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صمد ،مسافرکش شد
معلمان پس از سالها دوباره خیابان را برای اعتراض انتخاب کردهاند؛ ظاهرا مهمترین نکتهای که آنها که در تجمعاتشان به آن اشاره میکنند ،مشکالت معیشتیشان است .در چند
گزارش ،به چند و چون این اعتراضها پرداختهایم.

 | 40گزارش تحلیلی

معلم مزدبگیر ،فقیر و پرخاشگر نیست!
شیرزادعبداللهی ،تحلیلگراصالحطلبمسائل
آموزش و پرورش ،طی گزارشی تحلیلی و مفصل
نوشتهکهمعلمهادراعتراضاتشاندقیقاچه
میخواهند؟ او عالوه بر این ،با استنادات تحقیقی،
به دست آورده که این اعتراضات به چه مسیرهای
درست یا نادرستی افتاده است.

 | 48گزارش تحلیلیـتوصیفی

آداب پای تخته و خیابان
صابر محمدی ،با چند معلم که شغل دومشان
مسافرکشیاستهممسیرشدهتاسبکزندگی
معلمان مبتال به شغل دوم را ترسیم کند.
او طی گزارشش ،با چند فعال صنفی معلم و
اقتصاددان همسخن شده تا پی ببرد ،آنها نسبت به
تعارض دو شغلشان چه فکر میکنند.

 | 56گزارشمیدانی

 | 54گزارش میدانی

حیف که کالس خصوصی در این شهر
نمیگیرد!
صمدبهرنگیدرروستاهایبسیاریازآذربایجان
تدریس کرده؛ یکی از آنها گوگان است که البته حاال
به شهری کوچک تبدیل شده .سبا حیدرخانی به
آنجا رفته و در همان مدرسهای که بهرنگی تدریس
میکرده،بامعلمانبهگفتوگونشستهاست.

انرژی هستهای ،درد است یا درمان؟
فاطمه رجبی،گزارشگر ،و آرش حسینی عکاس ما ،پا به موسسه تحقیقات پزشکی
هستهای گذاشتهاند و با بیماران و پزشکان این موسسه به گفتوگو نشستهاند .جالب
اینجاست که این عنوان هستهای ،اتفاقا بسیار به آنچیزی که در ابتدا به ذهن میآید
(انرژی هستهای و مذاکرات) ربط دارد؛ جایی که در این سالها یکی از مراکز جوالن دالالن
تحریم بوده؛ همانها که از درد و رنج مردم ،درآمدهای عجیبی به دست آوردهاند .

 | 8حرف ها

اینبار نامهای دریافت
کردهایم از گروه موسیقی
معروف «آناتما».

Dispatches
 | 9پارک اخبار

مجموعه تصويري اخبار
براي آنها که حوصله
نداشتند متن بلند اخبار را
دنبال کنند.

 | 10سیاســــت

 | 13رگ حــرف

استانيشدن انتخابات ،آدرس اشتباه
تحلیل سهیل جاننثاری در پاسخ به این
سوال استکه در «استانیشدن انتخابات»،
مجلس به دنبال چیست؟

گفتوگو آيين حقجويي بُود
آیا واقعا برای شکلگرفتن گفتوگو
نیازی به فضای مشترک بین دو طرف
هست؟ پاسخ یاسر میردامادی را
بخوانید.

 | 16انتخابات آمریکا

 |18کسبوکار

 | 15پشت به صحنه

روي گسل اعتماد
در ماجرای اعتراض پزشکان به پخش «در
حاشیه» ،اغلب تحلیلها رای به حقانیت آن
دادند ،اما حسین وحدانی ،به قاعده ستون
ثابتش ،خالف جریان آب را شنا کرده.

 | 20طرح

اوباما و کلينتون بر سر توافق با ايران
هماهنگي ميکنند
گفتوگوی اختصاصی ما را با خبرنگاری
میخوانید که در سالهای اخیر نزدیکترین
روزنامهنگار به هیالری کلینتون بوده است.

این تصمیم عاقبت خوشی ندارد
شاید در بازار به کسانی برخورده باشید
که زیرقیمت میفروشند .صادق نوابی
نوشته که آنها چه هدفی را دنبال
میکنند.

ایستاده با آلبوم
یک خواننده ،در اعتراض به مافیای پخش و
دانلود غیرقانونی ،آلبوم مجازش را رایگان توزیع
کرده .صابر محمدی ،در گفتوگو با اردوان
سپهپور ،این ابتکار او را به بررسی نشسته.

 | 22ورزش

قصه کلمن و آب روان و ديگي که براي
هيچکس نجوشيد
آقای قوچ را میشناسید؟ آقای کلمن را
چهطور؟ آرش راهبر بین روایت قوچ و سفر
کوتاه قهرمان نسبتی پیدا کرده است!

 | 23مطالعه مطالعـات

س باشي؟
چرا ميخواي باکال 
واجبه؟
برندهایی که میپوشیم ،هر یک پیامی دارند؛
قلیزاده اینبار در اینباره تحقیق کرده.

 | 24سالمت

 | 25محیط زیست

 | 26فناوری

 | 27مغالطه

مثال «آسمان آبي ،زمين پاک»شعار نيست
حبیب دانشور ،معتقد است تازهترین شعار
محیط زیستی شهرداری تهران ،حسابی
توخالی است.

ابرها سست نیستند؛ خیالتان تخت!
راهنمای امیر رشیدی شامل این است که
چگونه میتوانیم از اطالعات شخصی در
گوشیهایمان مراقبت کنیم.

خزان بهاري
هنوز رخوت بهاری از جان خیلیهامان
رخت برنبسته؛ مهدی ملکمحمد این پدیده
روانشناختی را تحلیل کرده و گفته برای
رهایی از آن باید چه کنیم؟

استعاره در خدمت استدالل و مغالطه
میخواهید بدانید چگونه از یک بیانیه حقوقی
میتوان شعر یا داستانی جذاب ساخت؟ اکبر
موسوی راهنماییتان میکند!

 | 66ژاژخایی در روز روشن
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آیدین سیارسریع ،اینبار حکایت شیرینی دارد
از ماجرای پسر پادشاه با ادیبی که مسوول
تربیت او شد

سعید برآبادی بر اساس عکسهای نادر آلبوعلی
از آبادان ،فرازهایی از رمان «چراغها را من
خاموش میکنم» را مکاننگاری کرده است

پنجره ؛ شروع يک چيز تمام شده

فرزندان اديب و عاقبت تحصيل

Cultural File
راهنمای فصلهای مجله

ما ،خالف بسیاری رسانههای ایرانی ،از تبویب مجله به سرویسهایی چون سیاسی ،اقتصادی و سیاسی پرهیختیم .چون فکر
میکنیم روزنامهنگاری ایران ،امرو ز نیاز دارد که بهجای آنکه در سیاست یا اقتصاد متخصص داشته باشد ،گزارشگر و خبرنگار
ش از آنکه با حوزهها و سرویسها شناخته شویم ،بهتر است که با قالبهای ژورنالیستی ورق بخوریم:
بپرورد .ما بیشوپی 
صفحات یادداشتهای تحلیلی که در بخش کنکاش میخوانید و به مرور و تحلیل وقایع روز سیاسی و اقتصادی اختصاص
دارد یا در «اتاق روشن» که با سبد مصرف هنری و ادبی ،گردشگری و دیگر وجوه فرهنگ در پیوند است .صفحات
گزارشهای توصیفی یا تحلیلی که «اصل ماجرا»یشان خواندیم .همچنین دوسه بخش ثابت داریم« :حرفها»« ،رود
راوی» « ،ژاژخایی در روز روشن» و شاید بخشهای دیگری در آینده .شما در «روشن» یادداشتهای تحلیلی خواهید
خواند یا گزارشهای مفصل؛ طنز و نیز درددل خودتان .همین.

 | 29سریــال

 | 31کتــاب

ميکایيل؛ کالنتر فيلمهاي وسترن
سریال پلیسی بههرحال آرنولدبازی کم ندارد ،اما آرش
حسینی از تفاوتهای «میکاییل» در پرداختن به پلیس
نوشته است.

قهرمانهایی در یک خانواده درب و داغون
«داستان پسرم» قصهای بسیار مهجور از نادین
گوردیمر است اما مارال فرخی به شما میگوید چرا
خواندنش واجب است.

 | 32سریــال

 | 34کتــاب

سرزميني براي هيچکس
محبوبه آببرین الیههای پنهانی از سریال «هوملند»
را واکاویده و فصل پنجم آن را پیشبینی کرده است.

 | 34همهچیزخوان

کدام سوي مرز همه چيز واقعي است؟
اگر داستانها و فیلمهای تخیلی را ،به خاطر فاصلهشان از
حقیقت دوست ندارید ،این یادداشت چند نمونه داستان و فیلم
حقیقتا تخیلی به شما معرفی میکند!

 | 38خوراک

پنـاه ببرم به کجا از اين بـوي آشـنا؟
قورمهسبزی؛ اشتباه نکنید ،این یادداشت،
چندان مربوط به آشپزی نیست .روایتی شخصی
و شکمپرستانه است از تجربه خوردن این خورش
محبوب به دست محبوب.

سالم خانم صنم حسينخاني!
صنم حسینخانی وقتی تنها 9سال داشت ،قصهای
نوشته و تحسینها برانگیخته؛ از جمله تحسین مجتبا
هوشیارمحبوب را.

 | 36ســـفر

تویی که سبـز میخواهمت
نگار حسینخانی ،طی گزارشی ،خبر آورده که بازدید
از باغ ملی گیاهشناسی پس از  46سال آزاد شده؛
اردیبهشتماه این باغ را از دست ندهید.

 | 39کتــاب

شکل دیگر تماشا
تفاوت این ستون کتاب ،با دو ستون دیگر ،در این است که
اینجا به جای معرفی اثر خالقه ،به اثری میپردازیم که به
شما یاد بدهد چهطور ببینید ،بسازید ،بخوانید و بنویسید.
اینبار علیرضا سردشتی از «تعمق در فیلم» نوشته.

ما و آناتما

حسام محمدي ،سردبير نشريه دانشجويي «جریان» در دانشگاه تهران ،و يکي از همراهان دستبهقلم «روشن»،
پس از اينکه در شماره پيش ،يادداشتي از آرش رضايي را با عنوان «بازگشت بچهخستهها به تهران» درباره تازهترين
آلبوم گروه موسيقي «آناتما» منتشر کرديم ،آن را ترجمه کرده و براي گروه فرستاده است .پيگيريهاي او منجر به
اين شده که دوسه باري با گروه مکاتبه و پاسخهايي جالب دريافت کند .روايت او از اين مکاتبات را ميخوانيد.

راکباشیم،بهتهرانمیرسیم

گروه موسيقي آناتما در نامهاي به «روشن» باز هم از آرزوي برگزاري کنسرت در ايران ميگويد
حسام محمدی هنگامي که اخبار مذاکرات لوزان
پخش ميشــد در صفحهاي در فيسبوک نوشتم:
«تنها چيزي که در مورد مذاکرات برايم جالب است،
اين است که شايد اين قدمي در راستاي حضور آناتما
در ايران باشد ».خيلي زود کامنتهايي با اين مضمون
گرفتم که البد شوخي ميکني! آيا هيچچيز ديگري
که شايد مذاکرات مقدمهســاز آن باشد ،برايت مهم
نيســت؟ من در جواب گفتم که چيزهاي ديگر مهم
هست ،ولي جالب نيست .وقتي که از تصميم اعضاي
تحريريه «روشن» براي انتشــار يادداشتي درباره
تبخش
آناتما مطلع شدم ،خيلي خوشحال شدم .لذ 
است که در مورد چيزي بخواني که برايت جالب است.
همچنين لذتبخش اســت که برايش کاري کني.
تصميم گرفتم يادداشتي را که قرار بود چند روز بعد
منتشر شود ،ترجمه کنم و براي آناتما بفرستم .ترجمه
متن با آمادهشدن شماره  10مجله براي چاپ همزمان
شد .بنابراين فرصت اين نبود که نظرات احتمالي گروه
در آن شماره اعمال شــود ،بااينحال فرصت را براي
ارتباطباآنهاوجويايينظراتشانمغتنمديدم.
اگر ميپرسيد که چهطور با آناتما ارتباط برقرار کردم،
بايد بگويم بهمراتب سادهتر از برقراري ارتباط با يک
استاد دانشــگاه يا فالن مقام جزء کشوري .ايميلي
رســمي به ضميمه توضيحاتي کلي درباره نشريه و
مطلب چاپشده نوشتم .از طريق سايت رسمي گروه،
آدرس الکترونيکي مســووالن ارتباط عمومي آن را
پيدا کردم و ايميل را فرستادم .در ابتدا فکر نميکردم
که گرفتن پاسخ به اين سادگي باشد به همين دليل

به صفحه گروه و هر يــک از اعضاي آن در فيسبوک
هم رحم نکردم و خالصه اينکــه متن را به هرجايي
که ردپايي از آناتما بود ،فرستادم .هنگامي که پس از
ســاعتي تالش نااميدانه براي پيداکردن يک لينک
جادويي که مرا به گروه وصل کند ايميلم را چک کردم،
جوابيکيازايميلهايمآنجابود.
پاسخ اول پس از چند دقيقه
اندي فارو ،مدير برنامههاي گروه ،نوشته بود که «من
براي يکسري مالقاتها در لندن هستم و گروه هم در
دسترس نيست .جوابدادن گروه ممکن است قدري
طول بکشــد ».جواب وي بهقدري بيتکلف بود که
ايميل رسمي من مضحک به نظر ميرسيد .در جواب
نوشــتم که جوابدادن در امروز ضرورتي ندارد و با
اين تحريک مقابله کردم که بنويسم من از سرزميني
هســتم که در آن جوابدادن کال ضرورتي ندارد و
بالطبع ميتوانم چند روز منتظر بمانم .از اخالق کاري
انديمتعجببودم.
کنسرت آناتما در تهران را به تاخير انداختيم؟
کمتر از ۴۸ســاعت بعد ،ايميلي از اندي رسيد مبني
بر اينکه متن را خواندم و پسنديدم و امروز آن را به
گروه تحويل ميدهم .چند ساعت بعد ايميل ديگري
از او رسيد .در ايميل ذکر کرده بود که باوجود اينکه
يادداشــت درباره آناتما چاپ شــده ،نظرات گروه،
بيشتر معطوف به تغييراتي در مطلب اســت .اين
سوءتفاهم منطقي به نظر ميرســد زيرا با اينکه در

تیترازمابود
روشن :در شماره گذشته «روشــن» ،گزارشی منتشر شد با عنوان
«چرا ایرانیان عرب نشدند؟» به قلم امید طبیبزاده ،عضو هیات
علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان؛ متن مزبور ،تلخیصی بود

ايميل من ذکر شــده بود که يادداشت منتشر شده،
اصوال ارسال مطلب به منظور اعمال نظرات گروه در
چاپ اســت .گروه بيشتر به چشم يک ژورناليست
حرفهاي به من نگاه کرده بود تا يک طرفدار دوآتشه!
بههرحال نظرات آناتما شامل دو مورد بود :اول ،عکس
به کار رفته در صفحه قديمي اســت و اينکه سعي
شود از عکسهاي جديدتر استفاده شود و مورد دوم
که بســيار جالب توجه بود اينکه در معرفي آناتما از
هرگونه ارجاع به سبک متال پرهيز شود با اين توضيح
که« :براي اينکه آناتما شانسي براي کنسرت در ايران
داشته باشد ،ما بايد فاصله خود را با موضوعاتي از اين
دستحفظکنيم.موسيقيمتالدرايرانممنوعاست
چون شيطاني تلقي ميشود .آناتما بايد تنها به عنوان
يک گروه راک مطرح شود».
در متن شماره قبل هيچ صحبتي درباره حضور آناتما
در ايران نبود و من هــم در هيچيک از مکاتباتم اين
موضوع را مطرح نکرده بودم .در اينجا بود که فهميدم
برگزاري کنسرت آناتما در ايران نهتنها يک اميد براي
هواداران ايراني بلکه به عنــوان يکي از دغدغههاي
اصلي آنها هم هســت .گذشــته از اينکه آناتما
سالهاســت واقعا به عنوان يک گروه راک شناخته
شده اســت ،اين گروه حاضر است به خاطر هواداران
ايرانياش از نصف گذشــته خود صرف نظر کند .اين
موضوع مرا به ياد مصاحبهاي از وينســنت ،خواننده
اصلي آناتما انداخت که گفته بود« :اگر ۲۰ســال هم
طول بکشــد ما باالخره روزي در ايران اجرا خواهيم
داشت».

از مقاله ایشان در مجله «نشر و پژوهش» در سال 1382؛ اگرچه هیچ تحریف و
تغییری در اثر ایشان پدید نیامده بود و ایشان را از انتشار این مطلب آگاه کرده
بودیماماتغییرتیترونیزتلخیصمتنایشان،بااطالعنامبردهنبود.هرچنداین
مواردازحقوقهرمجلهایاست،بدینوسیلهازایشانعذرمیخواهیم.

w w w. R o s h a n M a g . c o m
نظرات خــود را به آدرس ایمیل یا ســامانه پیامکیمان بفرستید
مــا را درفضــاي مجـــــازي با اين آدرسهــا دنبــال کنيد
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برای آنها که حوصله
خواندن اخبار را ندارند
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 1داداش بچه اين محلي؟ «روني کلمــن» ،قهرمان پرورش اندام جهان به ايران آمد .قرار بود او در ســميناري به آموزش مســائل تمريني بدنســازي بپردازد اما با برخاســتن موج

مخالفتهاي مختلف تمام برنامههايش لغو شــد و تنها در بهشــت زهرا حضور يافت و از يادمان «شــهداي نهضت جهاني اســام» بازديد کرد و به آمريکا برگشــت 2 .نوشتن پيک

شادي دور تازهاي از مذاکرات هســتهاي براي نگارش متن توافق احتمالي در وين آغاز شــد 3 .فاز دکترها چي بود؟ در حالي که رسانهها از متوقفشدن ســريال «در حاشيه» به دليل
ازدواج
اعتراض پزشکان خبر ميدادند ،بعضي از مديران صداوســيما و مهران مديري ،کارگردان ،گفتند تنها فاز اول اين سريال تمام شــده و فاز بعدي آن در آينده پخش خواهد شد4 .
ِ

سفيد ،نيســت! ماهنامه «زنان امروز» به سردبيري شهال شرکت ،به علت انتشار گزارشــي پيرامون «ازدواج سفيد» به دســتور هيأت نظارت بر مطبوعات توقيف شد 5 .بازي با دم شير

عربســتان به منظور جلوگيري از فرود يک هواپيماي ايراني در فرودگاه «صنعــا» پايتخت يمن ،باند اين فرودگاه را بمباران کرد 6 .مرام گذاشــتيم محمدجــواد ظريف ،وزير خارجه

ايران ،در مصاحبه با يک شــبکه تلويزيوني در آمريکا گفت ايران در حالي هشتسال تحريم را تحمل کرده که ظرفيت الزم براي ســاخت بمب اتم را داشته اما هرگز اين کار را نکرده است.

 7در جستوجوی محبوبیت ازدسترفته با سفر محمود احمدینژاد به شهرســتان بابل ،تحرکات انتخاباتی او برای مجلس دهم بیش از پیش به چشم آمد 8 .سري که درد ميکنه نطق

اکبر هاشميرفســنجاني به مناسبت روز معلم در دانشــگاه اميرکبير با حضور دانشــجويان مخالف و موافقش حاشيهساز شد .او در اين ســخنراني گفت :اميرکبير ،ميخواست معايب

استبداد و استعمار را رفع کند؛ ناصرالدينشــاه را به قدرت رساند اما استبداد نمکنشناسي کرد و با توطئههاي اطرافيان شاه ،اميرکبير شهيد شــد اما نامش از نام شاهان ماندگارتر است.

مدافعان طرح استانی شدن انتخابات مجلس معتقدند که
با این طرح نمایندگان مجلس از غرایض محلی و بومی جدا
شده و به منافع کالن ملی فکر می کنند ،ولی این حرف
چهقدرمعتبراست؟

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی

10

سیاست

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی

11

Dispatches

استانـيشدنانتخابات،آدرساشتبـاه

تحلیلیدربارهعلتگیردادنمجلسبهاستانیشدنانتخابات
و نگاهی به نتایج آن

سهیل جاننثاری سهيل جاننثاري| انتخابات امسال
مجلس عوام بريتانيا ،در روز ششــم ماه مه ـيک هفته
پس از نوشتهشدن اين يادداشت و احتماال بعد از انتشار
روشنـ برگزار ميشــود .جديدترين نظرسنجي روزانه
نشــريه «ســان» درصد آرا را اينگونه اعالم ميکند:
35درصد براي حــزب کارگر34 ،درصــد براي حزب
محافظــهکار12 ،درصد براي حزب اســتقالل9 ،درصد
براي حزب ليبرال دموکرات4 ، ،درصد براي حزب سبز،
و 6درصد براي احزاب ديگر .اما اين اعداد ،که به احتمال
بســيار زياد با نتايج روز انتخابات تفاوت زيادي ندارند،
چيزي از ترکيب کرســيهاي هر حزب در مجلس عوام
آينده ارائه نميکنند .تخمينهــاي تخصصي از تعداد
کرسيها ،نظير پيشبيني ســايت «پنجسیهشت»،
در اين لحظه 279کرســي را براي حــزب محافظهکار،
270کرســي براي حزب کارگر48 ،کرسي براي حزب
ملي اســکاتلند (که اثري از آن در نظرسنجي فوقالذکر
نيست)27،کرسيبرايحزبليبرالدموکرات21،کرسي
براي احزاب محلي در ايرلند و ولز ،تنها دوکرســي براي
حزب استقالل ،تنها يککرســي براي حزب سبز ،و دو

کرســي براي ديگران در نظر ميگيرند .دليل اين تفاوت
فاحش چيست؟ بين اين تفاوت ،و تالش براي تغيير قانون
انتخاباتايرانچهرابطهايهست؟
نظامهاي انتخاباتي
مبحث انتخابات ،بحث ســاده يا کماهميتي نيســت .با
رشد شــبکههاي اجتماعي و گســترش دسترسي به
دادهها ،و افزايش ســطح مطالبات رأيدهندهها ،نگاه
آمــاري و تخصصي به انتخابــات اهميتي حتي بيشتر
از قبل پيدا کرده اســت .همزمان بــا افزايش توجه به
انتخاباتها ،تغيير نظام انتخاباتي براي کارآمدترشدن
و افزايش تناســب ترکيب نمايندگان با آرا در دســتور
کار دولت بعضي کشورها قرار گرفته است .در انگليس،
اغلب سياستمداران خواهان تغيير نظام انتخاباتياند،
مهمترين پروژه سياسي نخستوزير کاريزماتيک ايتاليا،
اصالح ساختار سياسي و نظام فرسوده انتخاباتي است،
در ترکيه تمامي احزاب بر سر لزوم تغيير نظام انتخابات
توافق دارند و بر ســر زمان و نحوه تغييرات است که به
توافق نميرسند ،و قسعليهذا .تفاوتهاي اصلي بين

نظامانتخاباتمجالسراميشوددرسهموردخالصهکرد:
اول) سطح سياســي حوزههاي انتخاباتي :در انگليس،
فرانسه و آمريکا که هر رأيدهنده تنها يک نفر را انتخاب
ميکند ،اندازه حوزههاي انتخاباتي ،بســته به جمعيت
هدف ،ميتواند از ايالت آالســکا با مساحتي بزرگتر از
ايران ،تا بخشهاي کوچک محله منهتن شهر نيويورک،
متغير باشد .در انتخابات پارلمان اسپانيا 50 ،استان اين
کشــور نقش حوزههاي انتخاباتي را بازي ميکنند ،رأي
آلمانيها به احزاب در حوزههايي برابر با اياالت 16گانه اين
کشور شمرده ميشود ،و در اسراييل ،کل کشور يک حوزه
انتخاباتي است .در طرح استانيشدن انتخابات مجلس در
ايران ،ترکيبي غريب از حوزههاي شهري فعلي و حوزه
استانيپيشنهادشدهاست.
دوم) محتويات برگــه رأي :در اغلب کشــورها ،نظير
ايران ،رأيدهندهها نام يک يا چنــد کانديدا را در برگه
رأي مينويسند .در کشورهايي با سيستمهاي متفاوت
رأيگيري ،افراد به احزاب رأي ميدهند و بسته به تعداد
رأي ،تعدادي از کانديداهاي ليست هر حزب وارد مجلس
ميشوند.

در آلمان ،هر فرد به يک کانديــدا و بعد به يک حزب
رأي ميدهد ،و نيمي از نمايندگان بر اساس رأي اول،
و نيم ديگر بر اســاس رأي دوم انتخاب ميشوند .در
سيســتمي جديدتر و البته همچنــان مهجور ،براي
حوزههايي با يک کرسي ،هر رأيدهنده ميتواند نام
چند کانديدا را به ترتيب اولويت بنويسد.
ســوم) نحوه تعيين منتخبان :در ايران ،فرانسه،
انگليس ،آمريکا و ديگر کشــورهاي با نظام اکثريتي،
کانديداهــا با دســتيابي به درصد معينــي از آرا ،و
طبعا آراي بيشتــر از رقبا ،وارد مجلس ميشــوند.
در کشورهايي با نظام نســبيتي نظير ايتاليا ،اسپانيا،
اسراييل و ترکيه ،بر اســاس درصد آراي هر حزب در
هر حوزه ،بعد از انجام محاسباتي نهچندان پيچيده،
تعداد کرسيهايي نزديک به درصد آراي کسبشده
به هر حزب تعلــق ميگيرد ،و کانديداها بر اســاس

جايگاهشان در ليســت از پيش مشخصشده احزاب
وارد مجلس ميشوند.

تغييري اساســي در نظام انتخاباتــي وجود دارد .در
باقي کشــورها اما عمده تغييرات به حد نصاب ورود
نمايندهها ،و تغيير مرزهــاي جغرافيايي حوزههاي
انتخاباتي برميگردد .دليل احساس نياز به تغييري
بزرگ در نظــام انتخاباتي در انگليــس ،ناکارآمدي
سيستم کنوني است ،که در بخش ابتدايي يادداشت
به آن اشــاره شــد .حزب ليبرال دموکرات ،دوسوم
آراي حزب استقالل را جذب خواهد کرد ،اما بيشتر
از 13برابــر اين حزب ،کرســي در اختيــار خواهد
داشــت .در انتخابات ترکيه ،موارد عجيبي مثل رأي
34درصدي عدالت و توســعه در انتخابات  2002و
دســتيابي اين حزب بــه 66درصد کرســيهاي
مجلس را شــاهد بودهايــم .انتخاباتهــاي ايتاليا،
بيوقفه پارلمانهايي ناکارآمد و هميشــه در آستانه
ســقوط ايجاد کردهاند .در طرف ديگــر ماجرا ،نظام
نسبيتي در آلمان و نظام اکثريتي در آمريکا ،بهندرت
بروندادي بهشدت متفاوت از واقعيت داشتهاند.

برتريها و اشکاالت سيستمها
بهوضوح ،کشــورهاي مختلــف از نظــام انتخاباتي
مشــابهي اســتفاده نميکنند .اين نظامها عمدتا بر
اســاس وضع جمعيتي و فرهنگ سياســي کشورها
طراحي شــدهاند ،و تغييــرات بــزرگ چنداني در
آنها ديــده نميشــود (گرچه نظامهاي نســبيتي
در طول زمــان محبوبيت بيشتري پيــدا کردهاند
و دموکراســيهاي نوپايي نظير عــراق از اين روش
اســتفاده ميکنند) .تغيير زيربنايي نظام انتخاباتي
بريتانيا ،در رفراندوم ســال  2011شکســت خورد،
اما نظرســنجيها حکايت از محبوبيت کنوني تغيير
پيشنهادشــده ميکنند .در ترکيــه ،احتمال رخداد

مشکالت سيستم فعلي
شــيوه فعلي برگزاري انتخابات مجلس در ايران چه
مشکالتي دارد که طرح استانيشــدن انتخابات در
پي رفع آنهاســت؟ از مباحث هميشگي مربوط به
صالحيت کانديداهاي انتخابات کــه بگذريم ،چند
مورد عمده به ذهن نگارنده ميرسد:
اول) عدم توزيع جمعيتي يکسان حوزهها:
حوزه غولآســايي به نام تهران ،ري ،شــميرانات و
اسالمشهر ،که رأيدهندههايش بايد به 30نفر رأي
دهند و نمايندههايش از 1.8ميليون رأي در مجلس
ششم ،تا 220هزار رأي در مجلس هشتم گرفتهاند؛
در حالي که حوزههايي با يــک نماينده وجود دارند

پس اينطور!

جایی برای تجزیه و تحلیل آنچه در رسانهها مطرح می شود

مساله این استکه
پورشـهمسالهنیست
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بابک سياسي جلد و پرونده اصلي هفتهنامه
همشــهري جوان ،گزارش مفصــل روزنامه
وطنامروز ،گزارش گــروه اجتماعي روزنامه
کيهان ،گــزارش ميداني برنامــه خبر 20:30
سيماي وطني؛ همگي و پس از تصادف مهلک
دو خودروي گرانقيمت که با سرعت غيرمجاز
در بزرگراههاي تهران مشــغول الييکشيدن
بودند ،محل حملههاي تندي شدند به آنچه
«مانور ثروت»منــدان در جامعه ميخواندند،
يا خبر از برخورد پليس با پورشهســواران در
روزهاي پس از اين تصادفها.
از دو خودروي تصادفي ،يکي پورشه بود و يکي
هم بيامو آخرين مدل که زير پاي دو جوان بود
که احتماال پدرانشان از پولدارهاي امروزي
کشور بودند .کاشف به عمل آمد که خودروهاي
تصادفــي ،از آن فرزند يکــي از چهرههاي
سياسيانقالبي بوده يا قبال به فرزند سرمربي
گرانقيمت تيم پرطرفدار تعلق داشته است.
اين نشريات راستگرا هم که در اين دوسهسال
ياد گرفتهاند شــعارهاي گلدرشتشان را به

ژستي تحليلي (تقليدي از بيبيسي فارسي
و منوتو )1بيارايند ،براي سوارشــدن بر موج
پوپوليستي «مرگ بر تازهبهدورانرسيدههاي
بيارزش» ،مثال گزارشهــاي خياباني (رفتن
به دل سوژه) تهيه کردهاند از اليفاستايل اين
جوانان مايهدار و برخي جامعهشناسان شناس و
ناشناس را به صف کردهاند که بگويند «تجمل و
رفاهزدگي،تخريبفرهنگاست».
البتــه کــه آگاهــي از جزييــات زندگي
بچهپولدارهــاي باالشــهري ،هميشــه
پرفــروش اســت و احتماال اين نشــريات و
رســانههاي دستراســتي ،جز بازســازي
تصوير احمدينژادي «فقرا عليــه اغنيا» ،از
جمله به قصــد قربت مخاطب ،بــه رلهکردن
سياســت رســمي و ديکتهشــده تهاجم
عليــه پورشهولکسوسســواران تهراني رو
آوردهاند (همانطورکه يک نشــريه هوادار
احمدينژاد اخيرا به بهانــه يک گزارش عليه
اعتراضهاي سال 88تصويري از ميرحسين
موسوي در حصر را جلد کرد ،توقيف را به جان

رگِ حرف
که نماينده منتخب ،بــه بيشتر از 10هزار رأي براي
تصاحب کرسي مجلس نياز ندارد .اين در حالي است
که با توجه به جمعيت کشــور و تعــداد نمايندگان
مجلس ،هــر نماينده ،بايد نماينــده 275هزار نفر از
مردم کشور باشــد ،اما شــهرهاي کوچک ،سهمي
بيشتر از مجلس دارند .در حالتي ايدهآل براي حفظ
نظام اکثريتي ،حوزههاي کوچک ادغام خواهند شد
و حوزههاي بزرگ شکســته خواهند شد ،تا جمعيت
حوزهها ،و همچنين تعــداد نمايندگاني که هر حوزه
به مجلس ميفرســتد ،تفاوت زيادي نداشته باشند.
حــوزهاي به بزرگــي تهــران ،ميتواند بــه مناطق
20گانهاش تقســيم شــود ،در حالي که شــهرهاي
کوچکي نظير نايين ،نطنز ،اردستان ،قمصر و بادرود
در اســتان اصفهان با هــم حوزه انتخابيــهاي برای
انتخاب يک نفر (به جاي ســهنفر کنوني) تشــکيل
خواهند داد .توزيع جمعيتي فعلــي حوزهها ،به نفع
شهرهاي کوچک و ساکنان آنهاست.
دوم) تعداد نمايندههاي مجلس شــوراي اســامي،
متناسب با جمعيت نيست:
مجلس شوراي اسالمي ايران ،بهوضوح نمايندههاي
کمتــري از ميانگين جهانــي دارد .افزايــش تعداد
نمايندگان ،ميتواند به مستقيمترشدن دموکراسي،
بازتــاب بهتــر خواســتههاي ملــت در مجلس ،و
نزديکترشــدن ترکيب مجلــس به بافــت واقعي
مردم شود .ميانگين کشــورهاي با جمعيت نزديک
به جمعيت ايران151 ،هزار نفر بــهازاي هر نماينده
اســت .با چنين ميانگيني ،مجلس شوراي اسالمي
بايد حدود 515نماينده داشته باشــد ،که بر اساس
جمعيت هر استان ،به آنها تخصيص داده ميشود.
با چنين تغييري ،اســتان کمجمعيتــي چون ايالم
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نحقجوييبُود
گفتوگوآيي 

بینمافضایمشترکبرایگفتوگونیست
هینگویید ِ
ياسر ميردامادي سعدي در گلستان حکايتي دارد
به اين مضمون که عالمي مسلمان با ملحدي مناظره
کرد و ســپس مناظره را رها کرد .از او پرسيدند چرا
ادامه ندادي؟ آن عالم جواب داد« :علم من قرآن است
و حديث و گفتار مشايخ و او بدينها معتقد نيست و
نميشنود .مرا شنيدن کفر او به چه کار آيد ».سعدي
هم به پشتيباني از آن عالم درميآيد که« :آن کس که
به قرآن و خبر زو نرهي /آنســت جوابش که جوابش
ندهي» .اين سخن را به زبان ســاده امروزي اينطور
ميتوان بيان کرد« :وقتي نقطه اشــتراک فکري با
طرف گفتوگوي خود نداريد ،گفتوگو اساسا ممکن
نيست ».اين ديدگاه نهتنها در زمان سعدي بلکه هنوز
هم ديدگاه رايجي است .دوستي اخيرا در فيسبوکش
نوشته بود با کسي که به حقوق بشــر اعتقاد ندارد،
بحثنميکند،زيرانقطهاشتراکيبااوندارد.
با مخالف راديکال نميتوان گفتوگو کرد؟
من اين بار قصد دارم در رگ اين حرف رايج خيمه بزنم
که ميگويد« :با مخالف راديکال نميشود گفتوگو
کرد ،زيرا نقطه اشــتراک فکري با او وجود ندارد».
ميخواهم نشان دهم که اين ســخن ،که اسم آن را
«ديدگاه امتناع» ميگذارم ،قابل دفاع نيست .ادعاي
من اين اســت که نهتنها با مخالــف فکري راديکال
ميتوان گفتوگــو کرد ،بلکــه گفتوگوي اصيل،
اقتضايگفتوگوبامخالففکريراديکالرادارد.
براي دفــاع از ديدگاه خودم اول از همــه بايد اين را
بگويم که «ديدگاه امتناع» اساسا بر تلقي نادرستي
از چيســتي گفتوگوي اصيل بنا شده است .در يک
گفتوگوي اصيل ،هدف اصلــي از گفتوگو ،يافتن
خطاهــاي احتمالي طرف مقابل گفتوگو نيســت،
بلکه ،درســت بهعکس ،هدف چنين گفتوگويي
يافتن خطاهاي احتمالي ديدگاه خود ما اســت .در
فرآيند گفتوگوي انتقادي البته کامال ممکن اســت
که فرد خطايي در ديدگاهش کشف نکند و همچنان از
ديدگاهش دفاع کند ،و اين دفاع موجب شود که طرف
مقابل گفتوگو خطايي در ديدگاه خودش و نه ديدگاه
ما بيابد ،اما اين پيامد ناخواســته و فرعي گفتوگو
است .هدف اصلي از گفتوگوي اصيل و انتقادي کشف
خطاي ديگري نيســت .همين نکته موجب ميشود
که گفتوگوي ســنجشگرانه اصيل ،به امري اساسا
متفاوت از «گيردادن» تبديل شــود .در «گيردادن»
تمام تالش شما يافتن خطا در طرف مقابل گفتوگو
اســت ،اما در يک گفتوگوي اصيل ،تمام تالش شما
سنجشديدگاهخودتانازرهگذرگفتوگويانتقادي
با ديگري است .اگر گفتوگو را اينگونه تصوير کنيم،
آنگاه نهتنها با مخالف راديکال ميتوان
بحث کــرد (و در نتيجــه «ديدگاه
امتناع» بــر خطا اســت) ،بلکه
ل اساسا
گفتوگو با مخالف راديکا 
ِ
حقيقــت گفتوگو نزديکتر
به
است تا گفتوگو با کسي که با او
نقطهاشتراکفکريداريد.

نقطه اشتراک نداري ،آسمان به زمين نيامده!
طرفدار «ديدگاه امتناع» ممکن اســت انتقاد ما را
بپذيرد و بگويد او نيز مثل ما معتقد است که هدف از
گفتوگوي اصيل «گيردادن» به ديگري نيست .اما
در ادامه با ما راه نيايد و بگويد هدف اصلي از گفتوگو
کشف خطاي خود از رهگذر گفتوگو نيست ،بلکه
هدف اصلي گفتوگو «رسيدن به توافق با ديگري»
است .از اين رو ،وقتي با ديگري اساسا نقطه اشتراکي
نداري ،ديگر گفتوگو ممکن نيست .اما حتي اگر ـبه
فرضـ هدف اصلي از گفتوگو رســيدن به تفاهم
فکري باشــد (فرضي که البته به نظرم قابل دفاع
نيست) ،باز هم فقدان نقطه اشــتراک طرفهاي
گفتوگو لزوما نشانه امتناع گفتوگو نيست .زيرا
در چنين حالتي براي طرفهاي گفتوگو هنوز اين
ن فکــري طرف مقابل را
امکان وجود دارد که بنيا 
نقد کنند و نشــان دهند که برگرفتن چنين بنياني
پيامدهايي ناپذيرفتني به همراه دارد ،پيامدهايي که
بعيد است طرف مقابل گفتوگو حاضر باشد به آنها
تن دهد .به تعبير ديگر ،يــک راه ادامه گفتوگو در
حالتي که طرف مقابل گفتوگو به بنيانهايي اساسا
متفاوت قائل است ،آن اســت که نشان دهيم خود
فرد نميتواند به آن بنيانهــا معتقد باقي بماند .راه
ديگر نيز نشاندادن اين نکته است که در مجموعه
باورهاي بنياني فرد ،انســجام وجود ندارد و در آن
تناقض راه دارد .در چنين حالتي ،فرد بايد يکي از آن
باورهايمتناقضراکناربنهد.
فرض کنيد کســي اساســا به حقوق بشر اعتقاد
ندارد .ميتوان براي او به اين شــيوه استدالل کرد
که :اگر حقوق بشر مبناي زيســت جمعي نباشد،
قدرتمندان به صورت نهادينــه حقوق ضعيفان
جامعه را پايمــال خواهند کرد .و اگــر تو مخالف
پايمالشــدن حقوق ضعيفان در جامعه هســتي،
نميتوانــي مخالف حقوق بشــر باشــي (در اين
حالت ،پيامد ناپذيرفتني ديدگاه وي را به او نشــان
ميدهيم)؛ يا ميشود به اين شيوه استدالل کرد :تو
مخالف حقوق بشر هستي ،اما با اشغال سرزمينهاي
فلسطيني توسط اسراييل شــديدا مخالفي .اين
مخالفت بــدون مبنا قراردادن حقوق بشــر ،هيچ
معنايي ندارد (در اين حالــت ،تناقض را در تفکر او
نشاندادهايم).
به اين نکته توجه دارم که در مقام عمل گفتوگو با
مخالف راديکال بسيار پيچيدهتر از ماکتي است که
در باال ترســيم کردم .اما هدف من انکار پيچيدگي
چنين گفتوگويي نيست ،هدف من تنها نشاندادن
امکانونيزشايستگيچنينگفتوگويياست.
براي نمونــهاي از گفتوگوهاي اصيل،
فيلم آمريکايي «هانا و خواهرانش»
( )۱۹۸۶به کارگرداني وودي آلن
را ببينيــد و بهويــژه به جنس
گفتوگوهاي ميکــي (با بازي
خــود وودي آلن) بــا ديگران
(خصوص اهانا)توجهکنيد.

هانا و خواهرانش
وودي آلن
اوریون پیکچرز

یاسر میردامادی،نویسنده ستون
«رگ حرف» روشن  ،پژوهشگر
فلسفه ،دین و زبان است

خريد ولي به چاپ چندم رســيد) امــا روزنامهها و
مجالت اصالحطلب چه؟ آنها چــرا در همين موج
دستراستيعوامفريبانهدستوپاميزنند؟
اين روزنامه يــا آن هفتهنامه دولتــي يا خصوصي
اصالحطلب( ،مثال روزنامه «شــهروند» شــماره
9ارديبهشــت يــا هفتهنامــه «صدا» شــماره
13ارديبهشت جاري) پروندهها يا گزارشهايي تهيه
کردند که در نقد فاصله پورشهسواري بود و اصطالحا
در هواخواهي از «همبســتگي اجتماعي» يا بررسي
هويت خودروهاي لوکس .يعني سياســتگذاران
رسانههاي ميانهرو و اصالحطلب ،از اينکه هماينک
پورشهسواران و بياموسواران محل اصلي ستيز که
نيستند ،هيچ؛ بلکه يکي از متحدان اجتماعي موج
بلندياند کــه در خرداد  ،92ميانــهروي را برگزيد،
بياطالعند؟
يعني روزنامهها و مجالتي که به تابلوي ليبراليســم
اصالحطلــب مفتخرنــد ،اينچنيــن از پرداخت
ســوژههاي اجتماعــي مطابق موضع سياســي
آزاديخواهانهشان عاجزند که در مسير طراحيشده
دستراستيهاسرازيرميشوند؟

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی

همچنان سهنماينده خواهد داشت ،اما استان تهران
با افزايش حــدودا دو برابري تعــداد نمايندگانش،
ســهمي واقعيتر در مجلس خواهد داشــت .البته،
اصل  64قانون اساسي که افزايش تعداد نمايندگان
را محدود به 20نماينده براي هر 10سال کرده است،
مانع بزرگي در راه اصالح اين امر خواهد بود.
سوم) تناسب:
فرض کنيــد در انتخابــات پيــش رو ،کانديداها به
ســه گروه «اعتدالگرايــان»« ،محافظــهکاران»
کشور
ويتنام
اتيوپي
مصر
آلمان
ترکيه
ايران
ج .د .کنگو
فرانسه
تايلند
بريتانيا
ايتاليا
عراق
افغانستان
حزب
کارگر
محافظهکار
استقالل
ليبرال دموکرات
حزب سبز
حزب ملي اسکاتلند
احزاب ايرلند و ولز
ديگران

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی
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جمعيت (ميليون)
90
90
88
80
78
78
77
66
67
65
60
36
32
درصد آرا در
نظرسنجي سان
35
34
12
9
4
6

و «دلواپســان» تقســيم شــوند؛ فرضي که بعيد به
نظر نميرســد .فــرض کنيــد در تمامي شــهرها،
کانديداهــاي اعتدالگرايــان رأيــي 51درصدي،
مشابه رأي کشــوري حســن روحاني در انتخابات
رياســتجمهوري بياورند ،و دو گروه ديگر ،مشــابه
انتخابــات رياســتجمهوري ،روي همديگــر بــه
49درصــد آرا دســت يابند .بر اســاس سيســتم
انتخابات ايــران ،هر 290نماينــده مجلس ،از گروه
اعتدالگرايــان خواهند بــود ،و محافظــهکاران و

تعداد نمايندگان مجلس
500
547
567
631
550
290
500
577
250
650
630
328
250

ميانگين جمعيت بر نماينده
180000
174000
155000
127000
142000
268000
154000
114000
268000
100000
95000
110000
128000

تعداد کرسيها در تخمين
FiveThirtyEight

درصد کرسيها در تخمين
FiveThirtyEight

270
279
2
27
1
48
21
2

41.5
42.9
0.3
4
0.15
7.4
3.2
0.3

دلواپسان ،با آنکه روي همديگر رأي 49درصد مردم
کشور را پشــت ســر خود دارند ،هيچ نمايندهاي در
مجلس نخواهد داشت .فارغ از موضع سياسي ،چنين
مجلســي ،بازتابنده واقعي آراي مردم کشور نخواهد
بود .وضع مشــابهي در انگليس ،سياستمداران را به
تغيير نظام انتخاباتي به سيستم نسبيتي سوق داده
اســت .بزرگترين مانع اين تغيير ،پيچيدهترشدن
روند انتخابات و تغيير سنتي است که رأيدهندگان
به آن عادت کردهاند.
چهارم) حد نصاب:
در سالهاي اخير ،به شــکلي مداوم حد نصاب الزم
براي ورود به مجلس کاهش يافته است و اکنون هر
کانديدا براي رسيدن به کرســي مجلس ،تنها بايد
به 25درصد آراي حــوزه انتخابيهاش دســت پيدا
کند25 .درصد ،يکــي از پايينترين حد نصابهاي
سيستمهاي مشــابه انتخاباتي در دنياست .اين حد
نصاب در فرانســه و بعضي اياالت آمريکا 50درصد
اســت .در انگليس ،و اغلب اياالت آمريکا ،به خاطر
سيســتم دوحزبي رقابت ،آراي نمايندگان منتخب،
عمدتا باالي 40درصد کل آراست .سيستم انتخابي
غيرحزبي ايران اما منجر به اين ميشــود که تعداد
زيادي از نماينــدگان ،از حمايت تنهــا يکچهارم
رأيدهندهها برخوردار باشــند و عمال در مخالفت
75درصد رأيدهندهها (و البته بخش بزرگتري از

اینجدولبرایمقايسهکشورهاييباجمعيت
20ميليونکمترو20ميليونبيشترازايران،عالوهبر
دموکراسيهاينوپايدوهمسايهشرقيوغربي،تهيه
شده است /عکس مربوط به کشور ترکیه است

نتایجنظرسنجینشریهساندربارهشانساحزاب
مختلفحاضردرمجلسعوامبریتانیا

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی

پشت به صحنه
واجدان شرايط) راهي مجلس شوند .افزايش اين حد
نصاب ،باعث خواهد شد که «نمايندگي» نمايندهها
براي مردم حــوزه انتخابيه ،معنــاي بيشتري پيدا
کند.

