــزاران حکومــت کودتــا بــه منظــور ایجــاد امنیــت و آرامــش
در ســطح شــهر بــرای پذیرایــی از معــاون رییــس جمهــور
آمریــکا بــه صــورت آمــاده بــاش بــه ســر مــی بردنــد.
در آن روز هــر کســی وارد دانشــگاه تهــران و خیابــان هــای
اطــراف آن مــی شــد ،اوضــاع غیرعــادی آنجــا را درک مــی کــرد.
حکومــت در اقدامــی بــی ســابقه نیروهــای لشــکر دو زرهــی را
بــه دانشــگاه اعــزام کــرده بــود .تــا آنجــا کــه امــکان داشــت
دانشــجوها آگاهانــه رفتــار مــی کردنــد و بهانــه ای دســت
نیروهــای نظامــی بهانــه جــو نمــی دادنــد .ناگهــان ســربازان
مســلح بــه دانشــکده هــا حملــه کردنــد و جمعــی از دانشــجویان
را دســتگیر و ضــرب و جــرح کردنــد و بــه آنهــا ناســزا گفتنــد.
دانشــجوها نســبت بــه ایــن اتفــاق بردبــاری بــه خــرج دادنــد و
ســکوت کردنــد.
پــس از مدتــی در آن زمــان کــه دانشــجویان در کالس هــای
درسشــان بودنــد ،ناگهــان شــماری از ســربازان لشــکر زرهــی
بــه بهانــه شناســایی عــده ای از دانشــجویان کــه بــه زعــم آنــان
شورشــی و اخاللگــر بودنــد ،بــه دانشــکده فنــی حملــه کردنــد.
مهنــدس خلیلــی ،رییــس دانشــکده کــه نتوانســت مانــع ورود
آنــان شــود ،دســتور تعطیلــی کالس هــا و خــروج بــی ســر و
صــدای دانشــجویان از دانشــکده را داد .در هنــگام خــروج
دانشــجویان عــده ای از ســربازان بــاا خشــونت بــه دانشــکده وارد
شــدند کــه باعــث زخمــی شــدن تعــدادی دانشــجو شــدند.
افــرادی کــه بــه دســتور تیمــور بختیــار ،فرمانــده لشــکر ،آمــده
بودنــد ،بــه دانشــجوها تیرانــدازی کردنــد کــه در آن

