
این داســتان کــه در کشــورمان،  تولیدکننده 
همیشــه بدبخــت بــوده و ســرمایه  داران غالبًا 
ــه  ــته اند را هم ــطه گری داش ــغل های واس ش
خــوب می داننــد. البتــه ایــن وســط، یک ســری 
بوده انــد کــه حوصلــۀ ایــن بــرو بیــا را 
نداشــتند و بــه آب  باریکــۀ کارمنــدی، قناعــت 
ــا  ــوا آن ه ــی همیشــه یک ســر دع ــد. ول کردن

بودنــد...
 نــه آن کارمنــد و نــه آن دالل و نــه هیچ کــس 
دیگــری )حتــی خــود آن تولیدکننده( از کســی 
نپرســیدند کــه چــرا کاال از تولیــد تــا مصرف، 
ــه  ــه ن ــدر دست به دســت بشــود ک ــد این ق بای
مصرف کننــده راضــی باشــد نــه تولید کننده؟ 
ــر  ــه زج ــا، همیش ــد تولیدکننده ه ــرا بای چ
بکشــند و نگــران چک هــای آخرماه شــان 
باشــند؟ چرا این همــه وزارت خانه و ســازمان 
ــا  ــگ ت ــذای س ــازۀ ورود غ ــد اج و ارگان، بای
کاله گیــس را بــا ارز دولتــی بدهنــد، ولــی 
مالیــات بــر ارزش افــزوده را بــرای هرکــدام 
از مــواد اولیــه، چنــد بــار از تولیدکننــدۀ داخــل 
بگیرنــد؟ چــرا نــگاه بــه تولیدکننده در کشــور 
مــا، همیشــه از روی ترحــم و کمک هــای 
ــاد  ــار اقتص ــه ب ــوده، در حالی ک ــه ای ب صدق
مملکــت را دارد یــک تنــه بــه دوش می کشــد؟

  رهبــری، شــعار امســال را جهــش تولیــد 

نامیدنــد، ولــی تولیــد یــک علــت نیســت؛ تولید 
ــد  ــا نیســت، تولی ــد اقتصــاد م ــل حــال ب دلی
ــدن  ــر ش ــرا و غنی ت ــدن فق ــر ش ــت فقیرت عل
ــوِل  ــا نیســت، تولیــد معلــول اســت؛ معل اغنی
ــِب  ــان های راحت طل ــت انس ــک مش ــب ی طل
طلبــکار از ایــن مــردم، معلــول یک عمــر بازی 
بــا پول نفــت و تفاخــر بــه کشــورداری کردن 
بــا آن، معلــول خیانــت چندین ســالۀ ســایپا و 
ــل! ــد داخ ــاد تولی ــوان نم ــودرو به عن ایران خ

 معلــول تفکــری کــه ُعرضــۀ ســاخت آفتابۀ 
ــول  ــدارد، معل ــم نداشــت و ن ــران ه ــد ای تولی
ذهن هــای معلولــی کــه حیــات شرکت شــان، 
در گــرو مصوبــۀ واردات کاالهــای ُبنُجــل 
ــول  ــدم اســت، معل از کشــورهای درجــۀ چن
ــت را  ــن مل ــر ای ــال، عم ــه ۶ س ــی ک مذاکرات
تلــف کرد تــا برخــی بفهمند تضمیــن امضای 
تولیدکننــدۀ داخــل، ارزشــش از امضــای کری 

بیشــتر اســت. 
 تولیــد آخــر ماجراســت. بایــد از بحــث 
ــر  ــی قبل ت ــت خیل ــرد و رف ــش ک ــد جه تولی
از آن؛ زمانی کــه شــهید بهشــتی پوســت 
کنــده و صریــح می گفــت: »بــا ایــن مناســبات 
ــیب  ــر و آس ــا در خط ــالب م ــادی، انق اقتص

ــت«. ــی اس قطع
 امــا برخــي آن زمــان، فکــر توقیــف ویدئــو 
ــان اول  ــوی جوان ــدل م ــس م ــد و دلواپ بودن

انقــالب و پســت های مدیریت دســت نخــوردۀ 
در نظــام جدیــد!

