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ــت.  ــترس اس ــی  و دور از دس ــدف غیرواقع ــن ه ــت و ای ــن نیس ممک

)در زمینــه ي هــدف هــای  دســت یافتنــي و پشــت كار مــي توانیــد مقاله 
ي زیــر را مطالعــه نماییــد: پشــتکار و اراده ی عالــی یــک جــوان ایرانــی(

باشــند.  زمان بنــدی  قابــل  بایــد  -5هدف هــا 

اغلــب مشــاهده می شــود كــه بســیاری از مــردم در شــروع ســال اهدافــی 
ــا آن را در  ــد، ام ــذ می آورن ــه روی كاغ ــد و ب ــود برمی گزینن ــرای خ را ب
پوشــه ای بایگانــی كــرده تــا پایــان ســال نیــز بــه آن مراجعــه نمی كننــد. 
وقتــی هدفــی را برمی گزینیــد، بایــد بــا اســتفاده از یــک جــدول 
ــت آن  ــن وضعی ــد و از آخری ــی كنی ــدام آن را وارس ــده، م زمان بندی ش
ــود  ــدف خ ــوی ه ــرفتی به س ــر پیش ــب، اگ ــید. به این ترتی ــر باش باخب
ــه  مشــاهده كنیــد، احســاس رضایــت و خرســندی خواهیــد داشــت و ب
ادامــه ی راه ترغیــب می شــوید و هــرگاه بــه بیراهــه كشــانده شــوید خــود 
ــر  ــرد. هــدف خــود را در دفت ــد ك ــت خواهی ــه مســیر درســت هدای را ب
ــد. ــذاری كنی ــون هدف گ ــر آزم ــرای ه ــید و ب ــود بنویس ــزی خ برنامه ری

ِمن باِب دو ماسماسک در گوش مبارک!
شیما زرقانی     

گوشــیمان تــازه بــه نــت بــا پهنــای بــاالی بانــد دانشــگاه 
ــان  ــردبیر جدیدم ــام س ــه پیغ ــود ك ــده ب ــل ش ــان، وص مجهزم
از طریــق ویســی رســید و در دل آه و نالــه كنــان، بــه قــول 
امــر  كــه  نمــودم  مشــاهده  و  كــرده  ســین  هــا  امــروزی 
ام! گفتــه  بدانــی چــه  تــا  بســپار  فرمودنــد: گــوش جــان 

ســیم  كتــاب،  الی  البــه  از  كالس  میانــۀ  در  االســف  مــع 
رابــط بــه گوشــی و گــوش را در گلــوگاه گوشــی گرانبهــا 
ــه  ــه ب ــر مقنع ــی از زی ــک بدبخت ــزار و ی ــه ه ــرده و ب ــرو ك ف
طــور نامحســوس مآبانهــای دو دایــرۀ صــدادار را در گــوش 
شــنیدیم. را  نــو  ســردبیر  خــوش  صــدای  و  خواباندیــم 

ــی  ــه آش ــتم چ ــه میدانس ــیاش ك ــالم و احوالپرس ــم از س بگذری
ــا  ــت و همان ــوع را گف ــد، موض ــارف میکن ــه تع ــه اینگون ــه ك پخت
بغضهــا در بیــخ گلــوی ایــن نویســندۀ جــوان گیــر كــرد!

عرضــه داشــتند كاتــب خویــش را، كــه قلمــی بــر كاغــذ بگردانــد و 
حــول محــور »هندزفــری« و معایــب آن بــر ذهــن خویش فشــاری 
ــاورد! ــم بی ــه را ه ــه قضی ــر و ت ــه س ــا ۴00 كلم ــرده و ت وارد ك

نظری   به رخ   استاد   نموده    و   شی     مورد    خطاب مدیر نشریه مان را از گوش بیرون آوردیم.

آخــر، قحــط موضوع بود یا انتقام موضــوع های ســخت دوران دبیــرِی این بنده ناچیز!

ــم و  ــان كردی ــار ایش ــه نث ــی ك ــراوان قلب ــای ف ــم از ارادته بگذری
ماهیچههــای هــردو نیمکــره را تاباندیــم تــا مگــر بــه ســلولهایش 
چکی بزند تا بنویســد از این موجود دراز ســیِم دو دســت و یک پا!

ــود  ــن الوج ــن؛ ممک ــن حی ــا همی ــوع ت ــالع از موض ــان اط از زم
ناطقــی را ندیــده ام مگــر در میانــۀ كالس، جــادۀ آمــازون 
دانشــگاهمان یــا وســایل نقلیــۀ عامــه رســان كــه از ایــن 
ــی  ــه حت ــت ك ــوات اس ــی االص ــی آنقدرعال ــه گاه ــر ك ــی دلب ش
ــه شــانهمان می شــنود، اســتفاده نکــرده باشــد! همســایۀ شــانه ب

عدهــای  از  نقــل  بــه  و  خیلیهاســت  دل  محبــوب  خالصــه 
كــه  نشــدیم  هــم  هندزفــری  ســونا؛  و  اســتخر  رفقــای  از 
ــند! ــیممان باش ــش س ــران پیچ ــیم و نگ ــوب باش ــذوب القل مج

كــه  بودیــم  و محــو موضوعمــان  فســفر  درگیــر ســوزاندن 
ــان  ــا علمم ــم ت ــون بخوانی ــث هدف ــن حی ــه ای م ــم؛ مقال گفتی
زیــاد شــود. هــم خــدا را خــوش میآیــد هــم ســردبیر را...

خواندیــم و علممــان صعــود و مغزمــان ســوت كشــان، نــزول كــرد!

چــرا كــه بعیــد بــود از ایــن جســم یــک حواســۀ ممکــن 
اآلالم! منشــا  و  باشــد  االمــراض  مجمــع  كــه  الوجــود، 

فکمــان بــه زمیــن رســیده بود و چشــممان بــه صفحۀ هوشــمندانه 
خیــره بــود و در بــاور نمی گنجیــد، كــه آبشــخور خیلــی از همیــن 
دیــر شــنیدنها آســمان خراشــی اســت كــه تــا حلقــوم گــوش فــرو 
میبرنــد  و چــه قلبهــا كــه مچالــه نمی شــود و چــه ســکته هــا و 
تاثیــرات المخــی كه مــن باب تفریــط بلع هدفون در گوش نیســت!