در ایــن شــماره میخواهیــم کمــی عینــی تــر روی
پولشــویی و ســازوکار آن کــه قبــا بیــان شــد،
تمرکــز کنیــم .درحــال حاضــر  35کشــور عضــو
 FATFهســتند و در صــورت اعتقــاد داشــتن
بــه ایــن اســتانداردها بایــد شــاهد کمتریــن
میزــان پولش�وـیی در ای��ن کشوــرها باشـ�یم .آمــار
نش�اـن میده��د ک��ه در آلم�اـن در ه��ر ســال
بــه انــدازه کل حجــم نقدینگــی در کشــور مــا
پولشــویی وجــود دارد و یــا بــه طــور مثــال دو
ســوم بانکهــای کانادایــی قوانیــن ضــد پولشــویی
را رعایــت نمیکننــد .براســاس آمــاری کــه در
نشســت مبــارزه بــا پولشــویی در ایــران تیرمــاه
همیــن امســال اعــام شــد ،حــدود 500میلیــارد
تــا 1/8تریلیــون دالر حجــم کل پولهــای کثیــف
در دنیاســت .از ایــن مقــدار 47درصــد در
آمریــکا30 ،درصــد در اروپــا و بقیــه در ســایر
نقــاط جهــان جریــان دارد و آمــار جالبتــر اینکــه
99درصــد پولهــای کثیــف ،موفــق بــه عبــور از
سیســتمهای نظارتــی آمریــکا و اروپــا شــده و
8درصــد آنهــا مجــددا بــرای ســرمایهگذاری
و ســاماندهی جنایــات دیگــر بــه کار میرونــد!
اینکــه ســازوکارهای  FATFکــه در مــورد ایــران
بـ�ا س��خت گیرانـ�ه تریــن نظارتهــا و دقیقــا بــر
اســاس متــن توصیــه هــا بایــد اجــرا شــود ،چطور
ایــن حجــم از پولشــویی را در کشــورهای مذکــور
نادیــده میگیرنــد ،ســوالی اســت که میتــوان از آن
نتیجــه گرفــت کــه این گــروه بیــش از آنکــه فنی
و کارشناســی باشــد بــا اهــداف سیاســی و بــرای
ایجاــد نف�وـذ فعالیـ�ت میکنـ�د .کشــور کوچــک
اســتونی بهشــت پولشــویی در جهــان لقــب
گرفتــه اســت امــا  FATFکــه ســالیانه لیســت
کشــورهای پرخطــر بــرای ســرمایه گــذاری
را منتشــر میکنــد ایــن کشــور و کشــورهای
اروپایــی کــه از اعضــای  FATFهــم محســوب
میشوــند را جــزو کشــورهای پ��ر ریســک نمیداند!
شــاید اظهــارات اخیــر وزیــر امــور خارجــه
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هنــگام یکــی از دانشــجویان شــعار» دســت نظامیــان از دانشــگاه
کوتــاه» را ســر داد.
هنــوز صــدای او خامــوش نشــده بــود کــه رگبــاری از گلولــه،
دانشــجویان را هــدف گرفــت.
دو نفــر از دانشــجویان بــه نــام مهــدی شــریعت رضــوی و
مصطفــی بــزرگ نیــا جــان ســپردند و تعــداد زیــادی از
دانشــجویان از جملــه احمــد قندچــی زخمــی شــدند.
تــا دو ســاعت بعــد از ایــن واقعــه اجــازه
دادنــد.
نمــی
را
هــا
زخمــی
معالجــه
بعــد از آرام شــدن وضعیــت ،زخمــی هــا بــه بیمارســتان
منتقــل شــدند کــه بــا وجــود تــاش هــای فــراوان
پزشــکان ،احمــد قندچــی پــس از  ۲۴ســاعت شــهید شــد.
مســاله ای کــه  ۱۶آذر مــاه را نســبت بــه بســیاری از رخدادهــا
متمایــز کــرده ایــن اســت کــه جریــان دانشــجویی مســلمان
برخــاف بســیاری از سیاســیون و روشــنفکران جنــاح هــای
مختلــف کــه یــا خــود در شــکل گیــری کودتــا دخالــت
داشــتند و یــا بــا دولــت کودتــا کنــار آمــده بودنــد ،بــرای
مقابلــه بــا اســتبداد و اســتکبار وارد میــدان شــد تــا آنجــا کــه
خونــش ســنگفرش هــای دانشــگاه تهــران را رنگیــن نمــود.

کشــورمان را در مصاحبــه بــا یــک رســانه
داخلــی در خصــوص پولشــویی گســترده در
ایــران شــنیده باشــید کــه در آن مخالفتهــا
بــا  FATFرا نتیجــه فضاســازی همــان افــرادی
دانســتند کــه پولشــوییهای گســترده انجــام
مــی دهنــد و مخالــف شــفافیت هســتند!
چنــد نکتــه در خصــوص اظهــارات جنــاب
وزیرمیتــوان گفــت؛ اول اینکــه چطــور راه حــل
مقابلــه بــا پولشــویی را اجــرای اســتانداردهای
گروهــی مــی داننــد کــه اعضــای اصلــی آن متهم
بــه بــزرگ تریــن پولشــویی هــا در جهان هســتند
و ایــن گــروه حتــی آنهــا را جــزو کشــورهای
پرخطــر در مســئله پولشــویی نمیدانــد ؟
دومیــن مــورد اینکــه اگــر واقعــا آمــاری در
خصــوص پولشــویی هــای گســترده در ایــران
وجــود دارد و جنــاب وزیــر از آن آگاهی دارند باید
گفــت جــای ارائــه ایــن آمارهــا در درجــه اول قوه
قضاییــه و همچنیــن ســتاد مبــارزه بــا مفاســد
اقتصــادی در خــود دولــت اســت و نــه رســانه!
اگرقصــد دولــت واقعــا مبــارزه بــا پولشــویی و
مفاســد اقتصــادی اســت چــرا درزمــان ایــرادات
شــورای نگهبــان و مجمــع تشــخیص مصلحــت

