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گــر راجــع بــه مســئله ای  اســتاد مــا خیــال مــی کنــد دامنــش ملــوث مــی شــود ا
کنم در دانش کده ی جامعه شناسی ما نیز  داخلی درس بدهد. خیال می 
خیلــی بــا کاس، زنــده گی اجتماعی آمیش های ایالت کنتاکــی را درس می 
دهنــد! مگــر متــون درســی دانــش گاهی مــا را ندیده اید؟همه ی تــرس من از 
این است. علم ما از زنده گی ما دور شده است. »نشت نشا | رضا امیرخانی«

مصاحبه با نابغه ی 
ج دانشگاه یاسو

ک مثبت اشترا

دانشگاه بر لب 
پرتگاه سقوط

حرکتی آرام از 
اعتراض به اغتشاش

پاشاه تاج دار
پادشاه عریان

تازیانه ی برابری

دانشــگاه، چــه واژه آشــنا و امــا غریبــی ســت؛ یــک 
کــه همــه هــم و غــم یــک انســان مــی شــود،  روز هســت 
کردن  پذیرفتــه شــدن در دانشــگاه و بــه اصطــاح طــی 

مــدارج بــاالی علمی...علمــی یــا عملــی؟؟!

و امــا روز دیگــر، همــه هــم و غــم 99 درصــد از انســان 
ــه مــی  ــه تنهــا عکــس، بلکــه وارون ــاال، ن هــای دســته ب
شــود و خروجــی واقعــی دانشــگاه، حتــی یــک درصــد 

هــم نمــی شــود... دانشــگاه واقعــی؟؟!

تنهــا یــا یــک نــگاه تیتــروار بــه ســر تــا پــای دانشــگاه 
و دانشــگاهیان، مــی تــوان علتهــای ایــن بــه بیراهــه 
گرایانــه و  رفتــن را یافــت... البتــه بــا یــک نــگاه واقــع 

گرایانــه. امــا آرمــان 

بــا ایــن نــگاه، بــه نظرتــان عمــق فاجعــه در چــه حــد 
کــه دانشــگاه خاصــه  هســت؟ آیــا در ایــن حــد اســت 
کپــی  کاس یــک ســاعته و نیمــه،  مــی شــود بــه چندتــا 
و پیســتی؟ خاصــه مــی شــود در چهارتــا مقالــه ای 
کشــور اضافــه  ک خــورده  کــه بــه جمــع مقالــه هــای خــا
کــه همیــن مقــاالت  مــی شــود و بدتــر از آن، ایــن اســت 
کننــد؟ خاصــه مــی  درجــه علمــی اش را تعییــن مــی 
کنی بــرای بدســت آوردن نمــره  شــود بــه حرکــت ســا
پاســی؟ خاصــه مــی شــود بــه حضــور، یــک درصــد و 
کــه واقعــا اســتاد باشــد؟  کمتــر، اســتادی  حتــی شــاید 

و...

نمــی  را  خاصــه  هــای  نتیجــه  ایــن 
شــود از زبــان یــک نفــر و دو نفــر شــنید، 
گــزارش یــک ســاعته هــم جمــع  بــا یــک 
نمــی شــود، مســأله عمیقتــر از آن چیزی 
کنیــد...  مــی  را  فکــرش  کــه  هســت 
حــال مجــال پرداختــن بــه عمــق ایــن 
مســأله نیســت، امــا پرداختــن بــه آن، 

قــدر  همیــن  تصنعــی،  بلبــل  و  گل  فضــای  ایــن  در 
امــروز  دانشــجوی  بــرای   10 نمــره  کــه  دارد،  اهمیــت 
اهمیــت دارد؛ دیگــر از ایــن ملموســتر نمــی شــد مثــال 

زد...

کنیــد تــا از یــک جنبــه بــه ایــن مســأله  کمــی همراهــی 
را  جملــه  ایــن  همیشــه  بــرای  یکبــار  ابتــدا  بپردازیــم. 

دقیــق بخوانیــم:

» مرزهــای دانــش را بشــکنید. این کــه مــن میگویــم 
انتظــار  علــم،  تولیــد  و  افــزاری  نــرم  جنبــش  نهضــت 

مــن از شــما جوانهــا و اســاتید ایــن اســت. تولیــد علــم 
کار  کنیــد.  کنیــد. بــه ســراغ مرزهــای دانــش برویــد. فکــر 
کــه امــروز  کار و تــاش میشــود از مرزهایــی  کنیــد. بــا 
ــر و  ــته ها زودت ــی رش ــرد؛ در بعض ک ــور  ــش دارد، عب دان
همین طــور  هــم  فنــاوری  دیرتــر.  رشــته ها  بعضــی  در 
اســت. علــم بایــد ناظــر بــه فنــاوری باشــد. فنــاوری 
هــم مرحلــه ی بســیار مهــم و باالیــی اســت. در فنــاوری 

هــم میتوانیــم پیــش برویــم؛ همچنان کــه رفتیــم.«

کلیــد واژه هــا: عبــور از مرزهــای دانــش... علــم ناظــر 
بــه فنــاوری... تولیــد علــم...

کــه مــی شــنویم، حتمــا یــک فضایــی را  تولیــد علــم را 
کشــوری و لشــکری  کــه اســاتید بــزرگ  کنیــم  تصــور مــی 
نشســته انــد و در قالــب بحــث هــای 
کننــد.  مــی  علــم  تولیــد  تخصصــی، 
بلــه، ایــن بایــد باشــد، امــا حــرف االن 
کوچــک  مــن، بــر ســر همیــن فضاهــای 
کاســی ســت، تــا اینهــا  دانشــگاهی و 
دراز  در  هــم  قبلــی  مــورد  نباشــد، 
کــرد...  مــدت، تحقــق پیــدا نخواهــد 
در فضاهــای دانشــگاهی، نمونــه بــارز 
آزاداندیشــی، در  کرســی هــای  مــی شــود همیــن  آن 
ســالن هــا و تریبــون هــا و نمونــه ایــده آل تــر آن ایــن 
آزاداندیشــی  کرســی  کاس درس،  کــه خــود  اســت 
کــه در ابتــدا فــرد را بــه تفکــر  باشــد؛ یعنــی محلــی باشــد 
علــم  تولیــد  ســمت  بــه  بعــدی  مراحــل  در  و  وادارد 
کــه بــه تفکــر دانشــجو نمــره  پیــش ببــرد... اینجاســت 
کپــی و پیســتی اش...  داده مــی شــود، نــه بــه تــوان 

ــر  ــدون تفک ــت، ب ــر اس ــنه تفک ــا تش ــروز م ــگاه ام دانش
ــه ســقوط نمــی انجامــد....  ــن هــم، جــز ب پیــش رفت

فرنــگ،  بــاد  داســتانی  ادبیــات  در  را  قصــه  ایــن  حتمــا 
کــه  ــود  ــار قدیــم پادشــاهی ب کــه در دی ــا شــنیده ایــد  خوانــده ی
بــه تازگــی بــر تخــت ســلطنت تکیــه زده بــود و مــی خواســت 
کنــد، پــس  بــرای اولیــن دیــدارش در بیــن مــردم خــود را آمــاده 
ــا پــول هــای هنگفــت مســئول طراحــی  چنــد خیــاط خبــره را ب
کــه پادشــاه تــازه وارد  کــرد؛ دریــغ از آن  یــک لبــاس درخــور 
گــر و فرصــت طلــب؛ عاقبــت  بــود و غریــب؛ و خیاطــان حیلــه 
ــه خیاطــان ســر  ــر مــی دانیــد. پادشــاه هــر روز ب ــان بهت را خودت
کاری  کــه  کــرد و خیاطــان هــم  مــی زد و از لبــاس ســوال مــی 
کــه نبــود را زیبــا جلــوه دهنــد  کــه لباســی  کردنــد، جــز ایــن  نمــی 
گــرا نیســتند نمــی تواننــد لبــاس  کــه معنا و بگوینــد آن هایــی 
هــای خیاطــان،  تمجیــد  و  تعریــف  بــا  نهایــت  در  ببیننــد.  را 
کــرد و در میــان جمــع حاضــر شــد،  پادشــاه لبــاس را بــه تــن 