سهيل جاننثاري
دانشجوي دکتراي مطالعات
بينالملل است

رويگسلاعتماد

دفاع از پزشکان در ماجرای سریال «در حاشیه»
حســين وحداني کابوس چرت قيلوله جمعه عصر:
اتاق عمل .توي کابوســم نه بيماري بودم که قرار بود
عملم کنند ،نه همراه بيمار ،نه دکتر جراح ،نه دستيار
و نه متخصص بيهوشــي و نه پرستار .ظاهرا کارآموزي
بودم که براي اولينبار پا به اتاق عمل ميگذاشت تا از
نزديک عمل جراحي را ببيند .همانطور که داشــتم
خيلي واقعي و به ترتيب مراحل آمادگي پيش از عمل
و جابهجاکردن بيمار و خواباندنش روي تخت و تزريق
داروي بيهوشــي را ميديدم ،خوشبختانه از خواب
پريدم؛ ضربان قلبم چند برابر ،نفســم در شماره ،تنم
خيسعرق.
من نه فوبياي اتاق عمل دارم ،نه خاطره تلخي از عزيزي
که زير تيغ جراحي تلف شده باشد .جز يکيدو باري هم
پا به اتاق عمل نگذاشتهام .آن يکيدو بار هم يا اتاق از
هرگونه وسايلي خالي بوده (پيش از تجهيز بيمارستان
براي کار مساحي و طراحي تابلو رفته بودم) يا رفتهام
به مالقات شخصي با جراح و پزشک اتاق عمل .خالصه
آنکه هيچچيز در مفهوم و فيزيــک اتاق عمل وجود
ندارد که من را بترســاند .اما سنگينترين فضايي که
تا به امروز ســراغ دارم ـبدتر از فضاي سلول يا حتي
سردخانهـ اتاق عمل بيمارستان و حجرههاي پيراموني
آن است.
از خواب آشــوبناک عصر جمعه که پريدم ،نفس که
راهش را پيدا کرد و حالم جا آمد ،پيش از هر چيز به اين
فکر افتادم که جماعت پزشک و پرستار و کادر درمان
چگونه اين چگالي تحملناپذير هستي را هر روز تاب
ميآورند؟ چگونه مــردان و زناني هر روز به اين محيط
سرد و سنگين با اتمسفر متراکمي از اضطراب و استرس
ـبرزخي از سيمها و لولهها و تيغهاي تيز که در آن يک
برش نابهجا تکليف بودن و نبــودن را معلوم ميکندـ
پا ميگذارند و ســاعتها در آن ميگذرانند و به وقت
خروج هنوز آدمي هستند که ميتواند بهراحتي بگويد
و بخندد و بخورد و بنوشد و بيارآمد؟
بله ،شــايد همينجا بگوييد که احساساتي
هســتم يا اغراق ميکنم يا نهيب بزنيد که
مگر استرس و اضطراب مثال در عمق معدن
يا بلنداي داربست کارگران و مهندسان را
نميآزارد يا بگوييد کــه اين محيط براي
من بيروني تازگي و ســنگيني دارد
ِ
و آنها خودشان عادت کردهاند
يا بــه اين ترجيعبند آشــنا و
بسيار تکراري اشاره کنيد که
«خب ،پولــش را ميگيرند»
و الخ .اينها امــا هيچیک
حقيقــت ماجــرا را تغيير
نميدهند :پزشکي ،خالف
عنــوان پرطمطراق و ظاهر
خوشآبورنــگ و تصوير
مکشمرگمايــي کــه در
ذهن ما دارد ،از سختترين و
پرآسيبترين مشاغل جامعه
است.
اين روزها به بهانههاي «در حاشيه» ،از

حاشيه پزشکي و واقعيتهاي پشت پرده آن کم نگفته
و نخواندهايم؛ از سختيهاي دوران دانشجويي بگيريد
تا ارقام واقعي دستمزدهاي پزشکان .براي آنکس که
گوش شنوا و چشم بينا داشته باشد و بخواهد درهاي
ذهن خود را رو به آگاهيهاي تازه بگشــايد ،توضيح
و تحليل بهقدر کافي هســت .بنابراين نقطه ثقل اين
نوشته ،نوشتن از مســائل و مصائب پزشکان نيست.
آنچه نويســنده را به حيرت واميدارد ،اين بدبيني
عجيب ،کينهتوزي ترسناک ،غريبگي کمنظير و اصرار
بر ناآگاهي و بيخردي در ميان آدمهاي جامعهاي است
که در آن زندگي ميکنيم .کافي اســت نوشتههاي له
يا عليه پزشــکان را در فضاي مجــازي دنبال کنيد و
کامنتهاي ذيل آنها را مرور بفرماييد تا مو بر اندامتان
راست شود .آدمها به چشــم دزد و دشمن به ديگراني
که در مشاغل و موقعيتهاي اجتماعي ديگر هستند،
نگاه ميکنند؛ بدون آگاهي قصه زندگي ايشــان را در
ذهن خود ميسازند و آن را عين حقيقت ميپندارند.
بر اساس همين حقيقت خودساخته قضاوت ميکنند،
حکم ميدهند و با تيزترين تيغي که فعال در دست دارند
ـ زبان دشــنامگو و پرخاشـ آن را به اجرا ميگذارند.
واي عجب و صد افســوس که بيشتر اين آدمها هم
جوانند ،هم تحصيلکرده ،و هم بهراحتي ميتوانند به
اطالعات درست و واقعي دسترسي داشته باشند؛ البته
اگر«بخواهند».
در يکي از تعابير مصحف شــريف ،روز قيامت روزي
وصف شده که «آدميزاد از برادر و مادر و پدر و دوست
و فرزندش فرار ميکند ».با چنيــن توصيفي ،گمانم
اوضاع و احوال امروز جامعه ما بيشــباهت به قيامت
نباشد .اشارهاي به اندازه پخش يک سريال يا چاپ يک
کاريکاتور کافي است تا نیشتري به اين زخم بادکرده
کشــيده شــود و فوراني از کينههاي چرکين بيرون
بپاشد .گذشته از عربدهکشــيها و دشنامگوييهاي
مجازي ،چند ســاعتي را در اورژانس بيمارستانهاي
تهران بگذرانيد تا از خــال دادوفريادها و زخم
زبانهاي بيماران و مراجعان ،ببينيد چه حجم
عظيمي از عقده و بدبيني ـدرســت يا غلطـ
در ذهن جامعه آماسيده و هر آن آماده انفجار
است .آنچه شايسته نگراني و اعتراض است،
گفتهها و ســاختههاي حق يا ناحق
درباره پزشکان نيست ،حتي موضوع
منحصر به پزشــکان هم نيست.
آنچــه بايد مســووالن دولتي،
برنامهريزان اجتماعي ،مديران
رســانهاي ،دســتاندرکاران
صنفــي و فعــاالن مدني را
به دســت و پا بينــدازد ـکه
نميانــدازدـ برايش ســتاد
بحران تشــکيل شــود ـکه
نميشــودـ اين شکاف عميق
در وحدت ملي و اعتماد عمومي
است که خدا ميداند در بزنگاههاي
پيش رو ،چه زلزلههاي ويرانگري را
سببخواهدشد.

حسینوحدانی،نویسنده
«پشت به صحنه» میکوشد تمایالت و
مدهای عمومی را نقد کند

استانيشدن انتخابات و حل مشکالت موجود
طــرح استانيشــدن انتخابات مجلــس براي حل
چه مســالهاي پيشنهاد شــده اســت؟ اين طرح،
هيچ تغييري در تعــداد کلي نمايندههــا ،يا تعداد
نمايندههاي هر حوزه ايجــاد نميکند .در عوض ،در
ماده چهار ،با اضافهکردن حوزه استاني و نگهداشتن
حوزههاي انتخابيه فعلــي ،پيچيدگياي غيرالزم به
روند نامزدي ،و شمارش آرا ،اضافه ميکند (طراحان
طرح نيز بــه اين امر واقفند ،و در قانــون يک ماده را
به منع کانديداهايي با ســابقه نمايندگي ،مديريت
استاني ،يا کارشناسيارشد را از کانديداتوري در دو
حوزه انتخابيه اختصاص دادهاند!) .از طرف ديگر ،با
ايجاد رقابت بين نامــزدان حوزههاي کمجمعيت با
حوزههاي پرجمعيت در ماده چهار ،موازنه را اين بار
به نفع حوزههاي بزرگ تغييــر دادهاند .اگر به مثال
حوزه نايين در استان اصفهان برگرديم ،ميبينيم که
در انتخابات مجلس نهــم ،رأي نماينده فعلي نايين
از نفر بيســتوهفتم حــوزه انتخاباتي شهرســتان
اصفهان کمتر بوده است ،و به نظر ميآيد که با اعمال
طرح استانيشــدن نظام انتخاباتي ،مــردم نايين يا
حوزههايي با وضع مشــابه ،کال از داشتن نمايندهاي
در مجلس محــروم خواهند شــد و در عوض مراکز
استانها ســهمي بيشتر در قدرت خواهند داشت.
اما غيرسازندهترين تغييري که طراحان اين طرح در
نظر دارند ،در همان ماده چهار به چشــم ميخورد،
جايي که حد نصــاب ورود نمايندههــا به مجلس،
بــه 15درصــد آرا کاهشيافته و مســير در پيش
گرفتهشــده ،دقيقا برعکس مســيري است که بايد
پيموده شود!
در صورت اعمــال چنين طرحي ،عمــا دور دوم از
انتخابات مجلس حذف ميشــود ،اما نمايندههايي
در مجلس حضور خواهند داشــت که با رأي مخالف
85درصد رأيدهندهها مواجه شــدهاند! شــعارها
و ســخنان زيبا و کليگويانهاي نظير تقويت تحزب
و حضور مردم در انتخابات به کنــار ،طراحان طرح
بايد به اين پرسش پاســخ دهند که «اين طرح دقيقا
چه مشکالتي را هدف گرفته اســت؟ و چگونه قرار
است منجر به حل آن مشــکالت شود؟» نگارنده ،به
جد باور دارد کــه نظام انتخابات در ايــران ،و نهتنها
انتخابات مجلس شوراي اسالمي ،نيازمند اصالحي
جدي اســت؛ اما طرحي که با نام اســتاني شــدن
انتخابات مجلس مطرح شــده است ،نهتنها مشکلي
را حل نميکند ،که مشــکالت جديتري نيز بدان
ميافزايد.
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درباره ایران

انتخابات
آمـریکا
از نزدیک

اوباماوکلينتون
برسرتوافق با ايران
هماهنگيميکنند

باتوجهبهاهمیت
انتخاباتآمریکاو
نقشآندرنتیجه
مذاکراتهستهای،
از شماره پیش از
روزنامهنگارانناظر
براینانتخابات
خواستهایمدر
این دو صفحه ،به
مناسباتبرقراردر
آنبپردازند.

گفتوگوی «روشن» با کيم غطاس
روزنامهنگاربيبيسي،عضوسابقتیممطبوعاتی
هیالریکلینتونونويسندهمهمترینکتابدربارههیالری
آستانه

وزیر :سفری با هیالری
کلینتون از بیروت تا
قلب قدرت آمریکا

کیم غطاس
هنری هلت

آرش عزيزي روزنامهنگاران مسائل جهاني ،بهخصوص
در ايران ،بيشتر با دانشــگاهيها گفتوگو ميکنند
اما آنها نيک ميدانند که بعضــي از مهمترين منابع
درک جهان نه در دانشگاه که در ميان صنف خودشان
يافت ميشــود .اين بود که براي درک بهتر «هيالري
کلينتون» ،نامزد انتخابات رياستجمهوري در آمريکا،
سراغ «کيم غطاس» رفتيم؛ روزنامهنگار «بيبيسي»
که در طول چهارســال وزارت خارجــه هيالري جزو

تعداد انگشتشــمار روزنامهنگاران خارجي عضو تيم
مطبوعاتي پوشــشدهنده او بود .دفتر کيم مثل ساير
روزنامهنگاران پوششدهنده در طبقه دوم ساختمان
وزارت خارجه ،پنجطبقه پايينتر از دفتر خود هيالري
بود .او در بيشتر سفرها ســوار بر هواپيماي هيالري
و همراه با او بود .کيم ،که نيم تبارش لبناني است و نيم
ديگرش هلندي ،حاصل اين چهارســال را در کتابي
جذابوخواندنيبهنام«وزير:سفريباهيالريکلينتون

واضح است که در چند ماه و چند سال آينده
توجه بســياري معطوف به هيــاري کلينتون
خواهد بود .کمتر روزنامهنگاري هســت که به
اندازه شما با او وقت گذرانده باشد و دنبال او رفته
باشد .واکنشتان وقتي شنيديد کلینتون نامزد
انتخابات ميشود ،چه بود؟ فکر میکنید چه نوع
ریيسجمهوري خواهد بود؟
نامــزدي و ریيسجمهوري هيــاري دو موضوع کامال
متفاوت هســتند .بايــد اول نامزدي حــزب دموکرات
را کســب کند که به نظرم ساده خواهد
بود و بعد بايد در خود انتخابات
اصلــي پيروز شــود .البته
که وقتي شــنيدم نامزد
رياستجمهوري شده
تعجب نکــردم؛ گرچه
برخالف بيشتر مردم
مــن فکــر نميکنم
کــه از مدتهــا قبل
تصميمش را گرفته و
فقط اعالمش را به تاخير

انداخته بود .بر اســاس صحبتهاي من بــا آدمهاي
دوروبــرش به نظرم تا پايان ســال پيش هنــوز به نظر
مطمئن نميآمد .وقتي کلینتون شــروع به مشــورت
با مشــاوران اقتصادي يا فعاالن حــزب دموکرات کرد،
من اين را رويکرد معمولــياش به تصميمگيري ديدم:
دريافت تمام اطالعات براي رســيدن به تصميم .اما در
مورد اينکه چه نوع ریيسجمهــوري خواهد بود ،بايد
بيشتر از لحاظ سياســت خارجه صحبــت کنم چون
هنوز مشــغول تصمیمگیری در مورد برنامه اقتصادي
و داخلياش اســت .به نظرم اگر اکنون پيروز شــود،
ریيسجمهــوري بهتري از زمــان نامزدياش
در ســال  ۲۰۰۸خواهد بود .چهارســالي
که وزيــر خارجــه بــود بيــش از زمان
تجربهاش به عنوان بانوي اول و ســناتور
به او درباره اســتفاده از قــدرت آمريکا
آموختهاند .ايــن چهارســال احتمــاال
مهر تاييدي بر ديدگاههــاي او راجع به
رهبــري قاطع آمريکا در ســطح جهان
بود و احتماال ظرافت بسيار بيشتري به
جهانبينياش بخشيد .سياست خارجي

از بيروت تا قلب قدرت آمريکا» آورده اســت .در مدت
اخير نيز شناخت هيالري توسط او از چشم سردبيرانش
پنهان نمانده و او را مامور پوشش اين مطرحترين نامزد
تاکنونی قويترين سمت جهان کردهاند .اين است که
کيم غطاس بهروزترين اطالعــات را از هيالري دارد .با
او ،که در واشنگتن مستقر است ،تلفني همکالم شدم
تا در مورد هيالري ،آدمهاي نزديک به او و موضع دولت
احتمالياشنسبتبهايرانبپرسم.

او االن نســبت به ســال  ۲۰۰۸ظرافت بيشتري دارد.
اين دليل نميشــود که همه از سياســت خارجياش
خوششان بيايد يا با آن موافق باشند .اما از نظر قابليت
درک مســائل ،درک اليههاي مختلف تصميمگيري و
عواقب محاســبات به نظرم کيلومترها از ساير نامزدها
جلوتر است.
اوباما گفته بود تنهــا تجربه خارجي هیالری
کلینتون چايخوردن با بانوهاي اول ديگر بوده.
یعنی يک نوع شــهرتي حول هيالري هست که
باعث ميشود خيليها تجربههايش را زير سوال
ببرند؛ ميگويند سياســتمدار بزرگي اســت
اما لزوما تجربه عملي نــدارد .به نظرتان اين چه
تاثيري بر نامزدياش دارد؟ شــما که چهارسال
او را ديدهايد آيا وزير خارجه و ديپلمات ارشــد
جدياي بود يا تنها سياســتمداري که نقشي
جديد به عهده گرفته؟
بلــه،ریيسجمهور اوباما ،کــه آن موقع ســناتور بود،
گفــت تنها تجربــه خارجــي هيالري صــرف چاي با
رهبران خارجي بوده اما اين حــرف را در طول تبليغات
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از «هما عابدين» تا «جيک ســاليوان» ،نظر
شما راجع به آدمهاي اطراف هیالری چيست؟ به
نظرتان کدامشان در کمپين و احتماال در دولت
نقش خواهند داشت؟
آدمهاي دور و بــر او در وزارت خارجه بســيار
فراتر از «دنياي هيالري» بودند .به نظرم
خيلي جالب بود که او وقتی به وزارت
خارجه آمد ،خيلي سريع آدمهايي از
بيرون حلقه خودش آورد که البته
تاحدودي به خاطــر ماهيت اين
ســمت و ماهيت وزارت خارجه
اســت .البته او حلقه نزديکي از
دستيارانش مثل جيک ساليوان
را داشت اما ساليوان هم تازهوارد
است و از ســال  ۲۰۰۸به دنياي او

قرار بود اوباما پيامآور تغيير باشــد و نگاهي
شايد غيرواقعي در سراســر دنيا به او ميشد.
هيالري در اين تصوير چگونــه جاي ميگيرد؟
خيلي از خوانندگان ما زندگيشــان تحت تاثير
تصميمات سياســت خارجي آمريکا است .به
نظرتان هيالري در رياســتجمهوري چهقدر
متفاوت از معمول خواهد بود؟
خيلي متفــاوت نخواهد بود .سياســت خارجي آمريکا
نکات ثابتــي دارد که مربــوط به منفعت ملــي آمريکا
و منفعــت امنيت ملــي آن ميشوند .مشــخصا درون
خود حزب دموکرات ،تفاوتها هميشــه خيلي ظريف
هســتند و به ســبک کار مربوط ميشــوند .فرق بين
هيالري و باراک اوباما به فلســفه رهبري آمريکا و سطح
مشارکت با بقيه دنيا بازميگردد .کلينتون دخالتگراي
صرف نيســت و از آنها نيســت که بگويد هميشه بايد
دل به دريا زد و وارد عمل شــد و اوضــاع را آرام کرد اما
در برخورد با بقيه دنيــا هيچ ترديدي نــدارد در حالي
که ریيسجمهور اوبامــا گاه دارد .مثــا از اوباما انتقاد
ميکنند که روابــط نزديک زيادي بــا رهبران خارجي
ندارد و گاه خيلي ُکند عمــل ميکند و تاخير دارد .البته
بعضيها ميگويند اين نکته خوبي اســت .يعني خوب
اســت آمريکا ریيسجمهوري داشته باشــد که سريع
دســت به عمل نزند و وارد جنگهايي نشود
که بــراي آمريــکا به قيمــت خون و
خزانه تمــام ميشــوند و آثاري
نابودکننده بر مردم کشورهايي
مثل عراق و افغانستان دارند .اما
باور هيالري بــه ارتباط فعال
اســت که لزوما بــه معناي
نظامي نيســت و به معناي
ديپلماســي و چارچــوب و
توافق هم هســت .اين تفاوت
اين دو طرف است.

در ايران اين درک وجود دارد که هيالري نسبت
به ايران تندروتر است و اگر حتي کمي تندروتر باشد،
امکانداردنتيجهمذاکراتهستهايرابرهمبزند.
از اين توافق هيچيک از اطراف احســاس پيروزي
کامل نخواهند کرد .همه بايد ســازش کنند؛ اصال
مذاکره يعني همين .اما بايد به ياد داشته باشيم که
جيک ســاليوان از ابتداي کار در جريان بوده .البته
که از ریيسجمهور دستور ميگرفت اما در ضمن از
ریيس خودش ،هيالري .در نتيجه هيالري از ابتداي
کار در جريان بوده البته اوایل فکر میکرد افزايش
تحريمها راه را به سوي ديپلماســي باز ميکند .او،
ساليوان و ریيسجمهور ،احتماال فکر ميکنند اين
شيوه جواب داده اســت و همين است که به اينجا
رسيدهايم.يعنيفکرميکننداگرايرانپايميزآمده
به دليل مجموعي از عوامل است مثل کاهش
قيمــت نفت و در ضمــن دردي که
متاسفانه مردم ايران کشيدهاند.
اغلب با مقامات آمريکايي که
صحبت ميکنم ميگويند
کــه متوجه تاثيــر اين
تحريمها بر مردم هستند.
اگر به توافق برســيم و
هيالري احســاس کند
امتيازهاي زيادي داده شده
که او با آنها مخالف اســت،
ميتواند بگويد« :من با شــکل
نهايي اين توافــق مخالفم .در ابتداي
کار با آن همراه بودم امــا حاال که جزیيات نهايي
را ميبينم ،مخالفم ».اين ميتواند يک راه مخالفت
باشد بهخصوص به اين علت که جيک ساليوان هم در
مرحله آخر خارج از مذاکرات بوده .اما به نظرم االن
هيالري و ریيسجمهور اوبامــا همنظرند .من بعيد
ميدانم اوباما قــراردادي را به صرف امضاي قرارداد
امضا کند .به نظرم هيالري و اوبامــا به نوعي با هم
هماهنگي و همکاري ميکنند و ریيسجمهور اوباما
هم تقريبا همين را گفته .او تاکيد کرده که ميخواهد
دموکراتها براي سومين دوره پياپي پيروز شوند.
البته او سياستش را به صرف خوشايند هيالري تغيير
نميدهد اما نوعي هماهنگي آرام بين این دو خواهد
بود .اگر قرار باشــد من گمانهزني کنم ميگويم که
وقتي توافق نهايي به دست بيايد کلینتون احتماال از
آن پشتيباني ميکند .من موافق اينکه او را «تندرو»
بناميم ،نيستم .شايد در سال  ۲۰۰۸اينچنين بود .اما
وقتي ديپلمات شد ،ديدگاههايش ظرافت بيشتري
يافت .هيالري در اعمال قدرت آمريکا بيشتر اهل
قاطعيت اســت اما اين به اين معني نيست که در هر
نوبتطرفداراستفادهازسياستنظامياست.

درباره ایران

انتخاباتــي زد؛ زماني که خيليها
خيلــي حرفهــا ميزننــد کــه
لزوما دقيق نيســت .و اگــر او واقعا
فکر ميکــرد اين تنها چيزي اســت که
هيالري در چنته دارد ،واقعا شــک دارم او را به
وزارت خارجه انتخاب ميکرد .شکي نيست که مساله
مشــهوربودن هيالري مطرح اســت و ما آن را در طول
راه زياد ميديديم و در اين مورد زياد هم نوشــتند .در
اول کار ميگفتند ديپلماتي اســت مثل ســتارههاي
موسيقي راک اما در طول ســال اول ،به نظرم بهسرعت
تکامل پيدا کرد و ديگر نميشد گفت فقط سياستمدار
اســت .ميتوان ديدگاههاي او در سياســت خارجه را
رد کرد و دســتاوردهايش را يا شــيوه اجراي سياست
خارجياش را به نقد کشــيد .از زاويه جمهوريخواهان
يا رايدهندگان چپافراطي ميتوان اينطور نگاه کرد.
اما به نظرم هيچکس نميتواند بگويد هیالری ديپلماتي
غيرجدي بــوده .او واقعا در کار خود وارد بود .و شــکي
نيســت که وزراي خارجه و رهبران خارجي که من در
طول نوشــتن کتاب با آنها صحبت کردم ،او را خيلي
جدي ميگرفتند .هر چه باشــد او نماينده آمريکا بود
و حتي وقتي من بــا «جان مککيــن» صحبت کردم
که سناتوري است جمهوريخواه و يکي از بزرگترين
منتقــدان اين دولــت ،حرفــي زد که فکــر نميکنم
االن که کمپين انتخاباتي شــروع شــده ،تکرار کند .او
گفت هيــاري کارنامهاي مســتحکم دارد و اگر نامزد
ریيسجمهوري شــود ،يکي از بهترينها خواهد بود و
گفت که او خيلي خوب به منافع آمريکا خدمت کرده و
آنها را در سراســر جهان پيش برده .او اشاره به قابليت
هيالري کرد که ميتواند تلفن را بردارد و با يک تماس با
هر رهبري در جهان تماس بگيرد و سعي کند بحراني را
بخواباند .به نظرم اينکه يک جمهوريخواه اين حرف را
ميزند ،تحسين بزرگي است.

آمده .اما خب کســاني بودند مثل
«ليزا ماسکاتير» ،سخنرانينويس؛
«فيليــپ راينز» که مدتهاســت با
او همکاري ميکند؛ «شــري ميلز» که
ریيس دفترش بود .ولي از اينهــا که بگذريم،
آدمهايي از خــارج حلقه را وارد کرد .بــه کمپين او که
ميرســيم ميبينيم بســيار فراتــر از وزارت خارجه و
آدمهاي «دنياي هيــاري» رفته .به نظرم ميفهمد که
اگر ميخواهد نامزد تغيير باشد و ادامهدهنده راه تغيير
ریيسجمهور اوباما (که البتــه ميدانم در مورد اينکه
اوباما واقعا تغييــر آورده يا نه هم انتقادهاي بســياري
مطرح هســت) بايد خيلــي آدمهاي جديد را وســط
بياورد .هیالری خيلي از آن حلقــه کوچک اوليه فراتر
رفته است.

کلینتونبهتوافق
اوباما و ایران وفادار
خواهدبود

جیک سالیوان عضو
سابق هیات آمریکایی
مذاکرهکننده هستهای
و مشاور کنونی هیالری
کلینتون

کسبوکار

اینتصمیمعاقبت خوشی ندارد

زیرقیمت فروختن ظاهر فریبندهای دارد که این روزها بسیاری را جذب میکند
صادق نوابــی دامپينــگ ( )Dumpingنوعي
از قيمتگــذاري اســت کــه در آن توليدکننده يا
ارائهکننــده خدمت ،محصــول يا خدمــت خود را
به قيمتــي عرضه ميکنــد که از قيمت تمامشــده
محصول کمتر اســت؛ يعنــي با ضرر ميفروشــد ،يا
کاال را در بازارهاي بينالمللــي ارزانتر از بازار داخلي
ميفروشد .چرا اين کار را ميکند؟ يکي از داليل اين
اســت که رقبا را از بازار خارج کند يا ســهم بازار را به
دست بياورد.
به عنوان مثال يــک توليدکننده که توان مالي زيادي
دارد وارد يک بازار جديد ميشود و يکسال محصول
را با قيمت ارزان ميفروشد تا رقباي کمتوان را از بازار
خــارج کند ،مشــتريان را به کااليش عــادت بدهد،
شــبکه فروش و خدمات پس از فروشــش را توسعه
بدهد.
بعد از يکســال کــه جاي پايــش در بــازار محکم
شــد قيمت محصول را بــاال ميبرد .در عــرف امروز
کســبوکار در جهان ،دامپينگ شيوهاي غيراخالقي
به حساب ميآيد و قوانين ملي و بينالمللي بسياري
آن را منع کردهاند .با اينحال بســياري از شرکتها
براي دســتيابي به اهداف و مقاصد استراتژيکشان
از دامپينگ استفاده ميکنند .اين يادداشت اما قصد
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ندارد اين استراتژيها را بررسي کند ،بلکه راهنمايي
اســت براي جلوگيري از اســتفادههاي غيرعقالني
از دامپينگ! اســتفاده غيرعقالني از دامپينگ يعني
چه؟ يعني خسر الدنيا و آخرتشدن؛ باختن همزمان
اخالق کســبوکار و ســود .در اين يادداشــت پنج
اشتباهي که منجر به دامپينگ غيرعقالني ميشود،
شرح داده شدهاند؛

معلوم اســت :تبعيت در پايينآوردن قيمت .نتيجه
آن اســت که در مدت کوتاهي قيمتها پايين ميآيد
اما مشــتري بيشتري گيــر هيچکــس نميآيد .به
عبارت ديگــر بنگاهي که در بــازار رقابتي دامپينگ
ميکند ،قصد دورزدن رقبايــش را دارد ،در حاليکه
واکنش طبيعي رقبا هم اين اســت که وارد اين بازي
باختـباخت شوند.

اشتباه اول:
دورزدن رقبايي که دور زده نميشوند
با رکود شــديدي کــه در چند ســال گذشــته در
کشــور پيدا شــد ،تقاضا براي بســياري از کاالها و
محصوالت کاهش يافــت .بنگاههايي که پيش از اين
با صددرصد ظرفيــت کار ميکردند ديگــر به اندازه
70درصد ظرفيتشان تقاضا داشــتند و آنهايي که
با 70درصد ظرفيت کار ميکردند به اندازه 50درصد
ظرفيتشان .همين مساله قيمت تمامشده محصول
را افزايش ميداد .اما در بسياري از بازارهاي رقابتي با
وجود افزايش هزينه تمامشــده کاال برخي از بنگاهها
قيمت محصول را پايين آوردند.
انگيزه کســاني که قيمت را پاييــن آوردهاند ،معلوم
اســت :جذب مشــتريان بيشتر .واکنــش رقبا هم

اشتباه دوم:
حفظ بقا در فاصله دوستون
گروه دوم شرکتهايي هستند که عمدتا به نوعي کاال
يا محصولشان را پيشفروش ميکنند .شرکتهايي
که پيشپرداخت ميگيرند يا پولي را امروز ميگيرند
تا طي دوره خدمتي را ارائــه دهند .اين بنگاهها امروز
درآمد کســب ميکننــد و در آينــدهاي نهچندان
دور بابــت آن درآمــد ،هزينه خواهند کــرد .همين
اختالف زماني باعث ميشــود که اين بنگاهها وقتي
با کمبود نقدينگي مواجه ميشوند ،دست به کاهش
غيراقتصادي قيمت بزنند.
آنها معتقدند از اين ســتون به آن ستون فرج است
و براي حل مشــکل امروزشان سياســتي را در پيش
ميگيرند که به بروز مشــکالت بزرگتــر در آينده
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صادق نوابی ،مشاور و تحلیلگرمسائل
کسبوکاراست

الکانشهر

نان با آرد کتاب

الکانشهررشت،شهرکي
ششجاده
ِ
درکيلومتر ِ
ناناهالياينشهرکبوي
هستبهنامالکانشهرکه ِ
کتابميدهد.ماجراازاينقراراستکهتنهانانوايي
اينشهرکبهمديريتجوانيبهنامناصربلواسياداره
ميشود .ناصر ،متولد 1365است و اصليت ترک دارد
امابزرگشدهگيالناستودرهمينشهرکزندگي
ميکند .پدرناصرنيزنانوابود و او در اوقاتبيکاري کمک
حالپدر.ديپلمرشتهالکتروتکنيکازهنرستانفني
است و پس از فراغت از تحصيل چون شرايط کار در همان
رشتهمهيانبودبهنانواييپرداخت.چيزيکهبهنانوايي
ناصربلواسيجلوهميدهد،اختصاصدادنفضايي
برايکتابومجلهاستونوشتههاييازنويسندگان
مختلفکهبهديوارچسباندهاست.اواينکتابهارابه
مشتريانشامانتميدهدکهبخوانندوبرايشبياورند.
همچنينتشويقشانميکندوقتيدرصفهستند
براياينکهحوصلهشانسرنرود،کتاببخوانند.کاري
کهبا استقبالمردم مواجهشده و هر روزبرتعداد کساني
کهکتابميگيرند،افزودهميشود.ناصردرجواب
اينکهاينايدهازکجاآمد،ميگويدکهوقتيبيکار
بوده خودش را با کتاب مشغول ميکرده و همين را به
اشتراکگذاشتهاست.معتقداستوقتيکسيکتابي
رابرميداردوميخواندکيفميکندوخستگياش
درميرود .تاثير کتاب را در زندگي خودش ديده و از
ضربالمثلييادميکندکهميگويدلباسکهنهبپوشيد
وکتابنوبخوانيد.يکيدونفريبرايشتعداديمجلهو
کتاب آوردهاند و خودش ميگويد من هم توان محدودي
براي تهيه کتاب دارم و دوست دارد اگر کسي توان
هديهدادندارد،چهشخصيانهادي،بهنانوايياشکتاب
هديهبدهندتا مشتريهاازتنوعکتابهااستفادهکنند؛
چونچيزيحدود50جلدکتاباستکهدستبهدست
ميچرخدودوستداردمردمکتابهايتازهتري
بخوانند.ناصربلواسيدرهماننانواييکوچکشتبليغات
فرهنگيهمميکندوچيزهاييراکهفکرميکندبهدرد
مردمميخورد،تبليغميکند.
کوروشرنجبر

توضيح ســردبير :براي مــا ،در  400کلمــه ،از انــواع پديدههاي
عجيبوغريــب محل زندگــي يا کارتان بنويســيد و بفرســتيد.

صورتي که يک بنگاه توانايي
منجر خواهد شــد .بسياري
اگر اين يادداشت
مالي زيادي داشــته باشد ،يا
از بنگاهها دليل اين کارشان
يکپياماخالقيداشتهباشد
بتواند با دامپينگ رقبايش را
را حفظ بقــا ميداننــد اما
ايناستکه:دامپينگ
از بازار خارج کند يا يک نوع
معموال تالشــي براي تأمين
نکنيد.اگريکپيامغيراخالقي
وفاداري ميان مشــتريانش
مالي بــا شــيوههاي ديگر
(نهضد اخالقي)همداشته
به وجود آورد ،و در يک کالم
نکردهاند .گزينههاي مختلف
باشد اين است که :اگر دامپينگ
کاري کند کــه بتواند پس از
تأمين مالــي (مثل دريافت
ميکنيد،سنجيدهعملکنيد
باالبردن قيمتهايش سهم
وام) را بررســي نکردهاند و
ومواظبباشيدکهدامپينگ
بازار خــود را (يا دســتکم
هزينههــاي هر يــک از اين
مشکليبهمشکالتتان
بخش خوبــي از آن را) حفظ
گزينههــا را نميدانند .براي
اضافهنکند
کنــد ،دامپينــگ موفقــي
اين بنگاهها آرزوي موفقيت
داشته است .اما کم نيستند
ميکنم اما معموال در ستون
شــرکتهايي که دامپينگ ميکنند امــا نميتوانند
بعدي هم براي آنها اميد چنداني به فرج نيست.
رقبايشــان را از صحنه بهدر کنند ،نميتوانند ميان
مشــترياني که به دســت آوردهاند وفــاداري ايجاد
اشتباه سوم:
کنند و در نهايت وقتي قيمتهايشــان را باال بردند
حفظ بقا در بازاري که نيازمند قرباني است
وقتي يک بازار رو به رونق اســت ،بنگاههاي زيادي به مشتريانشان مثل قاصدک با نسيمي ميروند و بنگاه
آن وارد ميشــوند .مثال وقتي يک نوع پنجره خاص با ميماند و همان ســهم بازاري که پيــش از دامپينگ
تکنولوژي جديد وارد بازار ميشود ،بهمرور بنگاههاي داشته است.
موفقبودن يا نبــودن چنيــن دامپينگهايي تا حد
زيادي به توليد آن روي ميآورند.
اولين کســاني که به اين بازار جديد وارد ميشــوند زيادي به ماهيت بازار بســتگي دارد .به عنوان مثال،
سود زيادي ميبرند ،بهمرور سود کم ميشود تا آنکه شما ممکن است بتوانيد در بازار خدمات تلفن همراه
پس از مدتي ديگر ســود بنگاهها در آن بازار معمولي چنين سياســتي را در پيش بگيريد و موفق باشــيد
ميشود .اما وقتي وضع يک بازار رو به وخامت ميرود (چون مشترکي که سيمکارت شما را خريده عالقهاي
بنگاهها براي خــروج از آن بازار بــا يکديگر رقابت به عوضکردن شــماره تلفن و اپراتــورش ندارد) اما
نميکنند .چرا؟ احتماال داليــل زيادي دارد از جمله قطعــا در بازار کود شــيميايي موفــق نخواهيد بود؛
اينکه ،آنها احســاس ميکنند يک مدير موفق بايد مشتريتان شما را به قيمت خيار ميفروشد.
سرسختي نشان دهد .شــايد هم گمان ميکنند که
اشتباه پنجم:
در آينــدهاي نهچندان دور وضع بــازار بهبود خواهد
يافت ،شــايد به اين فکر ميکنند که با تعطيلکردن بنگاهداري عوامانه
بنگاه تجهيزاتشان را به قيمت منصفانهاي نخواهند غمانگيز اســت اما واقعا گاهي اوقات دليل دامپينگ
خريد و در نهايت هم از خودشان ميپرسند «در اين اين اســت که بنگاهها هزينه تمامشده محصولشان
وضع رکود گيريم که کســ 
بوکارم را تعطيل کردم ،را نميدانند.
مگر کســبوکارهاي ديگــر وضع بهتــري دارند؟» بهخصــوص در بنگاههــاي کوچک بســياري اوقات
احتماال هيچیک از اين داليل هم غيرموجه نيســتند صاحبان بنگاه هزينه اســتهالک ماشينآالتشان را
اما واقعيت تلخ اين است که اغلب در اين شرايط ،بازار در نظر نميگيرند ،هزينه فرصت داراييهايشــان را
نيازمند قرباني است و در نهايت برخي بنگاهها مجبور در نظر نميگيرند (اينکه سرمايهشــان ميتوانست
به ترک بازار خواهند شد.
در بانــک چهقــدر ســود عايدشــان کنــد ،اينکه
آن بنگاهها معموال تا ســرحد ورشکستگي مقاومت ساختمانشــان را اگر اجاره ميدادند چهقدر کرايه
خواهند کرد ،دامپينگ را هــم امتحان خواهند کرد ،نصيبشان ميشــد و )...و تنها جريان درآمد و خريد
زيان زيادي را به دليل دامپينگ متحمل خواهند شد مواد اوليه و دستمزد را ميبينند .حتي در بنگاههاي
و روزي که بازار را ترک ميکنند آرزو ميکنند که اي بزرگ نيز گاهي به دليل پيچيدگي حسابها اينگونه
کاش زودتر از اين بازار خارج ميشديم.
اشتباهات رخ ميدهد.
در نهايت اگر اين يادداشــت يک پيام اخالقي داشته
اشتباه چهارم:
باشــد اين اســت که :دامپينگ نکنيد .اگر يک پيام
غيراخالقي (نه ضد اخالقي) هم داشته باشد اين است
قبضهکردن بازاري که قبضه نميشود
يکــي از داليــل دامپينــگ قبضهکــردن بــازار يا که :اگــر دامپينگ ميکنيد ،ســنجيده عمل کنيد و
بهدســتآوردن ســهم بازار زياد اســت .گاهي اين مواظب باشيد که دامپينگ مشکلي به مشکالتتان
اســتراتژي جواب ميدهــد و گاهــي نميدهد .در اضافه نکند.

عجیب و غریب در...

طــرح

ایستادهباآلبـوم

يک خواننده موسيقي پاپ ،در اعتراض به مافياي پخش و
همچنيندانلودغيرقانوني،براياولينبارآلبوميمجازرا
خودش تهیه و رايگان توزيع کرده
صابر محمدي حتما به يــاد ميآوريد صحنههايي از
فيلمها و سريالهاي کالســيک را که در آنها کاراکت ِر
مظلومـمتهم ،در کشوقوســي دراماتيــک به کاراکتر
خشــمگين ميگويد« :نه ...بزن ،بزن ديگه ،بيا حقت رو
بگير ،يکي هم از اينور بزن» و البته در اين ســکانسها
قاعده بر اين اســت کــه ،مظلومـمتهم ،خشــمگين را
شرمنده ،و از اعمال خشــونت منصرف ميکند .در واقع
تالش او ،مبتني است بر اينکه با خلع سالح نشاندادن
خود ،ورق را برگرداند و نهتنها کتکخور و نهايتا آدمبده
بازي نباشد ،بلکه طرف را متوجه اشــتباهش کند و در
اين دوئل بر او پيروز شود.
اردوان سپهپور ،خواننده و آهنگساز آلبوم «نارنجی» ،در
ابتداي ماجرا به نظر ميرسد ،همين شخص پيروز ماجرا
بايد باشد .يعني قاعدهاي که او از آن پيروي کرده ،چون
بسيار شــبيه به اين قاعده اســت ،اگر ميزانسن و باقي
مقدمات درست تعبيه شده باشــند ،بايد او را به قهرمان
داستان خير و شــري ما تبديل کند .اما ماجراي اردوان
سپهپور چيســت؟ او چه تفاوتي با خيل موزيسينهايي
که دست به انتشار آزاد آثارشان ميزنند ،دارد؟

نارنجی

اردوان سپهپور
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معترض انوشيروان روحاني
دستپرورده
ِ
ســپهپور آنچنان که خــود ميگويد ســال  ۱۳۶۲در
تهران متولد شــده و در کودکي از انوشيروان روحاني و
جمشيد ریيسي نواختن پيانو را فراگرفته و در ۱۹سالگي
براي ادامه تحصيل به قبرس رفتــه و موزيک کار کرده
و پس از ششســال براي ضبط اولين آلبومش به ايران
بازگشــته اســت .اين سرگذشــت ،در نگاه اول گوياي
آن است که اين آهنگســاز ،شــاعر و خواننده پاپ ،از
آنهاســت که خيلي شيک و مجلســي ،در خانوادهاي
اينکاره ،با دو تن از صاحبنامان موســيقي کار خود را
آغاز کرده ،به ممالکي رفته که ســازوکارهاي مميزي و
انتشار درستودرماني داشــتهاند ،با يک نفر موزيسين
آنور آبي محدوديتنديده به ايران بازگشته و اينجا هم
با موزيسينهاي باتجربه و اســتخوانخردکردهاي مثل
بابک رياحيپور،بندي به هم زده اما يکهو با مناسباتي
ديگرگون مواجه شده و حاال رو ترش کرده و داد و بيداد
راه انداخته است .اما خودش ميگويد در اين ششسال

که پي آلبومش را گرفته ،چندان نسبت به فضاي موجود
در موسيقي ايران چشم و گوش بسته نبوده و ميدانسته
که مافيايي پشت پخش اســت و مردم هم خاوندگاران
دانلودند .اما اينجــاي کار را ديگر پيشبيني نميکرده:
«چندي پيش تصميم گرفتم با يک انتشاراتي موسيقي
وارد مذاکره شــوم .ميدانستم شــرايط چندان به نفع
توليدکننده اثر نخواهد بود ،امــا آن برگه قرارداد کامال
يکطرفه شــوکهام کرد؛ حق انحصــاري پخش ،تهيه
موزيکويدئو ،انتشــار آنالين و حق برگــزاري رونمايي
اثر و کنســرت به اضافه 15ميليون تومــان بابت تهيه و
انتشار 10هزار نســخه را ميخواســتند .اين در حالي
است که آنها ،صرفا تهيهکنندهاند و زحمتي بابت ديگر
قضاياي توليد آلبوم متقبل نشدهاند» .از دفتر انتشارات
که بيرون آمده ،برگه قــرارداد را پاره کرده و ريخته دور.
به او گفتــه بودند اگر همه نســخهها را بفروشــند تنها
30درصــد از مبلغ فــروش را بــه او بازخواهندگرداند.
بهخوبي ميدانســته که يک خواننده کار اولي10 ،هزار
نسخه نخواهد فروخت و آن 30درصد هم به او بازنخواهد
گشــت .ميگويد توليد هر آهنگ از هفتآهنگ آلبوم
«نارنجي»اش ،در سالهاي گذشــته دوميليون هزينه
دربرداشــته .به قراري او اگــر قــرارداد را ميپذيرفته
30ميليون هزينه و حق انحصاري اثــرش را نيز واگذار
کرده بود .امــا او کار ديگــري ميکنــد؛ مقدمات يک
تظاهرات تکنفره فراهم است.
تظاهرات تکنفره در تهران و نمکآبرود
فروشگاه نشر دارينوش و شعبههاي شهر کتاب در تهران
و يک مرکز فروش آثار موســيقي در نمکآبرود ،اخيرا
شــاهد اتفاقي عجيب بودند .يک جوان دههشــصتي ،با
همه معناهايي که اين برچســب زماني به ذهن متبادر
ميکند ،بــه اينجاها رفتــه ،ميزي جلــوي روي خود
گذاشته ،نســخههاي آلبومش را روي آن چيده و آنها
را بهرايگان به مــردم هديه کرده اســت .پيش خودش
چرتکه انداخته که 30ميليون هزينه بيبازگشت خواهد
کرد ،بنابراين ميتواند کار بهينهاي کند و به جاي آنکه
15ميليون بيزبان را به ناشــر بدهد ،خودش دســت به
کار شــود و ســیدیها را ضبط و منتشــر کند و بدهد

دست مردم« :من که ميخواستم اين پول را دور بريزم،
تصميم گرفتم آن را تبديل به نارنجي کنم و بدهم دست
مردم».
سپهپور در همين مدت کوتاه10 ،هزار نسخه از آلبومش
را که با کيفيت باال تهيه و ضبط شــده ،بين مردم پخش
کرده اســت .قرار اســت 40هزار نســخه ديگــر را هم
رايگان توزيع کنــد .تفاوت عمده کار او که باعث شــده
در اين صفحه ـکه بــه ايدههاي بکر و تــازه ميپردازدـ
به بررسياش بنشينيم ،در اين اســت که يک :او از خير
انتشار رســمي آلبومي گذشته و آن را شــخصا توليد و
رايگان توزيع کــرده که از خوانهــاي مختلف مميزي
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي گذشــته و اواخر سال
گذشته مجوز انتشارش صادر شــده است .و دو :او عالوه
بر اينکه قطعههاي آلبومش را روي سايت خود و يکدو
ســايت ديگر براي دانلود رايگان به اشــتراک گذاشته،
نســخههاي فيزيکي آن را نيز با هزينه باال تهيه و هديه
کرده .چه که پيش از او بسياري از موسيقيون ،آثار خود
را براي دانلود در فضاي نت به اشتراک گذاشتهاند ،اما نه
مجوز انتشار رسمي آثارشــان را داشتهاند ،نه براي تهيه
نسخه فيزيکي هزينه کردهاند.
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يکجواندههشصتي،باهمهمعناهاييکه
اينبرچسبزمانيبهذهنمتبادرميکند،
ميزيجلويرويخودگذاشته،نسخههاي
آلبوم مجازش را روي آن چيده و آنها را
بهرايگان به مردم هديه کرده است .این
اولینباراستکهنسخهفیزیکیآلبومی
رسمی،بهرایگانتوزیعشدهاست

اما ماجراي ايــن حرکت بديــع اردوان ســپهپور ،جز
اعتراضي نمادين به ســازوکارهاي انتشــار رسمي آثار
فعاالن جوان و تازهکار موســيقي در ايــران ،حامل چه
معناهاي ديگري است؟

رونما

گزیده یک کتاب هنوز منتشر نشده

یک اروپـای
تکهپـاره

نازيها اتاقهاي گاز را اختراع کردند و براي اولين بار از گاز ســيليکون  Bاستفاده کردند که به
آنها امکان ميداد با کمترين هزينه و بيشترين سرعت تعداد زيادي را بکشند و نژاد آريايي
را از انحطاط و تباهي مصون بدارند .از نظر نازيها ،نژاد آريايي واالترين نژاد بود و آنها واالترين
آرياييدرميانآرياييهايديگر،چونآنهابلدبودندچهطورجنگراهبيندازندوتجارتکنند
و مراسم جشن و سرور و شادماني برپا کنند .و آنها ميگفتند  ...نخواهند گذاشت اروپا تجزيه و
تکهپاره شود ،چون اين اشتباه بزرگي است که بگذاريم اروپا در مسير انحطاط آنقدر پيش برود
که سرانجام تکهپاره شود .و ضروري اســت اروپا را از شر آنهايي که به هيچ دردي نميخورند
خالص کرد ،يعني کوليها و اســاوها و ديوانهها و همجنسگراها و امثالهم ،اما مهمتر از همه
يهوديها،چونيهوديهاميخواستنداروپاراملوثونجسکنند...