نظــام بــا یکــی ازلوایــح مربــوط بــه  FATFو
در یــک رســانه ازایــن آمــار ســخن میگوینــد؟
ســوم؛ خــوب اســت بدانیــم کــه انگلســتان کــه
یکــی از اعضــای اصلــی  FATFهــم هســت بــه
تازگــی و بــرای مقابلــه بــا پولشــویی گســترده خود
بــا چشــم پوشــی و بــی اعتنایــی بــه راهکارهــای
بیــن المللــی ،بــه رویکــردی ملــی روی آورده و
نهــادی داخلــی بــه منظــور مبــارزه بــا جرائــم
اقتصاــدی راه ان��دازی کـ�رده اس��ت .در ایــران قانون
مبــارزه بــا پولشــویی در ســال  86تصویــب و بــرای
اجــرا بــه دولــت ابــاغ شــده اســت .عــاوه بــر ایــن
راهکارهــای دیگــری هــم بــرای ایــن منظــور بارهــا
مطــرح شــده ،ماننــد مالیــات بــر عایــدی ســرمایه
و قانــون چــک .راه حــل مبــارزه بــا پولشــویی
هــای موجــود در ایــران کــه البتــه بســیارکمتر از
میزانــی اســت کــه در اروپــا وجــود دارد اجــرای
قوانیــن بیــن المللــی کــه شــواهد نشــان میدهــد
بــا اهــداف دیگــری فعالیــت میکننــد ،نیســت بلکــه
اجــرای صحیــح همیــن قانــون هــا و در درجــه اول
توســط خــود دولــت اســت و اگــر ایــن جرایــم
وجــود دارد بایــد بــه جــای آمــار دادن پاســخگو
باشــند .جنــاب وزیــر لطفــا آدرس غلــط ندهیــد!

 4فرهنگی
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دوربزن به سبک مقاومت؛