کــه عریــان اســت... غافــل از ایــن 
وضــع امــروز دانشــگاه مــا هــم شــباهت هایــی با این داســتان 
کــه تــاج دار پشــت صندلــی  دارد. بعــد از مدیریــت رئیســی 
ــه مــی زد و در جمــع دانشــجویانش حاضــر نمــی  ریاســت تکی
کــه در معارفــه اش  کســی فرارســیده  شــد، دوران سرپرســتی 
نیــاز  کــرد: ))بــرای رشــد دانشــگاه  بــه همــه اعــام  خطــاب 
بــه همــکاری و همفکــری همــه داریــم، هیــات علمــی بایــد 

خودشــان را نســبت بــه دانشــگاه مســئول بداننــد....((.
کــه بــوی طایفــه از آن بــه مشــام مــی  گذشــت دوره ای  بعــد از 
ــت از  ــتی صحب گذاش ــی  ــا م ــه پ ک ــگاه  ــای دانش ــر ج ــید و ه رس
که خدارا شــکر  تیرتــاج بــود، زمــان سرپرســتی فــردی آغــاز شــده 
گــری هــا و از قــوم دیگــری اســت.  غریــب اســت بــا ایــن طایفــه 
ــه  ــاز ب ــت و نی ــان اس ــودش عری ــه او خ ک ــکر  ــدا را ش ــم خ ــاز ه ب
کــه عریــان  هیــچ خیاطــی بــرای طراحــی لبــاس نــدارد. اســمش 
کــه رســمش هــم عریانــی  اســت و از معارفــه اش پیــدا بــود 
بــرای رشــد علمــی دانشــگاه  گفــت:))  کــه  اســت، آنجایــی 
کســی  ــه چــه  ک ــه مــن نگوییــد  ــا ب ــد، ام کنی ــم  مــن را ســین جی
کســی را بــردار...در انتخــاب مدیــران دســته  را بگــذار و چــه 
بنــدی خاصــی نــدارم، هرکســی شایســته تــر اســت را انتخــاب 
کنــم((. مــن سرپرســت عریــان و بــی آالیــش را ترجیــح  مــی 
گرایــی هــا. سرپرســت،  میدهــم بــر طایفــه بــازی هــا و قومیــت 
عریــان باشــد امــا در بیــن دانشــجویان، صــد شــرف دارد بــه 
کــه تــاج دار باشــد و پشــت میــز نشــین. یــک سرپرســت بــا  ایــن 
کــه امیــدوارم خیاطــان  تجربــه بــه ایــن دانشــگاه آمــده اســت 
طایفــه هــای ایــن دیــار برایــش لبــاس طراحــی نکــرده باشــند. 
ــا بهانــه هــای زیبــا  لبــاس هایــی از جنــس عریانــی و نیرنــگ، ب
و دل فریــب و امیــدوارم سرپرســت هوشــیار تــر از ایــن باشــد 
کــه دل بــه ایــن خیاطــان مــکار ببنــدد. حتمــا و حتمــا طایفــه 
کــرده انــد تــا سرپرســت جدیــد را بــه ســمت  هــا دنــدان تیــز 
کــه آقــای  خــود بکشــند امــا صریــح و بــدون تعــارف میگویــم 
لبــاس  کنیــد، اصــا  سرپرســت:)) بســاط خیاطــان را جمــع 
نخواســتیم، همیــن طــور عریــان در میــان دانشــجویان خــود 
ک و شایســتگی هــا نــه بــه  باشــید و دل ببندیــد بــه نقــاط پــا
گــر ایــن طــور بــود در واقــع بهتریــن جامــه را  کــور و واهــی؛ ا نقــاط 
کردیــد وگرنــه عاقبــت شــما هــم عاقبــت پادشــاه عریــان  بــه تــن 

ــی در بیــن مــردم...((. ــود و ســر افندگ خواهــد ب

فصــل  نیــم  درســت 
پیــش بــود، هفتــه دهــم 
بــا  اســتقال  رفــت  دور 
شــفر  وینفــرد  هدایــت 
رســمی  بــازی  اولیــن  در 
در  آلمانــی  پیرمــرد  بــا 
مصــاف  بــه  برتــر  لیــگ 
بــا  و  رفــت  پرســپولیس 
شکســت مقابــل رقیــب 
و  مشــکات  ســنتی 
بســیار  هــای  بحــران 
روی  پیــش  را  زیــادی 
خــود  جدیــد  ســرمربی 

داد. قــرار 
کــه  شــفر  روز  آن 
بســیاری اعتقاد داشــتند 
ریســک  تریــن  بــزرگ 
مربیگــری  عرصــه 
پرافتخــار خــود را بــا قبول 
هدایــت  ســکان  کــردن 
اســتقال پذیرفته اســت 
ناامیــد  کــه  ایــن  بــدون 
شــود مدعــی شــد تنهــا 
ــد. امیــدی  ــه شــرایط مطلــوب بازگردان کار و تــاش بیشــتر تیــم را ب ــا  ــد ب بای
کــرد چــون اســتقال بــه انــدازه ای  کســی روی آن حســاب نمــی  کــه چنــدان 
کســی مثــل شــفر بــا عــدم  کــه بعیــد بــود بــه ایــن زودی هــا  مشــکل داشــت 
گذشــت  کنــد امــا بــا  کافــی از فوتبــال ایــران بتوانــد آنهــا را برطــرف  شــناخت 
کوتــاه پیرمــرد آلمانــی ورق را بــرای آبــی هــا برگردانــد. چنــد هفتــه و مدتــی 
ــا حضــور فعــال در فضــای مجــازی و انتشــار پســت هــای روحیــه  شــفر ب
گرام خــود نــه تنهــا روی مســائل روحــی روانــی  ســاز در صفحــات اینســتا
درون اردویــی بلکــه روی روح و روان طرفــداران هــم بــا سیاســت خاصــی 
کــرد تــا آنهــا را بــه عنــوان یــار دوازدهــم همــراه برنامــه هایــش داشــته  کار 
کمــک  کــه  باشــد، تصمیمــی حرفــه ای و هوشــمندانه از پیرمــرد آلمانــی 

کــرد. شــایانی بــه بازســازی اســتقال 
کــه  گرفتنــد  کردنــد و نتایجــی  آبــی هــا هفتــه بــه هفتــه بــا شــفر پیشــرفت 
کــه  کســی تصــور آن را داشــت، از نتایــج مهــم تــر نــوع فوتبالــی بــود  کمتــر 
کــرد. بردهــا یکــی پــس  اســتقال ارائــه مــی داد و انتظــارات را بــرآورده مــی 
از دیگــری از راه رســید و در ابتــدا منجــر بــه فینالیســت شــدن آبــی هــا در 
گــروه مــرگ لیــگ قهرمانــان بــا  جــام حذفــی شــد و بعــد هــم صدرنشــینی در 
بــرد مقابــل الهــال رقــم خــورد تــا محبوبیــت مــرد آلمانــی روز بــه روز بیشــتر 
کــه دوســت نداشــت بــه ایــن زودی هــا از راه رفتــن روی ابرهــا  شــود. شــفر 
کشــید  کوتــاه بیایــد نقشــه هــای زیــادی بــرای بــرد در دربــی  در آســمان آبــی 
چــون خــوب مــی دانســت بــرد در ایــن بــازی مهــم تــر از قهرمانــی در لیــگ 

بــود.
کــه در ایــن روزهــا بــا برانکــو ایوانکوویــچ هــم جنــگ هــای لفظــی  شــفر 
کــرده بــود در دربــی 86 طعنــه هــای خــود را ادامــه داد  تــا  زیــادی پیــدا 
کــروات ســرخ بدهــد. مهــم تریــن  درس فرامــوش نشــدنی بــه پروفســور 
ــی در  ــای دو قهرمان ــه او روی ک ــود  ــرای برانکــو ایــن ب پیغــام ایــن طعنــه هــا ب
لیــگ برتــر ایــران در یــک ســال را فرامــوش و بــه دنبــال بــاال بــردن جــام 
کــه  قهرمانــی در ســال آتــی باشــد آن هــم بــا دومیــن باخــت در دربــی هایــی 

ســرمربی پرســپولیس بــوده اســت.
گذاشــتن رقیب ســنتی  کام  ورزش 3: شــفر بــه خاطــر همیــن طعنــه هــا و نــا
بیشــتر از همیشــه خــودش را در دل و قلــب هــواداران اســتقال جــا داد تــا 
گونــه قلــم دوش طرفــداران در ورزشــگاه آزادی دور افتخــار بزنــد  و بــا  ایــن 
ــرای خــود و تیمــش  چرخانــدن شــال هــای آبــی روزی فرامــوش نشــدنی ب
کــه مــی توانــد روزهــای رویایــی و طایــی تــری  رقــم بزنــد. شــادی بــی پایانــی 

را بــرای اســتقال و ایــن پیرمــرد موقشــنگ آلمانــی در پــی داشــته باشــد.