قسمتیازکتاب
دردستانتشار
«شهرفرنگاروپا
(چکيدهايازپيدا
وپنهانتاريخقرن
بيستم)»نوشته«پاتريک
اوئورژدنيک»باترجمه
«خشايارديهيمي»که به
زودی نشر «ماهي» آن را
منتشرمیکند

صابر محمدی
دبیرتحریریه« روشن» است

اولين اقدام عملي عليه کپيبازها
سايتهاي بسياري هستند که آثار منتشرشده و نشده
موســيقي را غيرقانوني و بــدون پرداخت حق صاحب
اثر به فروش ميرســانند .روي ديگر سکه اين است که
برخي از اين ســايتها حتي بدون نظر به انتفاع مالي و

صرفا براي خوشامد مخاطبان خود ،اين آثار را به رايگان
براي دانلود به اشــتراک ميگذارنــد .حديث مکرري
اســت ماجراي وضع و اجراي قانون کپيرايت در ايران.
نوشتن از آن هم بهغايت خستهکننده و بيفايده به نظر
ميرسد .سپهپور اما ،به جاي اينکه در مقابل اين خأل،
مواضع انتقادي نظري اتخاذ کند ،دست به کار شده و از
جيب هزينه کرده و به عرصه عمومــي آمده تا يکتنه
مقابل آن بايستد .او با انتشــار رايگان آلبوم «نارنجي»
چــه در فضــاي اينترنت و چــه در مراکز فــروش آثار
موسيقي ،در اقدامي عملي و کاربردي ،عالوه بر تقابل با

شرايط نامساعد و يکجانبهگرايانه قراردادهاي انتشار
آثار ،به اعتراض عليه آپلودهــا و دانلودهاي غيرقانوني
برخاســته اســت .حتما بارها آگهيهــاي تهييجي و
انگيزشي عليه دانلود يا خريد نسخههاي غيراورجينال
را ديدهايد؛ از انيمیشنهاي سياســاکتي و ديگران که
ميخواهند به مــا بفهمانند دزدي فقــط از روي ديوار
مردم باالرفتن نيســت و عدم پرداخــت حق صاحبان
اثر هم نوعي دزدي اســت گرفته تــا آن تيزرهايي که
بازيگران و ديگر عوامل سينما و بچهپولدارها به دوربين
زل ميزنند و ميگويند که کپي نکنيد و کپي نخريد .اما
بهواقع کدام يک از آنها توانسته ،مشکل را حل کند؟
حاال کار ســپهپور ،نخســتين اقــدام عملگرايانه در
اين باب اســت .البته او هم ميداند کــه اين حرکتش،
نميتواند کار چنداني از پيش ببرد اما احساس ميکند
يک بازي دو ســر باخت را بــه بردـبــرد تبديل کرده:
«کامال احساس يک آدم پيروز را دارم .بازي براي من دو
سر برد بوده؛ هم کيسه کساني را که مالحظهاي هنري
ندارند پر نکردهام ،هم موسيقيام را به گوش مخاطبانم
رســاندهام ».تنها باخت او در اين بازي ،هزينهاي است
که بابت تهيه و انتشــار رايگان آلبومش متقبل شــده
اســت .نااميد نيســت و ميگويد تا در بر همين پاشنه
ميچرخد ،آلبومهاي بعدياش را نيز به همين شــيوه
منتشر ميکند.
***
ســپهپور ،ســيلي اول را جاخالي داده ،آدمبده داستان
را دعوت بــه نواختن ســيلي دوم کرده ،امــا آن قاعده
سکانسهاي دراماتيک فيلمها و سريالهاي کالسيک،
لزوما در دنياي واقعيتها همانطور که در فيلمها اتفاق
ميافتد ،کليد نميخورد؛ چک قایم دوم ممکن اســت
سنگينتر بر گونه بنشيند.

ورزش

قصــهکلمن
وآب روان و ديگي
که براي هيچکس
نجوشـيد
بررســی یک رفتــار بیمارگونـــه
از سوی جامعه ورزشی ایران

آرش راهبــر دوم
ارديبهشــت جاللي ،وقتي
باالخره هواپيمــاي حامل «روني
کلمن» ،قهرمان افســانهاي پرورش اندام
جهان در تهران به زمين نشســت ،ميشــد حدس
زد کــه اوضاع چندان بر وفــق مراد او پيــش نخواهد رفت.
«بيگ رامي» ،قهرمان ســنگينوزن پرورش اندام جهان و همراه
کلمن در اين سفر ،در اينستاگرامش نوشــته که آنها وقتي وارد
فرودگاه شدند ،کسي را نديدند که به استقبالشان بيايد .بعد هم
خودشان تاکســي گرفته و به هتل رفتهاند و تازه بعد از چند بار
تماس تلفني موفق شدند با «علي نجفي» ،مدير شرکت پرشيا
(دعوتکننده روني کلمن به ايران) صحبت کنند .ظاهرا گروه
برگزارکننده ســمينار روني کلمن نياز نديده بودند که قهرمان
هشت دوره «مســتر المپيا» را تا هتل اسکورت کنند؛ البد پيش
خودشــان گفته بودند کلمن که با آن بر و بازو نيــازي به محافظ
ندارد و در عين حال پليس تگزاس هم که هســت ،پــس چرا بايد
هزينه کنيم!
در ايران اما يک فوج آدم ،انتظار ورود او را ميکشيدند ،از بدنسازان حرفهاي
گرفته تا عالقهمندان به اين رشــته پرحاشــيه و صــد البته کاربران شــبکههاي
اجتماعي و دنيــاي مجازي که سرشــان براي ورود بــه هر بحثــي درد ميکند.
بحثوجدل درباره حضور کلمن در ايران در تعطيالت نوروز به اوج رســيد و بعد از
بازگشايي کسبوکار مردم ،رسانههاي رســمي هم وارد کارزار شدند .مثل هميشه
تعدادي دلواپس هم وارد بازي شــدند و گشتند دنبال ســوژهها و سوتيهايي که
«مستر المپياي سابق» در زندگياش داشــته و مثال در فالن سال ساندويچش را با
دو تا نوشابه خورده است! نبرد خير و شر حســابي باال گرفته بود تا آنجا که «يزدان
راد» ،قهرمان اســبق پرورش اندام ايران و آسيا هم وارد گود شد و اتهامات متعددي
را به جناب مستطاب کلمن نســبت داد .يزدان راد سفر کلمن به ايران را در راستاي
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اهــداف مافياي فاســد
جهانــي داروهــاي مکمل
دانســت و از اينکه تنــي چند از
هنرمندان مثل خانم روناک يونســي هم
در بطن اين ماجرا حضور خواهند داشت بهشدت
انتقاد کرد .اصال خانمها را چه به بدنســازي؟ يزدان راد
همچنين مدعي شد که روني کلمن ماشــين عضلهسازي با
دارو است و قرار اســت براي بانوان ايراني در سمينار مربوطه
فيگور هــم بگيرد .به ايــن ترتيب دادخواســت پروپيماني
فراهم شــد و بليت يکميليون و 800هــزار توماني براي
حضور در ســمينار هم به پيوست روي پرونده قرار گرفت تا
همه چيز براي بههمزدن اين سفر جور شده باشد.
اولين تصاوير رســمي از حضور روني کلمــن در ايران واقعا
شــوکآور و غيرمنتظره بــود .عکسهاي حضور «ماشــين
عضلهســازي» در بهشــت زهرا و زيارت مزار شــهداي دفاع
مقدس ،به زعم بســياري از مردم تالشــي بود براي بيمهکردن
کالسهاي تخصصي و سمينار بدنســازي جناب کلمن از سوي
گروه برگزاري و خاموشکردن مخالفان؛ هرچند که خود او از احســاس
فوقالعادهاش در پايان اين برنامه آييني شــب جمعه ايرانيان صحبت کرد و کساني
را که براي وطن از جانشان گذشتهاند ،ستود.
ظاهرا همه چيــز براي برگزاري ســمينار کذايي آماده بود و حتــي روني کلمن در
برنامه گفتوگوي ورزشي شــبکه خبر حاضر شد و به سواالت شــتابزده و بدون
برنامه مجري هم پاســخ داد .بعد هم نوبت يزدان راد و بيتاهلل عباسپور ،قهرمانان
سابق و فعلي پرورش اندام رســيد تا درباره اين میهمان نامدار صحبت کنند .يزدان
راد با تغيير در مواضع حتي روني کلمن را قهرماني اســطورهاي و راســتين معرفي
کرد و بهنوعي زير حرفهاي چند روز قبل خودش زد تا مشــخص شــود بيشتر به
دنبال بهدســتآوردن تريبون بوده و نه احقاق حق ورزشــکاران .راد البته شمشير
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مطالعه مطالعات
انتقاد را به ســوي تيم دعوتکننده گرفت و نهايتا به
اين نکته رسيد که چرا قهرماناني چون او در اين برنامه
به بازي گرفته نشدهاند .مصداق حرفهاي او اين بود
که «ديگي که براي من نميجوشد بهتر است که»...
در ظاهر همه چيز روبهراه شــده بود که ناگهان خبر
لغو ســمينار و برنامههاي آموزشي و تخصصي کلمن
در رســانهها و شــبکههاي اجتماعي منتشــر شد و
آقاي عضله هــم تهران را ترک گفــت بيآنکه دليل
روشني براي اين بازگشت نابهنگام اعالم شود .ریيس
فدراسيون بدنســازي هم گفت که نيمهکارهماندن
برنامه کلمــن حتمــا «مصلحت» بــوده و به همين
سادگي ماجرا به پايان رسيد .بازي البته در شبکههاي
اجتماعي و رســانهها ادامــه پيدا کرد و حــاال نوبت
حمالت آتشين کاربران به کساني بود که اين برنامه را
بر هم زده و ميهمان پرآوازه و خوشبدن را فراري داده
بودند .ماجراهاي ليونل مســي ،فرناندا ليما و کاربران
فيسبوک در ايران را که يادتان هست؟
***
حاال که مــرغ از قفس پريــده بد نيســت از خودمان
بپرســيم که چه فايــدهاي در ايــن رفتوآمد براي
ايرانيجماعت حاصل شد؟ يعني نميشد در گيرودار
مذاکرات نفسگير هستهاي ايران با  5+1و ماجراهاي
داعش و حمله عربســتان به يمــن و درگيري مردم
آمريکا با پليس نژادپرســت اين کشــور ،ما از حضور
اين میهمان نامــدار و پرطرفدار اســتفاده بيشتري
ميبرديم؟ آقايان دلواپس دلشــان خنک شــد که
دوزار هم به کسي نرسيد؟ خوب شــد که يک بدهي
روي دست بخش خصوصي گذاشتيد؟
انگليسيها ميگويند« :ســزاي جنس گران نخريدن
اســت ».بهتر نبود ميگذاشتيد اين ســمينار با متد
عرضه و تقاضا سنجيده ميشد و جلو ميرفت؟ مگر در
صف خريد دو باشگاه محبوب استقالل و پرسپوليس
چند نفر ايســتادهاند؟ دوســتان عزيز ،شما که نگران
مملکت هســتيد چرا خودتان از رونــي کلمن دعوت
نکرديد؟ ميتوانســتيد با بليت پنجهــزار توماني به
اندازه دربي فوتبال تهران تماشــاگر و شرکتکننده
جذب کنيد و ســمينار فيگور را در اســتاديوم آزادي
برگزار کنيد ،نميتوانستيد؟ ســوالهاي ديگري هم
هست ،ميخواهيد بپرسم؟
***
به نظرم ماجراي ســفر روني کلمن به ايران ميتواند
ســوژه جذابي براي مجموعه کاله قرمزي در ســال
آينده باشد .آنجا که شب شــده و قرار است يک نفر
قصه بگويد که بقيه خوابشــان ببرد .بايد عروســک
تازهوارد «قوچي» کار را در دســت بگيــرد و اينجور
تعريف کند کــه« :قصــه کلمن و چشــمه آب روان
و چند قهرمــان دلواپس جوان .عزمــش جزم ،کلمن
آمد و دلواپســان را ديد و رفت .تمام شد ،شب همگي
بخير»...
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سباشي؟واجبه؟
چراميخوايباکال 
برندهاييکهميپوشيمبرايديگرانپيامهاييميفرستند
ماتيو هاتســن /ســيامک قليزاده در 1899
تورســتن وبلن ،نظريهاش« ،مصرف نمايشي » را
ارائه کرد که نشان ميداد مردم پول خرج کردهاند
تا ديگران را تحت تاثير قرار دهند .اگر اشــعار
پاپ هنوز نمادي هستند براي کاري ،آنها هنوز
همان کار را انجام ميدهنــد .بنگريد به تصنيف
لرد« ،شــاهان» ،که به محبوبيت نوشيدنيهاي
فانتــزي ،خودروهــاي لوکس و ســاعتهاي
جواهرنشان اشــاره دارد« :عشق هر کسي است
آن کريستالها ،عقيق و الماسهاي روي ساعت
شمارا».
کاالهاي لوکس هميشه جذابند ،چرا؟ اولين نکته
اين است که آنها سبب تفاوت [شما از ديگران]
ميشود .مطالعه داچ ،در سال  2011گزارش کرده
که مردم بيشتر با کسي حال ميکنند که لباسي با
ت1؛ اگر چنين کسي آنها
برند معروف پوشيده اس 
را به يک کار خير دعوت کند ،پول بيشتري کمک
ميکنندودريکدادوستد اقتصاديحاضرندپول
بيشتريبهچنينکسيبپردازند.مطابقتحقيقي
کهدرهمينسالمنتشرشد،آنهاييکهمعتقدند
جامعه بايد بر اساس شأن و رتب ه طبقهبندي شود،
احتماال بيشتر به برندهاي معتبــر نظر دارند.
نويسندگان اين تحقيق دريافتند دانشآموزان
چيني بيشتر از دانشآموزان آمريکايي شــأن
و منزلت برندها رادوســت دارند؛ چراکه بــا
تفاوت [ناشي از اين برندها] آنها
به موقعيــت معتبرتري از
سلسلهمراتب اجتماعي
در ميــان دانشآمــوزان
هموطنشــان وصل ميشوند.
بازارهــاي عظيم چيــن براي
فروش کاالهاي لوکس ،مطابق
يافتههــاي ايــن محققان،
از چيــزي بيــش از رفاه و
دارندگــي مــردم چين
حاصلميشود.2
تحقيق يک تيم دونفره
از متخصصان دانشگاهي
کســبوکار ،نشــان داد
که اگر آدمهــا دچار حس
کمبود قــدرت اجتماعي
شده باشند ،دلشان ميخواهد
پول بيشتري بــراي کاالهاي
باکالس پرداخت کنند ،احتماال
براي جبــران کالس اجتماعي
پايينترشان .3شايد همين نکته
پاسخي باشد براي اين پرسش که
چرا ســياهان يا اسپانيوليزبانان
(در آمريکا) ـکه در
طي تاريخ ،نسبت

به سفيدپوســتها ،رتبه اجتماعي پايينتري
داشتهاندـ براي لباسپوشــيدن ،زيورآالت ،و
خودرو ،نسبت به سفيدهاي همدرآمدشان ،پول
4
بيشتريخرجميکنند؟
جنســيت هم در اين زمينه نقش بازي ميکند.
حاال آشکار شده ســطح تستسترون (هورمون
مردانگي) ،که ميدانيم پس از اينکه مردي يک
رقابت را ميبرد ،باال مــيرود ،همچنين پس از
راندن يک خودروي مدل اســپورت هم افزايش
پيدا ميکند  .5يک تحقيق در ســال  2011نشان
داده که مــردان از کاالهاي مصرفي اســتفاده
ميکنند تا مخ خانمهــ ا را بزنند ،گيريم در وهله
اول وقتي که دنبال رابطههاي کوتاهمدت هستند
(بهزبان ساده يعني ،محققان نشان دادند که اين
منابع مالي جذابند ،ولي هزينههــاي پر زرق و
برق ،يحتمل ،به مطلوبيت يــک آدم براي رابطه
.6
بلندمدتکمکينخواهدکرد)
زنان احتمــاال ،مطابق تحقيقي کــه در فوريه
 2014منتشر شــد ،کاالهاي لوکس را به عنوان
يک نشــانه خطاب به زنان ديگر به کار ميبرند.
نمايش زيورآالت لوکس ،از سوي زنان ميتواند
تاکتيکي براي حفظ مردشــان باشــد :چراکه
محققان دريافتند احتمالش خيلي کم اســت
که زنان ديگر براي بُــرزدن مردي تالش کنند که
براي دوستدختر يا همســرش لوازم و کاالهاي
گرانقيمتميخرد.7
ســرانجام اينکــه ،همه هم فکــر نميکنند
طال به زرقوبرقش طالســت .يــک تحقيق در
بازاريابي نشــان ميدهد که مردمي که منابع
خوبي در اختيار دارند ولــي عالقه چنداني به
بهرخکشــيدنش ندارند ـآنها که پولدارهاي
قديمياند در قياس با تازهبهدورانرســيدههاـ
کاالهايي بــا لوگوهاي کوچکتــر را ترجيح
ميدهند .و همه کمپانيها هم يک مقدار منابع
را براي چنيــن محصوالتي صرف ميکنند؛
از برندهــاي گراني مثل کيــف گوچي،
مرسدس ،يا کفش لوييس ويوتن گرفته
تا برندهاي کماهميتتر .8البته ،با علم
بدين موضوع هم ،بــاز هم محصوالتي
که ماهرانه مــارک خوردهاند خيلي هم
کمتــر (از محصوالت مــارکدا ر تابلو)
انگشتنما نيستند .اما چرا[پولدارها از]
زبان زرگري[خودشان استفاده ميکنند]؟
شايد به اين خاطر که خواص دوست ندارند،
ديگران استايلشــان را
کپي کنند ،مبــادا که کنار
خيابان به حراج گذاشــته
شــودChanel :تــان را از
همينجا بخريد؛ راه دور
نرويد.

ماتيو هاتسن ،يک نويسنده علم در
نيويورک و نويسنده کتاب
« 7قاعده تفکر جادويي» است
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مارتین سلیگمن ،يکي از برجستهترين روانشناسان معاصر ،معتقد است
درماندگي آموختهشده اصل و اساس افسردگي است .افسردگی بهاری بهنظر
میرسد برآمده از همین درماندگی باشد
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مهدي ملکمحمــد شــوخي ميکنيــد؟ بهار و
افسردگي؟ از اين باالتر ،خودکشي و بهار؟ بله؛ شوخياي
بين ما و شما نيســت .افســردگي فصل بهار بخشي از
افسردگيهاي فصلي است که يکبار در فصل زمستان
به سراغ برخي از انسانها ميآيد و يکبار در فصل بهار.
تکليف افسردگي فصل زمستان که مشخص است .حتي
درختان و گياهان نيز شــمايل نمادين عاليم افسردگي
را به خــود ميگيرند .اما فصــل بهار چرا؟ مگر شــاعر
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شيرينســخنمان نگفته که «نوبهار است در آن کوش
که خوشدل باشــي»؟ نکند طعنهاي به افســردههاي
همروزگار ديار خود زده است؟
روانشناســان بهعنوان اعضاي صنفي کــه با عجايب
خلقت مواجهند ،مثل شما از اينکه در فصل بهار کسي
غمگين شود ،در تعجب بودند اما بعد از مطالعات بسيار
به اين نتيجه رسيدند که افرادي در بهار يا پاييز به دليل
ط اطرافشــان دچار
تغيير فصل و به تبع آن تغيير محي 

افسردگي ميشوند .افسردگي از ديدگاه روانشناسان و
بر اساس مطالعات آنها دو دليل دارد .1 :داليل زيستي و
شيميايي  .2داليل محيطي و شناختي.
داليل زيســتي و شــيميايي بــه معناي آن اســت که
«ســروتونين» کــه يکــي از مهمتريــن و اصليترين
هورمونهاي مربــوط به خلق انسانهاســت به طرزي
قابل توجه کاهش مييابــد و انســان را دچار عاليمي
مثل بيحالي ،سستي ،غمگيني ،بيخوابي يا پرخوابي،
بياشــتهايي يا پراشــتهايي ،بيميلي جنســي و غيره
ميکند که اگر اين عاليم پايدار باشد فرد دچار افسردگي
تشخيص داده ميشود .در زمســتان که خورشيد کمتر
در آســمان خودنمايي ميکند و آفتاب رنگي ندارد ،اين
داليل زيستي و شيميايي اســت که عامل مهمي براي
افسردگي زمستاني است .البته اين را بگويم که افسردگي
زمستاني فقط اسمش زمستاني است اما معموال اواسط
ماه آخر پاييز اوج ميگيــرد .البته نکته ديگر آنکه مثل
تمامي اختــاالت رواني عامل زيســتي و شــيميايي
فقط بخشــي از ماجرا را برعهده دارد و فرد براي اينکه
به افسردگي دچار شــود بايد هم زمينه ژنتيکي داشته
باشد و هم از لحاظ باور و شــناخت دچار تغييراتي شود
که افســردگي بر او غلبه کند .اين باور و شناخت نيز بايد
به اين سمت برود که فرد خود را دچار درماندگي ببيند
و به قول يکي از برجســتهترين روانشناســان معاصر،
دکتر «مارتين ســليگمن» ،درماندگي آموختهشــده
اصل و اســاس افسردگي اســت .در بهار و معموال اواخر
ارديبهشــت و خرداد فرد خود را با سالي جديد مواجه
ميبيند و از سوي ديگر دچار هجوم افکاري ميشود که
شروع سال جديد ماشــه آن را چکانده است .اين افکار
معموال با هدف و معناي زندگي ســروکار دارند .افکاري
مانند آنکه باز هم ســال جديدي آمد و شور و اشتياق
جديدي بر جهان حاکم شد اما تو کجاي کاري؟ اين همه
سال و ماه و روز ميآيد و ميرود که چه؟ ديگر کمتر پاي
تغييرات زيستي و شيميايي در ميان است .به اين دليل
که خورشيد در وسط آسمان اســت و مساله کمنوري و
کاهش سروتونين در ميان نيست .البته اينجور نيست
که عنصر زيستي در افسردگي فصل بهار وجود نداشته
باشــد بلکه ممکن اســت تغييرات باوري و شناختي با
تغييرات زيستي دست به دســت هم دهند ،اما نکته آن
است که عامل اصلي شــروعکننده افسردگي فصل بهار
هجوم افکار منفي و درماندهکننده است .تحقيقات نشان
داده است که افسردگي فصل بهار بيشتر گريبان افرادي
را که داراي صفت انتقادي پررنگتري هســتند ،خواهد
گرفت .نگاه انتقادي و گفتن مدام اينکه «خب ،که چه؟»
بيهزينه نيســت .شــايد بگوييد که آيا منظورمان اين
است که به جنبش خوشباشان جهان بپيونديم و به درز
ديوار هم بخنديم؟! نه؛ واقعبين باشــيم .نه منفيگرايي
و انتقادگرايي صرف که فقط ميخواهد در هر ماجرايي
روي منفي را ببيند درست اســت که موجب اختالالت
رواني از جمله افسردگي خواهد شد ،و نه مثبتگرايي و
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محیطزیست

مهدي ملکمحمد
روزنامهنگار و روانشناس است

مثال «آسمان آبي ،زمين پاک» يک شعار نيست
شهرداری تهران در حالی شعار محیطزیستی سرداده که بودجههای مربوط به آن را کمتر کرده
حبيب دانشور البد شما هم بارها و بارها در خصوص
معضالت محيط زيستي شهر تهران ،حرفهايي را در
رسانهها شنيدهايد .مشــکل آلودگي هواي اين شهر
هم که در اين بين گاو پيشانيســفيد است و در پاييز
تيتر يک اخبار .خب طبيعي است در چنين شرايطي
مديران شهري و متخصصان ،بخشي از تمرکز خود را
بگذارند روي اين موضــوع و هرچند وقت يکبار يک
طرحي نو دربيندازند ،به اين اميد که فلک ســقفش
شکافتهشودوهوايآلودهشفاييبيابد.
اما تازهترين ابداع و راهحلي که از طرف شــهرداري
تهران براي اين معضل مطرح شــده ،طرح «آسمان
آبي ،زمين پاک» است .احتماال شما هم بيلبوردهاي
عظيمي را که در سطح شهر و به ويژه بزرگراهها نصب
شــده و اين طرح را فرياد ميزنند و با ظاهر شيک و
طرح گرافيکي نســبتا قوي خود اين خيال را به ذهن
شهروندان القا ميکنند که «رســيد مژده که ايام غم
نخواهد ماند» ،ديدهايد .طرحي که به گفته شــهردار
تهران :يک شعار نيســت ،بلکه يک کار دقيق علمي
است!
خب؛ اما آنچه از اين طرح تابهحال ديده شده است،
جداي از بيلبوردها ،برنامههايي هنري و آموزشي بوده
که براي شهروندان در برخي از مناطق تهران به اجرا
درآمده است .طبيعتا نميتوان انتظار داشت بالفاصله
پس از اجراي اين برنامهها تغيير چشمگيري در شيوه
رانندگي افراد و تفکيک زبالههايشــان ايجاد شود و
بايد نشســت و ديد که آيا اين آموزشها تاثيرگذار
خواهد بود يا خير؟ البته قبــل از آن بايد ديد که مردم
اصال از اجراي اين طرح استقبال خواهند کرد يا مانند
بسياري ديگر از طرحهاي شهرداري ،به وسيله مردم
بهفراموشيسپردهميشود.
اما موضوع ديگري که جداي از فعاليتهاي شهروندان
در خصوص اين طرح مهم به نظر ميرســد ،اقدامات
خود شهرداري است که از زمان شروع بحث «آسمان
آبی ،زمين پاک» انجام داده ،چراکه شهرداري چه به
عنوان متولي طرح ،چه به عنــوان الگويي براي مردم
و چه به عنــوان يک نهاد قدرتمنــد در اجراي اين
طرح ،تاثيرگذار خواهد بود .شــايد مهمترين اقدام
برنامهريزي شهرداري که در اواخر سال  93انجام شد،
تنظيم و تحويل اليحه بودجه سال  94شهر تهران به
شوراي شهر بوده اســت .اليحهاي که ميتواند ميزان
جديت شهرداري را در خصوص رفع معضالت محيط
زيســتي و از جمله آلودگي هواي شهر تهران ،نشان
دهد .از آنجايي که در چند ســال گذشته شهرداري
با تمرکز بســيار زياد پــول در ســاخت بزرگراهها،
توانسته ساالنه چند برابر بيشتر
از شــهرداران قبل،
توســعه بزرگراهي
براي شــهر تهران
داشــته باشــد،
درحالحاضر تقريبا
شــبکه بزرگراهي
اين شــهر مطابق

با پيشبيني طرحهاي جامع به اتمام رســيده است.
و حاال انتظار ميرود که شــهرداري به توسعه ناوگان
حملونقل عمومي بيشتر توجه کند و نيز با کمک به
تعويض يا ترميم وســايل نقليه عمومي که آاليندگي
زيادي براي هوا دارند ،به ســامت شهروندان کمک
کند .اما با مقايســه بودجه ســال  93و  94متوجه
ميشــويم که نه تنها رقمهاي پيشبينيشده براي
سال جديد بيشتر از سال گذشته نيست ،بلکه کمتر
اســت .در ضمن به اين موضوع نيز بايد توجه شود که
مجموع بودجه سال  94از سال  93بيشتر شده است.
در ادامه شاهد چند مورد از بندهاي اليحه بودجه سال
 94خواهيدبود.
مورد اول ،توســعه ســامانه اتوبوسهاي تندرو که
در سال 40 ،93ميليارد بوده اســت و در اليحه سال
 94بــه 25ميليارد کاهــش پيدا کرده .مــورد دوم
تعويض کاتاليست تاکسيها اســت که در سال ،93
هشتميليارد بوده در ســال جديد به ششميليارد
تغيير پيــدا کرده و مورد ســوم ،بودجــه تعويض
مينيبوسهاي فرسوده که در ســال 20 ،93ميليارد
بوده است و در سال  ،94اين رقم به 17ميليارد کاهش
پيداکردهاست.
عالوه بر اليحه بودجه ســال  ،94اقدامات ديگري هم
هست که در سال  93و توسط شهرداري يا با همکاري
آن در راســتاي تخريب باغات و بوســتانهاي شهر
تهران و اطراف آن صورت گرفته است .قطع درختان
70ساله باغ پســيان در کنار خيابان وليعصر ،تهاتر
70هزار متر مربع زمين بوستان مادر و بلندمرتبهسازي
در کنار بزرگراه آيتاهلل کاشــاني ،تهاتر بخش زيادي
از زمينهاي آزادشــده از پادگان قلعهمرغي و شروع
ساختوساز در آنها توسط تعاوني مسکن ناجا ،صدور
مجوزهاي برجسازي در منطقه 22شــهرداري و در
غربيترين نقاط شهر که نتيجه آن مسدودشدن مسير
وزش بادهاي غربي شــهر تهران خواهد بود (بادهاي
غالب شهر تهران) ،تغيير کاربري 120هکتار از باغات
کن از فضاي سبز به مسکوني توسط کميسيون ماده
 100و تخريب درختان و ساختوساز دو تعاوني مسکن
شهرداري تهران (مناطق ۷و )۱۷در اين اراضي و . ....
در آخر جا دارد به اين موضوع بازگرديم که «آســمان
آبي ،زمين پاک» يک شــعار نيســت ،بلکه يک کار
دقيق علمي اســت .پس يقينا شــهرداري اقدامات
صورتگرفته را در راســتاي اين حرکت علمي انجام
داده و بههيچوجه ســهوي در کار نبوده است و ما از
آنجايي که ميدانيم همــه حرکتهاي علمي که در
کشــور ما انجام ميشود
حرکتهاي خوبي هستند
بايد اميدوارانه موضوع
را دنبال کنيم و يقينا
از چند ماه ديگر بايد
بنشــينيم لب جوي
و گذر هــواي پاک را
از باالي ســر خود
ببينيم!

حبیب دانشور
سردبیر نشریه دانشجویی «شَ هرت» است

خوشباشي صرف که نقصهاي جهان را نبينيم و يکسر
هورا و غريو شادي سر دهيم .در هر ماجرا و پديدهاي هم
بايد نقصهايش ديده شــود و هم نقاط قوتش .نگوييد
که نقاط قوتي نميبينيد که بايــد در جواب بگويم لطفا
تا دير نشده به يک روانشناس مراجعه کنيد تا احتمال
افسردگيتان بررسي شود.
برگرديم به اصل ماجرا؛ بيهدفــي و بيبرنامگي خود به
عاملي براي انداختن فرد به چرخه درماندگي و افسردگي
تبديل ميشود .يعني براي برخي از افراد ،فصل بهار و آغاز
يک ســال جديد عنصر فعالکنندهاي است براي اينکه
فرد خود را بيش از پيش دچــار بيهدفي و بيبرنامگي و
روزمرگي ببيند و به جاي يافتن هدف و برنامه منفعالنه
تسليم ميشــود و افکار منفي را به ذهن خود راه ميدهد
و از لحاظ رفتاري و زيســتي تغييراتــي منفي را در خود
ميبيند که همين تغييرات نيــز ،او را در چرخه معيوب
درماندگي و افســردگي بيشتر فرو خواهد برد و توانايي
بيرونآمدن از اين چرخه را بيشتــر از او خواهد گرفت.
اين اتفاق البته ،فقط براي فصل بهار نيســت و مکانيزم
افسردگي در تمامي فصول سال همينطور است اما براي
افسردگي فصل بهار ،اين بهار و آغاز سال و استرسهاي
آن اســت که راهانداز اين چرخــه و افکار اســت .البته،
همانطور که اشاره شد اين افراد بايد مستعد افسردگي
نيز باشند و هر فردي دچار افسردگي فصل بهار نخواهد
شــد .اين چرخه افکار تخريبگر موجب ميشود که در
برخي از موارد فرد دست به اقدامي مثل خودکشي بزند و
به هر ميزاني که افسردگي شديدتر باشد احتمال اقدام به
خودکشي نيز بيشتر خواهد بود .به همين دليل است که
در بهار آمار خودکشي باالست.
آنچه بايــد انجام داد اين اســت که اگر خــود را داراي
زمينه افســردگي در فصل بهار ميبينيم و در بهارهاي
ســالهاي قبل دچار افسردگي شــدهايم ،مراقب افکار
منفي تخريبگرمان باشيم و با يک روانشناس در مورد
افکارمان مشورت کنيم .فعاليتهايمان را افزايش دهيم
و اجازه ندهيم که ابتدا حوصله و حسوحال کاري ايجاد
شود و بعد بخواهيم آن کار را انجام دهيم .حال کار خواهد
آمد ،ابتدا کار را انجام دهيم .دوســتيها و ارتباطات بين
فردي نقشي چشــمگير در کاهش افسردگي دارد ،آن را
جدي بگيريم .و در نهايت اينکه دکتر مارتين سليگمن
ميگويد در برههاي در جامعه آمريکا افسردهبودن مد بود
و نشانه روشنفکري .افسردهها انسانهايي مشخصشده
بودند که دنيا را ميفهميدند و دردهاي آن را ميدانستند.
اما ايــن پز روشــنفکري بــدون غرامت نبــود .غرامت
ازدستدادن سالمت روان و جسم .دنيا منتظر آدمهاي
غرغرو نميماند تا بگويند ما بيشتــر ميفهميم و در هر
جاي جهان يا هــر پديده و حادثــهاي ،نقصي مييابيم.
آدمهاي افســرده در هر مطالعهاي ،غيرفعالترين بخش
يک جامع ه هســتند و بــراي تغيير جهــان هيچ کاري
نميکنند ،جز غرزدن.
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فناوری

ابرهاسستنیستند؛خیالتانتخت!
بخوانیدتابدانیدچگونهازاطالعاتشخصیتان
در موبایلهای هوشمند مراقبت کنید
امیر رشیدی در اوايل دهه  ۹۰ميالدي بود که مفهوم
پردازش ابري ( )Cloud Computingمطرح شــد.
موسسه ملي فناوري و اســتانداردها ( )NISTپردازش
ابري را اينگونــه تعريف ميکنــد« :رايانش ابري مدلي
است براي فراهمکردن دسترسي آسان بر اساس تقاضاي
کاربر از طريق شبکه به مجموعهاي از منابع رايانشي قابل
تغيير و پيکربندي که اين دسترسي بتواند با کمترين نياز
به مديريت منابع يا نياز به دخالت مستقيم فراهمکننده
سرويس بهسرعت فراهم شده يا آزاد شود».
شايد در نگاه اول تعريف باال فني و نامفهوم به نظر برسد.
اما بياييد کمي از سطح پايينتر به داســتان نگاه کنيم.
يکي از اساسيترين نيازهاي کاربران در دنياي کامپيوتر،
ذخيره و بازيابي اطالعات اســت .به طور ســنتي ،عمل
ذخيره و بازيابي روي دســتگاه که بخشــي از کامپيوتر
کاربر است ،صورت ميگيرد .اين دســتگاه در واقع هارد
ديســک کامپيوترها بود .بــه مرور زمان ،وقتــي نياز به
جابهجايي اطالعات حس شــد ابزارهــاي ديگري مانند
فالپيديسکها و سيديها وارد بازار شدند .هر دوي اين
دستگاهها خيلي زود جاي خود را به فلشدرايوها دادند.
با بهوجودآمدن شبکههاي کامپيوتري اين سوال مطرح
شــد که ســريعترين و امنترين راه انتقال اطالعات از
نقطهاي به نقط ه ديگر در اين شبکه چيست؟ فرض کنيد
شــما نياز داريد اطالعاتي را از روي کامپيوتر خودتان در
تهران به کامپيوتري در شهر سانفرانسيسکو در آمريکا
ارســال کنيد ،البته در اين ميان ممکن است نياز داشته
باشيد در مقصد پردازشي صورت بگيرد يا خير .گزينهاي
که به نظر منطقي ميرسد ،اين است که اطالعات خود را

تایمالین
ابردادهها
دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی
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روي يک کامپيوتر در جايي بين تهران و سانفرانسيسکو
قرار دهيد تا در دســترس هر دوي شــما باشد .براي اين
کار شما نياز داريد به کامپيوترهايي که توانايي دريافت،
ذخيره و پــردازش اطالعات مورد نياز شــما را داشــته
باشد ،دسترسي داشته باشــيد .به عبارت بسيار ساده ،به
مجموعه اين کامپيوترها «ابر» ،به عمل پردازشــي آنها
«پردازش يا رايانــش ابري» و به محل يا دســتگاههاي
ذخيرهکننده اطالعات شــما «ابــرداده» ميگوييم .در
 ۱۹۸۳شــرکت  CompuServeبــه عنــوان اولين
شــرکت ارائهدهنده خدمات ابرداده به کاربران ،فضايي
معادل ۱۲۸کيلوبايت را در اختيــار کاربران قرار ميداد
که بتوانند هر نوع فايلي را کــه تمايل دارند در آن ذخيره
و بازيابي کنند .در  ۱۹۹۴شــرکت آمريکايي AT&T
اولين ســرويس آنالين ابرداده را ارائه کرد که به کاربران
امکان ميداد از طريق يک ســاختار مبتنــي بر وب و از
هر نقطه دنيا که به کامپيوترهاي اين شــرکت از طريق
شبکه وب دسترسي داشتند ،آنها را برداشت ،ويرايش يا
حذف کنند .اين جريان در سال  ۲۰۰۶با خدمات شرکت
آمازون وارد فاز جديدي شد ،چراکه کاربران با استفاده از
خدمات آمازون ميتوانســتند اپليکيشنهاي خود را نيز
اجرا کنند.
امروز اما کاربران به انواع سرويسهاي پردازش و دادهاي
ابري دسترســي دارند که از معروفترين آن ها ميتوان
سرويس گوگلدرايو و دراپباکس را نام برد.
در کشور ما هم اکنون شــرکتهاي همراه اول ،ايرانسل
(پوشه ايرانســل) و چند سازمان و شــرکت ديگر ادعاي
ارائه اين خدمات را ميکنند.

«جوزف کارل ليکاليدر» را به عنوان
پدرپردازشابريميشناسند.زماني
که او براي شرکت  ARPANETکار
ميکردبراينخستينبارتوانست
دسترسي کاربران را از راه دور به
فايلهايشانممکنکند.

۱۹۶۰
ARPANET

اهميت و چالشهاي ابر در چيست؟
اگر بخواهيم فقط سه ويژگي بسيار مهم براي استفاده از
رايانش ابري نام ببريم قطعا آنهــا عبارتند از امنيت در
برابر ســرقت اطالعات،تضمين حفظ اطالعات و سرعت
باال در دسترسي به آنها از هر نقطه جهان.
 .1پايداري دادهها :بهدليل اينکه شرکتهاي ارائهدهنده
اين خدمات امنيت ذخيره و بازيابي اطالعات کاربران را
تضمين ميکنند ،کاربر نيازي ندارد نگران تهيه پشتيبان
روزانه يا ماهانه از اطالعات خود باشد.
 .2امنيت :امنيت موضوعي بسيار چالشي است .از سويي
با توجه به پيشرفتهاي بسيار خوبي که در زمينه امنیت
اطالعات شــده ميتوان بــا اطمينــان بیشتري گفت
که ذخيره يک داده در مثال ســرورهاي شــرکت گوگل
امنيــت بيشتري دارد تــا روي کامپيوتر شــخصي؛ اما
بسياری از کارشناسان بر اين عقيده هستند که هيچیک
از اين شرکتها نميتوانند صددرصد عدم ارائه اطالعات
کاربران به دولتها را تضمين کنند.
 .3سرعت :سرعت دسترسي به اطالعات در اين روش با
توجه به پهناي باند و سرعت اينترنت بسيار سريع خواهد
بود.
زير ساختها؛ چالشی در راه رايانش ابري
اهميت ســرويسهاي پردازش ابــري بهدليل حرکت
رو به جلوي دولت در مســير تحقق دولــت الکترونيک
بســيار قابل توجه اســت .دولت الکترونيک در ايران تا
زماني که بر پايه سرويسهاي پردازش ابري قرار نگيرد،
هرگز به شــرايطي پايدار و کارآمد نخواهد رسيد .دولت

شرکت CompuServe
اين سرويس را عمومي کرد
و۱۲۸کيلوبايت فضا را در
اختيارکاربرانقرارداد.

۱۹۸۲
CompuServe

شرکت  AT&Tاولينسرويسآنالين
ابرداده را ارائه کرد که به کاربران امکان
ميدادازطريقيکساختارمبتنيبر
وب و از هر نقطه دنيا به کامپيوترهاي اين
شرکتازطريقشبکهوبدسترسي
داشتهباشند.

۱۹۹۴
AT&T

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی

مغالطه
فرض کنيد شــما نياز داريــد اطالعاتــي را از روي
کامپيوتــر خودتان در تهران به کامپيوتري در شــهر
سانفرانسيسکو در آمريکا ارسال کنيد .گزينهاي که به
نظر منطقي ميرسد ،اين است که اطالعات خود را روي
يک کامپيوتر در جايي بين تهران و سانفرانسيســکو
قرار دهيد تا در دســترس هر دوي شما باشد .براي اين
کار شــما نياز داريد به کامپيوترهايي که توانايي
دريافت،ذخيــره و پــردازش اطالعات مورد
نياز شما را داشــته باشد ،دسترسي داشته
باشيد .ابرها این جا به کمک شما میآیند

الكترونيك نقشي بسيار حياتي و مهم در بهبودبخشيدن
و آسانکردن تعامل و ارتباط شــهروندان دارد .پردازش
ابري با اســتفاده از ســرويسهاي مختلف محاسباتي،
ارســال و دريافت اطالعات ،در ارتقا و مســتحکمکردن
پايههاي دولت الکترونيک نقشــي بســيار اساسي دارد؛
چراکه دولت الکترونيک از ســرويسهاي توزيعشــده
اســتفاده ميکند که با استفاده از ســرويسهاي ابري
ميتوان هزينه را کاهش و سرعت و کيفيت ارايه خدمات
را افزايش داد .مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي که
در سال  ۱۳۹۱منتشــر کرد ،ضمن مقايسه وضع رايانش
ابري در ايران و کشــورهاي چين ،کرهجنوبي و انگليس
که رده ســوم دولت الکترونيکي دنيــا را در اختيار دارد؛
در کنار کاهش هزينهها ،توســعه صــادرات ،محافظت
از امنيت ملــي و از همــه مهمتر حفظ و دســتيابي به
توانايي اعمال قوانين ملي در عرصــه وب را ،از مهمترين
محرکههــاي رايانش ابــري اعالم کــرد .همچنين اين
گزارش يکي از موانع جدي سد راه رايانش ابري در ايران
را نبود قوانين مناسب اعالم کرد .از ديگر موانع جدي سد
راه رايانش ابري در ايران ،که اين روزها نيز بســيار مورد
توجه رســانهها و خود مجلس قرار گرفته اســت ،بحث
پهناي باند و دسترســي به اينترنت با سرعت باال است .از
آنجايي که اساس سيستم رايانش ابري روي شبکههاي
کامپيوتري قرار دارد و با توجه به پهناي باند کم و سرعت
بسيار پايين اينترنت در ايران ميتوان با اطمينان بااليي
گفت تا زماني که مشــکل پهناي باند و سرعت اينترنت
حل نشود ،دســتيابي به اين سرويس دشــوار و زمانبر
خواهد بود ،به طوري که کارآيي الزم را نخواهد داشت.