اگــر نگــران آینــدۀ کشــور و انقــالب و ایران 
هســتیم، یــا دل مــان بــرای جیب هــای خالــی 
خودمــان می ســوزد، یــا اســترس آینــده 
بچه های مــان را داریــم، باالغیرتــاً تولیــد 
را مثــل انتخابــات و حجــاب و کنســرت و 
کرونــا و دالر و ســکه و ... بــه ُســخره نگیریم؛ 
ــای  ــازی و تلخنده ــوخی های مج ــباب ش اس
دورهمی مان نکنیم؛ تولید را دســتور جلســات 
فرمایشــی و بی فایــدۀ مدیــران قــرار ندهیــم و 
ــورد  ــال را بیلب ــعار امس ــر و ش ــس رهب عک
نکنیــم، بزنیــم ســر در ادارات و ســازمان 

های مــان. 
ــل  ــک راه ح ــد، ی ــق تولی ــرای رون ــر ب  اگ
ــط  ــه فق ــت ک ــد، این اس ــته باش ــود داش وج
و فقــط مســؤالن، چــوب الی چــرخ تولیــد و 

ــس. ــن و ب ــد، همی ــده نگذارن تولیدکنن
 کمــک کــردن و اعطــای وام بلندمــدت و 
ــی و  ــد کاالی ایران ــرای خری فرهنگ ســازی ب
ارز ۴۲۰۰تومانــی، پیش کــش... تولیدکننــده ای 
ــرایط، در  ــن ش ــا ای ــال ب ــد از ۴۰ س ــه بع ک
کشــور مــا دوام آورده، قطعــا بلــد اســت)اگر 
بگذارنــد( اموراتــش را چگونــه ســپری کند که  

زمیــن نخــورد. 
مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان!

این شماره از نشریه تقدیم می شود به: کارگران شریف و زحمتکش
 بزرگ مردانی که هرچند دست های شان از شدت کار، زمخت شده اما قلب شان مهربان است و البته گردن شان جلوی زن و بچه شان خمیده...!

انسان های شریفی که این روز ها، بیش  تر از همه، گرفتار دو راهی  »نان و جان« شده اند و نه می توانند در خانه بمانند و نه می توانند 
نمانند؛ و حتی در این شرایط هم ، نه تنها التیامی برای زخم های خود پیدا نمی کنند بلکه باز هم زخم می خورند!
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در این شماره از نشریه میخوانید:
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»ما زنده به آنیم که آرام نگیریم«
تا در ره دلدادگی ات جمله بمیریم

»عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم«
عاشق تر از آنیم که ساکت بنشینیم

هر روز شده جمعۀ موعود برامان
هر لحظه َمتی گفته، ز دل ندبه بگیریم

بیچاره و حیران شدۀ ظلمت دنیا
بیمار و سیه روی و سراپای اسیریم

 عجل لولیک الفرج می گوییم
اما به عمل باعث این تاخیریم

باعث این تأخیریم
بیطرف آقای

جهــــش  از تـــــولیـــد
عباسپور آقــای

برقص...، امابرای من
»غربت بهار«

کارگران، مفتی مشغول کارند! 
پسا کرونا

»خداحافظ ساالر«
رندان بالکش

در قرنطینه چه باید کرد؟!

پایتخت از این وری
اختاپوس ِ ممنوعه

سامیاد، ما و کرونا! 6
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ایــن نوشــته بــه بررســی »نقــش صــدا و ســیما« 
در قبــال وضــع موجــود و همچنیــن عملکــرد آن 

می پــردازد:
آن چه در افکار عمومی جامعه می گذرد.

اگر به بررســی نســبت وضــع موجود کشــور، با 
ســاختار رســمی قدرت در افکار عمومی بپردازیم، 
بــه نظــر می رســد کــه در افــکار عمومــی جامعــه، 
قــدرت رســمی، بــرای حــل مشــکالت اجتماعــی، 
ابتــکار عمــل و عامــل بــودن خــود را از دســت داده 
و بــه یــک حالت رهاشــدگی رســیده اســت کــه این 
خــود، کاهــش اعتمــاد عمومــی و همچنیــن کاهش 

ســرمایۀ اجتماعــی را به دنبــال دارد.
از طرفــی، وقتــی واکنــش عمومــی در رخدادهایی، 
ــس یازدهــم را بررســی  ــات مجل همچــون انتخاب
می کنیــم، میــزان مشــارکت مردمی نشــان می دهد 
کــه نگاه عمومــی به اثربخشــی و کارایی ســاختار 
ــته،  ــال های گذش ــه س ــبت ب ــدرت، نس ــمی ق رس