شــنبه: اولیــن روز هفتــه. هنــوز خســتگی روز قبــل و 
خــواب آلودگــی. توصیــه مــن بــه شــما عزیــزان: تمامــی 
کنیــن و خــوب  واحدهــای شــنبه رو حــذف اضطــراری 
ــن. چــون ســه روز ســختی رو در پیــش  کنی اســتراحت 

ــن.  رو داری
بدنــی  تربیــت  کاس  بــه  رو  روز  ایــن  شــنبه:  یــک 
در  دو  رو  کاس  تونیــن  مــی  تــا  و  بدیــن  اختصــاص 

برســین.  تفریحتــون  بــه  و  کــرده 
کاری  روز  ســه  چهارشــنبه:  و  شــنبه  ســه  دوشــنبه، 
شــما در هفتــه. بــه دلیــل اینکــه مــن از برنامــه ســفر و 
تفریحــات ســالم شــما اطاعــی نــدارم، ایــن ســه روز رو 
کنیــن 3 تــا 4 واحــد  گــذار میکنــم. ســعی  بــه خودتــون وا

نظــر  در  روز  ســه  ایــن  بــرای  رو 
بگیریــن. 

پنــج شــنبه: اصــوال در هفتــه 
داریــم  شــنبه  پنــج  یــک  فقــط 
متفــاوت  هــای  برنامــه  بــه  کــه 
میشــه  جــوری  چــه  میگــذره. 
بــه  یــا  و  روز درس خونــد  ایــن 

رفــت؟  دانشــگاه 
کــه  روز  ایــن  تــوی  جمعــه: 
چــه  آزادنــد.  هــم  هــا  مــرده 

بــه  نداریــم.  برنامــه خاصــی  هــا.  زنــده  مــا  بــه  برســه 
برســین! حالتــون  و  عشــق 

پادشاه تاج دار، پادشاه عریاندانشگاه بر لب پرتگاه سقوط سال بعد قهرمان شو!

طنِز دانشگاه!

زانهعاطفه جاویدی امیر فر شفر به برانکو:

میثم هاشمی

،،

کالِس  خــوِد 
کــــــــرسی  درس 
آزاداندیـــــــــــشی 

ــد باش

پادشاه تاج دار
یان پادشاه عر

در ایــــــــــن مصــــــــــاحبه بــــــــه دنبــال 
شخــــــــصیتی مــــی گشــتیم کــه هــم 
خــودش تــــــازه باشــد و هـــم حــرف 
های تـــــــازه ای داشــــــــته بـــــــــاشد. 
گشتـــــــیم و گـــــــــشتیم تــا رســیدیم 
به این نابـــــغه ی کــــــوچک َمرد...

اشتـــــــــــــــراک مـــــــــــــــــثبت طـــــــرحی 
خیرخواهانــه اســت کــه مــی توانــد 
ــکی شایســته  ــه نیازمنــدان کمـــــــ ب
کنــد. ایــن طــرح مربــوط بــه همیــن 
تشــکل اســت و نیازمنــد همراهــی 
همــــــه ی دانشگاهیان می باشد.

در ایـــــــــــن مطــــــلب بــه دنــــــــــــبال 
مــی  بگوییــم  کــه  هســتیم  ایــن 
توانــــــــــــیم به دانـــــــــــشگاه ها، بـــــــا 
استـــــفاده از ابــزار آزادانـــــدیــــــشی 
نیــــــــــــروی محرکه جهت پیشرفت 
علــــــــــــمی و عـــــــــملی اعمال کرد.  

در ایـــــن مــــــطلب گــزارش محــور 
ــه  ــودیم ک ــن بـــــــ ــبال ایـــــــــ ــه دنـــــــ ب
نـــــــــــشان دهیــم مبــدأ شــکل گیری 
اعــــــــتراضات 88 و به دنـــــبال آن 
اعــــــــــــتراضات و اغتشاشــات چنــد 
ماه گـــــــــذشته چه بــــــــــوده اســت.

ریاســت  دو  بــه  مطلــب  ایــن 
دکتــر  و  رحیمــی  دکتــر  متفــاوت 
و  شــفاف  صــورت  بــه  عریــان 
معارفــه  و  پــردازد  مــی  کوتــاه 
ی دکتــر عریــان بهانــه ای شــد تــا 
شــود. زده  ناگفتــه  هــای  حــرف 

چندیســت کــه در محافــل خبــری و 
ــا عنــوان  ــی ب فضاهــای مجــازی بحث
برابــری مــرد و زن راه انــدازی شــده 
که حس کردیم باید پاســخی گفتگو 
ــا بانیــان ایــن حــرف داشــته  محــور ب
باشــیم. منتظــر شــنیدن هســتیم.



»همســر مــن« مهارت آمــوزی در روابــط زناشــویی و جنســی، 
خویــی)-۱۳۶۳(،  مرقاتــی  عفت الســادات  دکتــر  نوشــته 
ــوم پزشــکی تهــران و دکتــری  ــات علمــی دانشــگاه عل عضــو هی

اســت. )سکسولوژیســت(  ســامت  ارتقــا  تخصصــی 
تعامــات و رفتارهــای جنســی جــزء ابتدایی تریــن مقوالتــی 
کــه در ذهــن زوجیــن بــه وجــود می آیــد ولــی متاســفانه  اســت 
کــه دو نفــر دربــاره آن بــا هــم صحبــت  آخریــن موضوعــی اســت 

می کننــد.
کتاب شامل: مخاطبان این 

کــه بــه تازگــی ازدواج  کســانی  بزرگســاالن در شــرف ازدواج و 
کرده انــد.

کــه در حفــظ ازدواج و زندگــی زناشــویی جــدی و  زوج هایــی 
مصمــم هســتند امــا زندگــی جنســی آنهــا بــا مشــکاتی مواجــه 

کــه موجبــات نارضایتــی آنهــا را فراهــم آورده اســت. اســت 
گاهــی جنســی احســاس  آ و  دانــش  نظــر  از  کــه  بزرگســاالنی 
کمبــود می کننــد و می خواهنــد قبــل از ورود بــه زندگــی جنســی 

مشــترک، خــود را توانمنــد ســازند.
کــه دریافته انــد روش زندگــی جنســی  زوجیــن بــا ســنین بــاال 

کیفیــت  ارتقــای  بــه  آن هــا 
و  نمی کنــد  کمــک  رابطه شــان 
احســاس می کننــد بایــد ســبک 

ــر بدهنــد. زندگــی خــود را تغیی
کتــاب  ایــن  خریــد  بــرای 
کتــاب  مــی توانیــد بــه پاتــوق 
واقــع در خیابــان فردوســی 
 1 هجــرت  ی  کوچــه 