۲۰۰۶
AmazonWeb Services
امیر رشیدی ،پژوهشگر در حوزه امنیت
واینترنت است

استعارهدرخدمتاستداللومغالطه
چگونهبیانیهسوییسراازمتنیحقوقیبهیکشعریاداستانجذابتبدیلکنیم؟!
اکبر موســوی «وي افزود :در يــک کلمه بايد گفت
که اسب زينشــده را دادهايم و افســار پاره تحويل
گرفتهايم ».حسين شــريعتمداري ،بيانيه سویيس را
بدهبستان ،معامله و خريدوفروش تصوير کرده است.
در اين معامله اسب زينشده ـشــيء گرانبهاـ داده
ميشود و افسار پاره ـشيء بيارزشـ گرفته ميشود.
در اين متن ،شريعتمداري اســتداللي نميکند ،اما از
استعارهبراياثباتمدعايخودکمکميگيرد.
اگر شريعتمداري ميخواست به زبان غيراستعاري اين
کلمات را بگويد ،بايد چيزي شبيه اين کلمات ميگفت:
«تعهداتي که در بيانيه ســویيس ،ايران به آن متعهد
شده است ،بخشي از آنچه را که در اين سالها انجام
دادهايم ،از ما خواهد گرفت ـهمان اسب زينشدهـ و
اين به ضرر ماست و آنچه آنان بدان متعهد شدهاند،
براي ما سودي نخواهد داشت ـافسار پاره شدهـ» اگر
اينگونه ميگفت آنگاه بايد براي «به ضرر ماســت» و
«براي ما سودي ندارد» استدالل میآورد.
اســتعاره ،مفاهيم غيرعيني و غيرتجربي و چيزهايي
را که در عالم تجربه لمس نميشــود ،در قالبي عيني
و تجربهشــده و لمسشــده ميآورد .زيبايي را در
«ماهبودن» به تصوير ميکشد .شريعتمداري همين کار
را کرده است ،بيانيه سویيس را از قالب کلمات حقوقي
بيرون ميآورد و در قالب يک داستان که براي گوينده
و مخاطب ميتواند لمسشــده و تجربهشــده باشد،
ميريزد .داستان ميشود يک معامله ،اسب زينشده
در برابر افســار پاره .مخاطب بهســادگي نادرستي و
ســفيهانهبودن اين معامله را درک ميکند .در اينجا
استداللي در اثبات اينکه تعهدات ايران ،ازدستدادن
منافع است و به ضرر او است و تعهدات طرف مقابل هيچ
سودي براي ما ندارد و آنها چيزي از دست نميدهند،
گفته نشده است .اما گوينده با اســتدالل استعاري
اسب زينشده و افسار پاره ،در پي اثبات اين است که
اين معامله فاجعه ،احمقانه و سفيهانه است؛ تنها با يک
استعاره.
اســتعاره کارکردهاي مختلفي ميتواند داشته باشد.
معلم دبستان با اســتفاده از استعاره المپ و توپ ،روز
و شــب را به بچهها آموزش ميدهــد .ملموسکردن
اتفاقاتي که يا لمس نميشــوند يا لمسشان سخت
اســت ،به کمک فهماندن و آموزش ميآيد .شاعر و
نويسنده براي آراستن و زيبايي شعر و نثرش از استعاره
کمک ميگيرد .اما همهاش در مدرســه و شعر اتفاق
نميافتد .زبان و کلمات عادي ما پر است از استعارهها؛
استعارههايي که گويا مجاز نيستند و حقيقتاند .همين
مذاکرات هســتهاي را ببينيد؛ «مذاکرات به بنبست
رسيد« ،».تنها چند گام تا رســيدن به توافق»« ،براي
رســيدن به توافق جامع راه طوالني طي شــد» و. ...
گفتوگوها به ســفر ميماند؛ راه طوالني ،طيشدن
راه ،گامبرداشتن ،بهبنبسترسيدن و ...لوازم
سفر اســت .در نظريههاي نو در باب
استعاره ،استعاره امري صرفا
زباني و براي تزیين کالم
نيست؛بلکهدرانديشه

و مفاهيم و تصورات رخ ميدهــد و زبان نما و نمود آن
تصورات است .يعني «عشق سفر است» پيش از آنکه
درکالمبيايد،درذهنايناستعارهشکلگرفتهاست.
بگذريم؛ يک استدالل استعاري تا هنگامي که تنها از
اســتعاره براي اثبات مدعا کمک ميگيرد ،نميتواند
چيزي را اثبات کند و مغالطه است .استداللِ «تعهدات
ما ازدســتدادن اســب زينشده اســت ،تعهدات
آنها دادن افســار پاره اســت؛ پس اين معامله يک
معامله سفيهانه است» اســتداللي استعاري است و با
حذفکردن استعاره از جمله صورت استداللي خود را
از دست ميدهد و در واقع استدالل نيست.
استدالل استعاري ،يک اســتدالل برهاني نيست و
جايگاهش جدل اســت .در جدل آنچه مهم اســت
اقناعکردن مخاطب به هر طريقي اســت .برهان جاي
گلوبلبل و چشم شبيه آهو و اســب و افسار نيست؛
کلماتبايدتاميتوانندازابهامومجازدورباشند.
اما استدالل استعاري شــيرينياي دارد که نميتوان
در استداللهاي خشک برهاني يافت؛ خصوصا آنگاه
که رقيب از همين اســتعاره براي پاسخ استفاده کند.
در کتابهاي منطقي ،در باب آموزش جدل گفته شده
است اگر رقيب از استعاره کمک گرفت ،شما هم از همان
استعاره استفاده کنيد .مثال کســي بگويد «اينترنت
پنجرهاي اســت رو به جهان و بايد پنجرهها را گشود و
نبايد هيچ پنجرهاي را بست» ،از همين استعاره ميتوان
استفاده کرد و پاسخ داد «گاهي هواي بيرون سرد ،آلوده
يا توفاني و گردوغبار اســت ،در اين مواقع پنجرهها را
ميبندند» .در مقابل استدالل جدلي و استعاري اسب
زينشــده و افسار پاره ،پاســخهايي در مسير همين
استعاره گفته شد؛ «اين اسب زينشده سواري نميدهد
و علوفه ميخورد» يا «براي آنانکه سوارکار نيستند چه
فرقي ميکند که افسار پاره باشد يا اسب زين نداشته
باشد؟ آنانکه سوارکارند ميدانند اسب بايد رام شود و
سپسقابليتبرايسوارکاريراپيداکند».
يا اين کلمات ليالز«« :اســب زينشــده به مجموع
قطعنامههاي ۱۷۴۷ ،۱۷۳۷ :و  ۱۸۰۳شــوراي امنيت
و تحريم بانــک مرکزي و قطع خدمات ســویيفت و
تحريم خريد نفت از ايران و ...گفته ميشــود .آنچه
اتفاق افتــاده تالش شــبانهروزي چنــد نفر براي
پاککردن گندي که هشتســال به مملکت زده شد.
اسب زينشده دالر چند نرخي بود که امثال[ ]...از آن
بهره گرفتهاند ،دولتي کــه هزارتومان تحويل گرفت
و چهارهزار تومــان تحويل داد ،حتما
دولت سوار بر اسب زينشده
بود .افســار پاره هم حتما
دالري اســت که دولتي
چهارهــزار تومــان
تحويل گرفــت و االن
 ۳۳۰۰تومان اســت».
وقتــي ميخواهيد از
استعاره براي استدالل
کمک بگيريد ،به پاسخهاي
رقيبرندهمبينديشيد.

اکبر موسوی ،در ستون ثابت
«مغالطه» از واکنشهایی میگوید که
مغالطهآمیزند

شرکتآمازونبامعرفي
 Amazon Web Servicesاعالم کرد
کهکاربراننهتنهاميتوانندرويابر
آنهادادههايخود راذخيره کنند،بلکه
قادرخواهندبودتابرنامههايخودرانيز
اجراکنند.
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ميکایيل؛کالنترفيلمهايوسترن

باورکنیم که مجموعهاي تلويزيوني توانسته تا حدودی از اغراق در ترسيم سيماي
پليس دست بردارد و از يک زن مدرن هم قهرمان بسازد؟
آرش حســینی در روزهايي که سريالهاي شــبکههاي ماهوارهاي جوالن
ميدهند« ،ميکایيل» توانســته نظر مخاطبان را به خودش جلب کند .سريالي
پليسي که با اشاره به روابط خانوادگي يک پليس ،داستاني خانوادگي و پليسي را
روايت ميکند« .ميکایيل» سومين پليسي ســيروس مقدم پس از «پليس جوان» و
«ديوار» است .پس از سالها در تلويزيون سريالي در ژانر پليسي منطبق بر سناريويي
قوي و فارغ از وجوه تزیيني و ويتريني آن ،ساخته شــده است؛ سريالي که اين روزها
توانســته به عنوان يکي از پربينندهترين ســريالهاي تلويزيــون خودنمايي کند.
«ميکایيل» با بازي کامبيز ديرباز ،که در ابتداي فيلم با مشکالت خانوادگي زيادي روبهرو
ميشود ،سرگرد جواني است که در «60کيلومتر» روبهروي «آقاخان» با بازي عليرضا
خمســه ،قرار ميگيرد؛ تبهکاري که انواع جنايتها ،و خالفها را با برنامهريزي
دقيق و بدون جاگذاشتن هيچ مدرکي جلو ميبرد .سريال «ميکایيل» چند
شخصيت کليدي دارد :کامبيز ديرباز در نقش ميکایيل ايفاي نقش کرده
اســت ،او پليس جواني اســت اهل «60کيلومتر» ،پدر و مادر خود را در
کودکي از دست داده و با خواهرش مهري با بازي «متين مهري» در خانه
دايي خود بزرگ شده است .شخصيت دايي با بازي «پرويز پورحسيني»،
رسول با بازي «کاوه سماکباشي» فرزند ارشــد دايي و رفيق صميمي
ميکایيل ،ياس با بازي «بهنوش طباطبايي» ،رشيد با بازي «کامران تفتي»،
پسر کوچک دايي و همسر مهري .اتفاقي که در قســمت اول اين سريال رخ
ميدهد ،اين خانواده را در هم ميريزد؛ رســول کشته ميشود و در پي کشتهشدن
رسول،واتفاقاتبعديکهدرسريالرخميدهد،رشيددرمقابلميکایيلقرارميگيرد.

ســریال

آرنولدزدايي از پليس
ن است که پليس در اين سريال
اين سريال پليسي يک نکته پر رنگ و مثبت دارد ،و آن اي 
به «مرد آهنين» تبديل نشده و او نيز به مانند ديگر اقشار جامعه داراي نقاط ضعف و قوت
است .ميکایيل ،پليسي جوان و عصبي است؛ کســي که در مقابل زيرکي خالفکاران
دستبسته است و مدام در پيش روي خود با جمله «ما از آقاخان مدرکي نداريم» روبهرو
ميشود.

میکائیل
سیروس مقدم

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی
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در اين سريال تعارفات مرسوم و نمايشهاي غيرواقعي
و اغراقآميز از پليس کمتر به چشــم ميخورد .پليس
عصبي ميشود ،در مقابل تبهکاران دستبسته است و
همان آرنولد هميشگي نيســت .و اين دستبستهبودن
پليس خميرمايه ابتدايي اين ســريال است .پليس در
منطقه 60کيلومتر نتوانسته اســت اعتماد مردم را به
خود جلب کنــد و به آنها اطمينان دهــد که ميتواند
امنيتشان را تضمين کند .همين عدم اعتماد مردم به
پليس در اين منطقه ،باعث شده که تبهکاران و سردسته
آنها يعني آقاخان با بازي عليرضا خمســه دست باال را
در منطقه داشته باشد .آقاخان از تبعيديها و مهاجران
ايــن منطقه حمايت ميکنــد و بهواســطه قدرت اين
خالفکاران غيربومي توانسته اســت بر منطقه تسلط
پيدا کند .و پليس با علم بر اينکه آقاخان سردســته و
نقطه آغازين همه خالفهــاي صورتگرفته در منطقه
است ،نميتواند اين را ثابت کند .آقاخان در ميان مردم

وجهه خوبي دارد ،آنها هم که از آقاخان خوششــان
نميآيد به خود جــرات نميدهند روبــهروي او و کنار
پليس باشــند .پليس در مقابل دو معضــل قرار گرفته
اســت :اولي خالفکاران و آدمهاي آقاخــان و دومي
بياعتمادي مردم نســبت به پليس .ميکایيل در طول
سريال با اين دو معضل دستوپنجه نرم ميکند تا بتواند
آقاخان را که حتی در خانواده ميکایيل نفوذ کرده است،
شکست دهد.
60کيلومتر؛ شهري فرضي
60کيلومتر شهري است که در آن آقاخان دست
باال را دارد و ميکایيل ســعي ميکند او را شکست
دهد و قانــون را جايگزينش کنــد .اما 60کيلومتر
کجاست؟ ســيروس مقدم ميگويد« :ما در ساخت
ميكایيل تصاوير زيبايي از مناطقي چون قشم ،تهران،
لواسان ،شمال كشور و ...را به هم وصل و شهري فرضي

با نام 60كيلومتر را ترسيم كرديم ».مقدم معتقد است
مخاطب از ديدن تصاوير تکراري خســته شده و ديدن
تصاوير بکــر و زيبا از چند نقطه مختلــف ميتواند او را
جذب کند .بر همين اســاس ســيروس مقدم ،شهري
خيالي با نام 60کيلومتر ميآفريند تا سريال در آن جان
بگيرد .به گفته خود مقدم ،او در ســاخت يک ناکجاآباد
تعمد داشته است .او با انتخاب 60کيلومتر و ساخت يک
ناکجاآباد حساسيتهاي معمول را که اين روزها بر سر
راه هنرمندان است ،از سر خود باز کرده60 .کيلومتر نه
به قوميت و فرهنگ مشخصي ارتباط دارد ،نه لهجهاي
در ميان است و نه پوشش يا ديالوگ بومي؛ قصه سريال
ميکایيل در يک شهر خيالي روايت شده است.
وسترن ايراني
قصه ميکایيــل تقابل خير و شــر اســت و در يک
ناکجاآباد اتفــاق ميافتد .اشــرار ،اراذلواوباش،

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی

کتاب
قلدران و خالفکاران ،شهر
را در اختيار گرفتــ ه و مردم را به اطاعت
از خود وادار کردهاند .مردم هم از ترس ،ناچار به ســکوت
و حتي همکاري هستند .اين وضع شهر خيالي ،بستري
مناســب براي روايت داستاني وســترن را فراهم کرده
است .داســتان يک کالنتر تنها ،حقطلب و عدالتخواه
که در يــک ناکجاآباد بــا خيل عظيم نيروهاي شــرور،
درگير ميشــود .از اين نظر ميتوان ســريال ميکایيل
را در گونه آثار وســترن تعريف کــرد .ميکایيل قهرمان
تنهايي که در آغاز مــردم به او اعتمــاد ندارند ،کمکم او
را ميشناســند و در نهايت به او کمــک ميکنند .با اين
اوصاف آيا بايد منتظر پاياني به سبک فيلمهاي وسترن
براي ميکایيل باشــيم؟ او پيروز خواهد شد و سوار بر
همان موتور به ســمت ناکجاآبــادي ديگر حرکت
خواهد کــرد ،مثل تمامــي فيلمهاي وســترن؟

آرشحسینی
عکاس «روشن» است

قهرمانهایی در یک خانواده درب و داغون
شاید خواندن«داستان پسرم» که سرگذشت خانوادهای است در دوران رژیم تبعیض نژادی
در روزهایی که نژاد پرستی دوباره در آمریکا و برخی نقاط جهان اهمیت یافته ،جالب باشد
مارال فرخی اين بار قصد دارم درباره رماني بنويســم
که فکر ميکنم يکي از مهجورترينهاســت« :داستان
پسرم» نوشته نادين گورديمر .گورديمر ،رماننويس و
نمايشنامهنويس برجسته اهل آفريقاي جنوبي است که
در سال  1991برنده جايزه نوبل ادبيات شد ،در حاليکه،
سال پيش از آن و همزمان با برچيدهشدن نظام آپارتايد
رمان «داستان پسرم» منتشر شــده بود .فکر کنم بد
نيست پيش از آنکه سراغ داســتان بروم و کمي از آن
را برايتان تعريف کنم تا شــما را به خواندنش ترغيب
کنم ،کمي هم از خانم نويسنده بگويم که سرگذشتش
ممکن است شــما را کمي بيشتر به خواندن اين رمان
جذاب عالقهمنــد کند؛ حداقل براي مــن که اينطور
بود .ســالها بود که اين رمان در گوشــه کتابخانهام
خاک ميخورد و سراغي از آن نميگرفتم تا اينکه يک
روز البهالي کتابها ميگشــتم تا چيزي متفاوت براي
خواندن پيدا کنم ،از سر بيحوصلگي «داستان پسرم»
را ديدم و برداشــتم تا ورقي بزنم و ببينم اين کتاب که
مدتهاست کنج کتابخانه جا خوش کرده ،ماجرايش
چيست .پيشگفتار را خواندم؛ دقيقا همان چيزي بود که
ميخواستم ،سرگذشت خانوادهاي مبارز در دوران رژيم
آپارتايد .بروم ســراغ اصل مطلب که همان سرگذشت
خانم نويسنده باشد .نادين گورديمر در دهه  20ميالدي
در خانوادهاي بازرگان و سفيدپوست در شهرکي صنعتي
نزديک ژوهانســبورگ به دنيا آمد .کودکي او با دوران
اوج آپارتايد در آفريقاي جنوبي همزمان بود .او به تعبير
خودش کودکي سفيدپوســت بود که در «آنسوي نرم
حايل رنگ» به دنيا آمده بــود .او ميگويد« :در کودکي
اين واقعيت را ميپذيريد که به جاهايي ميتوانيد برويد
که يک کودک سياه نميتواند ،لباسهايي ميپوشيد که
متفاوت اســت با لباسهاي ژنده کودکان سياهپوست.
کمکم به اين وضعيت مشکوک شدم و متوجه شدم اين
موضوع شبيه طلوع خورشيد در هر صبح نيست .فرمان
الهينيست،فرمانياستازسويانسانها».گورديمردر
دوران دانشجويي ،در چنين فضا و جو تبعيضآميزي،
دوستان «غير سفيد» بسياري پيدا کرد .آلبرت لوتولي
از رهبران کنگره ملي آفريقا و نلســون ماندال از جمله
دوســتان او بودند .گورديمر در تمام سالهاي آپارتايد
در ژوهانســبورگ زندگي کرد و بخشي از مبارزه مدني
40ساله او به فعاليت در رهبري کنگره ملي آفريقا سپري
شد .او يکي از بنيانگذاران شوراي نويسندگان مستقل
آفريقاي جنوبي در دوران آپارتايد است .خانم گورديمر،
نويسنده پرکاري هم بود و 13رمان10 ،داستان
کوتاه و بيش از 150مقاله نوشــته است .او
در ژوئيه  2014درگذشت .کمي از خانم
نويســنده گفتم تا با فضاي فکري و
سياسي که او در آن پرورشيافته
بود ،آشنا شــويم و با ذهني کمي
آماده به سراغ «داستان پسرم»
برويم؛ رماني کــه مانند بيشتر
رمانهاي او درونمايهاي سياسي

دارد« .داستان پسرم» داســتان خانوادهاي است که به
سبب روابط نامشروع ،درگيریهاي سياسي و آپارتايد
از هم پاشيده شده است .ساني ،پدر خانواده ،که معلمي
آرمانخواه اســت و از ســوي دولت نژادپرست وقت
آفريقاي جنوبي ،غيرسفيد شــناخته ميشود ،وارد
مبارزات جدي ضد نظام آپارتايد ميشود .همسر او آيال،
مادرخانواده،زنيبهظاهرسادهاستکهمشغلهودغدغه
هميشگي او حفظ کانون خانواده و تربيت فرزندان است
در حالي که همسرش درگير فعاليتهاي سياسي است
و ديگر نميتواند نقش پدر کالســيک را براي خانواده
کوچک خود ايفا کند .ســاني در جريــان مبارزات و
فعاليتها با زني سفيدپوست آشنا ميشود که مددکار
يکيازسازمانهايحقوقبشريبينالمللياست.ساني
د هانا زني اســت که او را درک ميکند و در
گمان ميکن 
اين مبارزه سخت و سرنوشتساز ميتواند يار و همراه
او باشد .اين رابطه از خانواده پنهان نگه داشته ميشود،
مشغله پدر خانواده به مبارزه سياسي و رابطه غيررسمي
و غيبتهاي طوالني او از خانه ،خانــواده را دچار تنش
جدي ميکند .بيبي ،فرزند بزرگتر ،درگير مواد مخدر
و زيادهرويهاي جنسي ميشود و چند بار سعي ميکند
به زندگي خــود پايان دهد .تنها ويــل ،فرزند کوچک
خانواده ،ناظر خاموش ايــن جريانات و تالش مادر براي
حفظ باقيمانده خانواده است .او تصادفي در سينمايي
که بهتازگي واردشدن به آن براي غيرسفيدها آزاد شده
است با پدرش و آن زن مواجه و از اين رابطه پنهاني باخبر
ميشود .رابطهاي که ويل جوان تصور ميکند مادر آرام و
کمحرفشازآنبيخبراست.کمکمهمهاعضايخانواده
درگير مبارزات ميشوند ،اما هر يک در گوشهاي و دور
از يکديگر .مبارزه ضد نظام آپارتايد باوجود اينکه پس
از سالها به سرانجام ميرسد اما پايان تراژيکي را براي
اين خانواده کوچک رقم ميزند .گورديمر در اين رمان
کوشيده است حسادتها ،ســتيزها و کشاکشها در
شخصيت و روابط کساني را تصوير کند که عضو کنگره
ملي آفريقا هستند .او قصد دارد بگويد اين ستيزهها و
کشمکشها هم بخشي از واقعيت هستند ،بخش مهمي
از واقعيت که ناديده گرفته ميشــود .او از انسانهايي
ميگويد که در زندگي سياسي و مبارزه بسيار شجاع،
ن و ازخودگذشتهاند ،شجاعتی که بيشتر از آن
قهرما 
است که بســياري از ما ميتوانيم تصور کنيم .اما آنها
انسانهاي کاملی نيستند و در زندگي شخصي و عاطفي
خود به عنوان پدر ،مادر ،فرزند يا دوست در زمره
بهترينها نيستند ،واقعيتي غيرقابل
چشمپوشي.
وقايع داستان به شکل غيرخطي
و از دو زاويه ديد روايت ميشود.
يک راوي ويل پسر خانواده است
و ديگري داناي کل .نثر گورديمر
در اين رمان منطقي و سرد است و
بهخوبي بازتابدهنده فضايي که
وقايعداستاندرآنرخميدهند.

داستان پسرم
نادین گوردیمر
روشنگران

مارال فرخی ،برای «روشن» ریویوی
کتابمینویسد

زن در مقابل سنت
ياس با بازي بهنوش طباطبايي يکي از نقاط درخشــان
اين سريال است؛ زني که بعد از مرگ همسرش ،در مقابل
خواسته سنتي رشيد ،برادرشوهرش قرار ميگيرد .رشيد
به گمان خودش و بــراي دفاع از نامــوس ،ياس را تحت
فشــار قرار ميدهد ،او از ياس ميخواهد که با او ازدواج
کند تا انگ بيغيرتي به رشــيد نخورد ،اما ياس در مقابل
خواست رشــيد مقاومت ميکند و تمام تالشش را براي
حفظ اســتقالل خود به کار ميبندد .او تن به خواســته
رشيد نميدهد و در مقابل او ميايســتد و در عين حال
به حمايتهاي ميکایيل و برادرش هم پشــت ميکند.
در سکانسي از ســريال ،او در ميان مردم فرياد ميزند که
مســتقل اســت و خودش ميتواند از زندگي و فرزندش
محافظت کند .مغــازهاي اجاره ميکنــد و براي حفظ
استقالل خودش در مقابل رشيد ميايستد .تصويري که
ياس از يک زن ايراني به نمايش ميگذارد تصويري است
در تضاد با باورهاي سنتي گذشته .ياس براي ادامه زندگي
به مر ِد اجباري احتياج ندارد .درســت است که ميکایيل
سريالي پليسي اســت ،اما زنان در اين سريال نقشهاي
محوري دارند و حضور آنها در سريال به چشم ميآيد.
***
«ميکایيل» ،تجربهاي تــازه در کارنامه سريالســازي
سيروس مقدم به حســاب ميآيد .در اين اثر او در رنگ،
طراحي ،دکوپاژ ،ميزانســن و تدوين دست به ابتکارات
تازهاي در برنامهســازي تلويزيوني زده است؛ سريالي که
پليس را خارج از کليشههاي سريالهاي پليسي تصوير
ميکنــد ،خالفکارانش زرنگ هســتند و زنــان در آن
تاثيرگذار .فراموش نکنيم که اين وســترن ايراني
در روزگاري بر قــاب کوچک ظاهر شــده که
سياستگذاري صداوسيما ،آشــکارا ناظر بر اين
است که کم بســازد اما خوب بســازد« .ميکاييل»
بياغراق ،يکي از خروجيهاي اين سياست است.
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سرزميني برايهيچکس

فصل پنجم «سرزمين» با بازی پنج بازيگر ايراني
به مذاکرات هستهاي لوزان ميپردازد

HomeLand
الکسگانساو
هاواردگوردون
شوتایم

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی
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محبوبه آببرين با يــک تلفن بيموقع! بازگشــت
قهرمان به همســر و خانــوادهاش اطالع داده ميشــود.
«نيکالس برودي» ،گروهبان نيروي دريايي آمريکا ،بعد
از هشتسال اسارت در دســت نيروهاي القاعده عراق در
راه بازگشت به سرزمين مادري است .اين آغاز ماجراهاي
درهمپيچيده و پر هيجان ســريال  Homelandاست.
صحنه آغازيــن ،با خبر بازگشــت گروهبان بــرودي ما
را وارد ماجراهاي ايــن مجموعه ميکند و مــا کمکم با
شخصيتهاي اصلي آشنا ميشــويم .اولين تصويري که
از «دامين لوييس» در نقش نيــکالس برودي ميبينيم،
بهشــدت يادآور اولين تصوير صدام پس از دستگيري در
مخفيگاهش اســت .ريش بلند و درهمريخته ،صورتي
تکيده و زخمي و حتي زاويه انتخابشده براي کادربندي
نيز دقيقا شبيه اولين عکس منتشرشــده از صدام است؛
تصويري که بخشــي از حافظه تاريخي ما ايرانيهاســت.
نيکالس برودي در ميان استقبال پرشور خانواده ،دوستان
و مردمان کشــورش به آمريــکا برميگــردد؛ قهرماني
که توانسته هشتســال اســارت در بدترين زندانهاي
القاعــده را دوام بيــاورد و تنها نجاتيافتــه عمليات دلتا
است .هم ه آمريکا منتظر برگشــتن اين قهرمان هستند،
حتي ریيسجمهور بازگشــت او را تبريک گفته اســت.
البته ميــان جمعيت منتظــر و بههيجانآمــده« ،کري
مديســون» [با بازي کلير دانس] ماموريت مهمتري دارد.
او که مامور ســازمان سيا اســت ،بايد مراقب اين قهرمان
تازهبرگشــته باشــد .کري قبــا اطالعاتي دربــاره يک
آمريکايي متحولشــده از يک زنداني در عراق شنيده و به
برودي مشــکوک است .ماموران ســيا وارد عمل شده و با
کارگذاشتن دوربينهاي متعدد در خانه برودي ماموريت
خود را آغــاز ميکنند .اما آنچه دوربينهاي ســيا ضبط
ميکنند ،برهمخوردن نظم سابق خانواده برودي است .زن
و دو فرزند او عادت کردهاند هشتسال تمام بدون حضور
پدر و البته با حضور پررنگ دوست نزديک پدرشان يعني
«مايک» سر کنند .ســالهاي آخر ،همسر جذاب برودي
وارد رابطهاي عاطفي با مايک شده و حاال حضور نيکالس،
همه خانواده را مجبور کرده نظم سابق را به هم بزنند.

شکستن قاب عکس خانوادگي
ِ
روي ميز کارشــان ،روي شــومينهها ،روي قفســهها ،بر
ديوار خانهها و هر جاي ديگري که بشــود ديد ،هميشــه
قاب عکسهــاي خانوادگي وجــود دارد .تصويري کامل
از همه اعضاي خانواده در کنار هم .هر وقت که مشــغول
ديدن يک فيلم يا سريال آمريکايي باشــيد بارها و بارها با
چنين تصاويري از خانواده اصلي آن فيلم يا سريال روبهرو
خواهيد شد .سنت آمريکايي  big familyرا ميستايد.
در گذشــته آنها خانوادههاي بزرگ شــامل مادربزرگ،
پدربزرگ ،مــادران ،پدران و بچههاي زيــاد بودهاند که به
کار زمينداري ميپرداختند .چيزي شــبيه خانوادههاي
قديمي خودمان .آمريکاييها مثل ما آدمهاي نوستالژيکي
به نظر ميآيند .اما تغييرات هرگــز بر وفق مراد قديميها
نبوده اســت .به نظر ميرســد ،ارائه يــک تصوير خوب و
استاندارد از خانواده آمريکايي يکي از مهمترين اصلهاي
فيلم و سريالسازي در اين کشور اســت؛ قرار نانوشتهاي
که در اغلب محصوالت سينماييشان رعايت ميشود .اما
«الکس گانســا» و «هاوارد گوردون» ،سازندگان سريال
ســرزمين اين تصوير را بر هم ميزنند .آنها در فصل اول
اين سريال ،بيننده را با خانوادهاي آشنا ميکنند که بايد در
باالترين مرتبه از تعالي و خوشبختي باشد.
زني جــوان و زيبا همراه با دو فرزند دوستداشــتنياش،
منتظر بازگشت پدري قهرمان هستند .اما اين اليه ظاهري
بهسرعت پيش چشــم مخاطبان به هم ميريزد و کمکم
وارد دنياي روابط اين آدمها ميشويم .قهرمان برودي که با
صالبت و اقتدار تمام وارد صحنه شده و حاال تصويرش تيتر
يک شبکههاي خبري است ،آن پدر رويايي خانواده نيست،
او حتي نميتواند بهسادگي با بچههايش حرف بزند .روابط
زناشويياش بهشدت به هم ريخته و توان برقراري ارتباط با
همسرش را ندارد .رفتار او از نظر خانواده ،دوستان نزديک
و البته کري مشــکوک و غيرقابل فهم اســت .سازندگان
سريال سرزمين ،از همينجا ساختارشکنيهاي گوناگوني
را آغاز ميکنند و از نقد سياســتهاي آمريکا تا اتهامهاي
مختلف به حمايت ايران از تروريســتهاي منطقه ابايي
ندارند.

ديدن دروازه غار از دوربين آمريکايي
اگر اسم سريال ســرزمين ( )homelandرا در اينترنت
جســتوجو کنيد ،با حجم زيــادي از مطالبــي روبهرو
ميشويد که تيتر همهشان تقريبا يکي است« :سريال ضد
ايراني» .اما آيا واقعا سرزمين يک سريال ضد ايراني است؟
اين سوالي است که در فصل ســوم اين سريال به پاسخ آن
خواهيد رســيد .پس از آنکه از طرفي ،کري مديســون
توانسته ثابت کند شکش به برودي بيجا نبوده و همزمان
وارد رابطه عاشقانه با او شده است ،سرنخ اقدام تروريستي
عليه ســازمان جاسوســي آمريکا که باعث کشتهشدن
219نفر از کارمندان اين سازمان و نابودي کامل ساختمان
آن شــده ،در ايران پيدا ميشود .کسي به نام جعلي «ناصر
حجازي» عامل اصلي ايــن اقدام اســت .در اين فصل از
ســريال ،اتهام جدي عليه ســپاه ايران مطرح ميشــود.
دوربينها به ايران ميآيند ،کري مديسون روسري بهسر
وارد خيابانهاي تهران ميشود و مردم عليه آمريکا شعار
ميدهند .قســمتهايي که بهاصطالح در تهــران اتفاق
ميافتد ،شامل گوشههاي کوچکي از شهر مثل هتل ،منزل
يک ايراني مخالف دولت و محله دروازه غار است.
ســازندگان با اســتفاده از امکانات و تصاوير تازهتر تهران
سعي کردهاند شبيهترين لوکيشن به تهران را بسازند .اما
همچنان جز خيابانهايي تنگوباريک و خانههايي محقر
چيزي نميبينيــم ،گرچه تصوير تهران بــه رقتانگيزي
فيلم «بدون دخترم هرگز» نيســت اما با واقعيت تفاوت
فاحشي دارد .اينکه ســازندگان سريال بهجرات اتهامات
بياساسي را متوجه سياستهاي خارجي ايران در منطقه
ميکنند جاي تحليل ديگري ميطلبــد ،اما روش آنها
تنها نقد سياستهاي ايران [بهخصوص سياست خارجي
دولت سابق] نيست ،بلکه قبل از اين ،آنها با جرات خيلي
بيشتري سياستهاي داخلي و خارجي آمريکا را مورد نقد
همهجانبه قرار دادهاند.
قهرمانخوري
تمام شــخصيتهاي اصلي اين ســريال کــه بهخوبي
همراهي مخاطب را برميانگيزند ،قرباني سياســتهاي

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی
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سالمخانمصنمحسينخاني!
«سالم آقاي پاپاتريستان» معجون پر وزني است از بدعت و تخيل یک کودک9ساله
سرنخاقدامتروريستيعليه
سازمانجاسوسيآمريکاکهباعث
کشتهشدن219نفرازکارمنداناينسازمانونابودي
کاملساختمان آنشده،در ايران پيداميشود.کسي
بهنامجعلي«ناصرحجازي»عاملاصلي
اين اقدام است

آمريکا هســتند .مامور درجه یک ســازمان جاسوسي
آمريکا ،کري مديسون ،مجبور است براي اثبات ايدههاي
خود از جان و روانش هزينه کند .از سوي ديگر گروهبان
برودي که روزي قهرمان آمريکا و نماينده کنگره بود الزم
اســت به عنوان خائن و در خيابانهاي کشور دشمن به
دار آويخته شود« .ماندي پاتيکين» در نقش «ساوئل»،
مشاور ارشــد ســازمان ســيا ،تا پاي برکناري و توبيخ
و توهين ميرود و ...آنچه ما از سياســت آمريکا در اين
ســريال ميبينيم چيزي جز بيرحمي و قهرمانخوري
نيست .برودي نه بتمن است نه شبيه نمونه کامل خود
«کريس کايل»* در «تکتيرانــداز آمريکايي» ،برودي
تازهمسلماني است که حتي مســلماني را هم درست بلد
نيست! يک ســرتاپازخمي از همهجا راندهشده که ننگ
خيانت را بايد بر دوش بکشــد؛ مردي کــه نه پدر خوبي
است نه همسر موفقي ،يک نسخه کامال شکستخورده
از قهرمانهاي آمريکايي .از سوي ديگر شخصيت اصلي
سريال ،يعني کري ،نيز سوپروومن هيچکس نخواهد بود.
او نيز با مصرفِ کامل خودش ،چيزي براي قهرمانشدن
ندارد .ســرزمين از اين جهت با بســياري از آثار مشابه
خودش و شايد با شبيهترين آنها يعني سريال اسراييلي
«اسيران جنگي» متفاوت است.

*کريــس کايــل شــخصيت قهرمــان فيلــم
، American sniperمحصول2014هاليوود

 1صنم حســينخاني تجربه جديدي را در اين
کتاب به نويســندگان و مخاطبان انتقال ميدهد...
در شعر معاصر ايران اينکه شاعري رفتار تازهاي با
کلمات داشته باشد يا ساخت و نحوهاي بديع خلق
کند ،بيسابقه نيســت ...اتفاقا خيلي هم باسابقه
است ...نگاهي به مساله زبان در شاعران شعر حجم،
شاعران شعر ديگر و موج نوييها نشان ميدهد که
شاعران اين شعرها در حوزه زبان بدعتگرا و تجربي
عمل کردند ...اين بدعت بيــش از همه در انتخاب
کلمات و برســاختن ترکيبهايــي متفاوت جلوه
ميکند ...اما داستاننويســان ايراني عمدتا به فکر
انتقال مفهوم بودهاند ...بيشتر داستانهاي فارسي
که ميخوانيم دغدغههــاي برونذاتي را به اهداف
درونذاتي ترجيح ميدهنــد ...مفاهيم اجتماعي،
سياســي يا تاريخي ،از مفاهيم معمول در اين آثار
هســتند ...اينگونه آثار مصداق بارز جمله معروف
شاعر فرانسوي ،پل والري است که نثر را به واسطه
ماهيتش (انتقال مفهوم و رساندن پيام) به راهرفتن
تشبيه ميکند و شــعر را به دليل بالذاتبودنش به
زبان داستان «ســام آقاي پاپاتريستان»
رقصِ ...
بيشتر ميرقصد تــا اينکه راه بــرود و از اين نظر
ميتوان گفت صنم حســينخاني در اين کتاب از
زباني شاعرانه بهره برده است ...در عين حال
اين زبان شديدا «آشناييزدايي» ميکند...
در شروع داســتان ميخوانيم« :ما
در اين داستان ،ســه کره زمين
داريم .1 :کره زمين عادي.2 ،کره
زمين طبيعتکاري ،و .3کره زمين
پاپاتريستان .ما در کره پاپاتريستان
هستيم»...
ترکيبهاي«کــره زمين عادي»
يا «کره زميــن طبيعتکاري» به
هر دليل ـگيرم ذهنيت و زبان
نامعمول کودکانهـ آشــنا
نيست و به همين دليل
جلب توجه ميکند...
اگــر ميخواهيد
کتابي سرشــار از
ترکيبهــاي بديــع و
ن ُمودهاي متفاوت زباني
بخوانيــد ،پيشــنهاد
ميکنم اين کتاب را هم

 2اگر ميخواهيد در آشــفتهبازار داســتانهاي
ايران معاصرمان ،يک داستان فانتزي
خشک و بيروح ِ
بخوانيد که تخيل در آن بيداد کند ،باز هم «ســام
آقاي پاپاتريستان» گزينه خوبي به حساب ميآيد...
صنم حسينخاني در اين کتاب مطلقا تخيلش را آزاد
گذاشــته ...جهان غيرواقعي را با جهان واقعي پيوند
ميزند در حالي که حواسش هســت از جزييات هم
بگويد تا مخاطب بتواند جهان تخيلي داســتانش را
باور کند ...شايد هم اصال حواسش نبوده و اين جهان
غيرحقيقي آنچنان برايش ملموس بوده که اينطور
به نوشته درآمده ...اما نتيجه کار همذاتپنداري ما با
شخصيتهاي داستانش است ...کار سختي که صنم
در اين کتاب کرده همين اســت :يک کاراکتر تخيلي
خلق کرده ...يک زمين تخيلي ...يک جهان تخيلي...
و همه اينها بهواســطه زباني پويا ،شاعرانه و جاندار
که مخاطب را هوشيار ميکند« :در راه تريستان گفت:
قصه قصهي سه قرن پيش؛ آن موقع ايران جاي ديگر
بود و من در دريا .قسم به هفت سنگ ،قسم به زمين
و هوا ،به مردم قسم خوردم که من خود را اهل اينجا
نميخوانم و من جاي ديگري هستم و گفتم کسي من را
سعيد يا اينجور اسمهايي صدا نکند .من پاپاتريستان
هستم.مردمبهحرفمنايماننياوردند.وليميبينيد
که جهان از هم پاشيده و اين فقط به خاطر من است...
چون ميترسند که من بيايم و هر چه بگويم
به حقيقت تبديل شود .من در غيبت به سر
ميبردم و غذايم نان بــود .من به خاطر
اينهمــه تحقيــر باز هم
احســاس ميکنم حق
من است .مردم مراعات
نکردند و با تفنگ و گلوله
مادر من را کشتند .من پدرم
را گم کردم .بعد از يکسال
فهميدمبر اثرسنگمرده
و من کسي را جز خودم
و خــدا نــدارم »...فکر
ميکنم فارغ از توجه به
سن نويسنده پاراگراف
اخير بتوان گفت ،صنم
حسينخاني نويسنده
بااســتعدادي اســت و
دستکم در «ســام آقاي
پاپاتريستان» توجه مخاطب
راجلبميکند.

تصویرگر :ایلیاتهمتنی
محبوبه آببرين ،داستاننويس و
روزنامهنگار است

سالم آقای پاپاتریستان
صنم حسینخانی
حوضنقره

مجتبا هوشیارمحبوب ،داستاننویس
و دبیر سرویس ادبیات خبرگزاری
«هنرآنالین» است

از عراق تا لوزان
تا کنون چهار فصل از سريال ســرزمين از شبکه کابلي
«شوتايم» پخش شــده و اکنون فصل جديد آن در حال
ساخت است ،فصلي که به نظر ميرسد در آن به مذاکرات
 5+1با ايران و شــايد تفاهمنامه لوزان هم پرداخته شود!
اين مجموعه در ميان بازيگران اصلي خــود پنج بازيگر
ايراني نيز دارد که با مخالفتهــا و واکنشهاي تندي به
خاطر بازي در اين مجموعه مواجه بودهاند .بايد صبر کرد و
ديد آيا ساختارشکنيها و جسارت سازندگان اين سريال
که از حمالت تروريستي در عراق شروع شده تا البي هتل
بوريواژ نيز ادامه مييابد؟

مجتبا هوشــیارمحبوب اگر ميخواهيد داستاني
آوانــگارد از يک دختر 9ســاله بخوانيــد ،برويد
سراغ «سالم آقاي پاپاتريســتان» به نوشته صنم
حسينخاني ...اين لُب کالم اســت ...و اگر داستان
ديگري سراغ داريد که يک دختربچه 9ساله نوشته
و ميتواند به شما بگويد تخيل يک آدم تا چه ميزان
ميتواند گسترده باشد به ما هم بگوييد تا با هم برويم
سراغش ...اين هم لُب دوم اين کالم است...

بخوانيد...
پيش از تمامکردن اين پاره از يادداشــت بگذاريد
اسم فصل
اين را هم بگويم ...روي دلم ميماند ...شما ِ
اول کتاب را داشته باشيد« :آشــنايي با زندگي در
داستان» ...آدم را ياد «تام جونز» هنري فيلدينگ
نمياندازد؟ يــا ِد عناوين فصلهايي دقيقا به همين
ريختفراداستاني؟

همهچیزخوان
فیــلم

انتقام
کریستوفر نوالن
لجندری پیکچرز

بین ستارهای
کریستوفر نوالن
پارامونت پیکچرز

کدامسويمرزهمهچيزواقعياست؟

حرکت در «بین ستارهای» و «درس تاریخ» به سمت تخيلي که حقيقت دارد
مجتبا هوشــیارمحبوب 2014ـ «بين ستارهاي»
( )interstellarفيلمي انگليسيـآمريکايي ،محصول
ســال  2014و به کارگرداني کريســتوفر نوالن است.
«بين ســتارهاي» در يک جملــه قصه نابــودي زمين
است« ...کوپر» خلبان بازنشســته فضاپيما ،توسط ناسا
براي يک ماموريت فضايي انتخاب ميشــود تا سيارهاي
را براي زندگي بشــر بيابد .او به همراه ســه دانشــمند
راهي سياهچاله «گارگانتوا» ميشــود تا در آنجا ميان
سه ســياره ،يکي را براي زندگي بشر بيابند .اين اتفاق به
شکلي پيچيده اتفاق ميافتد :يک پايان نويدبخش.
1953ـ مجموعه داستان «سفر اکتشــافي به زمين»
( ،)expedition to earthمجموعــه داســتاني
يـتخيلــي از «آرتــور ســيکالرک» در ســال
علم 
 1953اســت .آرتور ســيکالرک ،نويســنده معروف
علميـتخيلينويــس در يکــي از داســتانهاي اين
مجموعه بــا عنــوان «درس تاريخ» (ايــن عنوان در
ســرفصل اثر به صورت وارونه نوشته شــده) موضوع
نابودي بشــر را به قصه درآورده است« .شان» ،دو پسر
او و همه مردم ســرزمين او در حال کوچ به قسمتهاي
جنوبي سرزمينشان هستند تا از هجوم مرگبار امواج
يخ در امان بمانند .زمين در حال نابودي اســت  ...يخها
ـبه صورت يک «وحشت ســفيد»ـ مردمان باقيمانده
در زمين را تهديد ميکنند و شــان و قبيلهاش هم تنها
جايي را کــه فکر ميکنند ميتوانــد محل نجات آنها
باشــد براي ســفر انتخاب کردهاند :جنوب .اما چيزي
نميگذرد که شان متوجه ميشــود در جنوب ـبر لبه
دنياـ هم نور يخها همچنان که در شــمال ،ديده
ميشــود« .پرتو يخ در زير افق» گزارهاي است
که کالرک براي توصيــف اين وضع برگزيده
اســت .او مينويســد« :به زودي آنها در
زير ديوارههاي يخ خرد ميشــوند ».اين
موضوع در قسمت اول داســتان روايت
ميشــود .بخــش دوم «درس تاريخ»
روايت ســاکنان ســياره زهره است که
بعد از پنجهزار سال به زمين رسيدهاند.
ســفينه آنها بر زمين مينشــيند تا
دانشــمندان «زهره»اي شاهد يک
«زمين» نابودشده باشند.

در داســتان کالرک هم زمين در حال نابودي است اما
او يــک پايان نوميدکننــده را براي داســتانش ترجيح
ميدهد.
***
توداري يک فيلــم علميـتخيلي ميبيني!
باور کن!
«بين ســتارهاي» شــما را ســرجايتان مينشــاند...
کريســتوفر نــوالن راه ميخکوبکــردن مخاطــب را
بهواســطه تخيلي که خوب ميشناســدش يادگرفته...
او هــم در « »inceptionو هم در «بين ســتارهاي»
مخاطب را بــه دنياي رمز و را ِز تخيــل دعوت ميکند...
در «بين ســتارهاي» ما با تخيلي مواجه ميشــويم که
عين واقعيت معماري شده است و عين واقعيت باورپذير
اســت؛ اين در حالي اســت کــه داســتان آن مطلقا از

يـتخيلي تغذيه ميشود ...وجوه
سرچشمههاي ژانر علم 
علميـتخيلي و البته دور از تصور «بين ســتارهاي» در
عين حال که صعب و پيچيــده به نظر ميآيند ،اين فيلم
را براي مخاطب شــيرين ميکنند ...معادالت رياضي،
به کارگيــري اصطالحات تخصصــي و مباحث فيزيکي
در اين فيلم هرگز مــا را ياد کالسهــاي درس رياضي
نمياندازد ،برعکس ،ما را مجذوب واقعيت آن سوي مرز
ميکند.
داســتان اين طور شــروع ميشــود :در زمين و زمانی
که همــه حتي کوپر ـخلبــان بازنشســته فضاپيماـ به
کشاورزي مشغولند همه چيز در شــرف نابودي است.
دختر کوپــر در کتابخانه خانهشــان متوجه يک روح
ميشــود؛ چيزي نظير روح که او و پدرش را به ســوي
مقر پنهان ناســا راهنمايي ميکند .در اين مقر تصميم
گرفته ميشــود که کوپر به همراه ســه دانشمند راهي
سفر فضايي بشوند تا سيارهاي ديگر را براي زندگي پيدا
کنند .در «بين ستارهاي» تا دلتان بخواهد اتفاق عجيب
ميافتد :چيزي شــبيه روح يا به عبارت ديگر يک هوش
ناشناخته که ســعي در نجات زمين و ســاکنانش دارد،
سيارهاي که سراسر آن را آب فراگرفته ،معماري بيضوي
و قرارگيــري واژگونه ســاختمانها در ســياره آينده،
ســيارهاي که گذر هر ســاعت در آن معادل هفتسال
در زمين است يا ســيارهاي که هر ســاعت وقت در آن
معادل 20سال در زمين است ،هر کدام ميتوانند باعث
کنجکاوي مخاطــب و دنبالکردن اين
فيلم دوساعت و 49دقيقهاي باشند.
امــا تمامــي ايــن «عجايب»
در «بيــن ســتارهاي»
بــه «وقايــع» تبديل
ميشــوند ...مخاطب،
همدالنــه بــا فيلــم
کريستوفر نوالن ارتباط
برقرار ميکند ُو از اواســط
فيلم بــه بعد ديگر حواســش
نيســت که دارد يک فيلم
علمي ـ تخيلــي
ميبيند.