ــاد می كنــد و ســرعت رســانیدن  ــت مجــاری گوشــها را ازدی عفون
میکنــد! كنــد  قلــب  و  مغــز  بــه  را  او«  دو  »هــاش  چاپــار 

ســرتان را درد نمــی آورم امــا خــدا را چــه دیــدی! مــا كــه 
ــا،  ــزاد و جوانتره ــر آدمی ــرگ و می ــل م ــت العل ــم از عل بی خبری
ــاعتها  ــه س ــتمان ك ــوی دس ــای ت ــک ه ــن ماسماس ــی همی ول
ناشــی  هدفونهــای  یــا  می مانیــم  خیــره  اش  صفحــه  بــه 
هــزاران درد هــم، در مــرگ تدریجیهــا بــی تاثیــر نیســت 
ــدا كنــد و مکــرر تــوی گــوش مبــارک باشــد! ــخ پی ــر بی اگ

خالصــه، بــه بهانــۀ شکســته بنــدی و چســب زنیهــای قلبــی از رها 
كــردن معشــوق، برگــزاری كنســرت دلنواز و دلخراشــاِن موســیقی 
خوانندههــای وطنــی یــا تبعیدشــدگان، اســب خوانــی بــرای مــرور 
درس هــا و یــا پیچانــدن دیگــران بــرای خــود را به كوچــه علی چپ 
زدن، هــر چقــدر هــم هندزفــری را در گــوش بیچــاره فــرو كردیــد، 
زیادهــروی نکنیــد كــه ممکــن اســت حتــی زبانــم الل، بمیریــد!

ــی  ــع عموم ــم گرفتــه، در مجام ــس تصمی ــن پ ــز زی ــده نی بن
ــس  ــرده و وی ــتفاده ك ــدام اس ــف االن ــم ظری ــن جس ــر از ای كمت
هــای ســردبیر خــود را در مجامــع عمومــی لــود نکنــم تــا بتوانــم 
ــه  ــان عرض ــه ایش ــس ب ــب وی ــز در قال ــش را نی ــای خوی ارادته
ــم! ــم بزنی ــر رق ــار یکدیگ ــادكامی را در كن ــت ش ــته و نهای داش

ســالم تر  بدنــی  هندزفــری  بــدون  كــه  باشــد 
رســد! انقضــا  بــه  عمرمــان  دیرتــر  كمــی  و  داشــته 

* * * * * * * * * * * * * * * *

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

حانیه دی جور     
ــه روش اســمارت یــک مــدل هدف گذاری اســت کــه  هــدف گذاري ب
احتمــال رســیدن شــما بــه هدفتــان و موفقیتتــان را افزایــش می دهــد. 
ــت  ــده اس ــت ش ــذاری صحب ــدف گ ــوع ه ــاره ی موض ــدر در ب آن ق
ــد:               ــد بگویی ــی خوانی ــه را م ــن مقال ــی ای ــما وقت ــب ش ــاید اغل ــه ش ک
»لطفــا بــس کنیــد، دربــاره ی تنظیــم اهــداف هیــچ حرفــی نزنیــد. مــن 
همــه  چیــز را در مــورد ایــن موضــوع مــی دانــم، می دانم کــه اهداف 
ــم«                                                                               ــدی شــان کن ــت بن ــت باشــند، آن هــا را بنویســم و اولوی ــد مثب بای
بدهــم:                                                                                        هشــداری  شــما  بــه  خواهــم  مــی  کنیــد  صبــر  امــا 
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 
کامــال فرامــوش مــی شــود. هــر روشــی بایــد نکتــه بــه نکتــه رعایــت 
شــود و هــر روز نــکات آن تمریــن شــود تــا در وجــود شــما نهادینــه 
شــود.     همــه ی مــا اهدافــی داریــم، اهــداف مــا یــا آگاهانــه هســتند 
و یــا غیــر آگاهانــه، هــر هدفــی کــه داشــته باشــیم بــر سرنوشــت مــا 
تاثیــر گــذار اســت. بــا داشــتن هــدف، آینــده را اکنــون خلــق مــی کنیــم، 
ــان را  ــی م ــم و زندگ ــی زنی ــم م ــن حــاال رق ــان را همی سرنوشــت م
شــکل مــی دهیــم. مدل هدف گذاری اســمارت  شــمارا یــاری می کنــد 
ــا اهــداف خــود را بــه نحــوی تعییــن کنیــد کــه تردیــدی دررســیدن  ت
بــه آن هــا و موفقیــت درراه رســیدن بــه اهــداف خــود  نداشــته باشــید .                                                                                               
بایــد  شــما  اهــداف  مدل هدف گذاری اســمارت،  در 
بــه  بتوانیــد  تــا  باشــند  خاصــی  ویژگی هــا  دارای 
بزنیــد. را  خــود  اهــداف  بــه  رســیدن  تیــک  و  برســید  موفقیــت 

: باشــند  داشــته  ویژگــی  پنــج  بایــد  شــما  هــداف 

معیّــن : Specific، قابل اندازه گیــری: Measurable، واقع بینانــه: 
Timely  :زمان بندی شــده ،Attainable :دســت یافتنی ،Realistic

کنیــد. بیــان  شــفاف  و  روشــن  معیــن،  را  خــود  ۱-اهــداف 

اگــر قصــد داریــد اهــداف مــاه آینــده، شــش مــاه آینــده یــا ســال 
آینــده ی خــود را تعییــن کنیــد، بایــد آن هــا را صریــح و روشــن 
در  “می خواهــم  بگوییــد:  کــه  نیســت  کافــی  ایــن  کنیــد.  مطــرح 
ــه  ــدام زمین ــن پیشــرفت را در ک ــم.” ای ــده پیشــرفت کن ــاه آین شــش م
در نظــر داریــد؟                 بایــد بــه  قــدری اهــداف خــود 
ــدار  ــا چــه مق ــزی را ب ــاً چــه چی ــد دقیق ــه بدانی ــید ک ــفاف بنویس را ش
و چــه کیفیتــی می خواهیــد. مثــالً اگــر می خواهیــد در امتحانــات 
پایــان  تــرم موفــق شــوید و در تمــام دروس خــود نمــره ی قبولــی 
تمــام  در  امتحانات پایان تــرم  در  می خواهــم  بنویســید:  بگیریــد، 
دروســم حداقــل نمــره ی ۱۴ را بگیــرم، هــدف شــما بایــد کامــالً 
کنیــد. تــالش  آن  بــه  رســیدن  بــرای  بتوانیــد  تــا  باشــد  واضــح 