فرماییــد. مراجعــه 

کــه فضــای جامعــه بــه ســمت نــا آرامــی و نــا امنــی بــا بــر هــم زدن  در انتخابــات ســال 88 
گــر پیــش رفتــه بــود، جمهــوری اســامی  جــو عمومــی جامعــه توســط عــده ای اغتشــاش 
کــه مدیریــت اســتراتژیک رهبــر معظــم انقــاب آن  درگیــر 8 مــاه مبــارزه ی درون نظــام شــد 

کــرد. را مهــار 
ــود  ــه ب گرفت ــردن مباحــث خــود  ک ــرای مطــرح  ــر ب ــا مســئوالن ام ــه ایشــان ب ک جلســاتی 
کــی از آن بــود  )کــه مســتند آن تحــت عنــوان »مــن مدیــر جلســه ام« ســاخته شــد( حا
ــه  ــه منــدی خــود را نســبت ب گل ــه معترضــان اصلــی حامــی آقــای میرحســین موســوی  ک

کردنــد. گیــری مبنــی بــر تقلــب در انتخابــات ابــراز  وضعیــت رأی 
کــه صنــدوق هــای مــورد نظــر و بیشــتر  پاســخ رهبــری بــه ایــن شــبهه ی اساســی ایــن بــود 
ــر چنیــن اتفاقــی افتــاد، محکــم آن را پیگیــری خواهنــد  گ ــردد و ا گ ــاره شــمارش  از آن دوب
کــرد. امــا ایــن مهــم در ایــن جــا بــه پایــان نرســید و طرفــداران میرحســین موســوی از شــائبه 
ــات ورود  ــال انتخاب ــوان ابط ــا عن ــری ب ی دیگ

کردنــد. پیــدا 
رهبــر انقــاب ایــن شــائبه را یــک غائلــه مــی 
کردنــد  دانســت و آن را قــرص و محکــم رد 
کــه رأی مــردم حــق  و پاسخشــان ایــن بــود 
گــر هــم تقلبــی رخ داده باشــد  النــاس اســت و ا
ــه  ک ــی آراء نمــی رســد  ــه اختــاف 13 میلیون ب
گفــت دو  نهایتــا بــا بدبینــی تمــام شــاید بتــوان 

میلیــون رأی هــم تقلــب شــده باشــد.
گاهــا  موضــوع ســال 88 بســیار پیچیــده و 
دل  از  خیلــی  کــه  جایــی  تــا  بــود  ســردرگم 
بســتگان بــه نظــام و انقــاب هــم دچــار تردیــد 
مــی  یــک درســت  کــدام  کــه  بودنــد  شــده 
گوینــد؟ همیــن موضوع هــم صدای رهبــری را 
کــرده و مســئله ی »أیــن عمــار؟« مطــرح  بلنــد 
شــرایط  در  کــه  بــود  شــخصی  عمــار  شــد. 
کــرده و شــبهات را برطــرف  بحرانــی ســینه ســپر 

ــرد. ک مــی 
تــا  شــده  موجــب  نظــام  درون  دعــوای   
ــه  ک ــا  ــرور دنی ــد و قــدرت پ زمامــداران قدرتمن
از  موجــی  شــاهد  تاریــخ  طــول  در  همیشــه 
امــواج منفعــت طلبــی از ســوی آنــان هســتیم، 
ــه ایــن  ــا دامــن زدن ب بیــکار ننشــینند و ایــن ب
کشــانده و  کمیــت  موضــوع، دعــوا را بــه حا

اصــل نظــام را بــه زیــر ســوال ببرنــد.
از انتخابــات خــرداد مــاه 88 تــا 8 مــاه بعــد 
از آن، یعنــی تــا دی و بهمــن مــاه آن ســال، این 
کشــیده شــد و شــبکه هــای  قضیــه بــه درازا 
جاسوســی بــی بــی ســی، صــدای آمریــکا، مــن 
گاهــا برخــی شــبکه هــای اجتماعــی  و تــو و 
کارایی را در این اغتشاشــات و بیرون  کننــده و  همچــون فیــس بــوک و توییتــر نقش تعیین 

کــرده انــد. کشــاندن دعــوا از درون نظــام بــه بیــرون نظــام ایفــا 
کــه در آن ســال اتفــاق افتــاد، تأثیرپذیــری فضــای  نکتــه ی قابــل تأملــی و تقربیــا عجیبــی 
عمومــی جامعــه از ایــن شــبکه هــای اجتماعــی بــوده و بــه عنــوان یــک نقطــه ی عطفــی در 
کشــانده شــدن  کــه از علــل اصلــی  تاریــخ سیاســی و فرهنگــی ایــران بایــد از آن نــام بــرد چــرا 

مــردم بــه فضــای اغتشاشــات فیــس بــوک بــوده اســت.
کان شــهرهایی همچــون تهــران قابــل  ــا آن زمــان اســتفاده از فیــس بــوک بیشــتر در  ت
کانــال خبــری و بمــب  گفــت پایتخــت ایــران بــه عنــوان  اســتفاده بــوده و در حقیقــت بایــد 
خبــری ســال 88 بــه شــمار مــی رفــت و غالــب اعتراضــات و آشــوب هــا در همــان جــا بــه 

وقــوع مــی پیوســت.
گــران حتــی بــه  حــال بایــد پرســید دعــوای اصلــی بــر ســر چــه بــود؟ چــرا اغتشــاش 
کوبــی بــه هــم ریختــه  کــرده و عاشــورای 88 را بــه رقاصــی و پــای  مقدســات هــم توهیــن 
بودنــد؟ آیــا موضــوع تــا آن زمــان بــاز انتخابــات بوده یا انتخابــات بهانه ای بــرای بروز چنین 

صحنــه هایــی شــد؟
کــه  پاســخ بــه نوعــی هــم ســاده و هــم دشــوار بــه نظــر مــی رســد. یــک نــگاه ایــن اســت 
کشــتار،  جمهــوری اســامی از بــدو تأســیس اش بــا بحــران هــای زیــادی همچــون قتــل و 
ضــد نظــام، شــخصیت هــای بــزرگ و اثرگــذار برگشــته از انقــاب، فضــای رعب و وحشــت 

عمومــی، تحریــم هــای بانکــی و نفتــی و اقتصــادی، بحــران هــای فرهنگــی، بحــران هــای 
کــوی دانشــگاه، دخالت  سیاســی همچــون قتــل عمومــی حجــاج در ســال 66، حادثــه ی 

کشــور و ... روبــرو بــوده اســت. ســران غــرب در موضوعــات 
گیری خود بــا حادثه ی عظیم جنگ  مهــم تــر از اینهــا، جمهــوری اســامی در بدو شــکل 
کــه نظــام  گفــت  تحمیلــی بــا عنــوان »دفــاع مقــدس« روبــرو بــوده اســت. پــس مــی تــوان 
ایــران اســامی فیلترهــای قدرتمنــدی را در زمــان هــای مختلفــی پشــت ســر نهــاده و هــم 
کند. اینــک بــه ســان درختــی تنومنــد و اســتوار، نقــش مهاجــم را بــه خوبــی مــی توانــد بــازی 

از ســال 88 بــه بعــد، فضــای ایــران بــه امنیتــی بــی بدیــل در خاورمیانــه مبــدل شــده تــا 
گاهی قدرتمنــد برای ثبات سیاســی و امنیت  کشــورهای حاشــیه ایــران را تکیــه  کــه  جایــی 

اجتماعــی خــود مــی داننــد و بــر ایــن عقیــده پایبندنــد.
مــردم ایــران بــا تأثیرپذیــری از فضــای رســانه و بــه خصــوص شــبکه هــای اجتماعــی، از 
کــه وابســتگی بیــش از حــدی بــه آن نشــان مــی  نادرتریــن مــردم دنیــا بــه شــمار مــی رونــد 
کــه ایــن مــردم همیشــه و همــه جــا  دهنــد! شــاید یکــی از علــل اصلــی ان اتحــادی اســت 
کشــانده اســت.  از خــود نشــان داده و ایــن فضــا، یکپارچگــی را در شــبکه هــای اجتماعــی 
کــه ایرانــی هــا مــی داننــد در دور و بــر  کشــور اســت  کــم بــر  علــت دیگــر فضــای سیاســی حا
کارهایشــان دارنــد و  گــذرد و رصــد دقیــق اخبــار را همیشــه در ســر لوحــه ی  خــود چــه مــی 