نقطهصفرمرزي
درفيلم«بينستارهاي»
جايياستکهمخاطبنميتواندبين
واقعيتوتخيلتميیزقائلشود؛زماني
کهمخاطبحواسشنيستدارديک
ي-تخيليرادنبالميکند.
اثرعلم 
رويدادهايي که در اين قصه ما را بهتزده
ميکند،ازاينجهتکهبرمبنايمفاهيم
علميشکلگرفتهاند،تاثير
بيشتريدارند...

پادآرمانگرايانه يا علميـتخيلي؟
قبل از اينکه بيشتر از اين به «بين ستارهاي» بپردازيم،
مشــخصه بارز اين فيلم يعني «تخيــل واقعگرايانه» را
در ادبيات داســتاني پي ميگيريم و بنا به موضوع فيلم
يـمحتوايي
سراغ آثاري را ميگيريم که قرابتهاي فرم 
با آن دارند .در ادبيــات پادآرمانگرايانه و در نمونههاي
برجســته اين ژانر مثل « »1984جورج اورول« ،دنياي
شــجاع نو» آلدوس هاکســلي« ،ما» يوگني زامياتين و
نمونههاي جديدتر مثل « 451درجــه فارنهايت» ري
داگالس برادبري ،ميتوانيم رگههايي از شباهت بيابيم
اما آنچه مشــخصا موجد اين ايده است ،صرف حضور
«تخيل» در آثار نامبرده است .در تمامي آثار مزبور تخيل
نقش مهمي دارد ...نويســنده خبر از دنياي ســالهاي
بعد ميدهد و بهواســطه تخيل اين دنيا را ميسازد ...اما
آنچه در اينگونــه آثار (پادآرمانگــرا) نقش محوري
دارد ،نگرش منفي نويســنده به جامعه انســاني است...
نويســنده در اين دست نوشــتهها نشــان ميدهد که
ذات مخرب انســان ميتواند همه چيــز را نابود کند ...و
البته اين ذات مخرب در دنياي کامپيوترها و ســتارهها
تصوير ميشــود ...اما توصيف اين «ذات» در فيلم «بين
ســتارهاي» چندان محوريت ندارد .بهعکس ،در ادبيات
علميـتخيلي که ميتوان آثاري از نويسندگاني از جمله
آرتور ســيکالرک ،آيزاک آســيموف و رابرت ايهاين
الين را مثال آورد ،بيشتر ميتوان سراغ همزاد
ادبي «بين ستارهاي» رفت.

کتابداستان

اين سوي مرز ،آن سوي مرز
آرتور ســيکالرک در «درس تاريخ» بــر عکس عنوان آن
پشــت تريبون نميرود ...دنبال عرض اندام و ســخنراني
نيســت ...او صرفا براي ما قصه ميگويــد ...قصهاي مطلقا
تخيلي که مــا را به هزاران ســال بعد ميبــرد ...زماني که
ســفينهاي از زهره پنجهزار ســال دير به زمين ميرسد و
از ميليونها مايل مســافت ،متوجه يک گــوي بلورين يخ
ميشود ...اين قصه در بخش دوم داستان روايت ميشود...
در آن ســوي مرز :فضــا ...بخش اول داســتان روي زمين
ميگذرد ...زماني که زمين رو به نابودي اســت ...بخش اول
داستان با ازبينرفتن بشر توسط يخها خاتمه مييابد ...اين
سوي مرز :زمين ...اما نظيره ديگ ِر «اين سوي مرز ،آن سوي
مرز» در اين دو اثــر («بين ســتارهاي» و «درس تاريخ»)
واقعيت و تخيل است و نقطه اشتراک هر دو اثر جايي است
که ميشود از آن با عنوان «نقطه صفر مرزي» ياد کرد.
نقطه صفر مرزي
احتماال «بين ســتارهاي» را ميتوان يکي از باورپذيرترين
آثاري قلمداد کرد که در ژانر علميـتخيلي توليد شــدهاند.
زماني که نوالن در بخش اول داســتانش زميني را به تصوير
ميکشد که مردمان آن همه کشــاورزند و به دنبال توفان
خاکي کــه مزارعشــان را درنورديــده نگران آيندهشــان
هســتند ،مخاطب را با زميني ديگر مواجه ميکند ...زميني
که در آينــدهاي نهچندان دور تصوير ميشــود ...نوالن در
همين بخش بهواســطه تصاوير نغز و چند رويداد ساده اما
عجيب ،مخاطب را براي تماشــاي يک فيلم سراسر تخيلي
آماده ميکند ...او حواســش هســت که مخاطب
در وهلــه اول بايــد بپذيــرد کــه «بين
ســتارهاي» يک واقعيت است...
همه چيز داستان

در بخش نخســت اثر ،از جمله مکان ،نحوه زندگي ،شکل و
شمايل و رفتار شهروندان ساده و معمولي است ...اين بستر
رئاليستي داستان است ...و حاال مخاطب به صورت پراکنده
و گامبهگام با بنمايههاي تخيلي داســتان آشنا ميشود...
مثــا توفانهاي پيدرپــي خاک کــه نوالن انــگار براي
بهتصويرکشيدن آن از فيلمهاي مستند شهرهاي توفانزده
استفاده کرده اســت ...به نظر ميآيد اين ريزهکاري نوالن از
توجه او به «فرم» اثر و ظرافتهاي فني او نشات ميگيرد...
از طرف ديگــر آرتور ســيکالرک در «درس تاريخ» به اين
موضوع توجه دارد کــه ابتدا بايد مخاطــب را پاي قصهاش
بنشاند ...اگر بخش دوم داستان «درس تاريخ» يعني بخش
مربوط به ســاکنان زهره ،در صفحات اول داســتان روايت
ميشــد ،مخاطب آنچنان پايبند داستان نميشد ...روايت
در اين داستان کوتاه از زمين شــروع ميشود ...پدري که به
همراه دو پسر و قبيلهاش در حال کوچيدن هستند ...جالب
است که کريستوفر نوالن هم شــخصيت اصلي داستانش را
يک «پدر» قرار ميدهد ...پدري صاحب دو فرزند که از نظر
عاطفي ـخصوصا نسبت به دخترشـ وابسته است...
نقطه صفــر مرزي در ايــن دو اثر جايي اســت که مخاطب
نميتوانــد بين واقعيــت و تخيل تميیز قائل شــود؛ زماني
يـتخيلي
که مخاطب حواســش نيســت دارد يک اثر علم 
را دنبال ميکنــد ...اين ويژگــي خصوصــا در فيلم «بين
ســتارهاي» بيداد ميکند ...شــايد يکــي از داليل مهم آن
پايههاي علمي «بين ســتارهاي» باشد ...رويدادهايي که در
اين قصه مــا را بهتزده ميکند ،از اين جهــت که بر مبناي
مفاهيم علمي شکل گرفتهاند ،تاثير بيشتري دارند ...نوالن
در اين فيلم تعاريف معمول ما از زمان و مکان را بهشدت
برهم ميزند اما نســخه ثاني ايــن تعاريف را به
صورت کامال علمي در اختيارمان ميگذارد...
براي همين هــم در عين حال که
حيرتزده ميشــويم ،آن را
باور ميکنيم ...کاري که
آرتــور ســيکالرک
در ژانــر محبوبِ
علمـــــــــيـ
تخيلــياش و به
ســبک خودش
انجام ميدهد...

1984
جورج اورول
صالح حسینی
نیلوفر

ما
یوگنی زامیاتین
انوشیروان دولتشاهی
دیگر

سفر اکتشافی به زمین
آرتور.سی.کالرک
محمد قصاع
افق

دنیای قشنگ نو
آلدوس هاکسلی
سعید حمیدیان
نیلوفر

 451فارنهایت
ریبرد بری
علی شیعه علی
سبزان

ســفر

توییکهسبـز
میخواهمت

با سفري کوتاه به نزديکي پايتخت ،در «باغ ملی گیاهشناسی»
بوستان و گلستان را پياده تورق کنيد
نگار حسينخاني شــايد اينگونه بود کــه سر و پاي
گربهام را گرفته باشــند و کشــيده باشــند در دل هم.
بچهگربهاي ســاختهاند که خزرش آمده در دل زاگرس
و جنوبش پهن شــده کنار کتف گربــه و درياچههايش
همچنــان در دل جنگلهــاي شــمالياش آب دارند.
بچهگربــهاي که در دل خــود مرزهايــي دارد ،وراي
مرزهاي ســاختگياش از چين تا وراي چين.
اسمش را گذاشتهاند «باغ ملي گياهشناسي»،
چنانکه در خاورميانه نظير نداشــته باشد.
دور نيست ،نو نيست ،تنها آمدوشدها را آسان
گرفتهاند .پيش از اين بايد با نامهنگاري از دانشگاه و
مدرسه پاي به اين باغ ميگذاشتيد و اکنون ديگر با خريد
يک بليت ميتوانيد در باغهايي قدم بزنيد که شــمالش
خزر اســت و جنوبش نخل و گز و صندل .ميشود دست
دوســتي را گرفت و وارد باغش کرد؛ آن وقت است که به
قول قاسم هاشمينژاد« :پرپر /ميشــد /جنگل /تا با تو/
مينشست /در دهن /يك پَر /از اين /كاهو».1
فرش گياه
از عرش تا ِ
قصد که سفر باشــد؛ شــايد گز نکرده هم بتوان رسيد.

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی

36

نـکرج ميتوان به قصد
چنانکه ســوار بر متروی تهرا 
سفر در ايســتگاه ايرانخودرو پياده شــد و آزادشهر را
هدف کرد بــراي ديدن باغي که نزديک نيمقرن اســت
در جوار تهران لم داده و به رهگذران راهي نداده اســت.
هنوز مدتي نيست که راه باز کردهاند که مردم نيلوفر آبي
ببينند و سرو شيراز و گونههايي از چين و اروپا و آمريکا.
از در ورودي تا اولين مجموعهاي از گياهان که جلوي
چشممان ظاهر ميشــود راه چنداني نيست؛ باغ
ملي ،مجموعهاي اســت که متناسب با اهميتش
شناخته نشده است .هرچند با اقدام تازه مسووالن
آن در نحــوه بازديدهاي عمومي بايد اميــدوار بود که
مردمان عاصي از شلوغي و دود و ترافيک پايتخت از اين
پس گروهگروه به ســمت آن روانه شوند .تنوع گونهها در
نگاه نخست ،شگفتانگيزترين چيزي است که در اين باغ
به چشم ميآيد؛ بيش از ســه هزار نوع گياه .از درخت و
درختچه گرفته تا گونههايي که مشــابه آنها را تاکنون
نديدهايد و نميتوانيد در تصوراتتان از گياه ،نامي رويش
بگذاريد .اين باغ هر ساله با بيش از 250باغ گياهشناسي
در دنيا تبادل بذر ميکند .اينجا چندين گروه مجموعه
گياه ميبينيد که ســه گــروه اصلي آن رويشــگاههاي

داخلي ،رويشگاههاي خارجي و مجموعههاي موضوعي
است .مجموعه رويشــي خزر ،از زيباترين مجموعههاي
موجود در اين باغ اســت که از ســال  1351با 64گونه
درختي و درختچــهاي از 29تيره گياهي ايجاد شــده
اســت .کمي آن طرفتر مجموعه رويشي زاگرس است،
با مساحت سه هکتار که 42گونه چوبي و 30گونه علفي
دارد .شــگفتانگيزتر از همه اما مجموعه رويشــي البرز
است که اگر دلبسته شط و آفتابيد ،آنسوتر گلخانهاي
است فرش شده از گياهان جنوبي ايران.
عطش اگر بر باغ نشست ،چه نامش دهيم؟
چه بيخيال ميگذرد بر من« ،ايــن برهنهوار لميده /در
سايهي ماديانش /بر شن /ـورا سرو بخوان /سرو» با چاي
تازه ،اينســوتر چند درياچه پر از آب و آنسو برکههاي
کوچکي پــر از ماهيها؛ دور تا دو ِر نيلوفــر تکافتادهاي
ميچرخند .چايمان را ميخوريــم و زمزمه ميکنيم:
«فردا درختي ست /شــاخهها تنيده به سوي ماه /اينکه
عتيق شيبهاي نرم /حال چه زيبا
سرد و َسرد /روي ِ
مي ُ
تنهاست47 ».سال پيش اين باغ 145هکتاري با سههزار
گونه از گياهان ملي شــد .باغ صخرهاي ،گياهان دارويي،
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باغ صخرهاي ،گياهان دارويي ،پوشش قارهاي آمريکا،
آربراتوم ،باغ سيستماتيک ،قطعات نمايشي ،رويشگاه
آذربايجان و قفقاز ،پوشــش گياهــي اروپا ،باغ چين
و ژاپن ،جنــگل تفريحي ،گلخانهها و نهالســتان،
باغ ميوه و بخشهــاي ديگري که باغ شــدند .هر
باريوم اما گنجينهاي اســت از نمونههاي گياهان
خشــك با ۲۴۷هزار نمونه گياهــي .هر باريوم
اما گنجينهاي اســت از نمونههاي گياهان
خشــك با ۲۴۷هزار نمونــه گياهي

پوشــش قارهاي آمريکا ،آربراتوم ،باغ سيســتماتيک،
قطعات نمايشي ،رويشــگاه آذربايجان و قفقاز ،پوشش
گياهي اروپا ،باغ چين و ژاپن ،جنگل تفريحي ،گلخانهها
و نهالستان ،باغ ميوه و بخشهاي ديگري که باغ شدند.
هر باريوم اما گنجينهاي است از نمونههاي گياهان خشك
با ۲۴۷هزار نمونه گياهي .بــاغ گل محمدي ،بلوار الله و
قاره آمريکاســت که از هوش ميبردتان اما ارديبهشتي
است ،که اگر اين ماه را از دســت بدهيد ،گويي فصلي از
باغ را به بــاد دادهايد .وظيفه باغبان امــا تنها نگهداري و
تکثير نيست ،صادرات اســت و تحقيق و مشاوره درباره
هر آنچه ديگر نيســت و تنها در ادبيــات و متون مانده
است؛ چون سرو چماني که ميل چمن نميکند .اين باغ،
مدتهاســت به طراحان باغها و پارکها و بوستانهاي
شهري و شهرداريها مشاوره ميدهد .آنها به طراحان
و ســازندگان فضاهاي سبز شــهر ميگويند که چه نوع
گياهي براي کجا مناسبتر است .مثال اينکه سپيدار يا
افرا را با توجه به اقليم ،ترافيــک و آبوهوا بکارند يا نه! از
اين روست که باغ گياهشناســي ملي ايران تنها به عنوان
موزهاي براي تماشاي بازديدکنندگان شناخته نميشود
و از آن ميتوان به عنوان موسسهاي تحقيقاتي در

راستاي مشــاورهدهي به ديگر پروژهها نيز ياد کرد.
منطقه رويشــي توراني (بوتهها و کويرهاي ايران)،
منطقه رويشــي هيماليا (با کاجها و کوهها) ،آذربايجان
قفقاز (با درختچهها و دشــتها و گلها) و باغميوههاي
بومي ايران ،گلخانه گياهان گوشــتيپيازي چه ســبز
نشســتهاند اين روزها .تصاويرم اما بــه همينجا ختم
نميشود و تاريخ دارد از خود اين باغ؛ ييالقي براي آنها
که از ابتدا راه داشــتهاند .تاريخي از آنهايي که نامشان
بر سنگي نشســته و آنهايي که هيچ نامي از خودشان
به جاي نگذاشــتهاند .آالچيقهاي سرپوشيده ييالقي
مخصوص آناني بوده که نميتوانســتند «سيزده» را در
محيطهاي جمعيتر «بهدر» کننــد و در آالچيقهاي
مجهز بهدر شــدهاند و درختاني که دستي در مناسبتي،
بر خاک نشاندتشان؛ يکي مخصوص باالترين مقام کشور
و ديگري مربوط به دورههاي مختلف رياستجمهوري
به دست ریيس دولت؛هاشمي رفسنجاني ،احمدينژاد
و  . ...درخت اما چه میداند که چگونه شده است درخت؟
سبز است و سايهدار و گاهي مربوط به قطعهاي که چين
ناميده شده و گاه خزر .بهشــت را نبايد دست کم
گرفت و از دســت داد؛ بهشــتي محصور در

برجهاي منطقــه  22که نگرانــي باغبانش تکميل
برجهاســت .آنها که آب را ديگر جرعــهاي به باغ
نميدهند و خوان را بر باغ تقسيم نميکنند .باغبان نگران
عطش درختهاست .عطشي که ميتوان بر قله البرز باغ
آن را در ســالهاي نهچندان دور با نگاهي به برجها رصد
کرد .عطشي که اگر به باغ نشــيند ديگر عطش نيست،
نابودي است.
***
همه چيز مهياست ،اگر قصد ســفر داريد و دل آن نداريد
همه طبيعت ايران را جرعهجرعه بنوشيد .ميتوانيد در
بهترين فصل باغ ،ايران را در نگاهي سر بکشيد و سيراب
شــويد از هر آنچه نديده بوديد .باغ اگر اينگونه است،
چه عبث گشته بودم اين سالها در تکدرختان نارس و
خشک .دل بيرونشدن نيست ،اما وقت تنگ است .تنها
ساعتي شايد بتوان در خيل درختها و گلهاي باغ گشت
و لميد .شــايد از صبح تا ســاعت چهار عصر ،اما غنيمت
اســت دلدادن به بــاغ در هواي بيدم تهــران .اگر اهل
سفريد و وقتتان بيوقت کارهاي روزانه است ،دل به باغ
دهيد و در آن قدم بزنيد .چاي بنوشيد .ناهار بخوريد .گذر
کنيد و شعر بخوانيد به ياد آنچه رفت و  ...هرگز نرفت.

نگار حسینخانی ،عضو تحریریه
گزارش «روشن» است

.1شعرهایمتن ،همگي
از «تکچهره در دو قاب»
و«پريخواني»قاسم
هاشمينژاداست.

خـوراک

پنـاهببرمبهکجا
ازاين بـويآشـنا؟

يکتکنگاريشکمپرستانهدرطبخوتناولقورمهسبزي
مجتبا هوشــیار محبوب از توي کوچــه ميآيد...
وقتي سر خيابان اصلي پياده شدم حسي به من ميگفت
«قرار است يک بوي خوش به ســمتت بيايد ...انگار دارد
ميآيد »...قرار ،صرفا يک قرار حســي بود ،نه قراردادي،
و همين ظرافت براي آدم وجد ميآورد :يک حس خوب
که پيشبينياش کردي...
اينطور شــد که از توي کوچه ،خو ِد «بو» را شــنيدم...
از توي ديــوار ميزد توي هــوا ...از الي ســنگ ُو آجر ُو
ســيمان ...بعد در حياط خانه به خودم آمدم ...کليد که
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چرخيد ُو داخل شدم بوي قورمهسبزي مثل مه غليظي
روي شاخهها ُو شــکوفههاي درختهاي حياط نشسته
بود ...شايد مسخره باشــد اما بهار با تمام مخلفاتش بايد
ميزد کنار تا بوي قورمهسبزي رد شود ...درست ميآمد
سمت صورتم ،و من همه زورم را ميزدم حتي شده يک
لحظه زل بزنم توي اين بوي آشنا که نشده بود هيچوقت
سرمستمنکند...
از توي سالن ميآمد ...از توي اتاق ...از الي پردهها ُو درز
پنجرهها ...مامان قورمه بار گذاشته بود...

***
قورمهســبزي از آن روياهايي اســت که هر چند وقت
يکبار در ســفره خانوادههاي ايراني محقق ميشود ...از
آن روياهايي که آدم را حتي شده براي چند لحظه زنده
ميکند ...از آنهايي که به تکتک سلولهاي بدن
سالم ميرســاند و ميگويد« :حاال چهطوريد
رفقا!»
«رفقا» ـيعني همان ســلولهاي جسم
آدميـ بنا به علم مبارک پزشکي خيلي
از اوقات حوصلهشــان ســر ميرود،
کرخت ميشــوند و حتي اعصاب
نفسکشــيدن هم ندارنــد ...در
اينطور شــرايط فقط يک کاري
کنيد ...به «رفقا» سالم برسانيد
و بگوييد قرار است دلي از عزا در
بياورند ...بگوييد قرار اســت دلي
بزنند به درياي قورمه ...و مطمئن
باشــند دريــاي قورمه ســاحل
ندارد ...اين را جــدي بگوييد ...با
تکتکرفقايتان...
***
به نظــر ميآيد نقطه عطــف اين غذا
در سبزيهاي آن اســت :تره ،جعفري و
شــنبليله .از طرف ديگر گوشت قرمز تازه،
ليمو عماني و حضور پياز در قورمهســبزي را
واقعا جدي بگيريد .قورمهســبزي غذايي نيســت
که يکساعته درست شــود ...نه ...حتما بايد لوبياي آن
قبلتر خيس بخورد ،همچنان که خود خورش هم بايد
ساعات زيادي روي شعله بماند.
ميدانم و ميدانيد روغن زياد دردسرســاز اســت ...اگر
ميخواهيم ســالم باشــيم بايد کمتر روغن بخوريم...
اما خب اگــر ميخواهيم غذاي خوشــمزه بخوريم بايد
تکليفمان را با خودمان مشــخص کنيم ...واقعيت اين
است که «رفقا» وقتي بهشان قورمهسبزي خوشروغن
تعارف شــود خيلي بيشتــر کيفور ميشــوند ...لذت
قورمهســبزي در روغن زيادش است متاسفانه ...يادتان
باشــد همين روغن زياد قورمهتان را تيرهرنگ ميکند و
البته که تمامي قورمهسبزيهاي تراز اول تيرهرنگند...
پس بايد ســبزي را در روغن حسابي ســرخ کرد و البته
پياز رنده شــدهاي که حتما ميدانيد بايد زردچوبهآلود
شوند...
بعد بايد برويد ســراغ فاکتور دوم «ناســامتي» يعني
نمک ...بد اســت ،قبول ...اما شــما هم قبــول کنيد که
قورمهســبزي که نمکین نباشــد حکم خيــار را دارد،
هرچند خيــارش را هم نميشــود بينمک خــورد...
پس بعد از زردچوبه نمک را فرامــوش نکنيد ...هرگز...
حاال گوشــتها را تفت بدهيد  ...آن هم ميان پيازهاي
رندهشده ...و البته ســبزيها را ...بعد وقت اضافهکردن
لوبياها و آب اســت (لوبياها آنچنان مهم نيستند؛ کم
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کتاب
شکلدیگرتماشا
«تعمقدرفيلم»بهشماميآموزدچگونهازتماشايفيلمها،لذتيمتفاوتببريد
علیرضا سردشتی بارها اتفاق افتاده بعد از
تماشاي يک فيلم ،به خودمان بگوييم ،هدف
از ساختن اين فيلم چه بود؟ يا از اينکه فيلم را
نفهميدهايم احساس بيسوادي کردهايم .اين
اتفاق براي خيلي از مخاطبان سينما افتاده .اما
بعضيها وقتي با اين مساله مواجه ميشوند،
خيلي زود از کنارش رد ميشوند و بعضي ديگر
در پي يافتن پاسخي براي ســواالت خود به
دنبال مفهوم فيلم ميروند .هميشه ميتوان
نهتنها از چيزهايي که در فيلم ديده ميشوند،
بلکه از چيزهايي که در آن ديده نميشوند هم
نکات فراواني آموخت .فقط کافي است به منابع
درستي دسترسي پيدا کنيم .يکي از اين منابع
ميتواند،کتاب«تعمقدرفيلم»باشد.
از زماني که برادران لومير در سال  1895اولين
دوربين فيلمبــرداري را اختراع کردند و فيلم
«ورود قطار به ايستگاه» را ساختند تا به امروز
که ميليونها فيلم ساخته شــده است ،نگاه
بشر به هر فيلمي شامل واکنشهاي مختلفي
بوده است .مطالعه درباره ســينما روزبهروز
محبوبيت و گستردگي بيشتري در بين مردم
پيدا ميکند .با همين روند ،کتابهايي هم که
به اين موضــوع ميپردازند ،در بين مردم بايد
جاي خود را باز کرده و به درک بهت ِر ما از سينما
و نهايتا کســب لذت بيشتر از تماشاي فيلم،
کمککنند.
«مردم به داليــل مختلف ،نســبت به فيلم
واکنشهاي متفاوتي نشــان ميدهند .براي
همه ما پيش آمده است که در سرسراي ورودي
يک سالن ســينما عقايد متضاد تماشاگران
را در مــورد فيلمي که هميــن االن ديدهاند،
بشنويم .بعضي آن را دوست دارند ،بعضي نه،
ييي! بد نبود ».شــايد
و براي عدهاي هم «ا 
فکر کنيم «خب ،اونا نميدونن ،شــايد اصال
فيلم رو نفهميده باشن ».پس شايد به ستون
نقدنويســان فيلم مراجعه کنيم؛ چون شغل
آنها اين است که «فيلم را بفهمند» .اما آنها
هم معمــوال نظر واحدي ندارنــد؛ يکي فيلم
را دوســت دارد ،اما ديگري توصيه ميکند
پولمان را صرف ديــدن اين فيلم نکنيم .اين
عدم توافق و آراي متناقض ميتوانند حقايق
فراواني را در مورد پيشفرضهايي که ريشه
اين واکنشهاســت نشــان دهند .اگر اين
پيشفرضها را بشکافيم ،ميتوانيم سواالتي
بودنآنهارامطرحکنيم».
درستومنطقي
ِ
پاراگراف باال شروع پيشگفتار کتاب «تعمق
در فيلم» است ،نوشته پيتر لمان و ويليام لور
با ترجمه حميدرضا احمديالري ،که از منابع
مهمي براي درک بهتر فيلم به شــمار ميرود.

برادرانلومیر؛مخترعان
اولیندوربینفیلمبرداری

از ابتداي کتاب به ما توصيه ميشود که نبايد
نگاه نقادي و تحليلي را حين تماشاي فيلم از
ذهنمان دور کنيم .هــدف کتاب به يک معنا
مخاطب عادي فيلم به مخاطبي فعال
تبديل
ِ
و نکتهبين اســت .وقتي ما به تماشاي فيلمي
مينشــينيم و هر آنچه را سازندگان آن به ما
ميگويند ،نميپذيريم؛ کار لذتبخشي است.
وقتي اليههاي فيلم را بهتر ميبينيم و به ذهن
کارگردان نزديک ميشويم ،ديدن فيلم براي
مالذتيصدچندانمييابد.
اين کتاب در يک جملــه ميخواهد مخاطب
فيلم را به نگاهي انتقادي ،نســبت به فيلمي
که با آن مواجه ميشــود ،مجهز کند .کتاب
شامل 16فصل است؛ که نيمه اول هر فصل به
معرفي کلي مســائل انتقادي و شرح آنها با
ارجاع به فيلمهاي مختلف اختصاص دارد .در
نيمه دوم هر فصل به تجزيه و تحليل يک يا دو
فيلمي ميپردازد که به مقوله مطرح در بخش
اول مربوط است .نويســندههاي اين کتاب با
عکسهاي متعددي مطالب خود را روشنتر و
آسانتر کردهاند .در انتخاب فيلمهايي که براي
هر فصل در نظر گرفته شده ،اين توازن برقرار
است که فيلمها ،مربوط به آثار سينماي معاصر
هاليوود باشد ،مانند «هري کثيف» که در سال
 1971ساخته شــد؛ و فيلمهايي که به لحاظ
تکنيکي از فيلمهاي مهم ،اما کمتر ديدهشده
تاريخ سينما هستند ،مانند «نوسفراتو» که در
سال 1922ساخته شد.
«تعمق در فيلم» عالوه بر زيباييشناسي ،به
مقوالت اجتماعــي و فرهنگي نيز توجه دارد.
وقتي در سالن سينما يا حتي روي مبل راحتي
خود روبهروي تلويزيون مينشينيم و شروع به
ديدن فيلم ميکنيم ،بايد چيزي را که نمايش
داده ميشود ،چگونگي نمايش را ،و چگونگي
تاثيرش را بر تماشــاگر با آگاهي درک کنيم.
وقتي ما توان تحليل و درک درست از فيلمي را
داشته باشيم ،ناخواسته فرهنگ آن دوره يا آن
کشور را هم تاحدودي شناختهايم و اين نيرو
را تنها سينما به عنوان يک هنر عامهپسند در
خود دارد .تنها خطري که در پايان خواندن اين
کتاب ممکن است ما را تهديد کند ،اين است که
بعد از مطالعه کتاب مانند قبل ،از تماشاي فيلم
لذت نبريم ،اما نگران نباشيد ،دريچه جديدي
به روي شما باز شــده که ،لذتش هم متفاوت
است.

تعمق در فيلم

پيتر لمان ،ويليام لور
حميدرضا احمدي
ساقي

علیرضا سردشتی
فیلمنامه نویس است و برای مطبوعات
از ادبیات و سینما مینویسد

بريزيد و حتياالمــکان از نوع قرمــز) و نهايتا ليموهاي
عماني کــه پيشتر سوراخشــان کردهايــد ...اين يک
قورمهسبزي کالسيک است؛ بدون هيچ بدعتي...
***
روغن زياد...نمک ...پيازهاي رندهشــده ...اينها حواس
قورمهسبزي هســتند ...اگر نباشــند قورمهسبزيتان
بيحواس ميشــود ...و يک چيز ديگر ...يک چيزي که
باز هم بديع نيســت اما فوقالعاده کارســاز است :وقتي
قورمهسبزيتان آماده ميشود و ميخواهيد بياوريد سر
سفره ،بگذاريد سرد شود ...بعد که سرد شد ميل نکنيد...
نــه ...دوباره گرمــش کنيد ...مطمئن باشــيد طعمش
حسابي توفير ميکند و حواستان را سرجایش ميآورد...
براي همين هم هست که خيليها عشق اين را دارند که
قورمهســبزي که چند روز از طبخش گذشته بخورند...
انگار که نمکسودتر شــده باشد و سبزيهايش بيشتر
جا افتاده باشند ...پس قورمهسبزي را تازهتازه نخوريد...
و اما بدعت ...بدعت خيلي وقتها خوب اســت ...يعني
بهجاســت ...همچنان که خيليوقتها بيخود است...
در اين زمينه خــاص ـيعني طبخ قورمهســبزيـ يکي
از پيشــنهادهايي که قابل تامل اســت ،جابهجايي مرغ
با گوشــت قرمز در مواد اصلي قورمه است ...بله به جاي
گوشــت قرمز ميتوانيد از مرغ استفاده کنيد ...پشيمان
نميشويد...مطمئنباشيد...
***
پيشتر هم ـشماره قبلـ صحبتش را کردم ...مهم نبود،
دوباره بحثش را پيش نميکشــيدم :مخلفــات...روح
غذا ...با قورمه چه بخوريم؟ ...ترشــي؟ ....سبزي؟ ...اول
اين را بگويم که بهتر است کنار اين غذا به جاي آب ،دوغ
بنوشيد ...حاال هرجورش که دوســت داريد؛ کمنمک،
گازدار يا بيگاز...
و ديگر اينکه پيشــنهاد من به شــما اين است که کنار
بشقابتان يک پياله بگذاريد ...قورمهسبزي بدون ماست
نميشــود ...يعني اگر ماست نباشــد امکان لذتبردن
از قورمهســبزي به ميزان قابل توجهي ميآيد پايين...
شــما بگيريد قريب به صفر ...ماست بخوريد ،حتي شده
با دوغ ...نگران خوابش هم نباشــيد ...ميتوانيد خوردن
قورمه را به يک روز تعطيل موکول کنيد...
چاشني بعدي پياز است ...اينقدر نسبت به اين بدبخت
موضع نداشته باشــيد ...خرجش يک مســواک و يک
آدامس با طعــم اوکاليپتوس اســت ...بگذاريد «رفقا»
يعني همان سلولهاي جســم آدمي لذت ببرند ...شما
به آنها بدهکاريد ...بابت تمام مصيبتهايي که بهکرات
سرشان ميآوريد ...پس پياز و ماست را به عنوان مخلفات
و چاشني قورمه در حافظه غذاييتان به ياد بسپاريد...
خيال نمک
و البته اگر حمل به گستاخي نميکنيد ،بي ِ
سرسفره غذا هم نشويد ...شــايد آشپز آنطور که بايد به
قورمهسبزياش نمک نپاشيده باشد ...بپاشيد ...بپاشيد
دوستان ...و تکليف خودتان را با غذايي که قرار است شما
را جوانتر از گذشته کند ،يکسره کنيد...
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Features

صـمد
مسافرکششد

معلماندقیقاچهمیخواهند؟چهکسانیعناناعتراض
معلمانرابهدستگرفتهاندوایناعتراضاتبهچه
مسیرهایدرستیانادرستیافتادهاست؟
+
گزارشیتحلیلیازشغلدوممعلمان؛
سبکزندگیمعلمانامروزیچهفرقیباسبکزندگی
معلماندهههایپیشدارد؟
+
گزارشیمیدانیازوضعمعلمانمدرسهایدر«گوگان»
کهصمدبهرنگیدرآنتدریسمیکرده

معلم
مزدبگير
فقيرو
پرخاشگر
نيست!

اعتراضهایمعلمانبه
چه مسیرهای درست یا
نادرستیافتادهاست؟
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شيرزاد عبداللهي فشار تورم ،حقوقبگيران جامعه
از جمله معلمان را فقيرتر ،سفرههاي آنها را کوچکتر
و قدرت خريدشــان را کمتر کرده اســت .بر اساس
برخي برآوردها ،قدرت خريد حقوقبگيران به دليل
کاهش ارزش پول ملي در 36سال گذشته به يکسوم
کاهشيافته است10 .سال پيش مجلس و دولت توافق
کردند که افزايش ســنواتي حقوق کارکنان دولت در
قانون بودجه ،به اندازه نرخ تورم اعالمي توسط بانک
مرکزي باشــد ،تا حداقل قدرت خريد حقوقبگيران
ثابت بماند .اما اين قانون در ســالهاي گذشته اجرا
نشده و معموال درصد افزايش سنواتي از تورم ساالنه
کمتر بوده و در نتيجه باوجود افزايش حقوقها ،سفره
کارکنان دولت و از جمله معلمان کوچکتر شده است.
اما داســتان معلمان کمي متفاوت است؛ معلمان به
تبعيض در پرداخت حقوق و مزاياي خود در مقايســه
با کارکنان ساير دستگاهها معترضند .به عنوان نمونه،
ضريب امتياز فوقالعاده شغل کارکنان داراي مدرک
ليسانس تا سال گذشــته در آموزشوپرورش  800و
در وزارتخانههاي ديگر  1500بود .تازه امسال که اين
ضريب در آموزشوپرورش افزايــش يافته ،به 1300
رسيده؛ یعني فاصله کم شــده اما تبعيض سرجاي
خودش است .نمونه ديگر کســر مقرري ماه اول است
که گويا فقط در وزارت آموزشوپرورش اجرا ميشود؛
در حالي که معلمان تنها حقوق و مزاياي رسمي خود را
دريافت ميکنند ،برخي دستگاهها از محل درآمدهاي
اختصاصي يا صرفهجويي ،مزايايي مانند پاداش آخر
ســال ،هديه روز کارمند ،هديه روز زن/مرد ،بن کاال،
اضافهکارارفاقي،امکاناتاقامتيدرسفرهايسياحتي

و زيارتي و ...را براي کارکنان خــود فراهم کردهاند.
معلمان ميگوينــد چرا ما از اين مزايــا بيبهرهايم؟
خواســتههاي معلمان را ميتوان به دو دسته تقسيم
کرد:
 .1رفع تبعيضهاي قانوني ناشــي از تبعيض در اجراي
قانون مديريت خدمات کشــوري ،پرداخت بهموقع
حقالزحمهها و حقالتدريسها ،اصالح بيمه تکميلي
معلمان و پيشبيني مزايايي ماننــد بن غيرنقدي و
هدايا به مناســبتهاي مختلف و اموري مانند اينها.
وظيفه وزير و مســووالن وزارتخانــه پيگيري و
بهنتيجهرساندن آنها اســت .معلمان هم حق دارند
براي تحقق اين خواستهها در خارج از ساعت کار خود
دستبهحرکاتاعتراضيبزنند.
 .2مطالبات سياســي که روي خواســتههاي صنفي
تعبيه شده و براي ايجاد بحران و درگيري بيپايان در
محيطهاي آموزشي مطرح ميشوند .به اين جمالت
دقت کنيد« :هر چه اعتراضــات نيروي کار توليدي و
آموزشي و سالمت و بهداشت پيگيرانهتر و متشکلتر
و سراسريتر باشد ،نهتنها پشتوانه جنبش مزدبگيران
در آينده مستحکمتر و امکان تحقق مطالبات نيروي
کار بيشتر ميشود .بلکه ســاختارهاي استبدادي
تضعيف شده و امکان روند جنبش دموکراتيک تسريع
ميشود و فضاي امنيتي شــکاف بيشتري مييابد».
سوال من اين اســت :اين جمالت ،درست يا غلط ،چه
ربطي به مطالبات صنفي معلمان دارد؟ شما ميخواهيد
زير عنوان صنفي از معلم ،مبــارز راه آزادي ،رزمنده
طبقاتي و ...بســازيد .چرا ديگر پشت شعار افزايش
حقوقواصالحبيمهتکميليسنگرميگيريد؟

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی

43

 1گوش سنگين مديران
متاســفانه مديران آموزشوپرورش تنها هنگامي از
خود تحرک نشان ميدهند که با اعتراضات خياباني
معلمان روبهرو شوند .تحرکشــان هم از حد وعده
فراتر نميرود .آنها نجواها و اعتراضات شفاهي
در دفتر مــدارس را نميشــنوند و حتي
در برابــر نامههــاي جمعــي معلمان و
انتقادهاي رســانهاي واکنش مناسبي
نشان نميدهند و تنها وقتي که نجواها
تبديل به فريــاد شــود و گروههايي از
معلمان دســت به تجمع و تحصن بزنند،
چرتشان پاره ميشود و شروع به دلجويي و
دادن وعده ميکنند.
چنين واکنشهايي فرصت مناسبي در اختيار برخي
از جريانهاي سياســي و ايدئولوژيک ميگذارد که
مطالبات قانوني معلمان را به نفع اهداف و ايدههاي
خود مصــادره کنند .وظيفه نهادهــاي اداري مانند
اداره ارزشيابــي و مديران مناطــق و مديرکلها و

بهطورکلي سيســتم اداري ،اين است که در ارتباط
با بدنــه آموزشوپــرورش بهموقــع نارضايتيها و
مطالبــات معلمان را تشــخيص دهنــد ،پيگيري
کنند و به نتيجه برســانند .به عنوان نمونه ،يکي از
عوامل نارضايتــي معلمان تاخيــر در پرداخت
حقالزحمــه برگــزاري امتحانــات و
حقالتدريس معلمان شــاغل و پاداش
بازنشســتگي و مســائلي از اين دست
اســت .مطالبــات معوقه معلمــان از
سالي به ســال ديگر و از دولتي به دولت
ديگر منتقل ميشــود و همــه هم وعده
پرداخت آن را ميدهند .چــرا حقالزحمهها
و مطالبــات معلمان را بهموقــع پرداخت نميکنند
و باعث عصبانيت و ســرخوردگي آنها ميشــوند؟
اين موضوع بيشتر از اينکه بــه کمبود منابع مالي
برگردد ،ناشي از ضعف مديريت و آشفتگي سيستم
اداري وزارت آموزشوپرورش اســت .چــرا وزير و
معاون پشــتيباني آموزشوپرورش به اجرانشــدن

تبصرههايي از قانــون مديريت خدمات کشــوري
واکنش نشان ندادهاند؟ بيخيالي مديران باعث شده
که گفتمان معيشــتمحور به عنوان گفتمان غالب
در آموزشوپرورش مطرح شود .
از يکسو معلمان در دفتر مدرســه در باره تبعيض
و فقر و فرق حــرف ميزنند و از ســويي 90درصد
حرفها و سخنراني مسووالن درباره اعتبار و بودجه
و منابع غيردولتي و افزايش حقوق و ...است .مسائل
آموزشــي و تربيتي هم تبديل به مســائلي لوکس
و بياهميت شــدهاند .براي همين است که کيفيت
آمــوزش در مدارس سالبهســال تنــزل ميکند و
بچهها وقتشان در مدرســه تلف ميشود .مدارس
دولتي هرچه تيغشــان ببرد از مردم پول ميگيرند
و متاسفانه نظارتي بر کار معلم و مدير و ناظم مدرسه
وجود ندارد .تمام اجزای سيستم يعني مدير و معلم و
دانشآموز در ناکارآمدي به تفاهم رسيدهاند .همين
که مدرسه باز باشد و بچهها پشت نيمکت بنشينند
کفايت ميکند.

 2فقط فيش حقوقي!
اعتــراض و تحصن و تجمــع مادامي کــه به درس
دانشآموزان لطمه نزند حق معلمان اســت .بحث
من اين نيســت که معلمان اعتراض نکنند يا از چه
روشهايي براي اعتــراض خود اســتفاده کنند يا
نکنند .اصال من در جايگاهي نيستم که براي کسي
تعيين تکليف کنم.
انسان موجودي مختار اســت و هر معلمي خودش
تصميم ميگيرد که چه کنــد .من فقط يک توصيه
به همکاران کردهام ،معلم بايــد حرفي بزند و کاري
بکند که با گردن برافراشته بتواند همهجا از آن دفاع
کند .قصد من اين است که نگاهي آسيبشناسانه به
چرخه تکراري اعتراضــات معلمان بيندازم و بگويم
که فقر فرهنگي بخشي از جامعه معلمي ،اعتراضات
صنفي را به بيراهه ميبرد و معلــم را در جامعه به
عنوان قشــري مادي و زيادهخــواه و متکبر معرفي
ميکند.
انتقاد من مانند بســياري از معلمان ،به شيوههاي
عقبمانده اعتراض اســت .انتقاد من به يقهگيري و
نشاندادن چهرهاي طلبکار و عصباني و بيمنطق
از معلم اســت .فعاالن عملياتي و ميداني تجمعات و
تحرکات چه کساني هستند؟ بر اساس برآوردهاي
شخصي من حداکثر 3درصد از جامعه يکميليوني
فرهنگيــان در تجمعــات و تحصنهــاي خياباني
حاضر ميشــوند .محرک اصلي اين گروه ،مشکالت
معيشــتي يعني کمي حقــوق و مزاياي شــغلي و

احساس تبعيض است.
هرچند تــورم و گرانــي کاالهــا و کاهش ارزش
پول ملي همــه معلمــان را در تنگنا
گذاشته اســت ،بااينحال ،اکثريت
قريببهاتفــاق معلمان بــه داليل
گوناگون از محافظهکاري شخصي
گرفته تا مالحظات اداري و سياسي
و مذهبــي از حضــور در تجمعــات
و تحصنهــاي اعتراضــي خــودداري
ميکنند .بافــت نيروي انســاني آموزشوپرورش،
بافتي محافظــهکار و معلمان هم نوعا انســانهاي
محتاط و دورانديشــي هســتند .اغلــب معلمان
فعاليتهاي خــود را با تمايالت برخــي نهادهاي
داخلي وزارتخانه و برخــي جريانهاي اصولگرا
تنظيم ميکنند.
با بررســي الگوي اعتراضات معلمان در سالهاي
 80و  82و  85به اين نتيجه رســيدهام که هر وقت
تعداد معترضان خيابانــي معلمان از 100،120نفر
فراتر ميرود ،قطعا از حمايت و چراغســبز بخشي
از جريــان اصولگــرا برخوردارند .من بــراي اين
ادعا در مقاطع يادشــده داده دارم .قبال نوشتهام و
در آينده هم خواهم نوشــت .نکته مهم اين اســت
که اعتراضات صنفي معلمان در هر شــرايطي بايد
متناســب با شــخصيت فرهنگي و جايگاه معلم در
جامعه باشد .درست اســت که اين جايگاه با تنزل
و تزلزل روبهرو شــده اما معلمان نبايد با رفتارها و

گفتارهاي غيرفرهنگي و ضــد فرهنگي خود تتمه
اين آبــرو و اعتبار را بــر باد بدهنــد .موتور محرکه
اجتماعات خياباني ،اقليتي هــزار تا دوهزار
نفري اما پر ســروصدا و عصباني اســت که
در فضاي مجازي بهويژه شــبکه «تلگرام»
شــارژ ميشــوند .آنهــا ميگوينــد که
«براي ما فقط فيش حقوقي مهم اســت».
تاکتيک اعتراضي مــورد عالقه آنها حضور
«خودجــوش» در خيابان اســت .بهطورکلي،
از شــغل معلمي «ناراضي و خســته» هستند و به
الزامات فرهنگي و آموزشي شغل معلمي در مدرسه
و کالس و جامعه اعتنايي ندارند.