کاهــش یافته اســت.
البتــه بــه نظــر می رســد، ســاختار رســمی قــدرت 
ــه آن، همــواره  و گروه هــای اقتصــادی وابســته ب
در موضوعــات دیگــری همچون حاکمیــت قانون، 
ــی و  ــرل فســاد، کارای پاســخ گویی مســؤلین، کنت
کیفیت قوانیــن و مقررات، عدم شــفافیت در شــیوۀ 
تصمیم گیری هــا و ...، عالقــه ای بــه تغییــر وضــع 
ــالح،  ــن اص ــرای ای ــته و اراده ای ب ــود نداش موج
ــن  ــر ای ــی در براب ــد و حت ــان نمی ده ــود نش از خ
تغییــر، مقاومــت نشــان می دهــد کــه ایــن رویکرد، 
ایــن پیــام را بــرای افکار عمومــی دارد، که ســاختار 
رســمی، گره گشــای همــۀ ایــن مشــکالت نیســت.

» یک رسانۀ خوب «
یکــی از مهم تریــن ســاختارهای قــدرت، رســانه 
ــانه،  ــک رس ــم ی ــم بفهمی ــد داری ــه قص ــت ک اس
چگونــه می توانــد در نســبت بــا وضــع موجــود، 

ــد. ــی کن نقش آفرین
یــک رســانه، هــر چقــدر هــم ابتــکار عمــل داشــته 
باشــد و موضوعــات مختلــف جامعــه را پوشــش 
خبــری دهــد، اگر اعتماد مخاطب را نداشــته باشــد، 
کارآمــد نیســت. در واقــع رســانه بایــد در ۳ مؤلفــۀ 
ــکار عمــل، عملکــرد  اعتمادســازی، عاملیــت و ابت
خوبی داشــته باشــد تا رســانه، کارآمد به حســاب 

بیاید.
در مــورد اعتمادســازی، بایــد بدانیــم کــه در 
عصــری هســتیم که سانســور خبــری، بــه عنوان 
یــک سیاســت رســانه ای، کارایــی الزم را نــدارد، در 
نتیجه رســانه، بــرای آن که اعتمادســاز باشــد، باید 

واقعیت هــا را منعکــس کنــد.
ــدر  ــد این ق ــانه بای ــودن، رس ــل ب ــورد عام در م
ــام  ــه در مق ــد، ک ــته باش ــتقالل داش ــدرت و اس ق
اطالع رســانی، بتوانــد بی طرفانــه و صادقانــه عمل 
کند و در مشــکالت جامعه، بتواند موجود باشــد و 
عاملیــت خود را حفظ کنــد؛ از طرفی در مورد ابتکار 
عمل، بایــد بدانیم کــه در چارچــوب محدودیت های 

ســازمانی و بروکراســی اداری، یک رسانۀ چابک و 
پرمخاطــب، شــکل نمی گیــرد.

ــه عملکــرد  ــی دانشــجویی، ب ــا زبان در ادامــه و ب
صــدا و ســیما مبنــی بر ایــن ۳ مؤلفــه و چرایــی آن 

می پردازیــم:
» صدا و سیما «

ــد،  ــان مي آی ــه می ســخن از صــدا و ســیما کــه ب
ســخن از یــک اســتودیو بــا چهــار تــا کارمنــد و 
یــک مدیــر، بــا ســاختار تصمیم گیــری مشــخص 
و شــفاف نیســت، صحبــت از یــک ســازمان، 
ــبکۀ  ــد ش ــد و ص ــزار کارمن ــش از چهل ه ــا بی ب
تلویزیونــی و رادیویــی با ســاختاری نامشــخص، 
بــرای تصمیم گیری هاســت کــه اســتخدام های 
سفارشــی نیروهــای ســازمان، از ژن هــای خــوب 
ــا ســفارش شــدگان و  ــه، ت و نورچشــمی ها گرفت
وابســتگان بــه اصحــاب قــدرت، باعــث شــده تــا 
هرکــدام از اصحــاب قــدرت، ســهمی از این رســانه 
پیــدا کنند و در نهایت صدا و ســیما را تبدیــل کرده، 