نســبت بــه قضایــای اطــراف بــی تفــاوت نیســتند.
کــه در همــان روزهــای دی مــاه و نزدیــک هــای  حــال بــه ســال 96 مــی آییــم و مــی بینیــم 
گرانــی هــا و  نهــم دی مــاه، فضــای جامعــه بــه علــت نارضایتــی از فســادهای اجتماعــی و 
کامــا مســالمت آمیــز اعتــراض  نابرابــری هــا و تبعیــض هــا بــه خیابــان هــا آمــده و در فضــای 
گــری نهفتــه در دل هــای  خــود را رســاتر از قبــل فریــاد زدنــد. فریــادی برآمــده از روح مطالبــه 
ک پیــر قــرن  کــه از ضحــا گــواه اســت  گــری هــا همیشــه بــوده و تاریــخ  مــردم. ایــن مطالبــه 
گذشــته، داد مــردم از ناعدالتــی ها  گذشــته تــا رضاخــان و محمدرضــا شــاه نیــم قــرن  هــای 

و فســادهای اجتماعــی بلنــد بــوده اســت.
که در ســال 88  کــه در ســال 96 وجــود دارد، همــان چیــزی اســت  نکتــه ی قابــل تأملــی 
کشــاندن دعــوای درون نظــام بــه بیــرون نظــام بوده و همــان حوادث  هــم وجــود داشــته و 
گــری هــا توســط عــده ای جــوان و دلباختــه ی انقــاب بــه وقــوع پیوســت.  و اغتشــاش 

یعنــی حرکتــی آرام از اعتــراض بــه اغتشــاش. از مطالبــه بــه مغالطه.
کــه مــردم بایــد خــود را برای شــرایط زلزله  کشــور بســیار حســاس بــوده و در حالــی  شــرایط 
کردنــد، یــک دفعــه بــه خاطــر تبعیــض هــای نابرابر بــه پا خواســته و اما  و مهــار آن آمــاده مــی 

اغتشــاش جــای خــود را بــه آن داده اســت.
که نقطه ی آغاز این حرکات اغتشاشــی دقیقا شــبکه  نکته ی قابل تأمل تر این اســت 
کانــال هــای مخالــف  ی اجتماعــی مهمــی بــه نــام تلگــرام بــوده اســت و آن هــم چندتــا از 
کــه بگوییــم فقــط ایــن بــوده و بــس.  نظــام جمهــوری اســامی. البتــه خیلــی ســاده اســت 
کــه افســار آن به دســت عربســتان ســعودی، آمریکا،  خیــر. ایــن فضــا در اصــل راهــی اســت 
اســرائیل، انگلیــس و چندتــا از دســت نشــانده هــای اینــان بــوده و ایــن هــا دستشــان را بــر 
گذاشــته و بــه دنبال نا امنــی در فضای  روی رگ نبــض ایــران یعنــی شــبکه هــای اجتماعــی 

ایــران بــوده انــد.
تفکــر والیــت فقیــه چــه در زمــان امــام خمینــی )ره( و چــه در زمــان فعلــی، همیشــه بــر 
کــه در باالتــر ذکــر شــد، تهاجــم  شــناخت دشــمن جهــت مقابلــه بــه مثــل یــا حتــی همانطــور 

ــازی را در  کنیــم و تــوپ ب ــازی را مــا تعریــف  ــه زمیــن ب ک ــاز هســت   نی
ً

گاهــا اســت. یعنــی 
زمیــن آنهــا بیندازیــم. 

کــرد  کــه در تفکــر والیــت بــوده، دشــمن فرضــی نیســت و بایــد بــاور  دشــمنی هــم 
کار داریــم. ایــن از اصــول اساســی در ذات اســام  کــه بــا مخالفیــن حقیقــی ســر و 

کریــم هــم مبنــی بــر قاعــده ی »نفــی ســبیل« بایــد تمــام  کــه در قــرآن  اســت 
ــه  ک ــه محــدوده ی مســلمانان را بســت چــرا  راه هــای ورود دشــمن ب

مشکلشــان بــا اصــل اســام اســت و ال غیــر.
 »و لــن یجعــل اهلل للکافریــن علــي المؤمنیــن ســبیًا؛ هرگــز 

کافــران نســبت بــه اهــل ایمــان راه تســلط را بــاز  خداونــد بــراي 
ــر  ــاز نخواهــد نمــود«، )ســوره نســاء، آیــه ۱۴۱(. ب نگذاشــته و ب
اســاس ایــن اصــل حضــرت امــام )ره( در تحریرالوســیله بیــان 

کننــد: مــی 
کفــار موجب تــرس بر حوزه اســام  گــر روابــط تجــاري بــا  »ا
شــود، تــرک ایــن روابــط بــر تمــام مســلمانان واجــب مــي 
شــود. در اینجــا فرقــي میــان اســتیاء سیاســي یــا فرهنگــي 
کــه  گــر روابــط سیاســي  و معنــوي دشــمن وجــود نــدارد. ا
بیــن دولتهــاي اســامي و دول بیگانــه بســته مــي شــود و 

کفــار بــر نفــوس و بــاد و امــوال مســلمانان شــود یا باعث  گــردد، موجــب تســلط  برقــرار مــي 
ــه بســته مــي  ک ــردد، برقــراري روابــط حــرام اســت و پیمانهایــي  گ اســارت سیاســي اینهــا 
کننــد  کــه زمامــداران را راهنمایــي  شــود باطــل اســت و بــر همــه مســلمین واجــب اســت 
و وادارشــان نماینــد بــر تــرک روابــط سیاســي ایــن چنانــي هــر چنــد بــه وســیله مبــارزه منفــي 

باشــد.«، )تحریرالوســیله، امــام خمینــي)ره(، ج ۱، ص ۱۸۵.(
پــس یکــی از اصلــی تریــن هــدف هــای شــناخت دشــمن همیــن اصــل اساســی قاعــده 
کــه اینهــا از هــر راهــی بــرای زمیــن  کــه نهایتــا منجــر بــه ایــن مــی شــود  ی نفــی ســبیل اســت 
کوتــاه  کامــل آن و بــه زانــو درآوردن مســلمانان  کــرده و تــا نابــودی  زدن اســام ورود پیــدا 
کــم بر آنان را شــاهد  کشــورهای منطقــه چنین ســلطه های حا نخواهنــد آمــد. مــا در برخــی 
کشــور عــراق تحــت ســلطه ی آمریــکا بــود و از آن شــیر مــی دوشــید.  هســتیم. مــدت هــا 
ــر بــاالی آن نهفتــه  کــه هنــوز چتــر ننگیــن آمریــکا و صهیونیســت ب کســتان و افغانســتان  پا
کــه مدتــی تحــت ســیطره ی اینــان بــوده اما هم اینــک این  کشــوری مثــل ســوریه  اســت. یــا 

کشــیده شــد. ک و خــون  کشــور بــرای رســیدن بــه عــزت و اســتقال خــود، بــه خــا
کــه قبا اشــاره شــد، تمامــی حرکت ها بــا آرامی  حــال بــه آشــوب 96 بپردازیــم. همانطــور 
کــه تحــت فشــارهای اقتصــادی  کشــیده شــد. مردمــی  کامــل از اعتــراض بــه اغتشــاش 
کــه شــروع آن را مــی تــوان تجمعــات روزانــه ی  گرفتنــد  و تبعیــض هــای نابرابــر قــرار 
کاســپین و زیرشــاخه های آن دانســت،  مالباختگان برخی مؤسســات اعتباری همچون 
نهایتــا منجــر بــه تجمعــات سراســری آن هــم از مشــهد مقــدس و برخــی شهرســتان هــای 