باشــد.        قابل اندازه گیــری  بایــد  ۲-هدف هایتــان 

ــش  ــان پی ــه ســمت هدفت ــدر ب ــه چــه ق ــد ک ــدازه بگیری ــد ان ــد بتوانی بای
قابل اندازه گیــری  بایــد  هدفتــان  بــه  رسیدن شــما  معیــار  رفته ایــد 
باشــد تا بدانیــد هــرروز و هرلحظــه در چــه وضعیتی هســتید و چقــدر 
به هدف خود نزدیک شده اید.                                                     اگر 
بــرای خــود هــدف تعییــن می کنیــد کــه در تمــام امتحانــات خــود حداقل 
نمــره ی ۱۴ بگیریــد، بایــد حــاال ایــن هــدف را  بــرای خود تعییــن کنید 
ــا  ــد چنــد صفحــه کتــاب مطالعــه ب کــه بــرای گرفتــن نمــره ی ۱۴ بای
چــه کیفیتــی مطالعــه شــود؟ امــروز چنــد صفحــه  بایــد مطالعــه کنیــد؟                                                                                                                                            
تبلیغــات  بایــد  چقــدر  خــود  فــروش  کــردن  برابــر  دو  بــرای 
مشــتریان  بــا  بگیــرم  بایــد  بیشــتر  تمــاس  دهم؟چنــد  انجــام 
چنــد  امــروز  کنــم؟  برابــر  دو  را  فروشــم  بتوانــم  تــا  احتمالــی 
فــروش بایــد انجــام دهــم؟ تــا اآلن چنــد فــروش انجــام داده ام؟ 

باشــید. بیــن  واقــع  هــدف  انتخــاب  در   -۳

ــا  ــی به آن ه ــه دسترس ــد ک ــر بگیری ــود در نظ ــرای خ ــی را ب  اهداف
ــن موضوعــات راز  ــورد یکــی از مهم تری ــن م ــد. ای ــر باش امکان پذی
ــان را  ــداف خودت ــت. اه ــان اس ــه اهدافت ــما ب ــا نرسیدن ش ــیدن ی رس
ــته  ــود داش ــا وج ــیدن به آن ه ــال رس ــه احتم ــد ک ــم کنی ــوری تنظی ط
باشــد و ازلحــاظ منطقــی، رســیدن بــه هــدف و موفقیــت بــرای شــما 
تابه حــال  ریاضــی  درس  در  کــه  دانش آمــوزی  باشــد.   ممکــن 
ــک  ــه در ی ــروازی اســت ک ــه اســت،بلند پ ــاالی ۱۰ نگرفت نمــره ی ب
مــاه در درس ریاضــی بــه نمــره ۱۹ برســد بایــد کــم  کــم رشــد 
کنــد اگــر ایــن دانش آمــوز هــدف خــود را نمــره ۱۴ قــرار دهــد 
بســیار منطقی تــر اســت و بعــد از رســیدن بــه هــدف ۱۴ مجــدد 
هدف گــذاری می کنــد بــرای ۱۸ و ســپس ۲۰. هدف هــای بــزرگ 
ــت و  ــال موفقی ــزرگ ذهــن انســان را می ترســانند و احتم ــا ب و قدم ه
دســتیابی بــه اهــداف کاهــش میابــد، انتخــاب هــدف بایــد منطقــی باشــد.                                                             
مثــال فروشــنده ای کــه ماهــی ۳ میلیــون تومــان فــروش می کنــد قــرار 
دادن هــدف ماهــی۳۰ میلیــون بــرای قــدم اول کار منطقــی ای نیســت 
.   ۴-هدف هــای دســت یافتنی، عمــده و اساســی زندگــی خــود را 
تعییــن کنیــد.   اهــداف بایــد واقعــی و قابل دســترس باشــند. اهدافــی کــه 
ــد، غیرقابل دسترســی اند.  ــات شــما تناســبی ندارن ــی و امکان ــا توانای ب
هم خوانــی  موجودتــان  امکانــات  بــه  توجــه  بــا  بایــد  اهدافتــان 
بتوانید موفــق شــوید.اگر مشــکل قلبــی داریــد  تــا  باشــد  داشــته 
شــما.                                                                 بــرای  شــدن  جنگــی  خلبــان  آن هــم  شــدن،  خلبــان 

   مصاحبه ای از جنس دانشجویی
زهرا مقدم منش   

هویــت  و  چیســت  دانشــجو  از  شــما  تعریــف 
می بینیــد!؟ چیــزی  چــه  را در   دانشــجو 

ــه  ــد ب ــم بای ــان كن ــم از واژۀ دانشــجو را بی ــم تعریف ــر بخواه اگ
ــی كــه در دورۀ  زمــان قبــل  از دورۀ دانشــجویی ام برگــردم. زمان
ــجو را  ــان دانش ــن در آن زم ــردم. م ــل می ك ــتان تحصی دبیرس
ــود  ــه می ش ــی ك ــتم. آدم های ــه می دانس ــۀ جامع ــر فرهیخت قش
روی حرفشــان حســاب كــرد، چــه در بحث هــای اجتماعــی 
ــردی  ــجو ف ــن از دانش ــف م ــی. تعری ــای علم ــه در بحث ه و چ
ــن  ــرای گفت ــرف ب ــی اش، ح ــص علم ــم در تخص ــه ه ــت ك اس
ــن مســائل  ــه اســت. ای ــه مســائل روز جامع ــم ب ــم عال دارد و ه
مســائل  فرهنــگ،  سیاســت،  بــه  مربــوط  می توانــد  روز 
ــن كســی  ــی باشــد. دانشــجو از نظــر م ــا حکومت ــی و ی اجتماع
اســت كــه در همــه مســائل می توانــد اظهــار نظــر كنــد 
ــان و  ــن در آن زم ــد. م ــرف بزن ــل ح ــر و تحلی ــا فک ــه ب و البت
هم اكنــون تعریفــم از دانشــجو مــواردی اســت كــه بیــان كــردم.

دانشــجویی  فضــای  در  اکنــون  آیــا 
شــده؟ محقــق  تعریــف   ایــن 

در قشــر خاصــی از دانشــجوها ایــن ویژگی هــا را می بینــم. 
مــن بــر ایــن بــاورم كــه دانشــجوها دو دســته هســتند : 
ــتند  ــجوها هس ــده ای از دانش ــید ع ــرده باش ــت ك ــر دق ۱( اگ
بــا  دانشــگاهی  محیطهــای  ســایر  و  درس  كالس  در  كــه 
بقیــه دانشــجوها متفــاوت هســتند و یــک ســر و گــردن از 
ــجوها  ــن دانش ــت ای ــخص اس ــد. مش ــجوها باالترن ــه دانش بقی
درس،  یادگیــری  بــر  افــرون  تــالش،  و  زمــان  صــرف  بــا 
یــک ســری مهارت هــای دیگــری را نیــز یــاد گرفتهانــد .

2( امــا دســتۀ دوِم دانشــجوها، تنهــا مثلــث ســلف و خوابــگاه و 
دانشــگاه را طــی می كننــد. وجــه تمایز گــروه اول نســبت به گروه 
دوم بــا اندكــی دقــت در فضــای دانشــجویی قابــل كشــف اســت .