ــا... ــری از نیم ه ــه مجمع الجزای ب
» نیم ها «

حــاال اگــر انتظــار داریــد خروجــی یــک ســازمان 
بــه ایــن عریــض و طویلــی، یــک رســانۀ چابــک و 
پرمخاطــب باشــد، ســخت در اشــتباهید. خروجی، 
جــز اخبــار رســمی و سفارشــی، خبــر مقامــات و 
اظهارنظرهــا و برنامه های کلیشــه ای و بی مخاطب 
ــت  ــل، از دس ــکار عم ــه ابت ــت ک ــت. این جاس نیس
ــالش کســانی  رســانه خــارج شــده و حاصــل ت
مثــل مدیــر جوان شــبکۀ ســه، بــرای پیوند اســالم 
و رســانه می شــود چنــد جملــۀ اخالقــی از زبــان 
ســید بشــیر حســینی در عصــر جدید، یــا حضور 
علی اکبــر رائفــی پــور در شــبکه ســه. بــد نیســت 
ــهید  ــای ش ــه صحبت ه ــم ب ــری بزنی ــا، س این ج
مطهــری در بــاب نیم هــا : » مــن خیلــی اوقــات فکــر 
کــرده ام مقالــه ای تحــت عنــوان » نیم هــا » بنویســم 
کــه خیلی چیزهــا وجود ناقصش، خطرش بیشــتر 
از عــدم محــض اســت؛ می گوینــد غزالــی راجع بــه 
علــم ایــن حــرف  را زده و گفتــه اســت : »هــر چیزی 
وجــود ناقصــش بــه از عــدم محــض اســت مگــر 
علــم، کــه وجــود ناقصــش بدتــر از عــدم محــض 
اســت« و ایــن ریشــه اش هــم معلــوم  اســت، آدمــی 
کــه هیچ عالــم نیســت، چــون می داند عالم نیســت، 
الاقــل در مقابــل  عالم تســلیم اســت، مثل کســی که 
طبیــب نیســت و می دانــد کــه طبیــب نیســت، دیگر 
الاقــل در مقابل طبیب تســلیم اســت و در نتیجــه، از 
وجــود طبیــب بهــره  می بــرد، ولــی نیم چــه طبیــب 
چــون خــودش را طبیب می داند، تســلیم یک طبیب 
نیســت، می خواهــد از همان علم ناقصش اســتفاده 
ــرد؛  ــان می ب ــود، زی ــای س ــه به ج ــد، در نتیج کن
ــا و  ــه مجتهده ــراغ نیم چ ــد س ــا بروی از همین ج
نیم  روشــنفکرها و نیم هــای دیگــر ، این هایــی کــه 
یــک چیزکــی می داننــد، چیزکــی می داننــد و چیزها 
نمی داننــد؛ اتفاقــا این هــا خطرشــان بیشــتر اســت، 
چهارتــا شــعار می شــنوند، بــدون اینکــه متعمــق 
بشــوند و درســت فکــر کننــد و دریابند. ایــن چهار 

تــا شــعار را می بینیــد کــه این هــا را از جــا حرکــت 
می دهــد«.

شــدۀ  مصــادره  »گزارش هــای  اگــر  حــال 
صداوســیما«  و »تصاویــر دختــران کم حجــاب در 
راهپیمایــی بیســت و دو بهمــن و ...« را بــه کارنامــۀ 
ایــن نیم هــا اضافــه کنیــم، بــه جایــی برنمی خــورد؛ 
امــا دم خروس شــان جــای دیگــر می زنــد بیــرون.

برقص،... اما برای من
دم خــروس صداوســیما، زمانــی بیــرون می زنــد 
ــرده و در  ــور ک ــود عب ــی خ ــی معرفت ــه از مبان ک
ســریال های خــود، این پیــام را به مخاطــب می دهد 
ــی  ــو می خواه ــتم، ت ــه هس ــل معامل ــن اه ــه م ک
برقصــی، مــن هــم قــدرت را می خواهــم، پــس اگــر 
می خواهــی برقصــی، برقص...،امــا بــرای مــن و در 

خدمــت رســانه و منافــع مــن!
البتــه تعجبــی نــدارد، وقتــی نیم هــای نظــر کــرده 
و نــور چشــمی های وابســته بــه اصحــاب قــدرت 
ــا  ــداری ت ــر اســتقاللی ن را اســتخدام کــردی، دیگ