کــرد.  خراســان عنــوان 
گذشــته،  کــه مشــهد مقــدس در طــی ایــن یــک ســال  ــر ایــن اســت  نکتــه ی جالــب ت
کانونــی دوربیــن هــا و تحلیــل هــا و خبرهــای بی بی ســی، صدای آمریکا، ســی ان  نکتــه ی 
گرفــت و اوج آن را در انتخابــات ریاســت  ان، مــن و تــو و دیگــر شــبکه هــای رایــج دنیــا قــرار 
کــرده بودنــد. جــوی برآمــده از  کــه جــو عمومــی را متشــنج  جمهــوری امســال شــاهد بودیــم 
امــواج اتهامــات علیــه اشــخاصی همچــون آیــت اهلل رئیســی و آیــت اهلل علــم الهــدی. این 

حرکــت در اعتراضــات اخیــر هــم ادامــه داشــت.
کامــا نــرم و از زاویــه ی سیاســی بــه آن نــگاه مــی  گفــت ایــن حــرکات  در حقیقــت بایــد 
شــود. یکــی ضربــه زدن بــه چهــره و وجهــه ی مــکان متبرکه ی مشــهد مقدس یعنــی بارگاه 
ــی  ــی و والی ــب یکــی از چهــره هــای انقاب ــن موســی الرضــا و دیگــری تخری ــی اب ــام عل ام
کــه در همین انتخابات شــبکه  کــرد  انتخابــات 96 یعنــی آیــت اهلل رئیســی. نبایــد فرامــوش 
هــای ذکــر شــده، آیــت اهلل رئیســی را بــه عنــوان »آیــت اهلل قتــل عــام« بــه مــردم معرفــی 

کردنــد. کردنــد و وجهــه ی آن را در بیــن عمــوم تخریــب 
کــردن چهره  کــه بــه دســت مخالفــان افتــاد، بســیار فرصــت خوبــی بــرای علنی  فرصتــی 
کشــور بــود.  ی مخفــی )بخوانیــد همیشــه عیــان( خــود در شــرایط حســاس و بحرانــی 
گســل اجتماعی  که قصد داشــتند  کشــور را به حاشــیه برد و شــاهد بودیم  همین نگاه ها 
گفــت در نهایت خــوش بینی فقط  کــه تقریبــا مــی شــود  کننــد  را بــه شــکافی عمیــق تبدیــل 
کنند و عده ای جوان را به صحنه ی خیابان  توانســتند یک درصد در این امر پیشــروی 

بکشانند. 
که  شــبکه ی اجتماعی تلگرام به حدی بر جو روانی مردم ســوار شــد 
کشــور، دکتر جهرمی  کــه وزیــر  کــرد. تــا جایــی  مدیریــت آن را دشــوارتر 
طــی پیامــی بــه رئیــس آن )پــاول دورف( خواســتار بســته 
کــه در آن بــه آمــوزش »کوکتــل  کانــال تلگرامــی معانــد  شــدن 
که  مولوتــوف« پرداختــه بــود و از همراهــان خــود خواســت 

علنــا بــه آشــوب و اغتشــاش در فضــای عمومــی جامعــه 
بپردازند./گزارش ادامه دارد...

شــهر  ایــن  از  دیگــری  یاســوج،تصور  دانشــگاه  بــه  ورود  از  قبــل 
کــه وارد شــهر  بــه عنــوان مرکــز اســتان داشــتم،اما بــرای اولیــن بــار 
شــدم،وبه دقــت دور و اطــراف را نظــاره میکــردم تمــام چــراغ آن 
کــه در ذهنــم روشــن شــده بــود رو بــه تاریکــی  تصورهــای زیبایــی 

بیــداد میکــرد.  ایــن شــهر  رفت،محرومیــت در 
کــه  شــد  احســاس  آنجایــی  بیشــتر  محرومیــت  ایــن  شــدت   
چهــارم  یــا  ســوم  کثــر  حدا شــاید  کــه  کوچکــی  شبانه،پســرهای 
ابتدایــی بودنــد تــوی خیابــان هــای شــهر بــا آن چهــره معصومشــان 
و یــک تــرازو بــه دســت میگفتنــد آقــا تــو رو خــدا یــک وزن بزنیــد،آن 
کــردن هــا در طــول  کــردم مگــر پــول ایــن وزن  شــب هــر چــه فکــر 
روز چقــدر میشــود بــه نتیجــه ای درخــور نرســیدم،و نمونــه هــای 
کــه یــک بســته آدامــس دستشــان بــود و اصــرار بــه خریــد  دیگــر 
داشــتند،تمام دار و ندارشــان را بــه میــدان آورده بودنــد تــا بلکــه 
ببرنــد،در شــهرکوچکی ماننــد  بــه خانــه  پولــی  آخــر شــب  بتواننــد 
کان شــهری  کــه حتــی در  یاســوج بــاورش ســخت بــود پدیــده ای 

ماننــد شــیراز هــم بــه ایــن تعــداد در ســطح شــهر ندیــده بــودم... 
تمیــز  دانشــجویی  کار  یــک  بــا  چگونــه  کــه  کردیــم  مشــورت 
کرد،پیشــنهاد جمــع آوری  کمکــی حداقــل ناچیــز بــه آنهــا  میتــوان 
هزینــه از دانشــجویان شــد امــا ایــن امــر بــرای یــک دانشــجو خیلــی 
ــه یــک طــرح دائمــی نیــاز داشــتیم،در  امــکان پذیــر نبــود از طرفــی ب
انجمــن  اتحادیــه  در   95 ســال  در  کــه  بــود  هــا  بحبوحــه  همیــن 
کشــور پویشــی تحــت  هــای اســامی دانشــجویان مســتقل سراســر 
کــه وظیفــه اصلــی آن  انــدازی شــد  ک مثبــت« راه  عنوان»اشــترا
یــدک  هــم  بــه  را  خیریــه  عنــوان  و  بــود  نیازمنــدان  بــه  رســیدگی 
کشــور  میکشــید،و حــال توانســته بیــش از 450 نیازمنــد در سراســر 
تحــت حمایــت خــود قــرار دهد.ایــن پویــش در دانشــگاه هــای 
کشــور بــا طــرح هــای متفاوتــی ماننــد بازارچــه یــا ســه شــنبه  مختلــف 
کمــک دوســتانمان در انجمــن  هــای مهــدوی اجــرا شــد تــا اینکــه بــه 
کــه یــک  اســامی دانشــجویان مســتقل دانشــگاه ایــن پویــش  را 
ایــن  و  بــود  نیازمنــدان  بــه  بــه محرومیــن  بــرای رســیدگی  حرکــت 

کــم محــروم نداشــت رســید. از بهمــن مــاه 96 بــا شــروع  اســتان هــم 
ــا همــکاری خیریــه امیرالمومنیــن یاســوج و معاونــت فرهنگــی  ترم،ب

دانشــگاه ایــن پویــش راه انــدازی شــد. 
بــه هــر دلیلــی از  کــه  گونــه اســت :دانشــجویانی  بــه ایــن  طــرح 
وعــده ناهــار خــود در روزهــای پنــج شــنبه اســتفاده نمیکننــد آن را بــه 
ک مثبــت انجمــن  ــه اشــترا ــروه خیری گ ــا  کننــد ت نفــع نیازمنــدان رزرو 
دراختیــار  و  گرفتــه  تحویــل  را  آن  مســتقل  دانشــجویان  اســامی 
نیازمنــدان قــرار دهند،حــال ایــن پویــش بــه ایســتگاه دوم خــود 
کنــون نزدیــک بــه 50 پــرس غــذا بیــن نیازمنــدان توزیــع  رســیده و تــا 
کنــار هــم  شــده و همــت همــه دانشــجویان را میطلبــد تــا بتوانیــم در 

ک بگذاریــم.  بــه صــورت هفتگــی خوبــی هایمــان را بــه اشــترا
کننــد میتواننــد بــا  کــه قصــد دارنــد در ایــن پویــش شــرکت  کســانی 
کانــال مســتقل،انجمن اســامی دانشــجویان مســتقل  عضویــت در 
بــه آیــدی yu_mostaghell@  و برقــراری ارتبــاط بــا روابــط عمومــی 