مرضیه رحیمی

رسانه مقاومت

فاطمه قربانی

شــامگاه دوشــنبه  ۵آذر جشــنواره فیلــم مقاومــت همزمــان

توییتر دانشجویی
مصاحبه کننده :مریم شیخان

		
حکایتــی روایــت میکنــد؛ مــردی چهــار پســر داشــت .بــا شــروع هفتــه بســیج مســتضعفین اکرانهــای خــود را
آنهــا را بــه ترتیــب بــه ســراغ درخــت گالبــی ای فرســتاد در ســالنهای ســینما آغــاز کــرد .ایــن جشــنواره در هفــت
بخــش مســابقه ســینمای ایــران ،ســینمای بیــن الملــل،
کــه در فاصلــه ای دور از خانــه شــان روییــده بــود .پســر
روایــت نــو _فیلــم هــای ســینمایی ،جلــوه گاه نــور ،عمــاد
اول در زمســتان ،دومــی در بهــار ،ســومی در تابســتان و
مغنیــه ،بیــن الملــل_ فیلــم هــای مســتند شــروع بــکار کــرد.
پســر چهــارم در پاییــز بــه کنــار درخــت رفتنــد .ســپس از روز ســه شــنبه  ۶آذر ۱۸۸ ،فیلمســاز شــامل  ۱۶۴فیلمســاز
پــدر همــه را فراخوانــد و از آنهــا خواســت کــه بــر داخلــی و  ۲۴فیلمســاز خارجــی بــا یکدیگــر بــه رقابــت
اســاس آنچــه دیــده بودنــد درخــت را توصیــف کننــد .پرداختنــد .ســوریه بــا  ۴فیلــم ،آمریــکا ،روســیه و لبنــان هــر
پســر اول گفــت« :درخــت زشــتی بــود ،خمیــده و درهــم یــک بــا ســه فیلــم باالتریــن آمــار حضــور در بخــش مســابقه
پیچیــده ».پســر دوم گفــت« :نــه  ،درختــی پوشــیده از ایــن دوره جشــنواره مقاومــت را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
جوانــه بــود و پــر از امیــد شــکفتن» .پســر ســوم گفــت« :نه مراســم اختتامیــه پانزدهمیــن جشــنواره بیــن المللــی
درختــی بــود سرشــار از شــکوفه هــای زیبــا و عطرآگیــن و فیلــم مقاومــت جمعــه  ۹آذرمــاه بــا حضــور مقامــات
بــا شــکوه تریــن صحنــه ای بــود که تــا به امــروز دیــده ام ».لشــکری و کشــوری و هنرمندانــی از جملــه جــان جیانویتــو؛
اســتاد کالــج امرســون آمریــکا و دارنــده عنــوان شــوالیه
پســر چهــارم گفــت« :نــه ،درخــت بالغــی بــود
هنــر و ادبیــات وزارت فرهنــگ فرانســه در ســال۲۰۰۱؛
پربــار از میــوه هــا ،پــر از زندگــی و زایــش!»
در مرکــز همایــش هــای بــرج میــاد برگــزار شــد.
مــرد لبخنــدی زد و گفــت« :همــه شــما از اقدامــات قابــل توجــه ایــن دوره ،میتــوان بــه بخــش آمــوزش
درســت گفتیــد ،امــا هــر یــک از شــما فقــط جشــنواره مقاومــت ،تربیــت و حمایــت از اســتعدادهای جــوان
یــک فصــل از زندگــی درخــت را دیــده ایــد!» فیلمســازی در ســطح منطقــه و در برخــی کشــورهای هــدف از
شــما نمــی توانیــد دربــاره یــک درخــت یــا یــک طریــق «مدرســه ســینمایی روایــت» اشــاره کــرد کــه در طــول
انســان بــر اســاس یــک فصــل قضــاوت کنیــد .همــه روزهــای برگــزاری جشــنواره اقــدام بــه آمــوزش یــک هفت ـهای
حاصــل آنچــه هســتند .و لــذا لــذت ،شــوق و تعــدادی از نیروهــای عالقمنــد بــه ســینما و فیلمســازی نمودنــد.
عشــقی کــه از زندگــی شــان برمــی آیــد فقــط در ازجملــه جوایــز مهــم اهــدا شــده در ایــن
انتهــا نمایــان مــی شــود .وقتــی همــه مراســم جایــزه چهــره مقاومــت ســال  ۲۰۱۸بــه
ابومهــدی فرمانــده حشــد الشــعبی عــراق بــود.
باشــند!
رفتــه
و
آمــده
هــا
فصــل
در بخــش فیلــم برگزیــده خانــواده شــهدا جایــزه
امیــد
شــوید،
تســلیم
زمســتان
در
اگــر
بهتریــن فیلــم ایــن بخــش بــه منیــر قیــدی بــرای
شــکوفایی بهــار ،زیبایــی تابســتان و بــاروری کارگردانــی فیلــم «ویالیــی هــا» تقدیــم شــد.
پاییــز را از کــف داده ایــد! مبــادا بگــذاری از اهمیــت پرداختــن بــه ایــن جشــنواره همیــن بــس اســت
درد و رنــج یــک فصــل ،زیبایــی و شــادی کــه ،اگــر در ابعــاد جهانــی موفــق عمــل کنــد میدانــی بــرای
تمــام فصــل هــای دیگــر را نابــود کنــد! زندگــی بــروز و ظهــور فیلمســازانی خواهــد بــود کــه در ســطح جهانــی
را فقــط بــا فصــل هــای دشــوارش نبیــن؛ در بایکــوت شــده انــد ،چــه فیلمســازان داخلــی و چــه فیلمســازان
راه هــای ســخت پایــداری کــن .لحظــه خارجــی کــه جایــی بــرای عرضــه آثارشــان ندارنــد و بایکــوت
هــای بهتــر باالخــره از راه مــی رســند .هســتند .جشــنواره فیلــم مقاومــت مــی توانــد ایــن افــراد را
ایــن حکایــت ،هدایــت به سبکیســت از نــوع امید بــه آینده ،احیــا کنــد و محلــی بــرای دیــده شــدن خالقیتشــان باشــد.
ایــن خــود میتوانســت علتــی مهــم بــر ضــرورت نشــر
صاحب امتیاز :انجمن اسالمی دانشجویان
راضــی نشــدن بــه یــک موفقیــت و پشــت سرگذاشــتن
حداکثــری اخبــار ایــن جشــنواره باشــد .جشــنواره ای کــه
(واحد خواهران)
شکســت و در نهایــت شــهامت ادامــه دادن مســیر و
ســابقه  ۱۴ســاله دارد و نیازمنــد حمایــت بــرای انتشــار اهــداف
ایــن یعنــی مقاومــت و مقاومــت یعنــی امیــد بــه آینــده  .و آرمــان هایــی کــه گســتره ی بیــن المللــی دارنــد .جشــنواره