ــی. ــه عمــل کن بی طــرف باشــی و صادقان
ــالم را  ــدرت، اس ــرۀ ق ــن هزارجزی ــه ای ــاال ک ح
مصــادره کــرده و محتــوای آن را بــا ساده ســازی 
بــه خدمــت درآورده، نگارنــدۀ ســکوت را بــر خــود 
ــه  ــانه ای ک ــم، رس ــد بگوی ــد و بای ــز نمی دان جای
اســتقالل نــدارد، عامل بــودن را نــدارد و رســانه ای 
کــه عامل بــودن را نــدارد، در صحنــۀ جامعــه 

ــدارد. ــی ن موجودیت
البتــه صــدا و ســیما، در قبــال ایــن وضعیتــی کــه 
شــرح دادیــم، ابتکاراتــی هــم داشــته کــه در ادامه به 

ــم. آن می پردازی
»   لباس لختی پادشاه  « 

در این جــا نیــازی بــه توضیــح مفصــل نیســت، 
ــت  ــای بیس ــا »گزارش ه ــی ب ــا همگ ــون حتم چ
وســی« و »آیتم هــای ما خیلی خوبیم صداوســیما« 

ــنا هستید. آش
مثــال روزهــای آغازیــن کرونــا، مــردم قــم همگی 
عاشــق کرونــا هســتند و حاال یــک کرونایــی آمده، 

ــدر شــلوغش نکنید. این ق
در اعتراضــات مختلف، گل و بلبل پخش می شــود 

و صحبــت از دســت آوردهای دولت اســت.
در ماجــرای کرونــا، کــه البتــه پوشــش ظهرگاهی 
ســخنگوی وزارت بهداشــت خــوب اســت، امــا از 
بدبختی هــای غــرب، در حد فروپاشــی تمدنی خبر 

پخــش می کنیــم.
ــن  ــه ای ــی، ب ــکار عموم ــه اف ــگار ک ــه ان ــگار ن ان
ســادگی ها هــم گــول نمی خــورد و بــا لبــاس لختی 

ــرد. ــل ک ــکالت را ح ــود مش ــاه، نمی ش پادش
در پایــان بایــد بدانیــم ســازمان صداوســیما، نیاز 
اساســی و فــوری بــه اصــالح ســاختارهای خــود 
و تغییــر رویکــرد در ســه مؤلفۀ اعتمــاد، عاملیت و 

دارد. ابتکار 
 اصــالح ســاختارها، بــرای جلوگیــری از بحرانــی 
اســت کــه اتفــاق خواهــد افتــاد، اول »بحــران 
ناکارآمــدی و مدیریــت« و دوم »بحــران مقبولیت و 

اعتمــاد عمومــی«

برقص...، امابرای من

سلسله برنامه  های »مجازی با مسؤلین« به همت انجمن اسالمی درحال برگزاریه، 
وسعی  بر این داره تا در روزهایی که دانشگاه تعطیله و خیلی از سواالت دانشجوها 

بدون جواب مونده، مشکالت ومطالبات دانشجوها رو از مسئولین پیگیری کنه 
و درکنارش، یه مصاحبه خودمونی هم با مسؤلین انجام داده که دیدنش خالی 

از لطف نیست و واسه اوقات فراغت تون خوبه! اولین مهمان این برنامه 
هم دکتر صادقی، معاونت آموزشی دانشگاه، بودند که مصاحبه شون 

رو می تونید در کانال دانِشُجَمن ببینید و لذت ببرید :((

اتفاقی بی سابقه در بازارهای نفت دنیا:
 دوشنبه ۲۰ آوریل، بهای نفت خام آمریکا منفی شد!از نظر 

کارشناسان،کاهش تقاضای خرید )که بخش قابل توجه ای از آن متأثّر 
از شیوع ویروس کروناست( و پر شدن مخازن ذخیره نفت، علت این 

اتفاق است!بدین ترتیب، تولیدکننده های نفت آمریکا نه تنها در ازای نفتی که 
 می فروشند پولی دریافت نمی کنند، بلکه باید مبلغی را هم پاداش بدهند!