کانــال در ایــن امــر خیــر شــرکت نماینــد.  هــای 

کــن ملــت  بــدون ضیــق وقــت )هــدر رفــت زمــان( خــودت رو معرفــی 
بدونــن. اســمتو  منتظــرن 

.Y هستم فرزند X بنده ی ناقابل
میکنــی  معرفــی  اینطــور  کــه  ای  مختصاتــی  دســتگاه  مگــه  ببخشــید 

خودتــو؟
ــه طــول ایکــس و  ــه یــک دســتگاه مختصــات ب ــه هرحــال هــر انســانی میتون ب

. Z ارتفــاع 
ً

گاهــا ــه  عــرض وای داشــته باشــه. و البت
کــردم داری  کــه دیــدم فکــر  خــب خندیدیــم. بنــده در وهلــه ی اول تــو رو 
کــه داری  کــه تــو بــا این ســن کمی  هدیــه ی آســمانی میخونــی. قضیــه چیــه 
ــه ی اعــداد  و بهــت میخــوره ده دوازده ســالی داشــته باشــی، داری نظری

میخونــی؟
از بچگــی عاقــه ی شــدیدی  بنــده  باشــه. خــب  لبــت خنــدون  همیشــه 
کــردم. همــه رو مــی بــردم زیــر  بــه ریاضــی داشــتم. همــه رو عــدد فــرض مــی 
گرفتــم و برخــی  گرفتــم. تمامــی نمراتــم رو بیســت  رادیــکال ازشــون جــذر مــی 
گرفتــم. پــدر و مــادرم وقتــی ایــن هــوش  کــه عــدد فــوق العــاده مــی  مواقــع بــوده 
کــه هســتم. البتــه  رو دیــدن، بردنــم مدرســه ی تیزهوشــان و خاصــه اینــی شــد 
گذاشــتم.  کمــه امــا مــدارج علمــی رو خیلــی زود پشــت ســر  ــه ســنم  ک درســته 

کردی؟ یعنی چیکار 

کــردم و از  کــردم و از عیــد هــم اســتفاده  مــن از فرصــت تابســتون اســتفاده 
کــردم و مــدام ریاضــی میخونــدم. بــه قــول  فرصــت هــای تعطیلیــم اســتفاده 
کتابــای راهنمایــی و دبیرســتان رو هــم  معــروف پرشــی درس خونــدم و تمامــی 

خونــدم.
کــه  شــما  مثــل  ســالی  و  ســن  کــم  ی  بچــه  یــه  خــب 
کارا، خداییــش حــال  بایــد بــره پــی وروجــک بــازی و ایــن 

بخونــی؟  درس  همــه  ایــن  بشــینی  داشــتی 
گــر  کاری عاقــه منــد باشــه، ا کــه بــه  بــه نظــرم هــر آدمــی 
محکــم تاشــش رو بکنــه میتونــه موفــق بشــه و هیــچ چیــز 
ی  عاقــه  چــون  داشــتم  حــال  مــن  نمیکنــه.  ش  خســته 

داشــتم. ریاضــی  بــه  شــدیدی 
از  یکــی  کالس  ســر  شــنیدم  بعــد.  ســوال  بریــم  خــب 

درســته؟ میــری.  هــم  ریاضــی  اســاتید 
ــم.  ــرم و درس ریاضــی عمومــی میخون ــر G می کاس دکت ــده ســر  ــه. بن ــه بل بل

کارشناســی میخونــم.  بنــده دارم 
عامو مسخره در نیار. جدی میگی؟!!

کــه خیلــی  کتــاب نظریــه ی اعــداد  کجــا بــود. اینــم  هــا بــه جــون تــو! دروغــم 
ــه نیــگاش بنــدازی؟ هــم مباحــث راحتــی داره. میخــوای ی

ــودم درســای  ــه درس خــون ب گ کــن. مــن ا ــم  ــه جــدت ول ــو رو ب ــه ت ــه ن ن
کــه آینــده ی خودتــو  قــا ســوال بعدیــم اینــه  کــردم. آ خودمــو پــاس مــی 

چطــور میبینــی؟
مــن بــه امیــد خــدا قصــد دارم دانشــمند بشــم. دانشــمند در علــم ریاضیــات 
کــه ایــن جهــان همگــی بــر  و حســاب. ببیــن خیلیــا نمیدونــن 
حســب معــادالت دقیقــی داره مدیریــت میشــه و میچرخــه. 
کــه رخ میــده، ســر یــک  کســوف  کــن خســوف یــا  شــما توجــه 
زمــان دقیقــی و طبــق یــک معادلــه ی حســاب شــده ای 
کــه از  کاشــانی  کــه اولیــن بــار غیــاث الدیــن  اتفــاق میفتــه 
منجمیــن و ریاضــی دانــان بــزرگ قــرن خــودش بــوده اینــو 
ــاپ.  ــه دســتمونه. لــب ت ک گوشــی  ــا همیــن  ــرده. ی ک مطــرح 
آناتومــی انســان. حرکــت چشــم. همــه چــی طبــق معادالتــه 
کــه مــن دوس دارم ایــن  و یــک نظــم بســیار دقیقــی پشتشــه 
ــد  ــم و امی ــان بفهمون ــه تمــوم جهانی ــون ســاده ب ــه زب هــا رو ب

کــه پیشــرفت هــای زیــادی بــر همیــن طریــق بــه وجــود بیــاد. دارم 
کــرد. بنــده بــا اغمــاض از اینکــه 50 درصــد فهمیــدم  ذهنــم تقریبــا هنــگ 
میبینــی  چطــور  رو  یاســوج  دانشــگاه  بعــد.  ســوال  میــرم  گفتــی  چــی 

دانشــمند؟
کنــه.  ــه راحتــی بالفعلــش  ــه ب ایــن دانشــگاه پتانســیل بالقــوه ای داره و میتون

کنــد بشــه و از  کــه رونــد پیشــرفت  فقــط روابــط قومــی و قبیلــه ای باعــث شــده 
کنــم، چــون هیچــی ســر جــای  ــگاه  ــه بخــوام بهــش ن ک ــدگاه ریاضیــات هــم  دی
کار بــی پاســخ میمونــه و حــل نمیشــه.  خــودش نیســت پــس معادلــه هــم وســط 
کل خوبه. البتــه امیــدوارم بــا تغییــر ریاســت دانشــگاه اوضــاع بهتر بشــه. ولــی در 
آره میدونــم اصــال خیلــی خوبــه. دانشــگاه رو از ریشــه زدی حــاال میگــه 
قــا بــاش. مواظــب خــودت بــاش. بــه عنــوان ســوال آخر...نــه  خوبــه...، آ

کنیــم بریــم... کــن. خــودت هــر حرفــی داری بگــو تمومــش  ولــش 
کــه او بــاد جــان تــرا رهنمــای | بپرســیدم  گــرای |  بــه دانــش فــزای و بــه یــزدان 
کــه  کــه از مــا بــه یــزدان  کهــن |  کــو بســال و خــرد بــد  کســی  از مــرد نیکــو ســخن | 
گزیــن | چــو  کــه دانــش  کــه را نــزد او راه باریکتــر | چنیــن داد پاســخ  نزدیکتــر | 

ــروردگار آفریــن خواهــی ز پ
روز خوبی داشته باشی

کــه شــعر مــال  کــه انــگار شــاعره. البتــه مــا میدونیــم  بلــه دانشــمند مــا هــم 
کــه در اختیــارم  فردوســیه  ولــی خــب دیگــه باشــه دیگه...ممنونــم از وقتــی 

گذاشتی.
محتویــات ایــن مصاحبــه بــه صــورت مــزاح و ســاختگی بــوده امــا ایــن شــخص در دانشــگاه 
کــه بــا او مصاحبــه  کنــون مشــغول بــه تحصیــل اســت. بــا ایــن شــخص صحبــت شــد  یاســوج هــم ا
کــه از ذکــر نــام ایشــان  ای بکنیــم امــا ایشــان موافقــت نکردنــد و بــه خاطــر همیــن مجبــور شــدیم 