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی

44

 3ديگر کسي به عشق نينديشيد
اين گــروه از معلمــان از کتــکزدن دانشآموز در
کالس علنا دفــاع و کمکاري و خشــونتورزي را در
کالس با مسائل معيشــتي مرتبط ميکنند .برخي
از آنها ميگوينــد حقوق معلمي چيــزي بيشتر
از هزينه رفتوآمد به مدرســه نيســت و درسدادن
و باقي فعاليتهــا نوعي بيگاري اســت .هر تخلف،
بدرفتــاري ،بــدکاري ،کــمکاري در مدرســه را با
کمبــود حقوق و مزاياي شــغلي توجيــه ميکنند.
همين روزنامههــا و خبرگزاريهاي اصالحطلب در
اختيار جرياني اســت که هر نارسايي و تخلف
و فعاليت غيراخالقــي برخي از معلمان
را به موضوع معيشــت پيوند ميزنند
و سيســتم را مقصر ميدانند .سيستم
مقصــر ،بســيار خــب! آيــا معلمان
بخشــي از اين سيستم نيســتند؟ آيا
معلــم موجــودي مجبــور و بياختيار
اســت؟ چهطور اين افراد همــه خوبيهاي
آموزشوپــرورش را به حســاب معلــم ميگذارند

اما بديها را به سيســتم نســبت ميدهنــد .اينها
عوامفريبي و هدف بســيج معلمــان براي برخي
اهــداف سياســي و ايدئولوژيک اســت .به
بهانه انتشــار يک کارتون در يک روزنامه،
در ساعت رســمي مدرســه و در حضور
دانشآموزان ،روزنامه را در حياط مدرسه
آتش ميزنند و بــا افتخار عکس ميگيرند
و در فضاي مجــازي منتشــر ميکنند؛ به
عنوان گروه فشار هر روز يقه کســي را ميگيرند؛
به باجناق و همسايه و سوپري محل و مهندس نفت

و ....حسادت و اهانت ميکنند.
آنها خود را شــاقول و ميزان معلمــي فرض کرده و
ادعا ميکنند کــه توطئه پيچيــدهاي عليه معلمان
در جريان اســت .گويا مجلس و دولــت و روزنامهها
و تلويزيون و روشــنفکران و ...مشــغول جنگ نرم
عليه «معلمان» هســتند ،اما در واقع خودشــان با
آتشزدن روزنامــه و اهانت به اقشــار ديگر و دفاع از
کتکزدن دانشآموز و کمکاري ،به موقعيت و منزلت
معلــم در جامعه بيشترين ضربــه را ميزنند .وقتي
روزنامهها خبر تجاوز ناظم مدرســه به ششکودک

 4شعبهاي از وزارت کار!
اعتراضات معلمان ســه ضلع دارد :ضلع اول خود معلمان،
ضلع دوم دولت و ضلع سوم مردم بهخصوص دانشآموزان
و اوليا .براي اينکه دولت را قانع کنيم که تغييري در وضع
حقوقي ما بدهد ،نياز به حمايــت مردم داريم .اين حمايت
وقتي حاصل ميشــود که مردم از کار معلم راضي باشند.
براي جلب رضايت مردم ما بايد در مدرســه معلمان خوب
و سختکوشــي باشــيم و در اعتراضات خود به اقشــار
مردم احترام بگذاريم و اگر کســي چه باجنــاق و چه ولي
دانشآموز ،وضــع مالياش از ما بهتر اســت يا
فيــش حقوقــياش از ما چاقتر اســت به
او پرخاش نکنيــم و زير ســوالش نبريم.
جمهوري اســامي در 36ســال گذشته
صرفا بر جنبه معنوي شغل معلمي تاکيد
کرده است« :معلمي شــغل انبيا است»...
«معلمي عشق است و ايثار»« ...معلم شمعي
است که ميســوزد ».اين سخنان درســت است اما کافي
نيست .معلم و خانوادهاش غيراز جنبه معنوي ،نياز مادي
دارند .در بين بخشــي از فعاالن صنفي ،تفکري واکنشي
شکل گرفته که گويا اين دوجنبه با هم در تعارض است .به
همين دليل در پيگيري مطالبات معيشتي جنبه معنوي
شغل معلمي را انکار ميکنند و تنها افزايش حقوق جهشي
را راهحل ميدانند .واقعيت اين است که همه اجزاي نظام
آموزشي دچار فرسودگي و انحطاط شده است .نميتوان
معلم را به عنوان تافته جدا بافته از سيســتم کنار گذاشت.

هرگونه بهبود معيشت معلمان مشــروط است به تعيين
تکليف نيروهاي مازاد ،اصالح شــيوه جذب معلم ،تبديل
کار معلمي به حرفــهاي تخصصي ،راهانــدازي دورههاي
ضمن خدمت تخصصي ،اصــاح مديريت مــدارس و...
هيچ تضميني وجود ندارد که اگر همين فردا يک ميليون
تومان به حقوق همه کارکنان آموزشوپرورش اضافه شود
تغييري در ميزان بهرهوري نيروي انساني ايجاد شود .هم
مشــکل و هم راهحل در نيروي انســاني آموزشوپرورش
نهفته است .سال  78حدود 19ميليون دانشآموز داشتيم
و 900هزار حقوقبگيــر .االن تعــداد دانشآموزان
بــه 12.5ميليــون کاهشيافتــه يعنــي  35تا
40درصد دانشآموزان کاهــش يافته اما تعداد
حقوقبگيران آموزشوپرورش به یکميليون و
30هزار افزايشيافته است .بهازاي 11دانشآموز
يکنفر حقوقبگير داريم؛ براي همين اســت که
بيش از 98درصــد بودجه صــرف پرداخت حقوق
کارکنان ميشــود .حدود 300هزار نيروي مازاد بر نياز در
آموزشوپرورش حضور دارند .در ستاد وزارتخانه که مرکز
تصميمگيريوتصميمسازياستبيشازنيميازکارکنان
ديپلم و فوقديپلم دارند .برخي مسووالن و نمايندگان در
11ســال گذشــته آموزشوپرورش را يک بنگاه کاريابي
فرض کردهاند .در مــدارس هم نيروي مازاد زياد اســت.
منظور من اين نيست که اين 300هزار نفر را اخراج کنند،
ميگويم حقوقشــان از بودجه آموزشوپرورش پرداخت
نشود؛دولتاينهارابفرستدخانهوحقوقشانرابدهد.

 5معلم ،پيشقراول مزدبگيران!
مهمتريــن اشــکال گرداننــدگان تجمعــات و
تحصنها نگاه ايدئولوژيک و سياســي به مطالبات
و خواســتههاي معلمان اســت .اغلب کســاني که
نقــش رهبــري اعتراضــات خياباني را بــه عهده
دارند ،از يکســو بر دوري از سياست و صنفيبودن
اعتراضات تاکيد فراوان ميکنند اما از سوي ديگر در
تحليلهايشان معلمان را نيرويي مبارز عليه دولت
سرمايهداري نئوليبرال تصوير ميکنند.
در سايتهايشــان اعتراضــات معلمــان را در
چارچوب تضاد کار و ســرمايه و به عنوان بخشي از
جنبش مزدبگيران معرفي کرده و آشــکارا با برخي
از گروههــاي حاشــيهاي کارگري بــا گرايش چپ
مارکسيســتي وارد اتحاد عملي شــدهاند .درحالي
که معلم نه کارگر اســت و نه مزدبگير؛ معلم کارمند
دولت است و شــغل معلمي شأن و جايگاه اجتماعي
ويــژهاي دارد .يکــي از تئوريســينهاي اين گروه
مينويســد که جنبش معلمان بايــد «بيوقفه و در
اتحاد با کارگران ادامه يابد».
سايت [ ]...که يکي از دونفر گردانندگان آن دبيرکل
کانون صنفــي معلمان تهران اســت،
اعتراضــات صنفــي معلمــان را
ذيل جنبش مزدبگيــران جامعه
طبقهبندي کرده و جنبه فرهنگي
و آموزشي آن را ناديده ميگيرد.

دبيران يکي از دبيرســتانهاي کرج در حياط مدرسه ،روزنامه همشــهري را در اعتراض به درج يک کاريکاتور در آن روزنامه
سوزاندند .روزنامه همشهري طي گزارشي از يک طرح کارتوني اســتفاده کرده بود که در آن ،معلمي جلوي تختهسياه کالس
خوابيده و دستي ،بستهاي اسکناس را به او ميدهد .اين طرح البته پيش از اين ،در خبرگزاري فارس منتشر شده بود.
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8تا 11ساله را منتشــر کردند ،به جاي محکومکردن
متجاوز ،بــه روزنامهها تاختند که چــرا اخبار منفي
در مــورد معلمان منتشــر ميکنند .انتشــار اخبار
کتــکزدن دانشآمــوزان در رســانهها از ديد اين
افراد ،نوعي توطئه عليه معلمان اســت .اگر رسانهها
دربــاره افزايش حقــوق معلمان چيزي ننويســند
توطئــه کردهاند و اگر بنويســند البد کاســهاي زير
نيمکاسهشــان پنهان اســت .در کنار خيابان سفره
خالي پهن ميکننــد و فقر و گرســنگي معلمان را
فرياد ميزنند اما وقتي روزنامه قانون طرحي از معلم
با لباس وصلهدار منتشــر ميکند ،فريادشان به هوا
ميرود .آنها خشمگين و عصبانياند و بهآساني آلت
دســت افراد و گروههاي سياسي ميشوند .تصويري
که از معلم به جامعه نشان ميدهند موجودي خالي
از عشق و مسووليت و منطق و دانش است .موجودي
درگير که به همه توهين ميکند و متعصب و بددهن
است و جواب هر ســخني را با پرخاشگري ميدهد.
اگر واقعبينانه نگاه کنيم ارائه چنين تصويري از معلم
بدترين توهين به معلم است.

 6از دموکراسيخواهي تا سوسيالدموکراسي
هــر معلمــي ميتوانــد بــا آزادي و اختيار مســير
خود را مشــخص کنــد .از نظــر من ايــرادي ندارد
که جريانهايــي با گرايــش دموکراســيخواهي،
ليبراليســم ،چــپ مارکسيســتي ،قومگرايــي،
اصالحطلبي ،اصولگرايي ،چپ سوســيالدموکرات
و ...شــاخه معلمي بزننــد و هواداران خــود در بين
معلمان را ســازماندهي کنند و در مبارزات اجتماعي
به ميدان بياورند.
مشــکل اينجاســت که در شــرايط جامعــه ما به
دليــل هزينهداربــودن فعاليتهــاي سياســي،
برخي فعــاالن ترجيــح ميدهنــد که زيــر پرچم
صنــف ،خواســتههاي سياســيـعقيدتي خــود را
مطرح کننــد و دامنه فعاليــت خود را بــه مدارس
بکشانند.
حتي برخي از آنهــا ،از تابلوی صنفــي معلمان به
عنوان پوششي براي فعاليتهاي تجاري و راهاندازي
کسبوکاري پر سود استفاده کردهاند.
پيشــنهاد من ايــن اســت کــه بگذاريد تشــکل

صنفي واقعــا صنفي باقــي بماند و مثــل همه جاي
دنيــا به عنــوان نهــادي بــراي پيگیري مســائل
کار و معيشــت معلمان ســر جــاي خــودش قرار
بگيرد.
بارکردن اينهمه سياست و ايدئولوژي بر شانه نحيف
معلماني که براي بهبود شــرايط زندگي خود تالش
ميکنند عملي بيرحمانه و فرصتطلبانه است.
البته دولت هم بايد شــرايطي فراهم کند که هزينه
کار سياســي پاييــن بيايــد و ديگر نيازي نباشــد
که فعاالن قومــي و سياســي زير پرچــم مطالبات
صنــف معلم حــرف خــود را بزننــد .تضييقاتي که
براي برگــزاري مجمــع عمومي برخي تشــکلها
ايجاد شــده ،باعث تداوم مديريت عناصر سياســي
شده است.
هرچــه فضــا امنيتيتــر شــود فعــاالن صنفــي
بيشتــري کنــار ميرونــد و افــراد سرســخت و
ايدئولوژيــک جــاي آنهــا را ميگيرنــد .فعاليت
صنفي اصوال جنبه امنيتي و انقالبــي و ايدئولوژيک
ندارد.

گردانندگان اين سايت «لحاظکردن مفهوم جايگاه
و شــأن اجتماعي خاص بــراي معلم را بــر مبناي
تعاريف انتزاعي و ايدهآلــي» رد ميکنند و کارگران
و پرســتاران و معلمان را ذيل مفهــوم مزدبگيران
قرار ميدهند .به نوشــته اين سايت دو حرکت دهم
اســفند و  27فروردين معلمان بهدرستي نشان داد
که «جنبــش نوپــاي معلمان هماکنــون بهعنوان
اصليترين موتور حرکت جنبش مزدبگيران آغازي
است بر شروع دگربار جنبش اجتماعي ايرانزمين».
اين سايت نوشت« :نيروي کار ايران راهي دشوارتر
در پيش روي دارد .زيرا انباشت سرمايه و گرايش آن
به سمتوسوي ســوداگري و غالبيت بخش تجاري
و مالي و رانتــي در اقتصاد ايران از يکســو و تعويق
مطالبات کارگران ،معلمان و پرســتاران از ســويي
ديگر ،نيروي کار ايران را چنان مستهلک کرده است
که ظاهــرا تنها امکان موجود ،اعتــراض بيوقفه اما
مدني ،اعالم همبســتگي و اتحاد واقعي مزدبگيران
اســت ».ميتوان ســوال کرد که اين تحليلها چه
ربطي به خواستههاي صنفي معلمان دارد؟
شعار «نه چپيم نه راســتيم ،فقط معلم هستيم» در
کجاي اين تحليلها ميگنجد؟ اين ادعاي دبيرکل
کانون صنفي را که ما پيادهنظــام جناحها و احزاب
سياسي نيســتيم ،چگونه ميتوان با اتحاد کانون با
برخي گروههاي کارگري چپ در يکجا جمع کرد؟

 7اتاق شيشهاي کانون
در ســمت ديگــر ،دولتهــا و حکومت هــم اوال بايد
شرايط مســاعدي براي فعاليتهاي سياسي و قومي و
ايدئولوژيک فراهم کنند تــا فعاالن غيرصنفي در جاي
خود بــه فعاليت بپردازنــد ،دوم اينکه دســتگاههاي
امنيتــي در کار تشــکلهاي صنفي دخالــت نکنند.
امنيتيشــدن فضا و محدوديت و بازداشــت شرايط را
براي تقويــت ديدگاههاي سياســي و امنيتي در ميان
فعاالن صنفي مســاعد ميکند .ما زماني که اساسنامه
کانون را نوشــتيم در بحثهاي داخلي نام آن را
اتاق شيشهاي گذاشتيم .يعني چيزي براي
پنهانکردن ندارد.
عدهاي همان زمــان بحثهــاي امنيتي
مطرح ميکردند ،پاســخ آنها اين بود که
مباحث امنيتــي در اتاق شيشــهاي کانون
که در معرض ديد همه است ،بالموضوع است.
من با سياسيشــدن آموزشوپرورش مخالفم .دولتها
و نهادهــاي غيردولتي حق ندارند گرايش سياســي يا
ايدئولوژيک خاصي را در محيطهاي آموزشي ترويج و
تبليغ کنند .آموزشوپرورش بايــد منطقه الفراغ همه
جريانهاي سياســي داخــل و خارج حکومت باشــد.
برخي انجمنها و تشــکلهاي رســمي کــه پيوندي
ارگانيک با مســائل آموزشوپرورش ندارند و آشــکارا
داراي کارکرد سياســي هســتند بايد از داخل مدارس
به خارج از مــدارس منتقل شــوند و عضويت در آنها

هيچ امتياز آموزشــي نداشــته باشــد .همه ميگويند
سياســت براي آموزشوپرورش ســم مهلک اســت،
بياييم به جاي کليگويي روي مصاديق صحبت کنيم؛
آموزشوپرورش از اســاس يک نهاد عمومي متعلق به
مردم است.
معلمــي کــه در کالس درس بحث سياســي ميکند
کارش غلط اســت ،مديري که مدرسه را براي استقبال
از فالن مقام سياسي تعطيل ميکند کار غلطي ميکند،
سياســيکردن انجمن و شــورا و بســيج در مدرســه
غلط اســت ،اســاس آموزشوپرورش ،تربيت
دانشآموز اســت .ریيس و معاون و معلم و
مديرکل و وزير حقوق ميگيرند که خدمات
آموزشي و پرورشي در اختيار دانشآموزان
بگذارند اصل بنيادين ،رضايت دانشآموز و
رعايت استانداردهاي علمي تعليم و تربيت
اســت .اگر آموزشوپرورش محــوري دارد،
اين محور دانشآموز اســت .حاال عدهاي پيدا شدهاند
که معلم را اساس مدرســه معرفي ميکنند .گويا اصال
مدرسه براي اين ايجاد شــده که تعدادي معلم دور هم
جمع شــوند و حقوق بگيرند و ســر کم و زياد حقوق با
دولت دعوا کننــد و دانشآموز را کتــک بزنند .از ديد
اينها دانشآموز عنصري مزاحــم و در بهترين حالت
نوعي گروگان است که از طريق فشارآوردن بر او ،معلم
از دولت امتياز ميگيــرد .رواج اينگونه ديدگاهها معلم
را در جامعه منزوي و بياعتبار ميکند.

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی

46

 8رتبهبندي ،طرح معيشتي نيست
يکــي از نشــانههاي بيســليقگي مديريــت
آموزشوپــرورش مطرحکردن طــرح رتبهبندي در
اين اوضاع و احوال است .جزييات اين طرح
اعالم نشده ،فقط گفته شده که در هيات
دولت تصويب شده و امســال يکهزار و
350ميليارد تومان براي اجراي آن اعتبار
در نظر گرفتهاند و قرار است از مهرماه 94
اجرا شود.
رتبهبندي با موانع عيني و ذهني روبهرو اســت.
قبال هم مشــابه اين طــرح در آموزشوپرورش اجرا

شده و موفقيتآميز نبوده است.
مهمترين اشــکاالت طرحهــاي قبلــي را ميتوان
چنين جمعبندي کرد :اول ذهنيبــودن و غيرقابل
اندازهگيريبــودن معيارهــاي ارزشيابي؛
دوم تکيه بــر مالکهــاي ايدئولوژيک و
دينــي به جــاي معيارهــاي حرفهاي و
تخصصي؛ ســوم صالحيتنداشتن اغلب
مديران مدارس براي ارزشيابي علمي و
حرفهاي کارکنان مدرسه؛ چهارم مقاومت
يکپارچه کارکنان مدارس در مقابل رتبهبندي
و حساســيت آنها به هرگونه ارزشيابــي و تفاوت

 9معلم ايراني و معلم آلماني
در اغلــب کشــورهاي توســعهيافته حقــوق
معلمــان پايينتــر از درآمــد ســرانه يــا معادل
آن اســت .درآمــد ســرانه در ايــران بيــن پنج
تــا شــشهزار دالر و در آلمــان 45هــزار دالر
است.
نميشــود رقم حقوق معلمان دو کشــور را بدون
درنظرگرفتــن توليــد ناخالــص داخــل و درآمد
سرانه دو کشــور با هم مقايسه کرد .اين
کار در شــبکههاي مجــازي خيلــي
رواج دارد ،حتــي گاهــي در ايــن
خصوص داستانســرايي و اغراقهاي
عجيبوغريبي ميشود .توليد ناخالص
داخلي و درآمد ســرانه برخي کشورها
10برابر ايران است .مقايسه فيش حقوقي
معلم ايراني و آلماني بدون توجه به تفاوت در ميزان
توليد ناخالص داخلي و درآمد ســرانه گمراهکننده
است.
در آلمان تا جايي که من اطالع دارم متوسط حقوق
معلمــان تقريبا 2200يورو اســت .يعني ســاالنه
26هزار يورو که ميشود حدود 29هزار دالر .درآمد
معلم آلماني پايينتر از درآمد سرانه آلمان (حدود
45هزار دالر) اســت .معلمان همه جا جزو اقشــار
مياني حقوقبگيران هستند.
در ايــران حداقل دســتمزد کارگــري 712هزار
تومان اســت و 60درصد کارگــران حداقل حقوق
را ميگيرنــد امــا ميانگين ناخالص حقــوق معلم
یکميليــون و 600هزار تومان اســت .بــه نظرم
صحبتکردن با قشر فرهنگي که اغلب انسانهايی
فهميده و منطقي هستند ،بايد بر اساس آمار و ارقام
و استدالل باشد.
تحريک احساســات و ترويج شــايعه ممکن است
عدهاي را خشــمگين يا مايوس کند اما روي اغلب

معلمان اثر ندارد.
ما به عنوان فرهنگي بايد با خرافــات از هر نوعي ،از
جمله خرافات صنفي و افسانهسرايي صنفي مقابله
کنيم .يک وقت معلمان در شبکههاي مجازي با هم
درددل ميکنند .اما در فضاي عمومي بايد مستدل
و منطقي و متکي به داده حرف بزنند.
معلمان بايد در اعتراضات صنفي از مزيتهاي خود
مانند وقار ،شــعور و دانايي ،اســتدالل و عقالنيت
استفاده کنند؛ البته افزايش سنواتي حقوق
کارکنان متناســب با تورم درســت است
و بايد براي همه يکســان انجام شــود تا
قدرت خريــد کارکنان حفظ شــود اما
جز اين ،معلــم و کارمند بايد بر اســاس
کميــت و کيفيت کارشــان اضافهحقوق
و پــاداش بگيرنــد .ممکن اســت خواننده
ســوال کند چرا در مــورد کارکنــان ادارات ديگر
حرف نميزنم؟
در بعضي از ادارات دولتي 50درصــد نيروي مازاد
وجود دارد ،بعضي وزارتخانهها را اگر تعطيل کنند
گردش امور آسانتر ميشود .حضور معلم در کالس
حداقل براي نگهداري بچهها ضروري است.
االن بر اســاس آمــار رســمي ،هشــتميليون و
500هزار نفر از دولت حقوق ميگيرند که شــامل
دوميليون نفر در ۱۸وزارتخانــه۴۳۶ ،هزار نفر در
۷۷۹شــرکت دولتي و ۶۰۰هزار تن در
نيروهاي مسلح۳۱۲ ،هزار تن اشتغال
ايثارگــران و مســتمري والديــن و
چهارميليون و ۵۰۰هزار بازنشســته
اســت .اگر کارکنان شــهرداريها و
نهادها و شــرکتهاي تحت پوشــش
بخشهاي غيردولتي حکومت را هم اضافه
کنيم ،به عدد هشتميليون و ۵۰۰هزار حقوقبگير
ميرسيم.

 10معلم فقير و پروژه زعفرانيه
معلمان در اشــل جامعه ايران فقير نيســتند .معلمان
ايراني در دهک چهار تا شــش جامعه قرار دارند؛ يعني
جزو اقشار متوسطند .ميانگين حقوق فرهنگيان تقريبا
معادل درآمد سرانه است .نميشود گفت که معلم ايراني
در فقر ســياه زندگي ميکند و مشکلش گرسنگي است
اما حقوقش کم است و بايد براي افزايش حقوقش تالش
کند .اصال الزم نيست براي اثبات حق خود بگوييم معلم
گرســنه اســت ،حقمان را بايد مطالبه کنيم ،راهحل و
پيشــنهاد عملي بدهيم .يکي از خواســتههاي معلمان
استخدام يکي از فرزندان فرهنگيان در آموزشوپرورش
اســت .اگر واقعا معلمي شــغل بدي اســت و معلمان
اينقدر فقير هســتند چرا با دست خودمان ميخواهيم
بچههايمان را بدبخت کنیم .در آخرين آزمون استخدام
معلم براي 40هزار نفر ،که تازه نصف آن هم سهميه بود،
650هزار ليسانس و فوق ليسانس شرکت کردند .همين
حاال هم اگر آموزشوپرورش آگهي اســتخدام پنجهزار
نفر بدهد يکميليون داوطلب ثبت نام ميکنند .درست
اســت بخشــي از اين اســتقبال به بيکاري گسترده
فارغالتحصيالن دانشگاهي برميگردد اما باالخره ما در
همين جامعه زندگي ميکنيم که هشــتميليون تحت
پوشــش کميته امدادند و شــشميليون کارگر حقوق
712هزار توماني ميگيرند و نصــف کارکنان دولت هم
وضعي مشابه معلمان دارند .تعدادي از سران تشکلهاي
صنفــي ،شــرکت ســرمايهگذاري تاســيس
کردهاند و وارد کار ساختوســاز ويال شدهاند.
ميتوان از اينها پرســيد که چنــد معلم در
پروژه ويالســازي زعفرانيه عضو هســتند؟
ســهامداران پروژه وياليي بهاران بين لنگرود
و رودســر چه کســاني هســتند؟ اين درست
نيست که در اعالميههاي سياسي بگوييم معلمان
فقير و بدبختند و در اعالميههاي تجــاري معلمان را به
سرمايهگذاري و خريد ويال تشويق کنيم!

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی

47

امتياز و تفاوت در پرداخت.
نکته مهمتر اين است که همزماني بحث رتبهبندي با
اعتراضات معيشتي اين تصور را در ميان بخشهايي
از معلمان پديد آورده که گويا ايــن طرح آلترناتيوي
براي منحرفکردن اعتراضات و گــولزدن معلمان
است.
شايد نگاه مديران ارشد آموزشوپرورش به اين طرح
همين باشــد .اما طرح رتبهبندي اصوال معيشــتي
نيست بلکه يک ضرورت مديريتي براي ايجاد تحرک
و افزايش بهرهوري نيروي انساني است.
اين ديدگاه که دولت به دليل اينکه ثروتمند است و

نفت دارد ،بايد زندگي شهروندان را بر اساس نيازشان
تامين کند ،باعث ميشــود که رابطه بين دستمزد
و کميت و کيفيــت کار قطع شــود و تامين زندگي
معلمان صرف نظر از اينکه باسواد باشند يا بيسواد،
در کالس کار کنند يا نکننــد ،بچهها را کتک بزنند يا
نزنند ،وظيفه دولت تلقي شود.
رتبهبنــدي ميگويد که بايــد بين معلم باســواد و
وظيفهشــناس و معلم تنبل و از زيرکاردررو اختالف
حقوق و مزايا باشد.
مفهوم ساده رتبهبندي اين است که افزايش حقوق و
مزايا ،تابع کيفيت کار افراد شده و نظام پاداش در برابر

کار بهتر و کيفيتر جايگزيــن اضافهکردن درصدي
ثابت به حقوق همه کارکنان شــود .بحث رتبهبندي
بايد جدا از مســائل رفاهــي و در چهارچوب اصالح
ساختار نيروي انساني براي افزايش بهرهوري مطرح
شود.
موفقيت اين طرح در گروی حداقل ســه عامل است:
يـآموزشي و قابل
 .۱معيارهاي ارزشيابي ،بايد حرفها 
اندازهگيري باشند.
 .۲نظام اجرايي طــرح ،و معيارهــاي آن مورد قبول
پرسنل قرار گيرد.
 .۳منابع اعتباري اجراي طرح مشخص شود.

 11چپ آوازه افکند و از راست شد!
من روي الگوي مطالبات صنفي معلمان ،شــعارها،
شيوههاي اعتراض و دســتاوردهاي آن در 54سال
اخير تحقيق کردهام .فکر ميکنم هنوز در همان گام
اول متوقف ماندهايم:
 .1اعتراضات صنفي و معيشــتي در دورههايي اوج
ميگيرد که دولتــي روي کار اســت که
نســبتا با مردم مدارا ميکنــد و اندکي
فضاي سياســي را بازتــر ميکند اما
منابع مالــي زيادي در اختيــار ندارد.
اين يک پارادوکس است که طرفداران
مطالبهمحوري را بايد بــه تفکر وادارد.
در واقــع در ايــن دورههــا جريانهاي
مطالبهمحــور با گرايش چپ به طــور طبيعي با
جريانهاي راست که قصد تضعيف دولت را دارند،
متحد ميشوند .االن عدهاي با شعار چپ هدفشان
اين است که نگذارند دولت ليبرالنو روحاني اقتصاد
ايران را در نظام اقتصادي ســرمايهداري جهاني بر
اساس فرمول بانک جهاني ادغام کند!
 .2اعتراضــات معلمان در ســال 85 ،82 ،80 ،40
و اواخــر  93و اوايل  94از پشــتيباني بخشــي از
جريانهــاي حاکم برخــوردار بود .به طــور کلي،
فعاليت صنفــي معلمــان هنگامي بــه خيابانها
کشيده ميشود که از حمايت بخشي از جريانهاي
سياســي داخل و خارج آموزشوپرورش برخوردار
باشــد .در واقع اعتراضــات معلمــان تاکنون براي
معلمان دستاورد ملموسي نداشته اما براي جايگاه
سياســتمداران و احزاب در معادالت قدرت مفيد
بوده اســت .حضور فعال يکي از نمايندگان مجلس
که بعدها به وزارت هم رســيد در جلســات صنفي
براي شــارژکردن فعاالن صنفي و وعده و وعيدهاي
او نمونهاي از اين اســتفادهها بود .شــايد خيليها
تشــکلي به نام خانه معلمان و چکاد آزادانديشان و

نقش آنها در اعتراضات خياباني سال  80را به ياد
نداشته باشند!
 .3فعاالن ،رابطهاي بين کميت و کيفيت کار معلم و
افزايش حقوق برقرار نميکنند و مبنا اين اســت که
دولت موظف اســت حداقل زندگي را براي معلمان
فراهم کند .ايــن يک ديدگاه رانتيـنفتي اســت که
بايد تغيير کند .دولت موظف اســت حداقل
زندگي را بــراي افــراد ناتــوان و دچار
معلوليت يا ســالخورده که نميتوانند
کار کننــد فراهم کند .در کشــورهاي
توسعهيافته حقوق شــاغل و کيفيت و
کميت کار با هم تناســب دارند و شرط
افزايش حقــوق افزايش
بهــرهوري اســت .اينکه
عدهاي ،ميليــاردي ميدزدند
و ميخورند ،پــس بايد حقوق
معلم افزايش يابد ،اســتدالل
منطقــي نيســت و بــه درد

تحريک احساسات ميخورد.
البتــه دزدي و رانتخواري بايد متوقف شــود و دزدان
مجازات شــوند ،اما در آموزشوپرورش و هر جاي ديگر
نهايتا بايد به اينجا برســيم که دســتمزد و کميت و
کيفيت کار با هم تناســب داشته باشــند .تشکلهاي
صنفــي در همه جاي جهــان دنبال حل مشــکالت از
طريق قدمهــاي کوچک هســتند .کلمه ســازش در
فرهنگ صنفي دنيا بار مثبــت دارد در حالي که برخي
از گروههاي معلمي به سازشناپذيربودن و انقالبيبودن
و ازجانگذشــتگي اعضــاي خــود افتخــار ميکنند.
الگوسازيهايشــان هم انقالبي اســت ،افتخارشان به
ســالهاي محکوميت و مقاومت دوســه زنداني است.
مبــارزه صنفــي را ،نوعي
جنــگ چريکــي
و معلم مدرســه
را بــا مبــارز
طبقاتي اشتباه
گرفتهاند.

آدابپــاي
تختــــه
وخيابــان
همــراه با معلمهاييکه خودشــان را بــاکارمندان ديگر
مقايســه ميکننــد و ميگازنــد تــا بــه آنهــا برســند
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صابــر محمدي همــه جمع شــدهايم ويالي
قديمي و خانوادگي يکي از دوســتان در نزديکي
کرج تا شده در اين روزهاي تعطيل نوروزي ،الاقل
يک روز ما ياران دبســتاني باز دور هم جمع شويم.
هرکسي حاال سرش به کار خودش مشغول است؛
مــن روزنامهنگار که يک ســر دارم و هزار ســودا؛
ِ
«رضا» کــه کارمند اداره آبوفاضالب هشــتگرد
است و مغازه جورابفروشــي هم دارد در طالقان و
اين ويال هم خانه پدرياش بــوده و البته خودش
هم با کارمنــدي و مغازهداري يــک خانه دارد که
طبقه پايينــش مســتاجر دارد و حاال يک
ساختمان مسکوني هفتهشت واحدي هم
در دست ساخت دارد« .علي» هم که مدير مدرسه
راهنمايي نظامقديمي اســت در آبيــک قزوين؛
هميــن 60کيلومتري کرج .البتــه معلم فيزيک و
رياضي هم هست در روســتاهاي اطراف همانجا؛
معادل ديروزين معلمهاي امروزي ،مالهاي مکتبخانه بودند که حقوحقوقشان را از دست مردم ميگرفتند.
شبها در مدرسه بزرگساالن هم درس ميدهد.
آنها مابهازاي دسترنجشــان براي تعليموتربيت فرزندان مردم را تا اواسط عصر قجري ،به شکل کاال و اجناس
وضعش خوب است؛ دو خانه دارد ،يکي را با کمک
ضروريازدستوالدينفرزنداندريافتميکردند
پدرش ساخته که دست مســتاجر است و يکي را
هم پس از ازدواج ،خودش خريده اســت .خالصه آنها؛ رضا ،هم صدايــش را مياندازد توي گلو که
به ذهن و زبان مردمان راه يافت؟ دبســتاني
آموزشوپرورشياي است که وضعش خوب است« .اين خطونشــان را جمع کن بابا؛ همين شــماها
که بوديــم ،معلــم در ذهنمان فرســخها با
پس از ناهار و چاي عصري ،گعده ميگيريم و بحث االن کــه معتــرض حقوحقوقتون شــديد ،هر آدميزادي که ميخــورد و ميپوشــد و خالصه
خيلي زود از ماجراهاي سياســي و کتابهاي روز کدومتون رو بچلونن ،با همين حقوق و کار معلمي شــوون عادي زندگي را به جاي مــيآورد ،فاصله
که محمل آشــنايي ما ســهنفر در دبيرستان بود ،که غر ميزنيد عليهش ،راحــت چارپنجتا خونه و داشــت .اگر بهناگهــان در راهــرو ميديدي که
ميکشد به قيمت زمين و خانه در اطراف کرج
زمين و دوتا ماشــين ازتون ميچرخه ...آدم که از بيســکوييت به دهــان ميبرد ،بهــت ميکردي
و خرجومخارج روزانه که بين رضا و علي حرف
کار اولش استرس نداشــته باشه ميتونه بره سراغ که عجــب! آقا معلم هم؟! بله ،درســت اســت که
پيش آمد؛ کارمند يک اداره که هر 12ماه سال
کارهاي نونوآبدار دوم »...علي پقي ميزند دبســتانيهاي نسلهاي پيشين ســادهانديشتر
را بايد ســرکار باشــد با يک معلم که
زير خنده لجدرآري که يعني کي به بودند و امروزيها احتماال خودشــان بيسکوييت
معروف است سهماه از سال بيکار
کي ميگويد ايــن حرفها را .را تعارف هم بکننــد .اما همين تمايــز ،در زمين
اســت ،جروبحث پر انرژياي
«رضا تو مســلمون نيستي؛ ديگري نيز نشسته اســت .گفتهاند و ميگويند که
را پيــش ميبرنــد؛ رضــا،
به خدا تو مسلمون نيستي؛ معلمي از آنچه امــروز از آن تصور داريم بســيار
فرهنگيــان را تنبلهايي
مگه خــودت نميگي از واالتر و پرارجوقربتر بــوده ،ابتداي صف را تعارف
ميدانــد که 9ماه ســال
بس که مرخصي ســاعتي ميکردهاند به او ،نان خشخاشــي دو رو برشته را
را بــا راحتترين کار ســر
گرفتي تــا بــري کمک براي او کنار ميگذاشــتهاند ،مجلسي اگر بوده به
ميکنند و 3ماه تابســتان
فــرن خانوم[همســرش] باالي سفره هدايت ميشده و . ...
و 13روز عيــد را بيکارنــد؛
توي جورابفروشــي و کار معادل ديروزين معلمهاي امــروزي ،مالهاي
«تازه اگه بيخيال پنجشنبهها
رو پيچونــدي ،مرخصيهات مکتبخانــه بودند کــه حقوحقوقشــان را
بشيم؛ يا يه هفته مونده به عيد که
تا دم بازنشســتگي تموم شده؟ »...از دســت مــردم ميگرفتند .آنهــا مابهازاي
کارتون تقولقه ». ...علــي از وقتي که از
رضا همه را به گواهي فراميخواند که بابا دسترنجشان براي تعليموتربيت فرزندان مردم را تا
دانشسرا فارغالتحصيل شد ،هر وقت بحث کاروبار ايهاالناس اين معلمايي که االن رفتن عارضشدن اواسط عصر قجري ،به شکل کاال و اجناس ضروري
و پول وســط بيايد ،بحث را جديتر ميگيرد؛ حاال مجلــس و وزارت و وکالت که حقمــون رو بديد ،از دســت والدين فرزنــدان دريافــت ميکردند و
رگ گردنش بيــرون زده و داد ميزند که « ...تو بيا جز پا روي پاانداختــن و 20دقيقه حرفزدن مگه
در افواه عمومي معروف اســت که «معلمان سابق بر
توي اون 9ماه برو با بچههاي مردم ســروکله بزن کاري واستون ميکنند»...
اين ،چون پايه علمي درســتتري داشتند (معادل
ببينم يکسال که هيچي ،يه هفته دوام ميآري...
همين حرف که مدام ميشــنويم« :ســواد سيکل
تاريخ ازســکهافتادن معلمان و اهميت
اگر برنگشــتي و نگفتي نميتونم ،تــف کن توي
قديم برابر ليسانس امروزي است») بهتر از معلمان
صورت من ...آه ...اين خط ،اين نشــون!» خانوم و سکه
کمسواد امروزي بودند ».آيا سواد علمي و آموزشي
بچهها حاال هم با جديت بحث غافلگير شــدهاند اين دعــوا کــه معلمان بــه حقوحقوق
سبب شده بود که معلمان مقرب مردم باشند؟
و هم خشــک شــدهاند و زل زدهاند به همآوردي واقعيشــان ميرســند يا نه ،از چه زمان

لوخرجشاندچارمشکلند،
بهزعممحمدمالجو،اقتصاددان،چونمعلمهادردخ 
نميتوانندخودشانرابازتوليدکنند.يکمعلمباتوجهبهاستانداردهايزندگيامروزي
نميتواندفرزنديراتربيتکندوبگويدنسخهاجتماعيخودشرابازتوليدکردهاست

از او ميپرســم سخت نيســت با فرهنگ
ِ
درشــت
در افواه عمومي معروف اســت که «معلمان سابق بر يکپيراهن مردانه با راهراههاي
ســراغ
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دلودماغ پيگيري بســياري
ســبب شــده بود که معلمان مقرب مردم باشند؟ يا سابقه و مدرک ليســانس علوم اجتماعي،
شايد چون دستشــان به اندازه کافي به دهانشان يکميليــون و 300هزارتومــان حقــوق
عموما هم خوراک و پوشــاک .مال ،مــردي بود که ميرسيد ،ميتوانستند ،کتاب بخوانند و براي ارتقاي ميگيرد؛ او هم مثل بسياري از همکارانش،
علوم عصر خويــش را معموال در مــدارس علميه عقيدتي و ارزشــي جامعه وقت بگذارند و حتي هزينه براي حــرفزدن از ماجراهاي شــغلياش،
شــرعي ،تا ســطح محدود و معيني فراگرفته بود بدهند؛ مثال صمد بهرنگــي ،جالل آلاحمد و کرامت به فيش حقوقياش خيلي اشــاره ميکند.
دانشيان ،از سمبلهاي گرايش معلمان به جناحهاي ميگويــد مهمتريــن عاملي که در شــأن
و ميتوانســت دســتکم نوباوگان را خواندن و
سياسي و عقيدتي منتقد وضع موجود بودند.
معلمي خدشــه آورده ،همين فيش حقوقي
نوشتن ،حســاب مقدماتي که در اغلب مناطق
ـبه روايت زينالعابدين مراغهاي در «سياحتنامه احترام بــه معلم و شــأن اجتماعي وي ،ســرانجام با است که در دستش است« :حقوق ما نسبت
ابراهيمبيگ» از ادبيات عصر مشروطهـ به جمع و افزايش فاصله طبقاتي و ظهور مشــاغل پولسازتر ،به دريافتي کارمندان باقي سازمانها با توجه
تفريق محدود بود و ســطوحي مقدماتي از برخي در فاصله ســه دهه  50تا  ،80ناگهان از ســکه افتاد؛ به سنوات و مدارک تحصيلي مشابه ،کمتره.
پاگرفتن معلمــي ديگر حتي شــغل مــورد احترامي
حتي مــا تحقيق کرديم و فهميديم نســبت
علــوم و آداب ديگر آشــنا ميکرد .بــا
ِ
مدارس جديد در عصر ناصري و دوران مشروطه ،نبود؛ شــايد چون به اندازه مشاغل ديگر پول
دريافتيهاي آموزشوپرورش از کميته امداد
که از قضا با مقاومت شــديد قشــر ســنتگراي نميساخت؛ شــايد چون معلمان به زير خط
هم کمتره ».البته ميپرسم ،حاال چرا کميته
فقر کوچ کرده بودند يا شــايد چون معلمان اقتدار امداد؟ و پاسخ این اســت که کميته امداد در
حوزههاي علميــه روبهرو شــد ،معلمان جديد
علمي سابق را نداشــتند و اينها همه به چه دليل ميان ســازمانهاي اقتصادي حکومتي کمتر
که عمدتــا درسآموختــگان کالجهاي فرنگي
يا مــدارس جديدي چــون دارالفنــون بودند ،بود و چه نتايجي داشت؟ شــايد چون معلمان يکي از اشرافي اســت ولي اصوال کارمندانش بهشدت
به کارمند صاحب مدرســه بدل شــد .اصليترين مخاطبان گزينــش ايدئولوژيک در نظام از اوضاع ماليشان راضياند.
او حقوحقوقــش را از مديــر مدرســه سفتوســخت گزينشي ســالهاي دهه  60بودند و ناصربخت ســالها علوم اجتماعــي تدريس
ميگرفــت .هرچند مدير مدرســه هم بيش از تخصصشان ،به تعهدشــان نياز بود يا شايد
کــرده و حاال بــه قول خودش «پنجســال
سهم بيشتري از مخارج مدرســه را از شهريه هم ،چــون معلمان مجبور شــدند بــه کار دوم روي
است مجبور شدم بعدازظهرها مسافرکشي
آورند :از معلم سرخانه يا به قول امروزيها ،معلم
کنم ».تا پنجسال پيش بچههايش کوچکتر
والدين کسب ميکرد اما کمکم وزارت معارف
خصوصيشدن ،ســوپري سرمحل ،تاسيساتي و بودهاند و همسرش هم شــاغل بوده ،ناصربخت
رشــته امور را به دســت گرفت ،و نان معلمان
نقشهکشــي براي نصب لولههاي گاز تا نشستن بايد بيشتر خانه ميمانــده و از بچهها مراقبت
به دســت اين وزارتخانه افتــاد .دولت ملي
در ايران تشکيل شــده بود و معلمان کارمند و چکوچانــهزدن در معامالت ملکيهــا و اين اواخر ميکرده .ميگويــد «البته تا همين چندســال
بوروکراســي مرکزي ايران شــدند .شايد از حتي ،دستبردن به بسازبفروشي.
پيش روزگار بهتر با ما تا ميکرد و حتي ميشــد
که با حقوق معلمي بخورونمير زندگي را چرخاند
همين دوره بود که معلمان فکر آن افتادند که
بيا باال یا بيا پاي تخته!
اما حاال از نهم و دهم ماه دخل ته ميکشــد ولي
آيا وضعشان خوب است يا بد؛ چون جيبشان
و کالسشــان را با ديگر کارمندان مقايســه حاال دوســه هفته پس از جروبحث علــي و رضا ،باز خرجها تا ســر ماه کش ميآیــد ».او حتي حاال
ميکردند .ولي از حق نگذريم ،دســتکم تا اعتــراض فصلي معلمــان درباره حقوحقوقشــان نگران است که فيش بازنشستگياش چه ميشود؛
«بازنشســت هم که بشــوم چهارپنج ماه حقوق
اواسط دهه  50شمسي ،معلمي ،شغل خوبي باالگرفته و من قرار اســت پي همين ســوال که
نــدارم تا رديف حقوقي بازنشســتهها مشــخص
بــود .از جمله رفتارهاي مــردم ايران درباره معلمــان دوشــغله از کجــا و کي پيدا شــدند و
شود».
نهاد دولت ،عادت به پولي بــود که اين نهاد رابطهشــان با شغل اولشان چيســت ،بروم سرا ِغ
بهعنوان بزرگتر جامعه خرج ميکرد .پس دوسه مسافرکش يا راننده آژانس که صبحها معلمند ناصربخــت ،بين ســرويسهاي آژانس ،مســافر
هم ســوار ميکند .حاال ماشــينش خلوت اســت
هرکس که به اين منبع اليزال وصل ميشد ،و عصرها مسافرکش.
دستکم زندگي مطمئني داشت .معلمان «تدريس خصوصي نــه! نظر من اينه که اين کســر و ميشــود راحتتر صحبت کرد .از او ميپرســم
وزارت معــارف و بعدهــا وزارت فرهنگ يا شــأن معلمه که براي تدريس خصوصــي بره خونه ســخت نيســت با فرهنگ رانندگي دستوپنجه
آموزشوپرورش ،هميشه ،به سبب حقوق و دانشآموز ».از او پرســيده بودم بهتر نيست بهجاي نرمکردن و ســراغ نوجوانان رفتن؟ شباهتي مابين
مقرري تضمينشده دولتيشان ،صاحبان درگيرشــدن با کالج و دنده که اينهمــه از تخته و شغل اول و دومش نيســت .خودش بيش از همه به
يک شغل خوب محســوب ميشدند؛ ولي کالس دور اســت ،براي وضع بهتــر ،معلم خصوصي اين نکته واقف است .ســروکلهزدن با انواع مسافران
ميشــد« .س.ناصربخــت» را از طريــق يکي با روحيههاي مختلف ،دلودماغ پيگيري بســياري
بيــش از ماديات ،جايگاه معنــوي بود که
از آشــناها در يک آژانس تاکســيتلفني پيدا از امــور را از او گرفتــه« :من صبحها توي کالســي
معلم به دســت آورده بود؛ معلــم يکي از
کردهام .از آنهايي اســت که هنوز از چهرهاش 20متــري بــا بيســتنفر بــا روحيههاي
اعضاي جامعه روشنفکران و باسوادان به
ميشــود فرهنگيان دههشصتي را تشــخيص داد؛ مختلف ســروکار دارم و بعدازظهرها تو اين
شمار ميرفت که مورد احترام همه بود.
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اين کارها؟ داشــته ديگه .نه از حقوق معلمي».
کابين کوچک با دوســه نفر که بــاز روحيههاي آگاهانهتر رصد کنــد .اينکه حــاال معلم از اين
اما خودش از همکاري ميگويــد که با همين
مختلفــي دارن .منتهــا من صبحهــا وظيفهاي تصويــر بســيار فاصلــه گرفته را هم دربســت
معلمي توانســته ماشــين زير پايــش را تا اين
دارم که مهمترين نقش معلمي اســت و اون هم ميگذارد به حساب جيب خالي.
«آدمي مثل صمد بهرنگــي مطمئن باش ،شاســيبلندها ارتقا دهد و خانــهاش را از ميدان
تربيته ».بــراي معلمي حتما بايد عــادت کرد به
دســتش به دهنش ميرسيده .شکم خالي گلچين تا ونک باال بکشــد« :بله يکي هم هســت
خواندن کتاب ،و اگر مثــل ناصربخت ،اهل وقايع
روز هم باشي ،بايد روزنامه بخواني ولي ميگويد :که نمــيذاره بري پي ايــن ماجراهــا» .اينها را آرامش خاطر بيشتري داره ،وقت ميذاره درس
«روزنامهها رو وقــت نميکنم بخونــم ،آخرين ميگويد چون من از معلم کتابخوان اهل فکر از ميخونه ،کتــاب ميخونه با اين موسســههاي
فيلمي هم که ديدم مربوط ميشــه به تعطيالت او پرسيدهام؛ اما او عنایتی با کتاب ندارد ،از مدرسه کنکور ميريــزه رو هم و نونش مــيره تو روغن.
نوروز که بــا بچهها رفتيم ســينما .شــبها که که بيرون ميزند يکراست ميرود سراغ بچههاي تو همين مدرســهاي که من درس ميدم ،آقايي
ميرسم خونه يکســاعتي جلوي تلويزيونم منطقه ديگر« :خب شــما ببين يــک معلمي که هست که هر ســال از مدير ميخواد از موظفيش
هم کمتر بهش کالس بده .همه دنبال اضافهکارن
تا خوابم ببــره ».کاروبار حساســيتهايش از صبــح تــا ظهــر رو درس داده مجبوره با
اما اين يکي دنبــال اينه که کمتر بياد مدرســه.
را کم کرده است« :خيلي دوســت دارم مثل ماشينش بشه سرويس دانشآموز .تازه ،من
کالس خصوصي ميگيــره ،کالس کنکور ميره
ســالهاي اول معلميم ،کلي از ايــن کتابهاي هماهنگ کردم هميشه 10دقيقه کالس آخر
کمکمعلم بخونــم ،تحليل جامعــه بکنم براي رو زودتر تعطيل ميکنم و خودم رو ميرسونم به و حاال که ديگه معروف هم شــده ،ســاعتي واسه
مدرســهاي ديگه تا بچهها رو برسونم خونهشون .فيزيــک  50،60تومن پول ميگيــره .آره اينها
بچهها .خيلي مهمــه برام که بچهها نســبت به
تا ماهي  600تومن اينطوري دســتم رو بگيره .رو بگي ميشــه بگيم معلم اشــرافي ،اما اوني که
اطرافشــون چه عقيــدهاي دارن و چهطور فکر
بعدشم که برســم خونه و يه ناهاري و باز بزنم به از راه ديگهاي جز معلمــي داره خوب درميآره و
ميکنن .تا همين 10ســال پيش اصال کالس
زندگــي ميکنه ،وضع خوبش دیگــه ربطي به
من به درس نميگذشــت ،يکييکي بــا بچهها خيابون».
معلمي نداره که بهش بگيم معلم اشرافي».
گرم ميگرفتم تا بفهمم چي تو مغزشــونه ...چي مسلم اســت که او به عنوان معلم ،بيش از باقي ،از
دوســت دارد توضيح بدهد که چــرا يکي از
براشــون مهمه ...بچههاي آگاهي هستن يا نه .اما وجود معلمهايي با سبک زندگياي ديگرگون خبر
آنها نبوده؛ ســال اول اســتخدامش ازدواج
دارد .در همين ساعتهايي که او تقاطع شادمان تا
حاال ديگه فرصت اين کارها رو ندارم».
شــما هم شــنيدهايد که «تاکســي» ،از فردوسي را باالوپايين ميکند ،معلمهايي هستند کرده و ســه تا هم بچه دارد .ميخواهد بگويد که
مهمترين فضاهاي عمومي اســت؛ از آنها که در بنگاه معامالت ملکيشــان نشســتهاند و با فرصتي براي جاهطلبي نداشــته اما اين حرفش
بســازوبفروشها دم گرفتهاند ،معلمهايي هستند جالبتر اســت« :حاال به هميــن اعتراضها نگاه
که ميتــوان تکليــف جهــان را درش
که در کالسهاي کنکور مشغول ارائه راهکارهاي کن ،از اين اشــرافيها که ميگي خبري نيست.
يکســره کرد؛ از سياســت گفــت ،از تاريخ
رويايي بــراي موفقيت در تســتزنياند ،خالصه پيش خودشــون ميگن مــا کــه رو اون حقوق
شــنيد و درباره سرنوشــت فرهنگ جامعه
به نتايج قطعي رسيد .ماشــین «الف.حيدري» ،معلمهايي هستند که خيلي بهتر از آقاي حيدري حســاب نکرديم؛ به چه کارمونه؟ نــه ديگه ...بد
دقيقا با چنين تعريفي تطابــق دارد .البته راننده زندگي ميکنند ،اگر بتوان اين لغت را چسباند به ميگم؟» کلماتــي که براي توصيــف معلمهاي
پولدار بــه کار ميبــرد ،کل حقيقتــي را که بايد
هم از آنهايي است که ســعي ميکند بحثها را «معلم» بايد بهشان گفت« :معلمهاي اشرافي».
به ســمتي هدايت کند که ميخواهــد .کليدواژه تا حاال دســتي را نکشيده ،ماشــين را روشن نگه بگويد اما دربرندارد .باالخــره معلمي که حيدري
اين جنــس رانندههــا هــم اغلب اين کليشــه داشــته و پا را روي ترمز ســفت کرده .سوييچ را از او به عنوان اشرافي ياد ميکند ،صبحها در دفتر
اســت« :اينها همهش بازيه»؛ يــک حکمت از ميچرخاند و پيکان نسبتاتروتميزش با تکانهاي مدرسه ،نزديک او مينشيند.
حکمتهاي عاميانه مردم که معلمان ميکوشند مختصر خاموش ميشــود .دســتي را ميکشد .راديوي ماشين ،کل امکان او براي ارتباط با جهان
مجموع اين عمليات ،شــايد اســتعارهاي باشد از خارج از کاروبار و فکر آمار به حســاب ميآيد .نه
آنها را ارتقا بخشند.
وقت تماشاي تلويزيون دارد نه خواندن روزنامه و
احســاس شکست .شــايد همه حرفهايش
حيدري 17ســال اســت اســتخدام رسمي
نه سرککشيدن در اينترنت .ميگويد آرمانش
را با همينها زده اســت که مدتي به سکوت
آموزشوپرورش است و هفتسال است عالوه
آگاهکردن و پرورش نســل آينده است ،آرماني
ميگــذرد .امــا ســريع شــروع ميکند به
بر تدريس مسافرکشي هم ميکند .مسافرانش
به پرســشهايم امان نميدهند .يکيشان که سر حرفزدن تــا ماجرا اينقــدر دراماتيــک جلوه که گويا معلمان در دهه  50و 60جا گذاشــتهاند.
جمالزاده سوار شده ،به چهارراه وليعصر نرسيده نکند؛ اصال برايش مهم نيســت که منظور من اين دلبستن به راديو هم ،شايد نشانه رفتارياي باشد
بوده که معلم اشــرافي کمتر بــه معلمياش منطبق با آن آرمانها .حتي شکل و شمايلش هم
کامال دستش آمده که بحث ما چيست ،ميگويد:
ميرسد؛ براي او مهم است که علت شکستش هنوز مثل آن روزهاست .روي داشبورد ماشينش،
«اما خداييش معلمي هم کار زياد سختي نيست
را در چرخــه رقابت بــه دســت آورد؛ علت عکسي اســت که جوانياش را کنار دانشآموزان
که ...بيشترين تعطيلي و کمترين ســاعت کاري
رو داريد ...ما چي؟ از صبح تا شــب بايد بدويم ».اشرافيشــدن را نه نتايج آن را« :معلم اشرافي ...ابتدايي در کالســي پر از کاغذهايي از آموزههاي
حيدري حرفــش را قطع ميکنــد ،همانهايي عجب .آره خب ...اما ...من يــه چيزي ميگم ،يارو اول انقالبي نشــان ميدهد .دو معلمي که پيش
را ميگويد که انتظار مــيرود .اينکه قرار بر اين بنــگاه زده ،ســوپرمارکت وا کــرده ،داره بيزنس از اين با مسافرکشيشــان همراه بودهام ،دوست
نداشتند کســي بفهمد معلم هســتند .اين را از
بوده معلمها صبحها برونــد کالس و بعدازظهرها ميکنــه کال ...اينکــه ديگــه ربطي به
جنس پاسخهايشان وقتي که مسافر در
خودسازي کنند؛ خودش را ارتقا بدهد ،تحصيلش معلمبودنــش نداره .اصال من بگم شــما
را تکميل کند و بهروز شــود تــا دانشآموزان را بايد باور کني يکي با حقــوق معلمي بتونه بزنه تو ماشــين بود يا نبود ميشد فهميد .وقتي