از  اندكــی  قشــر  كــه  اســت  تاســف  مایــه  ایــن  و 
دهنــد.   مــی  تشــکیل  را  اول  دســته ی  دانشــجویان، 

در واقــع دانشــجو همــان طــور كــه از اســمش پیداســت 
باشــد .  دانــش  دنبــال  بــه  بایــد  كــه  اســت  شــخصی 
ــرد  ــجو، ف ــه واژۀ دانش ــدن ب ــب ش ــگاه و ملق ــه دانش ــا ورود ب ب
بــا توجــه بــه جایگاهــی كــه در آن قــرار می گیــرد عــالوه 
بــر اینکــه بــا زمــان دانش آموزیــش تفــاوت پیــدا می كنــد 
یــک ســری مســئولیت هایی بــر عهــده اش قــرار میگیــرد .

ــگاه  ــی دانش ــای علم ــه  در فض ــی ك ــر دانش ــالوه ب ــع ع در واق
اجتماعــی  سیاســی،  فرهنگــی،  عرصــۀ  در  میجویــد، 
تاثیــر  بایــد(  )و  می توانــد  نیــز  جامعــه اش  و  دانشــگاه 
بگــذارد. یعنــی دانشــجو كســی نیســت كــه مثــل زمــان 
ــرد  ــتش بگی ــاب دس ــری كت ــک س ــط ی ــش فق ــش آموزی دان
بازگــردد . خانــه  بــه  درس  كالس  در  نشســتن  از  پــس  و 

بــروز  و  ظهــور  در  گذشــته،  زمــان  بــا  تفــاوت  ایــن 
اســت . شــخص  اون  اجتماعــی  و  سیاســی  فرهنگــی، 

دانشــجو عــالوه بــر درســی كــه میخوانــد بایــد بــه دنبــال جایــی 
ــد اســتعدادهای  باشــد كــه از لحــاظ رشــد اجتماعــی هــم بتوان
خــود را كشــف كــرده و نشــان دهــد، بایــد بتوانــد اســتعدادش 
را بــاور كنــد چــون كــه قــرار اســت بــه زودی در یــک موقعیــت 
ــد  اجتماعــی قــرار بگیــرد پــس محیطــی را نیــاز دارد كــه بتوان
در آن كار جمعــی و گروهــی را یــاد بگیــرد تــا از لحــاظ 
برخــورد و ارتبــاط بــا دیگــران بتوانــد موفــق عمــل كنــد .

مصاحبــۀ  در  بــاال  متــن   « نوشــت:  پــی 
اســت.« شــده  تدویــن  دانشــجویان  بــا  حضــوری 

مصاحبه شونده: آزاده عسکریان
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سال ۱332/ صبح روز ۱6 آذر/دانشگاه تهران...
فاطمه فالحیان    

ــم: »دانشــجو  ــف كلمــه »دانشــجو« میگویی ــا در تعری ــت م اكثری
كســی ســت كــه در طلــِب دانــش باشــد.« امــا آیــا واقعــا دانشــجو 
صرفــا بایــد در دوران تحصیلــی خــود، دانشــی را فــرا بگیــرد و در 
ــی از زحماتــش مدركــی دریافــت كنــد؟!   ــاس قدردان ــه پ آخــر ب
دانشــجو كلمهــای اســت كه بــار معنایــی فراوانی دارد. بــرای درک 
بهتــر مفهــوم ایــن كلمــه بــا هــم اتفاقــات روزی كــه متعلــق بــه 
وارثــان ایــن كلمــه، یعنــی دانشــجویان اســت، را بررســی میکنیم.  
در كودتــای 2۸ مــرداد ۱332 بــه دلیــل ارتبــاط  جریــان 
ــت اعتراضــی  ــت، حرك ــت نف ــی صنع ــا نهضــت مل دانشــجویی ب
شــد .  داده  نشــان  خوبــی  بــه  رژیــم  علیــه  دانشــجویان 
پــس از آن دانشــجویان كــم و بیــش در دانشــگاهها بــا اعتراضــات 
جمعــی و تشــکیل نــدادن كالســها و پخــش اعالمیــه بــه صــورت 
مخفیانه خشــم خود را نســبت بــه حکومت دیکتاتور ابراز داشــتند . 
در ۱6 مهــر ۱332 اعتراضــات گســترده ای توســط دانشــجویان و 
دانشــگاهیان بــه اتفــاق بازاریــان شــکل گرفــت كــه بــا ســركوب 
نیروهــای نظامــی روبــرو شــد، كــه آنهــا در اقدامــی كــم ســابقه، 
یــازده نفــر را بــه اتهام اخــالل در امنیــت عمومی دســتگیر كردند.  
چهــار روز پــس از ایــن ماجــرا، در 29 مهرمــاه، » آنتونــی 
ــور  ــن كش ــوام ای ــس ع ــس در مجل ــه انگلی ــر خارج ــدن« وزی ای
اظهــار داشــت كــه: »انگلســتان بــار دیگــر دســت دوســتی 
ایــران دراز میکنــد و بــرای تجدیــد مناســبات  بــه ســوی 
اســت.« آمــاده  جهــت  هــر  از  كشــور  دو  میــان   سیاســی 

روابــط  برقــراری  بــه  اعتــراض  در  نیــز  آبــان   2۱ در 
و  تظاهــرات  كودتــا،  دولــت  و  انگلســتان  میــان 
گردیــد .  برگــزار  بــازار  و  دانشــگاه  در  دیگــری  اعتصــاب 
از  اســت.  اهمیــت  از جهاتــی حائــز  آذر   3 میــان،  ایــن  در 
ــی در دادگاه  ــرتیپ ریاح ــدق و س ــر مص ــه دكت ــی محاكم طرف
ــی  ــال زندان ــه ســه س ــر مصــدق ب ــت و دكت ــه یاف ــی خاتم نظام
انفــرادی و ریاحــی بــه دو ســال حبــس تأدیبــی محکــوم 
شــدند. از طــرف دیگــر صــدور اعالمیــه رســمی مشــترک 
برقــراری  منظــور  بــه  انگلســتان  و  ایــران  دولــت  میــان 
ــزود.   ــا اف ــدت اعتراضه ــه ش ــور، ب ــان دو كش ــط می ــدد رواب مج
و نکتــه مهمتــر از ایــن دو، ایــن بــود كــه در همیــن روز 
دربارشاهنشــاهی اعالمیهــای مبنــی بــر مســافرت »نیکســون« ،معاون 