کنیــم. غالــب محتویــات مصاحبــه حــرف هــای ایــن بزرگــوار نمــی باشــد. خــودداری 

از  دفــاع  بهانــه  بــه  کــه  آنــان 
برابــری  مســئله  زنــان،  حقــوق 
کننــد  مــی  مطــرح  را  مــردان  بــا 
ســینه  و  زننــد  مــی  فریــاد  عمــًا 
ک مــی دهنــد: زنــی انســان  چــا
کــه بیشــتر شــبیه مــردان  تــر اســت 

باشــد!!
کننــد  انســانیت زن را ذبــح مــی 
و مــی خواهنــد او را شــبیه مــردان 
را  مــرد  عبــارت دیگــر  بــه  کننــد؛ 
فــرع.  را  اصــل مــی داننــد و زن 
ایــن تفســیر غیــر انســانی از زن، 
پرطمطراقــی  عنــوان  تحــت  کــه 
ــری مطــرح مــی شــود،  چــون براب
واالی  مقــام  از  را  زن  شــأنیت 

کــه زن و مــرد در دســتگاه الهــی،  انســانیش تنــزل مــی دهــد؛ حــال آن 
ــر  ــد و یکــی را ب ــی ان ــم انســانی و بندگ ــگاه عظی هــر دو دارای شــأن و جای
دیگــری برتــری نیســت؛ نــه مــرد بــر زن برتــری دارد و نــه زن بــر مــرد. بلکــه 
کــه حقــوق  هــر دو اســتعدادها و توانایــی هــای منحصــر بــه فــردی دارنــد 

کنــد. و تکالیــف شــان را تعییــن مــی 
بــه حاشــیه رفتــه ی خــط خــورده ی  نــه زن متحجــِر حــذف شــده ی 
پــرده نشــین، و نــه زن تجــدد زده ی بــی شــخصیِت برهنــه و از خانــواده 
گسســته شــده؛ بلکــه انقــاب اســامی آمــد و تعریــف ســومی از زن طــراز 
الهــی  رحمــت  مظهــر  کــه  مســلمانی  زن  داد؛  ارائــه  اســامی  انقــاب 
بــا افتخــار بــه انســانیت و جنســیتش، مطهرانــه و عفیفانــه در  ســت و 
عیــن حفــظ و تحکیــم نظــام خانــواده، فعاالنــه و ســرفرازانه در عرصــه 

کنــد.  اجتماعــی مجاهــدت مــی 
غــرب بــا نــگاه ابزاریــش بــه زن و بــا تبلیغــات بــی امــان دســتگاه ثــروت 
کــه زن، از زن بــودن خــودش  کــرده اســت  و قدرتــش، طــوری وانمــود 
و  باشــد  ســرافکنده  و  شــرمنده 
مــردان  شــبیه  را  خــود  بخواهــد 
و  بپوشــد  مــردان  شــبیه  کنــد؛ 
ایــن  و  بخواهــد؛  مــردان  شــبیه 
همــه  کــردن  نابــود  مســتلزم 
خــاص  و  متعالــی  هــای  ویژگــی 

ســت. زنــان 
در  غربــی  گرایــان  تجربــه 
آشــکارا  خــود  آراء  و  نظریــات 
عصــر  کــه  کننــد  مــی  اعــام 
ســازی  مذکــر  عصــر  جدیــد، 
تفکــر  در  چــون  اســت!  جهــان 
ســرمایه داری، اصالــت بــا قــدرت و ثــروت ســت و در ایــن بــازار، نــگاه بــه 
زن نیــز نــگاه ابــزاری ســت بــرای قــدرت و ثــروت! ایــن دیــِد غیــر انســانی 
بــه زن، برهنگــی هــای اجبــاری در غــرب را مــی آفرینــد؛ برابــری ظاهــری 

زنــد. مــی  رقــم  را  مــرد  نفــع  بــه  زن  شــدن  ذبــح  و  زن  و  مــرد  بیــن 
بــا  او خواســته  از  و  اســت  پایانــی داده  بــی  بــه زن، شــأنیت  اســام 
ویژگــی هــای زنانــه خــودش، مقدمــه تمــدن ســازی باشــد. زن مســلمان 
کــه جامعــه و تاریــخ  معاصــر، زن عفیفــه ســت نــه زن ضعیفــه؛ زن عفیفــی 
را مــی ســازد. ایــن زن مســلمان، الگوهایــی چــون خدیجــه و فاطمــه و 
کــه علــی رغــم ایمــان و معرفــت و حفــظ و تکریــم خانــواده،  زینــب دارد 
از مهــم تریــن عناصــر سرنوشــت ســاز اقتصــادی و اجتماعــی و سیاســی و 

فرهنگــی جامعــه خــود بــه حســاب مــی آمــده انــد. 
ــا تقلیــد  ــه در داخــل ب   عــده ای امــروز ســاده اندیشــانه و ســاده لوحان
گرفتــه انــد و هویــت  از هیاهوهــای نــگاه غــرب، »تازیانــه برابــری« دســت 
کــرده انــد. اینــان نمــی داننــد بــزرگ تریــن  گیــری  و شــأنیت زن را هــدف 
توهیــن و جســارت بــه زن، همیــن تعبیــر برابــری ســت. شــوربختانه تبلیــغ 
چنیــن نــگاه هــای ســخیف و توهیــن آمیــز بــه زنــان را امــروز در دانشــگاه 

کــه نمــاد تفکــر و تعقــل و اندیشــه ورزی اســت، هــم مــی شــنویم! هــا 
زنــان  بــر حضــور  کــه اصــل  بــر اســاس تعالیــم مکتبــی، معتقدیــم  مــا 
بــا  کــه  غــرب  خــاف  بــر  و  اســت؛  اجتماعــی  هــای  عرصــه  همــه  در 
ــد،  ــم نمای ــد شــأنیت واقعــی زن را حفــظ و تکری ــگاه ابزاریــش نمــی توان ن
هــای  عرصــه  همــه  در  زنــان  حضــور  اصــِل  بــر  عــاوه  کــه  معتقدیــم 
اجتماعــی، رعایــت و توجــه بــه نــوع حضــور زنــان در ایــن عرصــه هــا 
ــان الزم و ضــروری اســت. مولفــه  ــرای ارتقــای هویــت و شــأنیت زن ــز ب نی
هــای ایــن نــوع حضــور فعاالنــه در همــه عرصــه هــای اجتماعــی، حضــور 
گوهــر ارزشــمند  کننــده  کــه تضمیــن  عفیفانــه، مطهرانــه، محجبانــه اســت 

زنانگــی ســت.
گــر  ا کــه  آزاداندیشــی  و  عدالتخــواه  و  کار  فــدا زنــان  همــه  بــه  درود   
نبودنــد هیــچ حرکــت ُمصلحانــه و مجاهدانــه ای در تاریــخ بشــر رخ نمــی 

داد...  

تازیانۀ برابری

حرکتی آرام از اعتراض به اغتشاش

ک مثبت اشترا

مصاحبه با نابغه ی دانشگاه یاسوج

محمد طاهری

سید سعید هاشمی

وزی یاسین نور
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از ســــــــــــال 
بعــد،  بــه   88
ــران  ــای ای فضــــ
جایگاهــی  بـــــه 
ــدیل در  ــی بــــ بــــــ
خاورمیانــه مبدل 
جایــی  تــا  شــده 
ــشورهای  کــــــ ــه  ک
ایــران  حاشیــــــــه 
گاهــی  را تکــــــــیه 
ــدرتمند بــرای  قـــــ
ــاسی  ــات سیـــــ ثب
امــــــــنــــــــیـــــت  و 
خــود  اجتماعــی 
مــــــــی داننــد و بــر 

ایـــــــن عقیــده 
پایـــــبندند.
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تــــــــــــــجربه 
ــربی  ــان غـــــ گرای
عصـــــر جــــــدید را 
عصر مذکرســازی 
ــان مــــــــی  جهـــــــــ

داننــد!
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