«هاشمخواستار»يکيازنمادهاي
اعتراضبهوضعفرهنگياناست.اويکي
ازپایکارهايآتشبیارماجرابودهاست

فراغتشــان را با کار دوم پر کنند.
اما آنچه تحقيق انصــاري را جالب
توجه کرده ،اين نکته اســت کــه تعداد
ساعات فراغت از کار اول ،در انتخاب روش پرکردن
ساعات فراغت تاثيري نداشته است.
«علــي بزرگنيــا» ،اقتصاددان ،در پاســخ به
پرســشهاي کتبي «روشــن» نوشــته« :شــک
نيست معيشــت بخش قابل توجهي از آموزگاران
با اوضاع زمان متناســب نيســت ولي بيــان اين
مطالبــه در اعتراضشــان ،بيشتر مبتني اســت
با مقايســه موقعيتشان با ســاير کارمندان ».به
باور «مژگان جواهرينيــا» ،روانکاوي که از قضا
چپگراســت« :معتقدان به اين توجيه که معلم يا
هر قشــر ديگري از جامعه زير چرخ زندگي تحت
فشــار اســت ،فراموش ميکنند که ايــن اقتصاد
بازار افسارگســيخته حاکم که منتقدش هستند،
اخالقياتي را همراه آورده که معلمان و ديگر اقشار
را به ولع اندوختن دچار ســاخته اســت .آيا آنها
قادر نيســتند ولع اندوختن اقشــار اجتماعي را از
نيازشان بازشناســند؟» آيا چون معلمان را تنها در
نياز زيربنايي اقتصادي و اقتصاد را تنها در معيشت
خالصه ميکنند؟

ماشين ،مسافري را به مقصد ميرســاند ،آنها از همين خاطر هر ســال کش پيدا کرده و
معلمها ميگن فقــط با افزايش
معلمها به عنوان سومشــخص جمع ياد ميکردند
صددرصــدي بودجــه ممکنــه اين
و وقتي ماشين از مســافر خالي ميشد،
از اولشــخص جمع .يعني ما هم معلم کسري رفع بشــه ».او هم مثل بسياري از معلمان،
هستيم يا نيستيم .اما «ن.کيانزاده» ،از آنهاست بيشتر از اينکه خود فيش حقوقش آزارش دهد،
که با اين عکس روي داشبورد ،نشان ميدهد هيچ مقايسه آن با دســتمزد مشــاغل ديگر اذيتش
بدش نميآيد تا مســافرانش را به دوشغلهبودنش ميکند ،ميگويــد افزايش حقــوق 14درصدي
کنجکاو و ســر دردودلــش را با آنها بــاز کند .از معلمها در ابتداي ســال ،هيچ به مــذاق معلمها
همين روست که ســوالهايم را به سمت آنها هم خوش نيامــده .چراکه آنها ميگوينــد افزايش
پاس ميدهد و نظر ميخواهد ازشان .دخالت يکي حقوق و ديگــر مزاياي کارمندان ســتادي دولت
از مســافرها اما هيچ به مذاقش خــوش نميآيد :چشمگير بوده است.
به زعم «محمد مالجــو» ،اقتصاددان ،که در
«آقا مساله اينه که شــما نگاه کن به اين سالها و
رســاله دکترايش« ،تاثير رفتــار معلمها از
اعتراضهــا ...همينطــور اعتــراض و اعتراض و
بعدش هم هيچي ...پدر مــن معلمه و بخوامنخوام افت دريافتي» را تحليل کرده است ،چون معلمها
اخبار رو پيگيري ميکنم .مشــکل اينجاست که در دخلوخرجشــان دچار مشــکلند ،نميتوانند
معلمها مشخصا نميدونن چي ميخوان ...همهش خودشــان را بازتوليد کنند .يک معلم با توجه
حرف کلي ميزنن که نداريــم .بايد اوال يکپارچه به اســتانداردهاي زندگي امــروزي نميتواند
باشــن و با هم همدل باشــن چه رســميش چه فرزندي را تربيت کند و بگويد نسخه اجتماعي
حقالتدريســيش ،چه قديميش و چه جديدش ،خودش را بازتوليد کرده است« :هرگاه کارفرمايي
چه پولدارش و چه بيپولش ...بعدش هم بايد بيان دخلوخرجش نميخواند ،يا اعالم ورشکســتگي
بگن ما مشخصا به فالن چيز اعتراض داريم ،مثال به ميکند يا سرمايهاش را انتقال ميدهد .وقتي اين
نظام حقوقهاشــون يا به محروميت از فالن امتياز اتفاق ميافتد ما به آن ميگويیــم عقالنيت و اين
صنفي .»...کيانزاده ،با اينکه معلوم است اســتراتژي را عاقالنه ميدانيم و آن را ميستاييم.
حرفهاي مســافر را پذيرفته ،اما ســابقه حاال وقتــي معلمي از هميــن اســتراتژي بهره
صنفياش شايد نميپذيرد که اين حرفها ميبرد و ميگويد که ندارد ،اســمش را ميگذاريم
را تاييد کنــد« :ما که نبايد راهــکار بديم ...راهکار اغتشاش! من کار ميکنم اما پول ندارم که زندگي
رو مســوول بايد پيدا کنه ».مرد جوان مخاطبش ،را بچرخونم ،نميتوانم پس از بازنشســتگي ،اين
خــأ را بپذيرم کــه فرزندم را طــوري تربيت
کيفش را دستبهدســت ميکند تا کرايهاش را در
نکردهام که شــبيه من باشــد ،بنابراين اعالم
جيبها بجويد ،در همين حيــن ميگويد« :کدام
راهکار آقا؟ مگه شما ميدونيد اصال چي ميخوايد ورشکســتگي ميکنم اما در تعاريف ما اين يعني
که اونا مجبور بشن راهکار پيدا کنند؛ هي ميآييد اغتشــاش!» انتقادات محمد مالجو ،دستکم در
اعتراض ،باز ولــي وضعتون بدتر از ســال قبلش ادبيات فعاالن صنفي حقوق معلمان ،به توجيهي
براي تبديلشدن معلمان به ماشين پولدرآوردن
هست»...
بدل شــده اســت .مثال ن.کيانزاده ،ســال آخر
خدمتش را ميگذراند .چون 20ســال را ســپري
معلمان بيچارهاند؟
کرده ،چهارساعت کمتر از ديگر معلمان ساعت
بــه ناصربخــت ميگويــم بودجــه ســال 94
موظفي تدريس دارد ولي بيشتر وقت ميکند
آموزشوپرورش طبق اعالمها بيش از 21درصد
پرايدش را آتش کند و بزند به خيابانها .مجيد
رشد داشــته و به 23هزارميلياردتومان ،رسيده
و ايــن يکي از افزايــش بودجههاي خــوب دولت انصاري ،در تــز دوره دکترايش «چگونگي گذران
روحاني بــوده ،جــواب ميدهد« :بلــه ،بيشتر اوقات فراغــت معلمان» ،نشــان داده معلمان دو
شــده ،اما ماجرا ،بــه االن کــه مربوط نيســت .منطقه مرفهنشــين از مناطــق آموزشوپرورش
تهران ،بــا دســتمزدي بيــش از يکميليون و
آموزشوپــرورش کســري بودجــه
500هزارتومــان ،ترجيــح ميدهنــد اوقات
چهارهزار ميلياردي داره از هشتسال
پيش .هر سال يه افزايش بودجه داريم
امــا اينهــا ،اون کســري رو
جبران نميکنه و به
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بهرهمندي از شکاف در قدرت
«هاشــم خواســتار» را معلمها به عنــوان يکي از
نمادهاي اعتراض به وضع فرهنگيان ميشناسند.
در اين ســهماه آخر يکــي از پایکارهاي آتشبیار
ماجرا بوده اســت .معتقد اســت حــاال اعتراضات
معلمــان برخــاف دهه گذشــته شــاهد حضور
اکثريــت معلمان اســت ،البته گــزارش تصويري
مهمترين خبرگزاريهاي کشــور بيش ازچهارپنج
هزارنفر را در اين تجمعات نشــان نداده اســت .اما
مدير کانون صنفي معلمان مشــهد معتقد اســت،
معلماني کــه در تجمعات شــرکت ميکنند ديگر
اقليت نيستند؛ حتي اشاره ميکند که برخي جاها
مديران و ناظمان مدرســه ،معلمان مدارسشــان
را در اعتراضــات حاضــر غايب ميکننــد .يکي از
مديران اســتاني دولت در شهرســتان کرج،
در يک پيمايش چندماهه به «روشــن» کمک
کرده تا گزارشــي تحقيقي فراهم کنيم از وضع
حضور مديران دولت احمدينژاد در دولت روحاني
و علــت و نتيجه حضــور اين دســته از مديران در
ســاختار دولت فعلي .او که نميخواهد نامش فاش
شــود ،ميگويد هنوز بخش وســيعي از مديران و
معاونان مــدارس که به گفته هاشــمي براي ادامه
اعتراضات همت گماردهاند؛ از ساختار اداري دولت
محمــود احمدينژاد برجــا ماندهاند و اغلب
هــم از پيشبردن

«محمدمهديزاهدي»،ازتندتريناعضايفراکسيونپايداريدرمجلسشورایکیازحامیاناعتراضاتاست؛وزير
علومدولتاحمدينژادکهدرجريانافشايبورسيههايغيرقانونينيزنامفرزنداو،درفهرستبورسيههاشنيدهشد.
درآغازدهه 80همنمايندهراستگرايافراطيهمدانومنتقدسرسختدولتخاتمي،محمدحاجيبابايي،کهبعدهادر
دولتاحمدينژادوزيرآموزشوپرورششد،ازحامياناعتراضاتصنفيبهوزارتاصالحطلبانبود.

جز بخشي از مديران و معاونان مدارس که فاز مقابله
مخالفت کنه يا حمايــت؟ معلم ،نداره؛
همداســتان شــوند .به بــاور او« ،هم در
اعتراضات
جناحيشان با دولت روحاني را در محمل
همين .دولت روحاني کار مثبتي که کرده
اعتراضهاي دهــه  80و هم در اعتراضات
از
برخي
حتي
صنفي فرهنگيان فعال نگه داشتهاند،
همين ادامهدادن يارانههاســت .با اينکه کلش
کنوني ،معلمان از شــکاف در راس قدرت
پايداري
جريان
چهرههاي سرشــناس دولت قبل و
سود جســتند .در آن ســالها اعتراضات را يکي از چيزي نميشه اما باز کمکي که هست».
امنيتي
خشن
برخورد
که در يک دهه گذشــته بر تز
تشکلهاي وابسته به جناحهاي محافظهکار بزرگنيــا ،اقتصــاددان ،در پاســخهاي کتبياش
اند
ه
فشرد
پاي
هويتي
حاکميتبامطالباتصنفيو
آغــاز کردنــد؛ االن هــم محافظهکارها از به «روشــن» توضيــح ميدهــد که متاســفانه
اعتراضات حمايت ميکنند چراکــه هم آن موقع فروکاســتن مطالبات اقتصادي به يک غر معيشتي
سياستهاي طيف متبوعشان در مسائل فرهنگي دولت اصالحات بر ســر کار بود و هــم االن دولت و نــه مطالبه مشــخص ،باعث شــده کــه از قضا
و آموزشــي فروگــذار نميکننــد ،چه برســد به منتســب به آنها .در آن ســالها اما اعتراضات از اعتراضات اين قشر چندان پاســخ درخوري نگيرد
دســت جناح اصولگرا خارج شد و گسترش يافت و تنها هرازگاهي در ســيکلي معيوب تکرار شود».
ماجراهاي سياسي.
جز بخشــي از مديران و معاونان مــدارس که فاز و به همين دليل سرکوب شد».
به تعبير ،مژگان جواهرينيــا ،روانکاو« ،برخي از
مقابله جناحيشــان با دولت روحاني را در محمل آيا واقعا حمايت جرياني که زاهدي و حاجيبابايي اقشار مطالباتشــان را به دســت نميآورند ،بلکه
اعتراضات صنفي فرهنگيان فعال نگه داشــتهاند ،بدان وابســته اســت و حضور فعال معلمان عضو فکر ميکنند بايد به مناســبت يک روز يا واقعه به
تشــکلهاي راســتگراي آموزشوپرورش ،مثال جوش بيايند و برگردند ،کيــف روحي ميکنند و از
حتي برخي از چهرههاي سرشــناس دولت قبل
بسيج معلمان سبب شده که نهادهاي امنيتي براي ايده و انگيزه مطالبه خالي ميشــوند ».بعيد نيست
و جريان پايداري که در يک دهه گذشــته بر تز
برخورد با تجمعات صنفي برنامهاي نداشته باشند؟ که معلمــان همچون مطالباتشــان را بهشــکل
برخورد خشــن امنيتي حاکميت بــا مطالبات
صنفي و هويتي پاي فشــردهاند ،حتي از هاشــم هاشم خواســتار هم ضمن استقبال از هوشمندي نامشــخص بيان ميکننــد ،هرازگاهي ،به شــکل
خواستار هم ،بيشتر پي کار اعتراض و ميتينگ را معلمــان در اســتفاده از اختالفــات جناحــي ،آييني خود را موظف ميدانند که جلوي مجلس يا
گرفتهاند؛ يکيشان؛ «محمدمهدي زاهدي» ،سرکوبنشــدن اعتراضــات اخير را بــه حرکت وزارتخانه جمع شــوند .بزرگنيا براي ما
شوتحقيقــات و از آگاهانهتر فرهنگيان مربوط ميداند.
نوشته« :معلمان فقط ع دهاي از دارندگان
ریيس كميســيون آموز 
تندترين اعضاي فراکســيون پايــداري در مجلس از ناصربخــت ،معلم و راننده آژانس هم پرســيده فيش اقتصادي نيستند که تنها شکم داشته باشند،
شــورا .او اســفند پارســال در تجمع معلمان در بودم نســبت به اينکــه جنا 
ح راســت از اعتراض بايد آنها را تشــويق کرد که انتخــاب فرهنگي و
بهارســتان به جمع معلمــان آمد و قــول داد :داد معلمهــا حمايت ميکنــد چه نظــري دارد؛ اول موضع سياسي داشته باشــند و از مسير همراهي با
معلــم را از بيدادگر بگيــرد .اما آيا ممکن اســت تصــور ميکنم مثل خيلــي از آدمها که دوســت
سياســت آزاديخواهانهتر ،امکان تشکليابي
که معلمــان او را نشناســند؟ او وزيــر علوم دولت دارند ذرهاي در پاسخ اينگونه پرسشها آن جمله
مداوم و مطالعه مســتقل روي مطالباتشان را
احمدينــژاد بــود؛ از مخالفــان مشــهور وزارت معروف «ما با سياســت کاري نداريم» را به تعويق به دست آورند.
محمدعلي نجفي ،اولين وزير پيشــنهادي حسن نيندازند ،بر همين منوال جــواب خواهد داد اما از برخي ميکوشند خواســته اقتصادي معلم را تنها به
روحاني بــراي آموزشوپرورش ،کــه معرفي وي البهالي حرفهايش معلوم اســت که اتفاقا دوست اعتراض کور به معيشــت دونتر نسبت به کارمندان
اشتياق گســتردهاي بين معلمان برانگيخت اما از دارد از اين جناحبنديها سر در بياورد و بداند دنيا دولتي ديگر تقليــل دهند اما بر ايــن تقليل معلم به
مجلس راي اعتماد نگرفت؛ دستکم همين اواخر دســت کيســت .اما با اينکه بهقول خودش پاي عنصر معيشتي صرف ،پوشش زيبايي ميدهند به نام
در جريان افشاي بورســيههاي غيرقانوني نيز نام ثابت اعتراضهــاي صنفي اخير هم بــوده و حتي استفاده از شکاف قدرت ».او که در هندوستان درباره
فرزند زاهدي ،در فهرســت بورسيهها شنيده
هر پنجشــنبه را با اعضاي کانــون فرهنگيان البرز جنبشهايي با مطالبات اقتصــادي تحقيق ميکند،
شد و بعدها معلوم شــد خواهرزادهاش هم از
به کوهپيمايي ســکوت رفته ،ولي فرصتي ندارد که از ما و معلمان پرسيده که «پرســش اينجاست که
آنهاســت که در دولت قبل ،به عنوان ميهمان از سر در بياورد چه کســي در اعتراضات صنفياش پس چرا با اعتراضات دورهاي با استفاده از ويراژدادن
دانشــگاه خارجي و بدون کنکور در دانشــگاههاي جلودار است.
در شکاف قدرت ،مشکلي از مشکالت معلمان
داخلي پذيرفته شــدهاند .در آغــاز دهه  80هم
بر اســاس تيپي که الف.حيدري ،معلم مســافربر ،حل نشده است؟»
از خودش بــروز داده بود ،احتمــال اينکه کاري
نماينده راســتگراي افراطي همــدان و منتقد
***
سرسخت دولت خاتمي ،حمید حاجيبابايي ،که
به اعتراضات صنفي نداشــته باشــد بسيار است؛ آنهــا ،راويــان کالسهاي پــر از شــور نوجواني و
بعدها در دولت احمدينژاد وزير آموزشوپرورش اما باالخره بايــد از او هم ميپرســيدم« .آقا مگه ماشــينهايي پــر از حرفهــاي کوچهوخيابانند.
شــد ،از حاميــان اعتراضــات صنفي بــه وزارت بحث اين يکيدو ماههس؟ 15ســاله وضع همينه .تناقضهاي عمده ،در دو شــغل ،آن هم با فاصله تنها
اصالحطلبان بــود .حــاال زاهــدي پيشآهنگي اين وســط يه عدهاي دنبال جيب خودشــونن» .صبح تــا بعدازظهر ،بزرگترين آســيبي اســت که
اعتراضات صنفي معلمان را برگزيده است.
حيــدري نــه از جزیيــات فعاليــت کانونهــا و آنها را و پيش و بيــش از آن ،دانشآموزان را تهديد
«صحرايي خشک که در آن دو قطعه سنگ سخت ،تشــکلهاي صنفي خبــري دارد نــه اخبار
ميکند .صبح ،بايد مردي باشــي کامل در مواجهه با
توي هم ميروند و سايهاي شکل ميگيرد و زير اين را دنبــال ميکنــد .حتــي اين شــائبه که
بچههاي مردم در حساسترين سالهاي زندگيشان
ســايه ممکن است هر گياهي رشــد کند ».محمد باالگرفتن اعتراضــات صنفــي معلمها در
و بعدازظهر بايد مردي باشــي مسلح به آداب
مالجو از ايــن تمثيل بهره ميبرد تــا توضيح دهد دولت روحاني ،شــايد به خاطــر حمايت نيروهاي خيابان يا بنگاه.
چرا معلمان حاضرند با جريان سياســي راستگرا مخالف دولت باشد ،برايش مطرح نيست و از اساس اين هر دو ،جمعناشدني اســت و اين چيزي
که ســالهاي پيش در سرکوبشان نقش داشت ،همهچيز را بيخيال است« :چه فرقي ميکنه کي است که آنها بيش از من و شما فهميدهاند اما...
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حيفکهکالس
خصوصيدراين
شهرنميگيرد!
گزارشی از روزگار معلمان مدرسه شهـر«گوگان»
که صـمد بهرنگی در آن درس می داد
ســبا حيدرخانــي «مــاده ( 26آييننامــه
دبستانها ،مصوب شوراي عالي فرهنگ:)1345 ،
در هر دبســتان بايد محلهاي مناسبي ،براي اداي
فرايض ديني ،امور بهداشــتي و معاينه پزشــکي و
صرف ناهار و استراحت دانشآموزان وجود داشته
باشد؛
هه هه هه ...چــرا نميخنديد پــس؟ آره ،من هم
گريهام ميگيرد .دروغکــي ميخنديدم .ميدانيم
که حتي دبستانهاي تهران دوسره کار ميکنند و
اتاق کافي براي گنجانــدن دانشآموزان ندارند و تا
60دانشآموز را در آن ميتپانند و عين خيالشان
هم نيست»...
اين متن انتقادي را در نقد مــاده مزبور از آييننامه
کذايي ،صمد بهرنگي نوشــته اســت .معلمي که
بيش از هرچه نگران آن بــود که دانشآموزان فقير
و بيچيز چگونه پــرورش مييابند؟ به خودش فکر
نميکرد؛ سرش درد ميکرد براي غير.
گوگان شــهر کوچکي در شهرستان آذرشهر است؛
شــهري با چند خيابان اصلي که تعداد مدارسش
به اندازه انگشــتان دســت ميرســد .دبيرستان
پسرانه ديانت احمدي ،از مدارس قديمي اين شهر
اســت که در خاطراتش صمد بهرنگي را پاي تخته
ســياه کالسهاي درس خود به ياد دارد .مدرســه
بازسازيشــده ولي يــادگار از چهرهاي اســت که
معلمي را با روشنفکري آميخته است.
جمشــيد فيــضاهللزاده ،مديــر مدرســه ديانت
احمــدي ،در آســتانه بازنشســتگي اســت .حاال
شايد مدرسههاي تهران يکشــيفته باشند و غالبا
اعياني و حتي مــدارس روســتايي آذربايجان هم
مشکالت عصر صمد را نداشــته باشند اما به اذعان
فيضاهللزاده بيش از 30دانشآموزش از مشکالت
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خانوادگي در رنجند که صالح نيست
حتي مدرســه بيايند .از او ميپرسم
آيــا معلمــان ايــن مناطــق هنوز
مثل عصــر صمد به فکــر درد ديگران
هستند؟ به عقيده او با بزرگشدن محيط،
مشکالت زندگي معلم هم بزرگتر ميشود
چون فکر و ذهن معلم مشــغول اين است که
چهطور خانوادهام را اداره کنم.
«بعضــي از معلمهــا در ايــن دورهزمانــه درس
نميدهند بــه بهانه اينکه حقوقاش کم اســت و
خب روزبهروز دانشآموزان بيشتر افت تحصيلي
پيــدا ميکنند؛ از طرفــي کو معلمي کــه مطالعه
کند؛ نميتواند ،نميرســد ».اينها را فيضاهللزاده
ميگويد که مدير مدرســهاي با 25معلم است و در
پاســخ من که گفتم مردم مدام ميگويند معلمها
شــغل راحتي دارند ،ادامه ميدهــد« :اگر معلمي
شــغل راحتي با تعطيالت بسيار اســت ،پيشنهاد
ميکنم دو ساعت بروند 30دانشآموز را در کالس
نگه دارند».
ساعت حوالي 10صبح است و زنگ تفريح را زدهاند.
سه معلم به جمعمان اضافه ميشوند .از حسشان
نسبت به شغلشان ميپرســم و اينکه از انتخاب
معلمي پشــيمانند يا نه .همگي بــا عالقه وارد اين
حرفه شــدهاند؛ هرچند مشکلهاي بعدي ،معلمي
مثل ميرزاپور را با 12سال سابقه کار دلسرد کرده
است.
صمد اسطوره معلم فقرا بود که پيش طبقه متوسط
هم عزيز بود و شايد او از کساني است که معلمان را
در دهه  40و  50ســخت محترم کرده بود؛ همگي
متفقالقول معتقدند معلمي ديگــر آن ارجوقرب
ســالهاي پيش را ندارد امــا معتقدند در شــهر

کوچکي
مثل گوگان
د ر سد ا د ن
راحتتــر از تبريــز يا
شــهرهاي بزرگ ديگر است .به عقيده آنها در
شهرهاي کوچک ،هنوز مردم با معلمها صميمياند
و براي جايگاهشان احترام قائلند .البته درسدادن
در محيط کوچــک عيبهايي هــم دارد؛ به گفته
ميرزاپور در شــهر کوچک معلم محکوم است بين
انتخابهاي محــدود .آقاي مديــر ميگويد االن
انشــايي با موضوع «ميخواهيد چهکاره شــويد»
بدهيد بــه دانشآموزان؛ تا همين 10ســال پيش
اولين شغل بيشترشان «معلمي» بود اما االن حتي
از يکنفر هم چنین چیزی نميشنويد.
معلم زبان انگليســي مدرسه معتقد است نميشود
وضع معيشتي معلم بد باشــد و جايگاهش خوب.
به نظر او دانشآمــوز به ظاهر معلــم خيلي توجه
ميکنــد .ميرزاپور هم مثال ميزنــد که در دوران
تحصيلش معلمها هيچوقت از مشــکل اقتصادي
گاليه نميکردند ،شــيک ميپوشــيدند و آنقدر
آراســته بودند که او و ديگران دوست داشتند معلم
شــوند .به اعتقاد او االن هم مثــل آن دوره معلمها
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نگاهتحلیلی
پيش چشم دانشآموزانشان هستند و طبيعي است
که ديگر با اين وضع بچههاي زيادي دلشان نخواهد
شبيه معلمشان باشند.
به نظر معلمهاي مدرســه ديانت احمدي ،شغلي که
انتخاب کردهاند بسيار دشوار است چون در بسياري
از مشــاغل ديگر شــما با يک مســووليت مشخص
روبهرو هســتيد اما در يک کالس 30نفره ،معلم بايد
حواسش به روحيه 30بچه باشد که براي اين کار نياز
به تســلط به موضوعات مختلف و داشتن يک برنامه
مشخص است .به گفته معلم ادبيات اين مدرسه ،در
چنين شــغلي بهتدريج آســتانه تحمل معلم پايين
ميآيد .او 26سال سابقه تدريس دارد و معتقد است
بعد از حدود 20سال کار مســتمر ،اين اتفاق شدت
بيشتري هم ميگيرد .رضا شــاهزاده ميگويد اين
تصور که معلمي شــغل راحت و بيدردســري است
حتي گاهــي در اعضاي خانــواده هم وجــود دارد؛
شــاهزاده با خنده اضافه ميکند «هروقت توي خانه
از خســتگي کار گاليه ميکنم ،مادرم ميگويد مگر
بيل زدهاي؟!»
از چهار معلمي که روبهرويم نشســتهاند سهنفرشان
رسمي و اســتخدامي هســتند و تنها مشاور مدرسه
قراردادي اســت که هفتسال هم ســابقه کار دارد.
او ميگويد وقتــي به وضــع همکاري کــه با وضع
اســتخدامي در آســتانه بازنشستگي اســت ،نگاه
ميکنم از آينده دلســرد ميشــوم؛ چون سکوي
پــرش و ارتقايي در اين شــغل نميبينــم .آيا صمد
بهرنگي هم براي ارتقاي شــغلياش فکر کرده بود؟
انگيزه او براي دلسردنشــدن چه بود؟ هر سهنفر از
اينکه وضع اقتصادي شهر اجازه نميدهد مردم اين
شــهر مثل تبريز براي بچههايشان معلم خصوصي
بگيرنــد ،غر ميزننــد .فيــضاهللزاده در جواب اين
ســوالم که معلمهاي اين شهر چهقدر پيگير مسائل
صنفيشان هستند ،ميگويد مشکالت کاري معلمها
فرصتي بــراي گردهمآمدن و راهانداختن تشــکل
نگذاشته اســت؛ برخي از معلمها شــغل دومي هم
دارند که به آن مشــغولند .به عقيده او تشکل وقتي
معني پيدا ميکند که معلمهــا بتوانند يکجا جمع
شوند و درباره مشکالتشان حرف بزنند .اما معلمها
آنقدر مشغول کارهاي جنبي خودشان هستند که
عمال فرصتي براي باهمبودن ندارنــد .هرچند که از
خالل صحبتها ميتوان فهميد يکي ديگر از داليل
دوري از مسائل صنفي در شهر کوچکي مثل گوگان،
محافظهکاري است؛ معلمها ترجيح ميدهند به جاي
نقد وضع ،در شهري که همه همديگر را ميشناسند
بروند سر کالس.

صمدچهفرقي بامعلمانامروزيدارد
اصغر احمدي ،جامعهشناس ادبيات سياسي ،از اسطوره بهرنگي ميگويد
براي بهانزواکشــاندن هر نوع تفکر و کنش جمعي
است.

صمد را به عنوان اسطور ه معلم آگاهيبخش در
نظر ميآوريم .چه عواملي ،باعث شــکلگيري اين
اسطوره شده است؟
صمد از دست ه آدمهاي آگاه و هدفمند بود .بنابراين
داشتن هدف ،اولين شرط کنش اجتماعي و سياسي
ِ
صرف وقت صادقانه در
است .دومين دليل اين امر،
زمينه حرف ه معلمي اســت .سومين دليل نيز ناشي
از مقاومت او در برابر فشــارهاي دولتي رژيم حاکم
بود ،به نحوي که مثال حاضر نبود کتابي را که نوشته
بود ،مطابق منويات دســتگاه حاکم تدوين کند.
رژيم پهلوي از وي خواســته بود حرف «ش» را با
کلمات «شاه» و «شهبانو» آموزش دهد که بهرنگي
زير بار نرفته بود و به همين دليل براي چاپ کتابش
دچار مشکل شــده بود .دليل چهارم هم جايگاه
نويســندگي صمد بود که به شــهرت و ماندگاري
او کمک کرد .و در پايان ،گرايش خاص سياســي و
حمايت همفکراني مانند جالل آلاحمد از وي ،صمد
را برجستهتر کرد.

ميدانيم که زندگي و تدريس در تبعيد و فراتر
از آن مرگ مرمو ِز صمد ،عامل مهمي در شکلگيري
اسطور ه او داشته .جز اين عوامل ،بهرنگي [و در کل
اين تيپ اجتماعي] چه اهميتــي براي ما ميتواند
داشتهباشد؟
فايده ايــن تيــپ ،الگوقرارگرفتن بــراي نقد
وضعيتهايي اســت که از نظر ما عادالنه و انساني
نيست .و اينکه همواره قشــرهايي هستند که به
صداي بلند روشــنفکران براي بيان دردهايشان،
نياز دارند تا ديده شــوند ،و به رســميت شناخته
شوند .صمد ،مسووليت اجتماعي داشت و آن را از
خود بروز داد .يکي از نيازهاي کنوني جامعه معلمان
ما همين مسووليت اجتماعي است که اگر به ميزان
کافي وجود داشت ،شاهد اين همه فساد گسترده و
آسيبها و مسائل گوناگون اجتماعي نبوديم.

معلم امروز ،چه نسبتي با آن اسطوره دارد؟ اگر
ِ
فاصله دارد با آن شمايل ،عامل چيست؟
اســطورهها منحصربهفردند و در حکم يک معيار
به شــمار ميروند .انتظار نميرود معلمان امروزي،
عينا مانند بهرنگي باشــند .فاصله معلمها از يک
اسطوره ،به ميزان فاصلهشــان از آن معيارهاست.
معلم امروزي نه ميتواند نســبت به معيشت خود
بياعتنا باشــد و نه قادر به پرداخــت هزينههاي
اعتراض و انتقاد به وضع موجود اســت .اما فعال دو
عامل سوم و چهارم را ندارند لذا ناشناخته يا کمتر
شناختهشدهاند.

آلاحمد بعد از مرگ بهرنگي نوشــته« :صمد
عين آن ماهي سياه کوچک از راه ارس خود را اکنون
به دريا رســانده تا روزي از نو ظهور کند»؛ اسطوره
بهرنگي آيا قابليت ظهور در اين عهد را دارد؟
اگر بنا باشــد اســطورهاي توان بازتوليد خود را
نداشــته باشــد ،قطعا فراموش خواهد شد .رمز
ماندگاري صمــد در همين قابليت اســت .منتها
زندهنگهداشتن اين اســطورهها ،نيازمند معرفي
آنها به نسل جوان اســت که در شرايط کنوني،
زمينههاي الزم براي تحقق اين خواســته وجود
ندارد.

معلمــان ميگوينــد دريافتيشــان بــا
اســتانداردهاي زندگي امروزي همسان نيست .از
طرفي صمــد در دورهاي زندگي ميکرده که ظاهرا
فرهنگيان مشکل معيشــتي چنداني نداشتهاند.
با اين حال ،او اعتراض ميکرده به وضع موجود .در
تصور عموم معلمان ،روشنفکري و آگاهيبخشي،
کنششکمسيرهاست؛چرا؟
ِ
کنش صمد ،کنشــي جمعي نبود .پس نه مصداق
اين تصور عموم اســت و نه چيــزي برخالف اين
عقيده .اتفاقا کنشهــاي جمعي دهههاي اخير کم
نبوده اســت .در دوره اصالحات و در دو سال اخير،
اعتراضــات جمعي معلماني که دردشــان صنفي
و اقتصادي اســت ،زياد بوده و هست .يک متغير،
ميزان هزينهفايده اين کنشهاســت که در دولت
نهم و دهم بســيار پر هزينه بــود .کنش جمعي،
يک اقــدام تکمتغيره اقتصادي نيســت .متغير
سياســي هم مهم و تاثيرگذار است .اين تصور ،که
«آگاهيبخشي ،کنش شکمسيرهاست» ،حربهاي

به نظر ميرســد بدنه معلمها در اعتراضات
و اعتصابات اخير شــرکت نکرده است ،هر چند
حضور بسيار چشمگيرتر از سنوات گذشته است.
اين اختگي و انفعاللِ صنفي و سياســي را توجه به
اســطوره صمد ميتواند تکاني دهد؟ يا اينکه آن
اسطوره بازتوليد نميشود و اصال قابل استفاده در
شرايطفرهنگيموجودنيست؟
تفاوت شــرايط کنوني با دورهاي که صمد در آن
ميزيســت مانع از برقراري ارتباط کامل او با نسل
کنوني معلمان ميشود و بنا هم نيست که عينا صمد
يا صمدهايي مانند او ظهور کنند .مهم اين اســت
که جامعه نيازمند افرادي آگاه و هدفدار است تا با
دلگرمي کسبشده از آنها و تاسي از بينششان،
يعدالتيها را نقد کنند.
ب 
تحقق اين هدف ،همانگونه که گفته شد ،مستلزم
معرفي صمدها به نسل جوان است .توجه به مشي
امثال صمد در ايجاد اميــد و اصالح نواقص جامعه
تاثيرگذار خواهد بود.