دراقدامی عجیب و غیراخالقی، تعداد زیادی جوجه  یک روزه، زنده به گور پی نوشت: کرونا و بحران اقتصادی در جهان...
شدند!اما نکته جالب توجه این جاست که پس از انتشار کلیپ این اتفاق  در 
فضای مجازی و اعتراضات گسترده به آن، مشخص شد که این اتفاق، 

چندین سال است که رخ می دهد و چیز تازه ای نیست!!توجیه آقایان 
 هم تنظیم بازار و جلوگیری از ضرر به مرغ داران بوده است!!!

پی  نوشت: لعنت به تفکر سرمایه داری

آخرین ساخته ی ابراهیم حاتمی  کیا 
 به صورت اینترنتی اکران شد!

این شیوه ی اکران، برای اولین بار در ایران انجام شد که 
نتیجۀ خوبی هم داشت و »خروج« در چهارمین روز اکرانش ، 

به فرو یک  میلیاردی رسید؛ البته مسلماََ خاطرات خوبی که مردم 
از آثار حاتمی  کیا دارند، در این موفقیت بی تأثیر نبوده است.

بهاری غریب را می گذرانیم... 
غربتــی به فراخــی نبوســیدن رخســار 
مــادر، نشــنیدن ترانــۀ طبیعــت و نبوییدن 

ــان؛ ــاه خراس ــرای ش صحن وس
امــا نــه بــه  وســعت غربــت منجــی 
ــه  ــش! چنان ک ــان پرچمداران بشــریت، می
ــت،  ــال اس ــدی س ــت و ان ــزار و دویس ه

ــر ــۀ  اب ــان درهال ــید عصرم خورش
ــان روزگار،  ــک«  از ناالیق ــا َولیِّ »ماَعرفَتن

ــغ گشــته اســت. دری

ــت  ــی، ماهی ــربازی نامرئ ــه س ــاری ک به
عدالــت را بــه امیــر و عملــه، فقیــر و 
ــه  ــانید و ب ــفید چش ــیاه و س ــی و س غن
گمشــدگان شــهربازی دنیــا  »الهــی َعُظــَم 
ــت. ــَتعان« را آموخ ــَت الُمس ــال« و »اَن الَب

اکنــون شــرق و غــرب کــرۀ  خاکــی، 
بــرای  دوایــی  پــی  در  عاجزانــه 
بالیــی نــازل شــده اســت؛ امــا حتــی 
مجهزتریــن و پیشــرفته ترین البراتوارهای 
ابرقدرت های شــان هــم، راه بــه کاری 
ــود را  ــه خ ــه ای ک ــت و هنگام ــرده اس نب
درمقابــل ذره ای زبــون یافتنــد، عــالج 
گــره را بــا تــک تــک سلول های شــان، در 
نواختــن ناقــوس کلیســا و موســیقی اذان 

ــد. دیدن
جســت وجوي  در  »ماَســَوی الّل«  آری، 
ــزار  ــای ه ــان دیب ــان می ــۀ گمشدش حلق
ــک،  ــاً اِلی ــرگردانند و »ُمتَضرِع ــگ س رن
ــا لَدیــک«  هســتی را فراگرفتــه  راجیــاََ لِم

ــت! اس
الِح َوالرِّضا« »أَْیَن ُمَؤلُِّف َشْمِل الصَّ

ــق را  ــانی های خل ــه پریش ــت آن ک کجاس
ــازد؟ ــنود می س ــا را خش ــالح و دل ه اص

ای خوشــبوترین نرگس آســمان ها و زمین، 
مــا امــروز بــرای همــۀ بی معرفتی هایمــان،  
ــرافکنده و  ــان، س ــان و رفتارهایم نگاه هایم

ــده ایم.  ــوا ش رس
ــر  ــا ه ــات ب ــک کائن ــر! این ــن را بنگ زمی
ــدا  ــی، یک ص ــر رنگ ــگاه و ه ــن، هرن آیی

ــل لِولیکَ الَفــَرج« را »اللّهــم َعجِّ
نجوا می کنند.