پــس دوربــزن بــه ســبک مقاومــت !

ای کــه از چارچــوب سیاســت واحــد بــر جشــنوارهای جهانــی
دیگــر خــارج اســت و حتــی بــا برخــی موضوعاتــی کــه در
جشــنواره هــای جهانــی مــورد اســتقبال اســت ،تقابــل دارد.
ایــن ســطح از بایکــوت خبــری بــرای جشــنواره ای کــه در
راســتای ارائــه گفتمــان انقــاب اســامی و انقــاب ارمانــی و
دینــی جهانــی شــکل گرفتــه ،بــی نظیــر و شــگفت آور اســت.
جشــنواره ای کــه شــرایطی را بــرای هنرمنــدان و
ســینماگران اقصــی نقــاط دنیــا کــه در پــی مبانــی،
ارمانهــا و ارزشــهای انقــاب اســامی هســتند فراهــم
نمــوده تــا از ایــن طریــق تولیــدات خــود را بــا مفاهیــم
انقالبــی و در گســتره فعالیــت بیــن المللــی پیــاده نماینــد.
توجــه بــه ایــن جشــنواره در ابتــدا اهتمامــی ملــی میخواهــد.
بــرای مثــال وقتــی در شــوراهای تصمیمــی گیــری بــرای معرفــی
فیلــم بــه اســکار ،یــک فیلــم ســیا ه نمــا را انتخــاب مــی کننــد
یعنــی مــا بــرای ارزشــگذاری جشــنواره فیلــم «مقاومــت»
بایــد از کشــور خــود شــروع کنیــم تــا فیلمســازان مــا نســبت
بــه فیلــم هــای حــوزه مقاومــت احســاس حقــارت نکننــد.
بیتردیــد ســابقه و تجربــه کاری جماعتــی کــه تــا خبــری
بــرای آنــان ســود مــادی و معنــوی نداشــته باشــد از انتشــارش
ولــو اگــر بــه نفــع کشــور و مــردم باشــد امتنــاع میکننــد امــا
اگــر بــه هــر نــوع و نحــوی ســهم شراکتشــان پرداخــت شــود
ولــو منافــی منافــع ملــت و کشــور نیــز باشــد بــا جــان و دل در
خدمــت آن جریــان قــرار میگیرنــد تــا جایــی کــه حاضرنــد
بــرای گزارشهــای ســاده و ســطحی صفحــه نخســت خــود
را نیــز در اختیــار بگذارنــد ،بــر همــگان روشــن اســت؛ امــا
ازاینجهــت میبایســت بــه دبیــران و مدیــران جشــنواره فیلــم
و تئاتــر مقاومــت تبریــک و دســتمریــزاد گفــت کــه بــرای
انتشــار اخبارشــان وارد ایــن دایــره رو بــه اضمحــال نشــده انــد
و شــرافت کاری و اعتقــادی خــود را بــا ،هــم نــوا شــدن بــا ایــن
طیــف کوچــک در حــال از بیــن رفتــن ،لکــهدار نکردهانــد.
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