 رییــس جمهــور آمریــکا، بــه ایــران، در ۱۸ آذر مــاه صــادر كــرد. 
در ۱۴ آذر مــاه تظاهراتــی توســط دانشــجویان دانشــگاه تهــران 
در ســطح دانشــگاه برگــزار شــد كــه روز بعــد دامنــه تظاهــرات 
ــه ســطح شــهر گســترش یافــت و مامــوران نیــروی انتظامــی  ب
ــدگان  ــركوب تظاهركنن ــه س ــد ب ــی دیدن ــاع را بحران ــه اوض ك
ــد .  ــی كردن ــروح و زخم ــان را مج ــماری از آن ــد و ش پرداختن
بــه صــورت  كــه  دانشــجویی،  اعتراضــات  اوج  نقطــه  امــا 
ــال ۱332  ــوان در ۱6 آذر س ــت، را میت ــکل گرف ــوش ش خودج

ــد. دی
دانشــجویان ماننــد روزهــای گذشــته آمــاده برگــزاری تظاهــرات 
ــد و از طرفــی  ــان هــای اطــراف بودن در ســطح دانشــگاه و خیاب
كارگــزاران حکومــت كودتــا بــه منظــور ایجــاد امنیــت و آرامــش 
ــور  ــس جمه ــاون ریی ــی از مع ــرای پذیرای ــهر ب ــطح ش در س

آمریــکا بــه صــورت آمــاده بــاش بــه ســر مــی بردنــد.
ــای  ــان ه ــران و خیاب ــگاه ته ــی وارد دانش ــر كس در آن روز ه
اطــراف آن مــی شــد، اوضــاع غیرعــادی آنجــا را درک مــی كــرد. 
حکومــت در اقدامــی بــی ســابقه نیروهــای لشــکر دو زرهــی را 
ــت  ــکان داش ــه ام ــا ك ــا آنج ــود. ت ــرده ب ــزام ك ــگاه اع ــه دانش ب
دانشــجوها آگاهانــه رفتــار مــی كردنــد و بهانــه ای دســت 
ــربازان  ــان س ــد. ناگه ــی دادن ــو نم ــه ج ــی بهان ــای نظام نیروه
مســلح بــه دانشــکده هــا حملــه كردنــد و جمعــی از دانشــجویان 
را دســتگیر و ضــرب و جــرح كردنــد و بــه آنهــا ناســزا گفتنــد. 
دانشــجوها نســبت بــه ایــن اتفــاق بردبــاری بــه خــرج دادنــد و 

ــد.  ســکوت كردن
ــای  ــجویان در كالس ه ــه دانش ــان ك ــی در آن زم ــس از مدت پ
ــی  ــکر زره ــربازان لش ــماری از س ــان ش ــد، ناگه ــان بودن درسش
بــه بهانــه شناســایی عــده ای از دانشــجویان كــه بــه زعــم آنــان 
شورشــی و اخاللگــر بودنــد، بــه دانشــکده فنــی حملــه كردنــد.

ــع ورود  ــه نتوانســت مان ــی، رییــس دانشــکده ك ــدس خلیل مهن
ــر و  ــی س ــروج ب ــا و خ ــی كالس ه ــتور تعطیل ــود، دس ــان ش آن
صــدای دانشــجویان از دانشــکده را داد. در هنــگام خــروج 
دانشــجویان عــده ای از ســربازان بــاا خشــونت بــه دانشــکده وارد 

ــدادی دانشــجو شــدند. ــث زخمــی شــدن تع ــه باع شــدند ك
افــرادی كــه بــه دســتور تیمــور بختیــار ،فرمانــده لشــکر، آمــده 

بودنــد، بــه دانشــجوها تیرانــدازی كردنــد كــه در آن

هنــگام یکــی از دانشــجویان شــعار« دســت نظامیــان از دانشــگاه 
كوتــاه« را ســر داد.

ــه،  ــاری از گلول ــه رگب ــود ك ــوش نشــده ب ــوز صــدای او خام هن
ــت.  ــدف گرف ــجویان را ه دانش

دو نفــر از دانشــجویان بــه نــام مهــدی شــریعت رضــوی و 
مصطفــی بــزرگ نیــا جــان ســپردند و تعــداد زیــادی از

شــدند.  زخمــی  قندچــی  احمــد  جملــه  از  دانشــجویان 
اجــازه  واقعــه  ایــن  از  بعــد  ســاعت  دو  تــا 
دادنــد. نمــی  را  هــا  زخمــی  معالجــه 

بعــد از آرام شــدن وضعیــت، زخمــی هــا بــه بیمارســتان 
فــراوان  هــای  تــالش  وجــود  بــا  كــه  شــدند  منتقــل 
ــد. ــهید ش ــاعت ش ــس از 2۴ س ــی پ ــد قندچ ــکان، احم پزش

مســاله ای كــه ۱6 آذر مــاه را نســبت بــه بســیاری از رخدادهــا 
ــلمان  ــجویی مس ــان دانش ــه جری ــت ك ــن اس ــرده ای ــز ك متمای
ــای  ــاح ه ــنفکران جن ــیون و روش ــیاری از سیاس ــالف بس برخ
مختلــف كــه یــا خــود در شــکل گیــری كودتــا دخالــت 
ــرای  ــد، ب ــده بودن ــار آم ــا كن ــت كودت ــا دول ــا ب ــتند و ی داش
ــا آنجــا كــه  ــا اســتبداد و اســتکبار وارد میــدان شــد ت مقابلــه ب
ــود. ــن نم ــران را رنگی ــگاه ته ــای دانش ــنگفرش ه ــش س خون

رســانه  یــک  بــا  مصاحبــه  در  را  كشــورمان 
داخلــی در خصــوص پولشــویی گســترده در 
ایــران شــنیده باشــید كــه در آن مخالفتهــا 
ــرادی  ــان اف ــازی هم ــه فضاس ــا FATF را نتیج ب
دانســتند كــه پولشــوییهای گســترده انجــام 
هســتند!                                 شــفافیت  مخالــف  و  دهنــد  مــی 
اظهــارات جنــاب  نکتــه در خصــوص  چنــد 
ــت؛ اول اینکــه چطــور راه حــل  ــوان گف وزیرمیت
ــتانداردهای  ــرای اس ــویی را اج ــا پولش ــه ب مقابل
گروهــی مــی داننــد كــه اعضــای اصلــی آن متهم 
بــه بــزرگ تریــن پولشــویی هــا در جهان هســتند 
ــورهای  ــزو كش ــا را ج ــی آنه ــروه حت ــن گ و ای
؟                                                                       نمیدانــد  پولشــویی  مســئله  در  پرخطــر 
دومیــن مــورد اینکــه اگــر واقعــا آمــاری در 
ــران  ــترده در ای ــای گس ــویی ه ــوص پولش خص
وجــود دارد و جنــاب وزیــر از آن آگاهی دارند باید 
گفــت جــای ارائــه ایــن آمارهــا در درجــه اول قوه 
ــد  ــا مفاس ــارزه ب ــتاد مب ــن س ــه و همچنی قضایی
ــانه!  ــه رس ــت و ن ــت اس ــود دول ــادی در خ اقتص
ــویی و  ــا پولش ــارزه ب ــا مب ــت واقع ــد دول اگرقص
مفاســد اقتصــادی اســت چــرا درزمــان ایــرادات 
ــان و مجمــع تشــخیص مصلحــت  شــورای نگهب