اصغر احمدي ،دکتراي
جامعهشناسي سياسي و محقق
ادبيات سياسي است

اتاق انتظار یک مرکز درمانی هسته ای؛ مردم در حال تماشای
اخبارتوافقلوزانازسیمایجمهوریاسالمی

عکسها:آرشحسینیوکژالدولتشاهی

انرژیهستهای
درد است یا درمان؟

پیشبینی تاثیر نتایج واقعی توافق هستهای بر دوا و درمان مردم
فاطمه رجبــی وقتي مالکــوم کاتبــرک نوکس
( )Malcolm Cuthbert Nokesمتخصــص
بريتانيايــي فيزيک پزشــکي ،در ســال  1339با يک
دســتگاه شــمارشگر گايگر وارد آزمايشــگاه پيمان
مرکزي دانشــکده علوم پزشــکي تهران شــد ،اصال
با خــودش فکر نميکرد کــه نزديک بــه نيمقرن بعد
مسووالن بلندپايه ديپلماسي ايران بر سر تکنولوژيای
که او بخشــي از آن را با خودش آورده بود ،بر ســر ميز
مذاکره با کشــورهاي ديگر از جمله وطن خود نوکس،
بریتانیا ،بنشينند و مردمي هم که آن روزها کلمه دانش
هستهاي اصال به گوششان نخورده بود ،اين مذاکرات را
موبهمو دنبال کنند .احتماال تمام تمرکز نوکس و همکار
ايرانياش ،نظاممافي ،بدون توجه به ابعاد سياســيای
که ماجــرا بعدها پيدا ميکــرد ،بر تحقيقاتــي بود که
روي پويشگر تيرویيد انجــام ميدادند ،تحقيقاتي که
يکسال بعد به نتيجه رسيد و رسما ايران را وارد دنياي
پزشکي هســتهاي کرد .هفتســال بعد يعني در سال
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 1346هم مرکز هســتهاي و تحقيقات غدد مترشحه
داخلي دانشگاه تهران تاسيس شد.
حاال من ،درست 48سال بعد ،قدم در راهرويي گذاشتم
که به احتمال زياد اصال شبيه آن چيزي نبود که سالها
پيش بوده اســت .حاال اينجا بخشــي از بيمارســتان
شريعتي اســت ،يکي از دو بيمارستاني که به تجهيزات
پيشرفته تشــخيص و درمان از طريق دانش هستهاي
مجهز است اما اين را نه از رنگوروي ساختمان ميشود
فهميد و نه از زرقوبرق اتاقهــاي درمان .همهچيز در
نهايت سادگي است .آنقدر ساده که اگر ندانيد وارد يکي
از پيشرفتهترين مراکز پزشکي هستهاي ايران شدهايد،
تفاوتش را بــا مراکز راديولوژي معمولــي نميفهميد.
صورت آدمهاي منتظر و شکسته از فشار بيماري ،اينجا
هم هيچ فرقي با بخشهاي ديگر بيمارستان ندارد .روي
يک برگه  A4که به ديوار چسبانده شده نوشتهاند« :يک
تصوير پزشکي دقيق نيمي از درمان است».
اينجا نميتواني خيلي دور بزني چون بهسرعت يکي به

سراغت ميآيد و دليل حضورت را ميپرسد .ميگويم:
«براي مالقات با دکتر داوود بيکــي آمدهام؛ متخصص
داروسازي هســتهاي ».ميفهمم که دکتر جلسه دارد
و بايــد در اتاقش انتظار بکشــم .اتاقي که مســاحتش
بهزحمت به 9متر ميرسد و پر است از کتابهاي قطور
که روي هم چيده شدهاند .باالخره آقای دکتر ميآيد و
ديگر نميشود بين کتابهايي که انگار به زبان زرگری
نوشته شــدهاند ،چرخيد« .پزشکي هستهاي چيست؟
چهقدر به همان چيــزي که ايران دربــارهاش مذاکره
ميکند مربوط اســت؟» اين ســوال را بيشتر از روي
کنجکاوي ميپرســم .بيکي طوری جوابــم را ميدهد
که مشخص اســت اولين نفري نبودهام که اين سوال را
از او پرسيده اســت؛ ميگويد« :متاسفانه وقتي صحبت
از فعاليتهاي هستهاي به ميان ميآيد هنوز هم اغلب
مردم ابرقارچمانندهايي را به ذهن ميآورند که حاصل
انفجار بمبهاي اتمي است يا در حالت بهتر رآکتورهاي
بزرگ توليد برق را در ذهنشان مجسم ميکنند .همين
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تفکر باعث ميشــد که خيليها بگويند اصال ما را چه به
فعاليت هستهاي چون نه ميخواهيم بمب توليد کنيم
و نه تا مدتهاي زيادي براي توليد بــرق نياز به انرژي
جايگزين داريم .کسي حواسش نيست که مدتهاست
دانش هســتهاي در زندگي روزمره مردم هم نفوذ و آن
را با تحولهاي زيــادي روبهرو کرده اســت .اين روزها
قابليتهــای دانش هســتهاي از کشــاورزي گرفته تا
توليد ماشــينآالت و از همه مهمتر نجات انســانها از
بيماريهاي خطرناک را تحت تاثير قرار داده است».
ِ
«فیزیک پزشــکی ،پزشکي
ســایمون چری در کتاب
هستهای» که از متنهای دانشگاهی پایه برای تخصص
در پزشکی هستهای است ،مینویسد :پزشکی هستهاي
در ســه فاز بــه کمک بيمــاران ميآيد :فــاز اول
تصويربرداري است؛ يعني کمک ميکند که
تصويري دقيق از وضــع و فعاليت بدن فرد
بيمار به دست بياید و به اين ترتيب بفهميم
که بيمار دقيقا چه مشکلي دارد و مشکلش
تا چه حد پيشرفت کرده اســت .به زبان
ساده ،با تزريق مواد راديواکتيو نشاندارشده
با طول عمر کوتاه و پيگيري حرکت آنها در قســمت
مورد نظر از بدن ،ميتوان تصويــري که ميخواهيم از
آن قسمت به دســت بياوريم .اين يکي از کارهايي است
که پزشــکي هســتهاي به کمک مواد مخصوص انجام
ميدهد .فاز دوم ،فاز درماني است .براي درمان بسياري
از بيماريهــا مانند ســرطانهاي مختلــف از تاباندن
اشعههاي مخصوص کمک ميگيريم که در زبان ساده
به اين کار «پرتودرماني» گفته ميشود .مرحله بعد هم
استفاده از راديو داروها براي درمان بيماري است.
دانش هســتهاي براي بســياري از بيماريها وارد فاز
درمان بــا دارو هم ميشــود؛ يعني عالوه بــر کاربرد
تشــخيصي ،برخي از بيماريها را ميتوان با استفاده از
مواد راديواکتيو درمان کرد.
بیش از 10سال پیش ،ارمغان فرداصفهانی ،متخصص
پزشکی هستهای در مقالهای در شــماره اول سال 81
دوفصلنامه پزشــکی هســتهای ایران فهرستی از این
بیماریها به دســت میدهد :از جمله درمان پر کاري
تيرویيــد و ســرطانهاي تيرویيد با يــد  ،131درمان
پليســيتميورا با فســفر  ،32درمان متاســتازهاي
استخواني با استرانســيوم  89و درمان لنفوم با ايتريوم
 .90این فهرســت هنوز پس از یک دهه الاقل در ایران
تفاوت چندانی نکرده است.
البته استفاده از دانش هستهاي در پزشکي عمر چندان
بلندي ندارد و اولين استفاده درمانی از مواد راديواكتيو،
در ســال  1937بــراي درمان لوســمي در دانشــگاه
كاليفرنيا در بروكلي بوده است.
بعد از آن در ســال  1946متخصصان با استفاده از اين
مواد توانستند در يك بيمار مبتال به سرطان تيرویيد از
پيشرفت اين بيماري جلوگيري كنند .بنابراين اين روش
نسبت به کل علم پزشکي عمر بسيار بسيار کوتاهي دارد.
در تهران ،تنها دو دستگاه پت اسکن هست؛
اینخأل ،محصولتنگناهایتحریماست

بدتر نشود!
«اولينبار کــه گفتند بايد بــروي تهران کــه از قلبت
عکس پيشــرفته بگيرند ،ترســيدم .گفتند يک مايعي
را به جاي خون ميفرســتند توي قلبت بعد هم عکاسي
ميکننــد ».پيرمردي اينها را ميگويد که بازنشســته
ارتش اســت و براي چهارمينبار در چند ســال گذشته
آمادهاش ميکنند که به کمک مواد راديواکتيو از قلبش
تصويربرداري کنند .جز متخصصان پزشــکی هستهای
باید بیماران درمانشــده یا در مســیر درمان را دید تا
بتوان حدس زد که نتایج مذاکرات لــوزان و نیویورک و
ژنو ،برای درمان بیماریهــای آنها چه ضرر یا فایدهای
دارد؟ ارتشــی بازنشســته برایم توضیح میدهد هزينه
کاري که در بيمارســتان انجام ميدهــد اينبار
تقريبــا 200هــزار تومان ميشــود اما فقط
همين نيســت .ميگويد« :داروهايم خيلي
گران هســتند .البته بيمه ارتش خيلي
کمک ميکند اما باز هــم از پس هزينهها
بر نميآييم .شلوغي بيمارستان و ماندن در
نوبت هم که ديگر قوز باالي قوز است .هر بار
که ميآيم اينجا تا اشعه را مستقيم بزنند توي قلبم کل
ماجرا نزديک به 500هزار تومان برايم تمام ميشود .براي
يک بازنشسته چنين مبلغي خيلي زياد است ».از پیرمرد
میپرســم ،بهنظرت مذاکرات وزیر خارجه با فرنگیها
ی درمان هستهای را رفع میکند .جوابی ندارد.
این گران 
میگوید خدا کند کار از این بدتر نشود ،بهتر نمیخواهم
بشود!
نگرانی پیرمــرد را بــا داوود بیکی در میــان میگذارم:
«حاال اين فعاليتها چهقدر بــه مذاکراتي که اين روزها
بحثش داغ است مربوط ميشــود؟ اصال اينها تاثيري
روي فعاليتهای پزشــکي هســتهاي ما دارد؟» کمي
فکر ميکند و ميگويد« :خيلي مرتبط اســت .نزديک
به 20ســال قبل از انقالب فعاليتهاي هستهاي ايران با
حمايت کشورهاي غربي شروع شد .البته اين فعاليتها
خيلي محدود بود چون امکانات چنداني وجود نداشــت
تا اينکه مرکز اتمي دانشــگاه تهران تاســيس شــد و
کشــور آمريکا يك رآكتــور هســتهای پنجمگاواتي در
اميرآباد تهران احــداث کرد و آن را در اختيار دانشــگاه
تهران گذاشــت .اساســا رآکتور پنجمگاواتي فقط براي
فعاليتهاي تحقيقي و پزشکي استفاده ميشود .هدف
اصلي اين رآکتور هم توليد راديو ايزوتوپ براي استفاده

در موارد مختلف مثل پزشكي ،كشاورزي ،صنعت ،ايجاد
آزمايشگاههاي تحقيقاتي و ...بود .وقتي آمريکاييها اين
رآکتور را راهاندازي کردند ســوختش را هم براي حدود
30سال بعد به سازمان انرژي اتمي دادند .به همين دليل
تا سالهاي بعد از انقالب هم اين رآکتور با همان سوخت
اوليه فعاليت ميکرد تا اينکه در دوران رياستجمهوري
هاشمي رفسنجانی اين سوخت تمام شــد .از آنجايي
که ايران توســط خيلــي از کشــورهاي اروپايي تحريم
بود مسووالن ســازمان انرژي اتمي با کشــور آرژانتين
وارد معامله شــدند و مقداري ســوخت 20درصد از اين
کشــور خريداري کردند .همزمان به اين فکر افتادند که
با توجه به اين تحريمها بايد بــراي تقويت توليد داخلي
فکری بکنند به همين دليل در اوايل دولت احمدينژاد
کمکم سياستها به ســمت توليد مستقل سوخت براي
اين رآکتور و رآکتورهاي مشــابه رفــت .از اينجا به بعد
را هم که خوب ميدانيد .درحالحاضر براي چند ســال
ديگر هم ســوخت داريم اما با توجه به تعهداتي که ايران
در تفاهمنامه داده اســت ،احتماال ديگر نتوانيم به توليد
ســوخت ادامه بدهيم و بايد دوبــاره وارد چرخه واردات
بشويم ».آیا حرفهای او ،تاییدی علمی و فنیتری نیست
بر دعای پیر ارتشــی که آرزو میکرد مذاکرات هستهای
وضع را بدتر نکند.
يک ايران و دو دستگاه پتاسکن
چشمهاي روشــنش پر از اشک اســت .وقتي نزدیکش
ميشوم پيشانياش را به دستش تکيه داده و به دري که
رويش بزرگ نوشته شــده «ورود ممنوع» زل زده است.
«فرزانه فهيمي» پزشک اســت .برادرش سهسال است
که با سرطان دســتوپنجه نرم ميکند و حاال پشت در
بســته پتاســکن ميشــود .تا خودم را معرفي ميکنم
ســر درد دلش باز ميشــود .ميگويد« :براي يک بيمار
سرطاني چهار هفته انتظار براي پتاسکن و بعد هم چند
هفته براي آمدن جواب خيلي زياد اســت .مگر کسي که
به ســرطان مبتالســت چهقدر وقت دارد؟ اين بيماري
بهســرعت پيشــرفت ميکند اما چون در کل ايران فقط
دو دستگاه پتاســکن وجود دارد ما بايد هفتهها منتظر
بمانيم .حتي دفعه قبل براي اينکه پزشکش بهسرعت به
جواب پتاسکن نياز داشــت ،مجبور شديم برويم ترکيه.
اين مســاله بيش از هر چيز ما را اذيت ميکند .واقعا درد
بيماري براي خود مريض و

تصویرتمبریکه
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خانوادهاش کافي است ».از هزينهها ميپرسم ،ميگويد:
«بحث هزينهها که ديگر يک داســتان جداست .همين
پتاســکن که االن روي برادرم انجام ميشــود براي ما
سهميليون تومان تمام شده ،البته اينجا چون بيمارستان
دانشگاهي است ارزانتر درميآيد .اگر مجبور ميشديم
به بيمارستان مسيح دانشوري که دومين دارنده دستگاه
پتاسکن اســت برويم ،نزديک به پنجميليون تومان بايد
هزينه ميکرديم ».پســر جواني که کنار فرزانه نشسته
ميگويد« :هيــچ بيمهاي هــم هزينه ايــن کار را قبول
نميکند .حتي بيمههاي تکميلي .ميگويند هم دستگاه
را از کشور ديگري آوردهاند و هم به دليل تحريمها موادي
که در دستگاه وجود دارد با چند واسطه خريداري شده ،به
همين دليل گران تمام ميشود .همســرم سرطان دارد،
يک  206داشــتم که فروختم ،االن نصفش براي همين
کارها تمام شده .البته اگر خوب بشــود اين رقم که هيچ،
نماییازبیرونمرکزپزشکیهستهایبیمارستانشریعتی؛يکيازدوبيمارستانيکهبهتجهيزاتپيشرفته
حاضرم بيشتر از اينها هزينه کنم فقط به شرط اينکه
تشخيصودرمانازطريقدانشهستهايمجهزاست
واقعا اين کارها فايده داشته باشــد .از چند نفر شنيدهام
که تجهيزات بيمارستانهاي ايران قديمي هستند و اگر
همسرم را ببرم دوبي بهتر ميتوانم نتيجه بگيرم اما هزينه خب متاسفانه در سالهاي اخير تحريم چنان فشاري بر ما پايينتر از ما قرار دارد اما به دليل داشتن تجهيزات بهروزتر
سفر پزشکي و بستري در بيمارســتانهاي آنجا خيلي وارد کرده که بسياري از فعاليتهاي ما را در اين زمينهها حتي بيماران ما را هم جذب ميکند».
باالست ».فرزانه که کمتر از پســر جوان زير بار هزينهها محدود کرده است .البته نميخواهم منکر پيشرفتهاي
از آب گلآلود ماهی بگیر و بگیر!
کمر خم کرده ،ميگويد« :با وجود اينکه هزينهها خيلي اعجابانگيزي بشــوم که با وجود تمام محدوديتها به
زياد است ،باز هم قابل تحملتر از فشاري است که هر بار دست آوردهايم اما بايد ببينيم که تا کي ميتوانيم اينطور حســن روحانی وقتی هفته پیش فریــاد زد که دالالن
مســافرت به ما وارد ميکند .ما ساکن شيراز هستيم .چه ادامه بدهيــم؟ ما براي انجام اين کارها فقط به ســوخت تحریم باید شغل دیگری برای خود پیدا کنند ،یادش بود
زماني که به ترکيه ميرويم چه وقتــي به تهران ميآييم نياز نداريــم بلکه تجهيزات زياد ديگري هــم نياز داريم ،که یکی از دالالن همین مراکز خصوصی درمان هستهای
بايد چند روز در هتل بمانيم؛ ســختي طيکردن مسير به شرکت در سمينارها و اســتفاده از دستاوردهاي نوين اســت که در تنگنای امکانات عمومی و دولتی سالهای
براي کســي کــه بــه درد بيماري مبتالســت که
جهاني هم نياز داريم .شــايد سوخت را بتوانيم خودمان تحریم تا جا داشته تازاندهاند و درآمدهای عجیبی از درد
ديگر گفتن ندارد .چرا حداقل شهرهاي بزرگ
توليد کنيــم اما در تمــام زمينههــاي ديگر و رنج مردم بهدســت آوردهاند؟ «مهيار» دوسال است که
ما به اين دستگاهها مجهز نيستند؟»
مستقلشدن امکانپذير نيست .علم در جهان به خاطــر سميشــدن تيرویيدش درگير بيمارســتان
اما آیا اینکه توافق لوزان توان تولید هستهای
مانند يک پازل اســت ،مثال يک دانشــمند و آزمايشــگاه اســت ،ميگويد« :آنقدر الغر شده بودم
ما را محدود میکند ،وضع را بدتر نمیکند؟
ژاپني در گوشــهاي از دنيا وســيلهاي توليد که چند بار توي خيابان دســتگيرم کردند و داشتند من
از بیکــی کــه از برجســتهترین
ميکنــد و يک دانشــمند ديگر در را به کمپ ترک اعتياد ميفرســتادند که خانــوادهام با
متخصصان درمان هستهای ایرانی
آمريکا آن را تکميل ميکند .عاقالنه مدارک پزشــکي آمدند .دکترها ميگفتند که تيرویيدم
است ،میپرســم« :اينکه نتوانيم
نيست که بگوييم ما ميتوانيم تمام سمي شده و تنها راهحلش اســتفاده از پزشکي هستهاي
براي يک بيمار سرطاني چهار
سوخت را خودمان توليد کنيم بد
اين مسير را به تنهايي طي کنيم .من است .اين اســم آنقدر برايم غريب بود که اولش حسابي
هفته انتظار براي پتاسکن و
است یا خوب باالخره؟» ميخندد
ميدانم که احتماال حرف طرفهاي ترســيدم اما بعد فهميدم که اين هــم يکجور آزمايش
بعد هم چند هفته براي آمدن
و ميگويد« :بستگي دارد که از چه
غربي همــراه با زورگويي اســت اما است اما خيلي گرانتر .براي اينکه زياد توي نوبت نمانم
جواب خيلي زياد است .مگر
زاويهاي به ماجرا نــگاه کنيم .اگر
مسووالن ما هم بايد ببينند که چه و بتوانم زودتر به زندگي عادي برگردم به آزمايشگاههاي
بخواهيم بر طبل استقالل بکوبيم و
کسي که به سرطان مبتالست
چيزي براي کيفيــت زندگي مردم خصوصي مراجعه کردم ».تيرویيد اولين بيماريای بوده
حرفهاي شیک بزنيم ،بايد بگوييم
اهميــت بيشتــري دارد ».عباس که با اســتفاده از پرتودرمانی درمان شــده؛ براي همين
چهقدر وقت دارد؟ اين بيماري
کــه بله ،تــوان توليد ســوخت ما
علوی ،از متخصصان ایرانی پزشکی نسبت به بيماريهاي ديگر روي آن بیشتر مطالعه شده
بهسرعت پيشرفت ميکند
محدود خواهد شد و خب استقالل
هستهای که در دانشگاه پنسیلوانیا اســت؛ اما گويا اين ماجرا کمکي به کمکــردن هزينهها
در توليد چيز خوبي اســت؛ اما اگر
به تدریس و تحقیق مشــغول است نکردهاســت .مثال یک آزمايشــگا ه خصوصــي با اعالم
بخواهيم واقعبين باشــيم ماجرا را
به من میگوید« :درحالحاضر اگر اينکه فالن دســتگاه را تازه از آمريکا آوردهايم ،براي هر
باید طور ديگري نــگاهکنيم .اين
روند تحريمها ادامه پيدا کند حتي آزمايش نزديک به 600هزار تومان از مهیار ميگرفت آن
سوال وجود دارد که ما اين سوخت
اگر بتوانيم باالتر از اين هم سوخت هم سهســال پيش .او یادش میآید که «کمکم از عهده
را براي چه ميخواهيم؟ جواب اين
توليد کنيم به دليل فقر تجهيزاتي هزينه آزمايشها و داروها بــر نميآمديم ،به همين دليل
اســت که براي انجام فعاليتهاي
بســيار ضربه خواهيم خــورد .االن دوباره رفتيم ســراغ مراکز دولتي ».حاال با وجود اينکه
تحقيقاتي ،پزشکي ،کشاورزي و...
کشــور ترکيه به لحاظ دانش بسيار بيماري مهيار تا حد زيادي بهبود پيدا کرده اما باز هم بايد
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پسرجوانيميگويد«:هيچبيمهايهمهزينههاراتقبلنميکند،حتيبيمههايتکميلي.ميگويندهمدستگاهراازکشور
ديگريآوردهاندوهمبهدليلتحريمهامواديکهدردستگاهوجودداردباچندواسطهخريداريشدهوگرانتمامميشود

هر چند وقت يکبار براي انجام آزمايشها به بيمارستان
شــريعتي يا همان آزمايشــگاههاي خصوصي مراجعه
کند .ميگويد« :حــاال در بیمارســتانهای دولتی بايد
خيلي منتظر بمانم .حتي يکبار نتيجه آزمايشــم معتبر
نبود و بايد يکبار ديگر آزمايش مــيدادم اما همه اينها
به قيمتهاي سرســامآور بخش خصوصــي ميارزد».
در مسير حرکت از بيمارستان شــريعتي به سمت بلوار
کشاورز چشــمم به يک آزمايشگاه پزشــکي هستهاي
ميخورد که تابلوي زردرنگــش را باالي طبقه دوم نصب
کرده .اينجا خيلي کوچکتر از فضاي داخلي بيمارستان
است و البته کسي که بدون هدف مشخص واردش شده
باشد ،خيلي ســريعتر تابلو ميشود .مســوول پذيرش
آزمايشــگاه طوري نگاهم ميکند که يعني زودتر کارت
را بگو .چيزي به ذهنم نميرســد ،بهســرعت ميپرسم:
«شما پتاسکن انجام ميدهيد؟» ميخندد و ميگويد:
«کي گفته انجام ميدهيم؟ برو بيمارستان شريعتي اگر
نوبت بهت ندادند بيمارستان مسيح دانشوري ».در جواب
اينکه چرا شما اين کار را نميکنيد ميگويد« :ميداني
چهقدر دســتگاه گرانقيمتي است؟ ما همين تجهيزاتي
که االن داريــم و آزمايشهــاي هســتهاي معمولي را
انجام ميدهيم پوســتمان کنده ميشــود ».کمي بعد
ميفهمم که از آن آدمهايي اســت کــه از روزنامهنگارها
نميترسند .ميگويد« :من خيلي وارد نيستم اما ميدانم
که توی این بســاط تحریم همه چیز ،مدير اينجا براي
يک قطعــه ســاده بايد يکســال چانهزنــي کند ،با
چند شــرکت در کشــورهاي مختلف حرف بزند تا
باالخره يکي از آنها با هزار نــاز و ادا و بعد ا ز
اينکه چند برابر قيمــت واقعي را گرفت
قطعه را به او بفروشــد ».وقتي از گراني
خدمات پزشکي هســتهاي در مراکز
خصوصي شــکايت ميکنم ،ميگويد:

«معلوم است که گران درميآيد .وقتي تجهيزات و موادي
که براي انجام آزمايشها استفاده ميشــود تا اين اندازه
گران هســتند و ســخت به دســت ميآيند ،ارزانبودن
خدمات توقع خندهداري است .اما با وجود همين گراني
هم تجهيزات ما جان خيليها را نجــات ميدهند چون
ت میدهند که ممکن
بخشهاي دولتي آنقدر دير نوبــ 
است جان بيمار در خطر قرار بگيرد .براي همين در موارد
زيادي که پزشک انجام فوري را تجويز ميکند ،مراکزي
مانند ما به داد بيمار ميرسند ».ســعدی در فصل آداب
صحبت و همنشینی نوشته« :مال از بهر آسايش عمرست
نه عمر از بهر گردکردن مال .عاقلی را پرسيدند نيکبخت
کيست و بدبختی چيست؟ گفت :نيکبخت آنکه خورد
و کشت و بدبخت آنکه مرد و هشــت ».صادق زیباکالم
و محمدرضا نیکفر ،اولی از میان روشــنفکرانی اســت
که ســخت به اصالحات در چارچوب نظام پایبند اســت
و دومی هم از میان اپوزیسیونی اســت که سر هیچگونه
آشــتی با نظام ندارد ،هردو اما در ماه گذشته در مخالفت
با استفاده از انرژی هســتهای در ایران نوشتهاند .اولی به
دفاع از مردم(مردمــی که میفهمند انرژی هســتهای
نیاز ندارند بلکه به توســعه اقتصادی و آزادی نیاز دارند)
و دومی در نقد مردم(مردمی که به سیاســت اتمیشدن
ایران و خطرات انسانی آن ،اعتراض نکردند و کار بدینجا
رسید) .شــاید نصایح ســعدی درباره توان هستهای که
گرد ه آوردهایم و فایده آن معادل است با تحلیلی که از درد
مردم برآمده ولی از تحلیل روشنفکران امروزی سخت به
دور اســت؛ همین تحلیل که اگر تحريمها برداشته شود
و فکري بــراي واردات ســوخت بکنند ،هم
دانش هستهاي ما پيشــرفت خواهد کرد
و هم ميتوانيم با توان هســتهای ،به جان
مردم دارو و درمانی بریزیم.

براي اينکــه بدانيد دقيقا پزشــکي
هســتهاي در ايران چــه خدماتي ارائه
ميکنــد بايد دفترچــه تعرفه خدمات
درماني اين شاخه از پزشکي را که هر سال
بهروز ميشــود ،بخوانيد .اما از آنجايي
که اين دفترچــه نزديک به هفتصفحه
اســت ،ميتوانيد خالصهاي از مهمترين
اين خدمات و همينطور حدود قيمت اين
خدمات در مراکز دولتي و خصوصي را در
جدولزيرببينيد.
البته توجه داشته باشــيد که يک بيمار
بهندرت با يکبار استفاده از اين خدمات
به نتيجه دلخواه ميرسد و عمدتا مجبور
اســت بارها تصويربرداري انجام دهد يا
تحتدرمانقراربگيرد.
نوعفعاليت
درماني با انواع
راديوداروها

حدودهزينهدر
ايران براي هر بار
استفادهازخدمات
(تومان)

تصويربرداري از جريان
خون در بافتهاي قلب و
عروقومشاهدهعملکرد
ايندستگاهها

379هزار
تا 780هزار

آزمايشهايخونمانند
تعيينپيشرفتهمقدار
اجزامانندتعيينحجم
خون،مطالعهطولعمر
گلبولها
اسکناجزایداخلي
بدنمانندطحال،کبد،
کليهو...
تصويربردارياز
استخوانو مغز
استخوان
درمانسرطان
استخوان

 180هزار
تا 570هزار
230هزار
تا 600هزار
210هزار
تا680هزار
2میلیون و900هزار تا
5میلیونو700هزار

درمانپرکاريتيرویيد 108هزار تا249هزار
درمانسرطانتيرویيد 210هزار تا608هزار
تشخيصعفونتيا
آبسههايغيرمشخص

170هزار تا650هزار

اسکنتابشي
(پتاسکن)ارائهتصوير
سهبعديازدستگاهها
بهويژهقلب

3میلیون
تا5میلیون
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با خواندن اولین جمله یک کتاب ،جستوجویی در ما آغاز میشود که شاید
هیچوقت به پایان نرسد؛ جستوجوی یافتن تعبیرهای تازه ،جستوجوی
یافتن معانی بکر و تالش برای یافتن تحملی تازه تا در برابر حقیقتی که این
قصه در گوشمان گفته ،خود را آماده کنیم« .رود راوی» تالش برای کشف
همین تحمل اســت از دریچه یافتن مکان رویدادهای قصه .جستوجوی
زمان ازدسترفتهای است که برای همیشه ،قصهها به ما تحمیل میکنند.

پنجره؛شروعيکچيزتمامشده
«چراغها را من خاموش ميکنم» را چهطور ميتوان خواند

سعيد برآبادي ،نادر آلبوعلی «پروانهها هم مهاجرت
ميکنند» .اين آخرين جمله رمــان «چراغها را من
خاموش ميکنم» زويا پيرزاد اشــاره به خداحافظي
شــخصيتهاي يک رمان 300صفحهاي دارد .راوي از
ميل پنهان اما نامشروعش به مرد بيوهاي که بهتازگي
همسايهشان شــده ،دست ميکشــد و عمال چهار
خانوادهاي که پيرزاد براي قصهاش آنها را در شهرک
«جي »4آبادان گرد هم جمع کرده ،متفرق ميشوند.
چرا؟ چون داستان قرار است ادامه پيدا کند و کالريس
که شخصيت اصلي رمان است ،فارغ از اتفاقهايي که
برايش افتاده ،مثل هر شب ،چراغ اتاقهاي خانهاش را
خاموشکند.

پروانههاهم
مهاجرتميکنند
زویاپیرزاد

مرکز
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گراف رمان
«چراغها را  ،»...رماني اســت دربــاره چهار خانواده
ارمني در شــهرکهاي شــرکت نفت آبادان .اميل،
مردي که همســرش مرده با مــادر و دخترش به اين
شهرک نقل مکان ميکنند و همسايه کالريس ،راوي
رمان ميشوند .راوي ،زني در بحران ميانسالي است
با شــوهري تقريبا کمونیستمسلک ،سه فرزند ،يک
مادر مادرســاالر و يک خواهر ازدواجنکرده .آشنايي
اميل و کالريس ميتواند شــروع يک عشق نامشروع
باشد اما روابط مختلف و فشرده آدمها در يک شهرک
کوچک نميگذارد اين عشق شکل بگيرد و در نهايت
به متفرقشــدن خانوادهها منجر ميشود؛ اميل با زن
ديگــري ازدواج ميکند و کالريس بــه خانوادهاش
برميگــردد ،اينبار اما آگاهتر از قبل به شــخصيت و
احساساتش.
تقديرپذيري زنانه
کالريس براي آنها که اهل رمان هستند ،نام آشنايي
است .شخصيت اصلي رمان «خانم داالوي» ولف نامش

کالريس است؛ زني حلشده در زندگي ،زني که عاشقانه
به آدمهاي اطرافش نگاه ميکند اگرچه که در درون از
آنها ،افکار و اعمالشان گاه منزجر ميشود .ولف اين
رمان را براي زناني نوشــت که اصليترين ابزار اصالح
جامعه اطرافشان« ،محبت» ذاتي زنانه است .او در اين
رمان بسيار مهم کارنامهاش ،ميخواست نشان بدهد
که چهطور ميشــود صرفا با دوستداشتن ،جامعهاي
کوچک از روابط پيچيده اطــراف را اندکي تغيير داد.
پايانبندي اين دو رمان بيشباهت به همديگر نيستند
اما يک تفاوت بزرگ دارند؛ کالريس رمان پيرزاد ،حمله
ملخها را يک نشانه آسماني ميداند ،او به گناه باور دارد
و با سادهترين نشانه تسليم عقوبت کارش ميشود اما
کالريس داالوي تا انتهاي رمان مبارزه ميکند و وقتي
که آخرين جمله «چراغها را »...به کوچ پروانهها اشاره
دارد ،خانم داالوي روبهروي تقديرش ميايســتد و با
حسعاشقانهمردهاوزناناطرافشميجنگد.
رمان روزگار اصالحات
«چراغهــا را ،»...يکي از اوليــن رمانهاي خروجي
روزگار اصالحطلبان اســت .بيرونآمدن صداي راوي
سانسورشدهاي که تابهحال مخاطب ايراني کمتر آن
را شنيده؛ کالريس آيوازيان ،زن است ،ارمني است و
از دل يکي از شهرکهاي مسکوني شرکت نفت آبادان
قصهاش را تعريف ميکند و اين يعني شــروع دورهاي
که توجه به اقليتهاي مذهبي ،به صداي راويهاي زن
و صداي شهرکنشينان يک شهرک دولتي ،بيشتر از
قبل و بعد خود بوده است .ميگويند پيرزاد با نوشتن
اين رمان روي خط نازک عامهپسندي و نخبهگرايي راه
رفته و حتي جعفر مدرسصادقي آن را شبيه به «غرور
و تعصب» جين آستين توصيف کرده است که تابهحال
الاقل800هزار نسخه فروش کرده است.
از «پنجره» فهيمه رحيمي تا پنجره پيرزاد

پنجره اصليترين عنصر رمان «چراغها را »...است.
ارتباطها همگي از طريق پنجرههاي چسبيدهبههم
در يــک شــهرک نوظهور بــه وجــود ميآيند.
انگليسيســازبودن اين آپارتمانها ،رعايتنشدن
حريمهاي معماري اســامي و نزديکبودن آکس
خروجي ســاختمانها روابط چشــمي را در چنين
مکانهايي تغيير ميدهند .در اکباتان شما ميتوانيد
پنجره خانههاي روبــهرو و همطبقه خود را ببينيد و
اين اصليترين کارکرد شهرکســازي است چراکه
ايده اصلي چنين شهرکهايي ارتباط چشمي آدمها
بدون درنظرگرفتن حريمهاي خصوصي آنهاست.
وقتي يک نفر در هال خانهاش نشســته ،در محيطي
نيمهعمومي حضور دارد چراکه همسايههاي الاقل
دو جهت جغرافيايي خانهاش قادر به ديدن او از طريق
پنجرههاي خانهها هســتند .زويا پيرزاد از پنجرهها
بهترين استفاده را در طراحي ارتباط و برخورد آدمها
ميکند .کالريس از همين پنجرهها خانواده اميل را
زير نظر ميگيرد ،از همين جاست که آدمهاي بيرون
خانه را ميبيند و گويي اين پنجرهها ،نماد ديدن ،نماد
خيرهشدنکالريسهستند.
پنجره در فلسفه يک جايگاه ويژه هم دارد ،نشانهاي
اســت از ارتباط ذاتي .از ارتباطي که درســت در
لحظه بهوجودآمــدن از بين مــيرود .پنجره براي
رمانخوانهــاي ايراني ،نام رماني اســت از فهيمه
رحيمي .با همه سادهدســتيها ،رحيمي هم در اين
رمان ،عشقي را نشــان ميدهد که درست در لحظه
نگاه زن از داخــل پنجره به وجــود ميآيد و البته
ميميرد .تنهاماندن کالريس هم درســت از طريق
همين پنجره قابل شناسايي اســت؛ او در لحظهاي
تسليم ميشود که اميل پيشش از يک ديگري سخن
ميگويد و عشق او.
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وقتي که زن تنهاست

[آبادان]

آباداندهه 40يکويژگيمنحصربهفرددارد؛شهري
در درون مرزهاي ايران است که هيچچيزش به قواعد
وآدابوسننداخليگردننميگذارد.آبادان،شهري
کهپايهمدرنشدنشراانگليسيهاگذاشتندازيک
ساختارشهريمتراکم،هندسيوکمطبقهاستفاده
ميکرد،شبيهآنچهدرايالتهاينفتخيزآمريکا
ساختهميشدتاکارمندانشرکتنفتبتواننداوقات
فراغتشانرادرهمانشهرکهاسپريکنند.اصل
در اين محيطهاي شهري ،لذتبردن از «ديدن»،
«قدمزدن»و«درخانهبودن»است.پنجرههابزرگ،
خانههامعموالبدونديواروفنسکشيدراين
شهرکها وجود نداشته اما با اين وجود کالريس در
ابتداي رمان ،زن بيلذتي است« :در آبادان کسي وسط
روز در خانهاش را قفل نميکرد .من هم فقط وقتهايي
کليدراتويقفلميچرخاندمکهميخواستممطمئن
باشمتنهاهستم».

خانه سمبل است؟
[نمای خانهها]

کالريس مدام از خانهاش حرف ميزند ،زن خانهداري
است که هر چه زندگي کرده و خاطره دارد را يکسر
با خودش به اين خانه آورده و وقتي که عاشق باشد يا
افسرده،درتميزيوطراحيخانهتغييراتياحساس
ميکندکهبهنظرشنيتخوانحالاوست.اطرافيانش
اماايناحساسراکمترميفهمند.شوهرشودوقلوها
باتغييراتخانهوطبعاتغييراتروحيهزنخانه
غريبهاندوگاهبهگاهاينمادرکالريساستکهحس
ميکند دخترش يک درد نگفتني دارد و از اين جهت
راوي ادامه حضور زنانه مادرش است به عنوان يک
زن خانهدار و خانه؟ خانه در حقيقت خود کالريس
است ،درون او که انباشتهشده از «چيزها» و «آدمها»
و همين است که کالريسنميتواند خودش را درست
بشناسد«:يادپدرافتادمکهميگفت:نهباکسيبحث
کن ،نه از کسي انتقاد کن .هر کي هر چي گفت بگو حق
با شماست و خودت را خالص کن .آدمها که عقيدهات
راميپرسند،نظرترانميخواهند.ميخواهندبا
عقيدهخودشانموافقتکني.بحثکردنباآدمها
بيفايدهاست».

دورشدن از خانه
[شهرک جی]4

«چراغها را من خاموش ميکنم» ،يک جمله مضارع اخباري است که استمرار يک روند را نشان ميدهد .کالريس ،زني که اولينبار با لرزه
يکعشقيابهتربگوييمشورازخانهبيرونميآيدوزندگيمحقرانهوسادهانگارانهاشراميشناسد،ازاينخودآگاهيبهناچاردرمسير
ديگرياستفادهميکند،بزرگميشودوآگاهياشراافزايشميدهد،تنميدهدبهفعاليتهايزنانهوحتيفمینيستيآنهمدردورهاي
کهفمینيستبهاعتبارفعليدرجامعهايراندرحالبدلشدنبهيکمدبودهاست.شهرکيکهنمادآسايشکارمندمابانهوخانوادگياست،
به ناگاه بدل ميشود به محلي براي کسب آگاهي؛ فقط کافي است بيرون بيايد ،در خيابانهاي شهرک «جي »4قدم بزند و خودش را دوباره و
ازبيرونخانهببيند.
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وقتيملخها
داستانراتمامميکنند
داستان ملخها و تقدير آسمان
[کليسا]

کليدحلروايتپيرزاد،درشخصيتهايارمنيداستانشاست.اودراينرمان،ارمنيهاراهمانطورکههستند،
نشانميدهدوايناولينباراستکهرمانفارسيبهشخصيتهايارمنيميپردازدکهنهمهاجروبدبختهستند،
نهکارگروزيردستونهحتيمرفه.آنهاذاتاايرانياندودرانجامهمهمراسماتمذهبيشان،چاشنيايرانيبودن
راهماضافهکردهاند.انتخاباينشخصيتهاازاينبابتمهمندکهروابطآسانترازتيغسانسورميگذرندو
شخصيتها،واقعيتربهنظرميرسند.فارغازاينها،انتخابيکراويعاشقپيشهارمني،کاملکنندهداستان
ملخهاست.کالريسهجومملخبهآبادانرايکپديدهمحيطزيستينميداند،زنارمنيماقهرآسمانراميفهمد
و دست از شور و حرارت نامشروعش ميکشد.

مهدياخوانلنگرودي هميشهاز
مواجهههراسداريموهرزمانکهباآن
مواجهميشويم،دنبالتفسيريروحي
ومعنويميگرديمتاعلتهارابرايمان
شرحدهد.کالريسازلحظهايکهدچار
يک«حسمشوش»بهاميلميشود،در
پيجستوجويآنعلتمفقوداستو
روزيکهديداررخميدهد،همانروزي
استکهعلتبراوروشنميشود.اوج
داستانهمبالطبعروزديداربااميل
سيمونياناستکهمهاجرتملخهااتفاق
ميافتد.نويسنده،معنويتوترسازگناه
راابتدادرروياييکهکالريسميبيندودر
پيآن،شبتاسپيدهصبحرادرکليسا
سپريميکند،نشانميدهدودرروز
ديداربااميلکهآبوهوامتالطمشدهو
حملهملخهااتفاقميافتد ،بهاوجخودش
ميرساند.ازيادنبريمکهاميلدررمانبه
يکمتنمقدساشارهميکندکههمين
حکايترادردلشدارد.درکتابمقدس،
يویيلکهيکيازپيغمبرانقوميهوداست،
بهمردمهشدارميدهدازگناهانشان
توبهکنندتاازباليحملهملخدرامان
بمانند.پستقريباملخهاتعيينکننده
حدومرزحضورآدمهادرزندگيآدمهاي
ديگرقصههستند.حاالکهکالريسبااين
واقعيتتلخروبهروشده،حذفخانواده
سيمونياندرانتهايداستان،بسيار
طبيعيوهماهنگباداستاناتفاقافتاده
استوحدسهاييراکهخوانندهازعدم
بلوغشخصيتياميلوسلطهگريمادرش
داشته،تاييدميکند.
اگرچهاهاليآبادانوديگرشهرهاي
کويريايران،حملهملخهارابهخوبي
ميشناسندوباچنينپديدهايآشنايي
دارند،دراينداستانملخهانيامدهاند
کهروايتگريکداستانتازهباشند،
آنهاحضوريافتهاندتاگوييناخودآگاه
کالريسرابهواقعيتنزديککنند.
کالريسازبسياريچيزهادرهراسبوده
وحاالوقتشاستکهباآنهاروبهرو
شود،همانطورکهدرفيلم«پرندگان»
هيچکاک،پرندههابرايپاياندادنبهيک
توطئهپابهداستانميگذارندوآسمان
شهرراازآنخودميکنند.کالريس،در
اينجااستعارهاياستازوضعمنفعليکه
ناخودآگاهشبهواقعيتغلبهميکندو
چيزينوميسازد؛يکحضورتازه
بدونآنحسمشوش
وعذابآورقبلي.

مهدی اخوان لنگرودی ،شاعر و
داستاننویس است

ژاژخاییدرروزروشن

فرزنداناديبوعاقبتتحصيل
آیدین سیارســریع در روزگاران قديــم که هنوز
تحصيالت عالي به اين شکل نبود که اول به شما اساماس
بدهند که آقا بلند شــو بيا ثبت نام کــن و اگر نميرفتي
به زور خودشان شــما را ثبت نام ميکردند ،پادشاهي بود
که به تحصيالت پسر خود بســيار اهميت ميداد .روزي
پادشــاه رو به وزير علوم خود کــرد و گفت« :من
دوست دارم پســرم باالترين مدارک دانشگاهي را
کســب کند و در ميان نخبگان شمع محفل شود ولي
افسوس که خنگ و کودن است و از درس و مدرسه
گريزان».
وزير علوم گفت« :اين مشکل پسر شما با کالس خصوصي
قابل حل است .اديبي ميشناســم با فضل و کماالت که
درخت دانشش باردار و سيم کمالش خاردار».
پادشــاه نگاهي به وزير انداخت و گفت« :وقتي بلد
نيستي مجبوري از نثر مسجع استفاده کني؟!»
وزير شرمنده شد و سرش را پايين انداخت.
اديب را به دربار پادشاه آوردند .پادشاه پسر را به
اديب سپرد و گفت« :بيا اينو بگير! همانطور که
پسران خودت را تربيت ميکني اين کودن را هم
تربيت کن».
اديب گفت من اول بايد تعيين ســطح کنم .پســر را
نشاندند روبهروي اديب .اديب سواالتش را شروع کرد.
ـ اسمت چيست؟
ـ پسر پادشاه.
ـ آن را ميدانم .ميگويم اسمت چيست؟
ـ اسم؟
ـ بله اسم.
ـ اسم ...اسم ...نوک زبونم بودها ...بگذار ...آهان ...يعقوب؟
ـ (نگاه مستاصل اديب)
ـ ايوب؟
ـ (نگاه غمبار اديب)
ـ هيچکدام؟
ـ|:
ـ ميتوانم مشورت کنم؟
ـ الزم نکــرده .چند ســالت
است؟
ـ پنج.
ـ تــوي نرهخر کجــا پنج
سالت است؟

ـ ده؟
ـ پسرک کودن! از من ميپرسي؟
ـ چرا من را تحت فشــار ميگذاري اديب؟ آن موقع که به
دنيا آمدم خيلي بچه بودم ،يادم نيست که.
اديب رو به پادشــاه کرد و گفت« :اين پسر شما نه سطح
دارد نه عمق .بااينحــال او را با خــود ميبرم و همچون
فرزندان خود تربيت ميکنم و تحويل جامعه ميدهم».
پادشاه :دهنت سرويسه!
اديب :چيزي گفتيد؟
پادشــاه هول شــد و گفت« :نه ...ميگويم قطعا اين بچه
هم استعدادهايي دارد که با دســتان پرتوان شما کشف
خواهد شد؛ انشاءاهلل».
اديب پسر پادشاه را نزد خود برد و سالها در کنار فرزندان
خود به او علم و دانــش و ادب آموخت و در جهت
تفهيم مســائل به او جهد فراوان کرد و رنج
بســيار ديد .در پايان همه پســران اديب از
بهترين دانشــگاهها فارغالتحصيل شــدند
سوال
ولي پسر پادشــاه هنوز داشت به اين
ِ
اديب فکر ميکرد که [آیا واقعا] «در شمال
سقف خانهها را شــيبدار ميسازند؟» اديب
که ميديد تعليم و تربيت هيچ تاثيري روي پســر
ندارد يک روز نشســت و با خــودش گفت« :اين
پسر هيچچيز نميآموزد .بيخودي ذهن او را از آکبند
درآورديم و االن هم شامل گارانتي نميشود ».سپس رو
به پسر پادشاه گفت« :پسر کودن من! امروز فرزندان من
براي تحصيل از پيش من رفتهانــد و من هم چيزي براي
آموختن به تو ندارم .براي چه اينجا ايســتادهاي و مثل
بز من را نــگاه ميکني؟ برو پيش پدرت بلکــه او براي تو
چارهاي بينديشد».
پســر گفت« :اي اديــب بزرگوار! تو خــودت بهتر
ميداني کــه من از علم و دانــش و ادب به طور کلي
بيبهرهام و تنها چيزي که دارم همين روي زيادم است.
آخر چه کار ميتوانم بکنم؟»
اديــب روي شــانههاي پســر زد و گفت:
«پسرم تو شــرايط الزم و کافي را
براي ورود به عرصه سياســت
داري .برگرد پيش پدرت».
پسر پادشاه نزد پدر بازگشت
و تا چند ســال از او خبري نبود تا اينکه
فرزندان اديــب همگي با مــدرک دکترا
از دانشــگاههاي کشــور و خــارج از کشــور
فارغالتحصيــل شــدند و از آنجايــي کــه
شــنيده بودند وزير علوم
ميخو ا هد

معاونان خــود را از بيــن جوانان نخبــه و تحصيلکرده
برگزيند خوشــحال و خنــدان براي مصاحبــه به محل
مشخصشده رفتند ولي نهايتا در کمال تعجب همه آنها
در مصاحبه مردود شدند و به خانه برگشتند .وقتي اديب
از آنها علت را پرســيد گفتند« :پســر پادشاه وزير علوم
شده است!»
اديب برآشفت و گفت« :يعني چه؟ پسر پادشاه که قاعدتا
بايد وليعهد باشد .چرا وزير علوم شده؟»
فرزندان :پرســيديم .گفتند پادشاه از فرط عالقه به علم و
دانش پسر را وزير علوم کرده است.
اديب :پس شما را چرا به معاونت برنگزيد؟!
فرزندان :گفت شما از من بيشتر ميفهميد و اين درست
نيست که يک معاون بيشتر از خود وزير بفهمد .آخر کار
هم گفتند کال بحث انتخاب معاون منتفي است.
اديب :چرا؟
فرزندان :چون هيچکس در اين جهان پيدا نميشود که از
پسر پادشاه کمتر بفهمد.
اديب :افسوس...
فرزنــدان:اي کاش مــا هم فرزنــدان پادشــاه بوديم و
ميتوانستيم از امتيازات خاص استفاده کنيم.
اديب :ولي در عوض شــما در خانه درويشي خود چيزي
عرش...
داريد که پسر پادشاه در ِ
فرزندان :حــرف نزن بابا  ...مردک مســتمن ِد بيچي ِز يک
القبا! يا ســرمايهاي در اختيار ما قرار ميدهي يا همينجا
تو را خواهيم کشت.
اديب (هراسان)  :فرزندانم چرا عصباني ميشويد؟ دست
نگه داريد .شــما هنوز هم ميتوانيــد در کارهاي علمي
مشغول شويد ،مثال هيات علمي پيام نور.
فرزندان :نــه ...مــا ميخواهيم بوتيــک بزنيم.
سرمايهاي در اختيار ما بده وگرنه تو را خواهيم
کشت.
اديب :نه ،نه ،خواهش ميکنــم .اي فرزندان
من! من مريضم ...چند تا چوب بياوريد تا به شما
چيزي بگويم.
فرزندان :ميخواهي فرار کني؛ تابلوست.
اديب :آن کالغها را در آسمان نگاه کنيد...
فرزندان که بــه روشهــاي قديمي اديب بــراي فرار
اهميتي نميدادند همانجا اديب را کشــتند و با اموال و
دارايي باقيمانده از ترکيه جنــس آوردند و ريختند توي
مغازه و تا آخر عمر با خوشي و شــادماني زندگي کردند.
پسر پادشاه در گوشهگوشه کشــور دانشگاه تاسيس کرد
و گفت «هر کي از من باهوشتره بياد دانشــگاه» و به اين
ترتيب 99درصد افراد جامعه وارد دانشگاه شدند و کمکم
با افزايش ســطح تحصيالت در جامعه تعــداد بوتيکها،
مشــاوران امالک ،دالالن و ويزيتورها هم افزايش يافت
و جامعه به پويايي رسيد.

آیدینسیارسریع،نویسندهثابت
صفحهطنز«روشن»است

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی

66

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی

67

همیشهپولنقدنزدیکشماست

بانکصادراتایران