در ایــن شــماره میخواهیــم كمــی عینــی تــر روی 
ــان شــد،  ــال بی ــه قب پولشــویی و ســازوكار آن ك
تمركــز كنیــم. درحــال حاضــر 35 كشــور عضــو 
FATF هســتند و در صــورت اعتقــاد داشــتن 
بــه ایــن اســتانداردها بایــد شــاهد كمتریــن 
میــزان پولشــویی در ایــن كشــورها باشــیم. آمــار 
ــال  ــر س ــان در ه ــه در آلم ــد ك ــان میده نش
ــا  ــور م ــی در كش ــم نقدینگ ــدازه كل حج ــه ان ب
ــال دو  ــور مث ــه ط ــا ب ــود دارد و ی پولشــویی وج
ســوم بانکهــای كانادایــی قوانیــن ضــد پولشــویی 
ــه در  ــاری ك ــاس آم ــد. براس ــت نمیکنن را رعای
ــاه  ــران تیرم ــا پولشــویی در ای ــارزه ب نشســت مب
همیــن امســال اعــالم شــد، حــدود 500میلیــارد 
تــا ۱/۸تریلیــون دالر حجــم كل پولهــای كثیــف 
در  ۴7درصــد  مقــدار  ایــن  از  دنیاســت.  در 
ــایر  ــه در س ــا و بقی ــد در اروپ ــکا، 30درص آمری
نقــاط جهــان جریــان دارد و آمــار جالبتــر اینکــه 
ــور از  ــه عب ــق ب ــف، موف ــای كثی 99درصــد پوله
ــده و  ــا ش ــکا و اروپ ــی آمری ــتمهای نظارت سیس
۸درصــد آنهــا مجــددا بــرای ســرمایهگذاری 
ــد! ــه كار میرون ــر ب ــات دیگ ــاماندهی جنای و س

اینکــه ســازوكارهای FATF كــه در مــورد ایــران 
ــر  ــا ب ــا و دقیق ــن نظارته ــه تری ــا ســخت گیران ب
اســاس متــن توصیــه هــا بایــد اجــرا شــود، چطور 
ایــن حجــم از پولشــویی را در كشــورهای مذكــور 
نادیــده میگیرنــد، ســوالی اســت كه میتــوان از آن 
نتیجــه گرفــت كــه این گــروه بیــش از آنکــه فنی 
و كارشناســی باشــد بــا اهــداف سیاســی و بــرای 
ــک  ــور كوچ ــد. كش ــت میکن ــوذ فعالی ــاد نف ایج
اســتونی بهشــت پولشــویی در جهــان لقــب 
ــت  ــالیانه لیس ــه س ــا FATF ك ــت ام ــه اس گرفت
كشــورهای پرخطــر بــرای ســرمایه گــذاری 
را منتشــر میکنــد ایــن كشــور و كشــورهای 
ــوب  ــم محس ــای FATF ه ــه از اعض ــی ك اروپای
میشــوند را جــزو كشــورهای پــر ریســک نمیداند!

شــاید اظهــارات اخیــر وزیــر امــور خارجــه

آدرس غلط جناب دکتر!
رعنا مقیسه   

  درشــماره قبلــی اتحــاد مختصــری در بــاره 
FATF و ســازوكار آن در ایجــاد شــفافیت در 
ــم.  ــان گفتی ــورهای جه ــی كش ــتمهای مال سیس
ــت  ــی هس ــوال اساس ــک س ــز ی ــل از هرچی قب
ــن  ــید: بی ــا بپرس ــما از م ــت ش ــن اس ــه ممک ك
و خصوصــا  جامعــه  امــروز  مشــکالت  تمــام 
 FATF ــه ــد ب ــر دادهای ــرا گی ــردم چ معیشــت م
؟ پاســخ ســاده اســت؛ چــون FATF دســت 
ــور و  ــاد كش ــورم اقتص ــوی مت ــته روی گل گذاش
ــم  ــم ك ــی ه ــال خفگ ــویم احتم ــل ش ــه غاف اگ
نیســت! اینکــه چطــور و چگونــه را تــا حــدی در 
شــماره قبلــی توضیــح داده بودیــم و در ادامــه بــا 
تفصیــل بیشــتری هــم بــه آن خواهیــم پرداخــت.

ــرای  ــی ب ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــه گ ــم ك گفتی
در  مطلــوب  ســطح  بــه  هركشــور  رســیدن 
اســتانداردهایش در دو موضوع پولشــویی و تامین 
مالــی تروریســم، بــه كشــورها برنامــه اقــدام ارائــه 
ــه  ــده ب ــه ش ــدام ارائ ــه اق ــد. در برنام ــی ده م
ایــران عــالوه بــر تاســیس نهــاد مالــی)FIU( كــه 
گفتــه شــد، ۴ بنــد اصلــی ومهــم وجــود دارد كــه 
بحــث مــا حــول ایــن چهــار عنــوان خواهــد بــود 
: اصــالح دو قانــون داخلــی بــا موضــوع مبــارزه بــا 
ــی تروریســم.  ــا تامیــن مال پولشــویی و مبــارزه ب
ــن  ــیون بی ــه دو كنوانس ــتن ب ــور پیوس همینط
ــی  ــن مال ــا تامی ــارزه ب ــو« و »مب ــی »پالرم الملل
ــور  ــه مذك ــار الیح ــاCFT «. هرچه ــم ی تروریس
ــا ســرعت عجیبــی در هیئــت  بعــد از تصویــب ب
ــت و پــس از طــی كــردن فرآینــدی نســبتا  دول
ــب  ــورای اســالمی تصوی ــس ش ــی در مجل طوالن
شــدند امــا هنــوز بیــن شــورای نگهبــان، مجلــس 
و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام معلــق 
ــن  ــک از ای ــر ی ــارۀ ه ــرور درب ــه م ــه ب ــد ك ان
ــرد. ــم ك ــت خواهی ــی صحب ــار موضــوع اصل چه

نظــام بــا یکــی ازلوایــح مربــوط بــه FATF و 
ــد؟                   ــخن میگوین ــار س ــن آم ــانه ازای ــک رس در ی
ــه  ــتان ك ــه انگلس ــم ك ــت بدانی ــوب اس ــوم؛ خ س
ــه  ــت ب ــم هس ــی FATF ه ــای اصل ــی از اعض یک
تازگــی و بــرای مقابلــه بــا پولشــویی گســترده خود 
ــه راهکارهــای  ــی اعتنایــی ب ــا چشــم پوشــی و ب ب
ــی روی آورده و  ــردی مل ــه رویک ــی، ب ــن الملل بی
ــم  ــا جرائ ــارزه ب ــور مب ــه منظ ــی ب ــادی داخل نه
اقتصــادی راه انــدازی كــرده اســت. در ایــران قانون 
مبــارزه بــا پولشــویی در ســال ۸6 تصویــب و بــرای 
اجــرا بــه دولــت ابــالغ شــده اســت. عــالوه بــر ایــن 
راهکارهــای دیگــری هــم بــرای ایــن منظــور بارهــا 
مطــرح شــده، ماننــد مالیــات بــر عایــدی ســرمایه 
ــویی  ــا پولش ــارزه ب ــل مب ــک. راه ح ــون چ و قان
هــای موجــود در ایــران كــه البتــه بســیاركمتر از 
ــرای  ــود دارد اج ــا وج ــه در اروپ ــت ك ــی اس میزان
قوانیــن بیــن المللــی كــه شــواهد نشــان میدهــد 
بــا اهــداف دیگــری فعالیــت میکننــد، نیســت بلکــه 
اجــرای صحیــح همیــن قانــون هــا و در درجــه اول 
ــم  ــن جرای ــر ای ــت و اگ ــت اس ــود دول ــط خ توس
ــار دادن پاســخگو  ــای آم ــه ج ــد ب ــود دارد بای وج
ــد! ــط ندهی ــا آدرس غل ــر لطف ــاب وزی باشــند. جن
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رسانه مقاومت
فاطمه قربانی   

شــامگاه دوشــنبه 5 آذر جشــنواره فیلــم مقاومــت همزمــان 
بــا شــروع هفتــه بســیج مســتضعفین اكران هــای خــود را 
ــنواره در هفــت  در ســالن های ســینما آغــاز كــرد. ایــن جش
الملــل،  بیــن  ایــران، ســینمای  بخــش مســابقه ســینمای 
ــاد  ــور، عم ــوه گاه ن ــینمایی، جل ــای س ــم ه ــو _فیل ــت ن روای
ــرد. ــکار ك ــای مســتند شــروع ب ــم ه ــل_ فیل ــن المل ــه، بی مغنی

از روز ســه شــنبه 6 آذر،  ۱۸۸ فیلمســاز شــامل ۱6۴ فیلمســاز 
بــه رقابــت  بــا یکدیگــر  داخلــی و 2۴ فیلمســاز خارجــی 
ــر  ــان ه ــکا، روســیه و لبن ــم، آمری ــا ۴  فیل ــد. ســوریه ب  پرداختن
ــابقه  ــار حضــور در بخــش مس ــن آم ــم باالتری ــه فیل ــا س ــک ب ی
ــد. ــاص دادن ــود اختص ــه خ ــت را ب ــنواره مقاوم ــن دوره جش ای

المللــی  بیــن  جشــنواره  پانزدهمیــن  اختتامیــه  مراســم 
مقامــات  حضــور  بــا  آذرمــاه   9 جمعــه  مقاومــت  فیلــم 
ــو؛  ــان جیانویت ــه ج ــی از جمل ــوری و هنرمندان ــکری و كش لش
دارنــده عنــوان شــوالیه  و  آمریــکا  امرســون  كالــج  اســتاد 
ســال200۱؛  در  فرانســه   فرهنــگ  وزارت  ادبیــات  و  هنــر 
شــد.  برگــزار  میــالد  بــرج  هــای  همایــش  مركــز  در 
از اقدامــات قابــل توجــه ایــن دوره، میتــوان بــه بخــش آمــوزش 
ــوان  ــتعدادهای ج ــت از اس ــت و حمای ــت، تربی ــنواره مقاوم جش
فیلمســازی در ســطح منطقــه و در برخــی كشــورهای هــدف از 
طریــق »مدرســه ســینمایی روایــت« اشــاره كــرد كــه در طــول 
ــه آمــوزش یــک هفتــه ای  روزهــای برگــزاری جشــنواره اقــدام ب
تعــدادی از نیروهــای عالقمنــد بــه ســینما و فیلمســازی نمودنــد.

ایــن  در  شــده  اهــدا  مهــم  جوایــز  ازجملــه 
بــه   20۱۸ ســال  مقاومــت  چهــره  جایــزه  مراســم 
بــود. عــراق  الشــعبی  حشــد  فرمانــده  ابومهــدی 

جایــزه  شــهدا  خانــواده  برگزیــده  فیلــم  بخــش  در 
بــرای  قیــدی  منیــر  بــه  بخــش  ایــن  فیلــم  بهتریــن 
شــد. تقدیــم  هــا«  »ویالیــی  فیلــم  كارگردانــی 

ــت  ــس اس ــن ب ــنواره همی ــن جش ــه ای ــن ب ــت پرداخت از اهمی
ــرای  ــی ب ــد میدان ــل كن ــق عم ــی موف ــاد جهان ــر در ابع ــه، اگ ك
ــود كــه در ســطح جهانــی  ــروز و ظهــور فیلمســازانی خواهــد ب ب
بایکــوت شــده انــد، چــه فیلمســازان داخلــی و چــه فیلمســازان 
ــوت  ــد و بایک ــرای عرضــه آثارشــان ندارن ــی ب ــه جای خارجــی ك
ــراد را  ــن اف ــد ای ــی توان ــت م ــم مقاوم ــنواره فیل ــتند. جش هس
ــد. ــان باش ــدن خالقیتش ــده ش ــرای دی ــی ب ــد و محل ــا كن احی

نشــر  ضــرورت  بــر  مهــم  علتــی  میتوانســت  خــود  ایــن 
حداكثــری اخبــار ایــن جشــنواره باشــد. جشــنواره ای كــه 
ســابقه ۱۴ ســاله دارد و نیازمنــد حمایــت بــرای انتشــار اهــداف 
ــد. جشــنواره  ــی دارن ــن الملل ــی كــه گســتره ی بی ــان های و آرم
ــی  ــنوارهای جهان ــر جش ــد ب ــت واح ــوب سیاس ــه از چارچ ای ك
ــه در  ــی ك ــی موضوعات ــا برخ ــی ب ــت و حت ــارج اس ــر خ دیگ
ــل دارد. ــت، تقاب ــتقبال اس ــورد اس ــی م ــای جهان ــنواره ه جش

ایــن ســطح از بایکــوت خبــری بــرای جشــنواره ای كــه در 
ــی و  ــالب ارمان ــالمی و انق ــالب اس ــان انق ــه گفتم ــتای ارائ راس
ــر و شــگفت آور اســت. ــی نظی ــه، ب ــی شــکل گرفت ــی جهان دین

و  هنرمنــدان  بــرای  را  شــرایطی  كــه  ای  جشــنواره 
مبانــی،  پــی  در  كــه  دنیــا  نقــاط  اقصــی  ســینماگران 
فراهــم  هســتند  اســالمی  انقــالب  ارزشــهای  و  ارمانهــا 
نمــوده تــا از ایــن طریــق تولیــدات خــود را بــا مفاهیــم 
انقالبــی و در گســتره فعالیــت بیــن المللــی پیــاده نماینــد.

ــد.  ــی میخواه ــی مل ــدا اهتمام ــنواره در ابت ــن جش ــه ای ــه ب توج
بــرای مثــال وقتــی در شــوراهای تصمیمــی گیــری بــرای معرفــی 
فیلــم بــه اســکار،  یــک فیلــم ســیاه  نمــا را انتخــاب مــی كننــد 
یعنــی مــا بــرای ارزشــگذاری جشــنواره فیلــم »مقاومــت« 
ــا نســبت  ــا فیلمســازان م ــم ت ــد از كشــور خــود شــروع كنی بای
ــد. ــارت نکنن ــاس حق ــت احس ــوزه مقاوم ــای ح ــم ه ــه فیل ب

بی تردیــد ســابقه و تجربــه كاری جماعتــی كــه تــا خبــری 
ــان ســود مــادی و معنــوی نداشــته باشــد از انتشــارش  ــرای آن ب
ــا  ــد ام ــاع میکنن ــردم باشــد امتن ــع كشــور و م ــه نف ــر ب ــو اگ ول
ــوع و نحــوی ســهم شراكتشــان پرداخــت شــود  ــر ن ــه ه ــر ب اگ
ولــو منافــی منافــع ملــت و كشــور نیــز باشــد بــا جــان و دل در 
ــد  ــه حاضرن ــی ك ــا جای ــد ت ــرار می گیرن ــان ق ــت آن جری خدم
ــود  ــت خ ــه نخس ــطحی صفح ــاده و س ــای س ــرای گزارش ه ب
ــا  ــت؛ ام ــن اس ــگان روش ــر هم ــد، ب ــار بگذارن ــز در اختی را نی
ــم  ــران جشــنواره فیل ــه دبیــران و مدی ازاین جهــت می بایســت  ب
ــرای  ــه ب ــت ك ــزاد گف ــت  مری ــک و دس ــت تبری ــر مقاوم و تئات
انتشــار اخبارشــان وارد ایــن دایــره رو بــه اضمحــالل نشــده انــد 
و شــرافت كاری و اعتقــادی خــود را بــا، هــم نــوا شــدن بــا ایــن 

طیــف كوچــک در حــال از بیــن رفتــن، لکــه  دار نکرده انــد.
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ــت.  ــر داش ــار پس ــردی چه ــد؛ م ــت می كن ــی روای   حکایت
ــه ســراغ درخــت گالبــی ای فرســتاد  ــه ترتیــب ب آنهــا را ب
ــود. پســر  ــده ب ــان رویی ــه ش ــه ای دور از خان ــه در فاصل ك
ــتان و  ــومی در تابس ــار، س ــی در به ــتان، دوم اول در زمس
ــد. ســپس  ــار درخــت رفتن ــه كن ــز ب ــارم در پایی پســر چه
از آنهــا خواســت كــه بــر  پــدر همــه را فراخوانــد و 
ــد. ــف كنن ــت را توصی ــد درخ ــده بودن ــه دی ــاس آنچ اس

ــود، خمیــده و درهــم  پســر اول گفــت: »درخــت زشــتی ب
ــیده از  ــی پوش ــه ، درخت ــت: »ن ــر دوم گف ــده.« پس پیچی
جوانــه بــود و پــر از امیــد شــکفتن«. پســر ســوم گفــت: »نه   
درختــی بــود سرشــار از شــکوفه هــای زیبــا و عطرآگیــن و 
بــا شــکوه تریــن صحنــه ای بــود كه تــا به امــروز دیــده ام.«

بــود  بالغــی  درخــت  »نــه،  گفــت:  چهــارم  پســر 
زایــش!« و  زندگــی  از  پــر  هــا،  میــوه  از  پربــار 

شــما  »همــه  گفــت:  و  زد  لبخنــدی  مــرد 
فقــط  شــما  از  یــک  هــر  امــا  گفتیــد،  درســت 
ایــد!« دیــده  را  درخــت  زندگــی  از  فصــل  یــک 

یــک  یــا  درخــت  یــک  دربــاره  توانیــد  نمــی  شــما 
انســان بــر اســاس یــک فصــل قضــاوت كنیــد. همــه

و  شــوق  لــذت،  لــذا  و  هســتند.  آنچــه  حاصــل 
فقــط در آیــد  برمــی  زندگــی شــان  از  عشــقی كــه 

همــه  وقتــی  شــود.  مــی  نمایــان  انتهــا 
باشــند! رفتــه  و  آمــده  هــا  فصــل 

امیــد  شــوید،  تســلیم  زمســتان  در  اگــر 
بــاروری و  تابســتان  زیبایــی  بهــار،  شــکوفایی 

بگــذاری  مبــادا  ایــد!  داده  كــف  از  را  پاییــز 
شــادی و  زیبایــی  فصــل،  یــک  رنــج  و  درد 

زندگــی  كنــد!  نابــود  را  دیگــر  هــای  فصــل  تمــام 
در نبیــن؛  دشــوارش  هــای  فصــل  بــا  فقــط  را 

لحظــه  كــن.  پایــداری  ســخت  هــای  راه 
رســند. مــی  راه  از  باالخــره  بهتــر  هــای 

ایــن حکایــت، هدایــت به سبکیســت از نــوع امید بــه آینده، 
ــتن  ــت سرگذاش ــت و پش ــک موفقی ــه ی ــدن ب ــی نش راض
و  ادامــه دادن مســیر  نهایــت شــهامت  و در  شکســت 
ــه آینــده .  ایــن یعنــی مقاومــت و مقاومــت یعنــی امیــد ب
پــس دوربــزن بــه ســبک مقاومــت !