ــواالرض آوای  ــه دح ــد روزی ک ــه امی ب
ــرا  ــن را ف ــار گوشــۀ زمی ــدی، چه اناالمه

ــرد. بگی

»غربت بهار«
میرزایی نــم خا

زارعـی آقای
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 امروزه، شـــیوع ویروس منحوس کرونا و 
گســـترش این اپیدمی، زندگی ما انسان ها 
را تحت الشعاع رفتارهای غیرقابل پیش بینی 

خود، قرار داده اســـت .
وقتی حتـــی از دســـت دادن های ســـاده 
محروم شـــده ایم، قوانین حاکـــم بر نظم 
جهانی تا کجا به حاشـــیه خواهـــد رفت؟ 
 امـــا خبر خوشـــحال کننده )و یا شـــاید 
فریب دهنده( این اســـت که ابتـــالی به این 
ویروس منحوس، ســـیر نزولـــی به خود 
گرفته است، تا شـــاید بگوید در کشورمان، 
مســـیر و روند تحت کنترلی را طی می کند؛ 
لذا تصورهـــا از چالش های پیـــش رو را، تا 

حدی بـــه واقعیت نزدیـــک خواهد کرد.
در پی شـــیوع کرونا، بدون شک نمی توان از 
عواقب آن، در بعد فردی به راحتی گذشـــت؛ 
ترس و اضطراب از آیندۀ شیوع این بیماری 
و یا حتـــی بیماری هـــای دیگر، مـــا را تا 
ســـال ها دچار اختـــالل در رفتارهای ذهنی 
و عملی خواهـــد کرد و ثمـــرۀ حداقلی آن، 

افزایش وســـواس است.
اما چیزی که مشـــخص اســـت، آنست که، 
فرهنگ عمومی مردم سراســـر جهان، در 
زمینۀ بهداشـــت فردی و عمومی، صعود 
چنـــد پله ای خواهد داشـــت و هیـــچ گاه به 

جایگاه قبل باز  نخواهد گشـــت. 
امـــا این، تنها هدف کووید ۱۹ نیســـت، چرا 
که ابعاد مختلفی را در تیـــررس خود قرار 

 . است.  داده 
    انیشـــتین گفته بود :»ســـالح اتمی به جز 
روش تفکرمان، همه چیز را تغییر داده است«؛ 
امـــا کرونا، روش تفکر و اندیشـــۀ ما را نیز 
تغییـــر خواهد داد. کرونا جوامع بشـــری و 
اوضاع اقتصـــادی را هم اکنـــون دگرگون 
کرده اســـت و دگرگونی اقتصادی، نه تنها 
به ورشکستگی شـــرکت ها و مؤسسات و 
بیکار شـــدن میلیون ها نفر خواهد انجامید، 
بلکه بـــه افـــالس دولت هـــا و نظام ها نیز 

گشت. خواهد  منجر 
    بحران هـــای مالـــی، که کشـــورها با آن 
روبرو خواهند بود، ســـؤال داغ این روزهای 
تحلیل گران سیاســـی و اقتصادی است، که 
ذهن آنان را حســـابی به خود مشـــغول 
کرده تا چـــاره ای جلوی پـــای حاکمان و 
دولت مـــردان بگذارند. البته در کشـــورمان، 
دولـــت وام یک میلیون تومانـــی را، کلید حل 
مشـــکالت اقتصادی در دوران پس از کرونا 
قرار داده اســـت! از تدبیرشـــان برای عبور 
از بحـــران و از این تزریق امیدشـــان، برای 
روحیه بخشـــی به بدنۀ جامعه متشکریم!

همچنین کرونا ویروس به تنهایی توانسته 
بســـیاری از سیســـتم های اقتصادی دنیا 
را متزلزل کنـــد تا پرده از نظام پوشـــالی 
ســـرمایه داری غرب بردارد. شاید یادآوری 
اصل »غـــرب دیگـــر ابرقدرت نیســـت« 
جذاب ترین هدف کروناویـــروِس از کنترل 

خارج شـــده باشد!

ایــن چندوقــت کــه کرونــا گرفتــار مملکــت مــا 
ــر داغ  ــد خب ــا، چن ــر آمــار کرون شــده! عالوه ب
ــه؛   ــنیدیم، ازجمل ــانه ها ش ــم در رس ــه ه دیگ
پرداخــت وام یک میلیونــي، توســط دولــت! 
افزایــش ۲۱درصــدی کــف حقــوق کارگــران! 

ــدی!و... ــورم ۴۱درص ت
اما وام یک میلیونی !

ــرم،  ــت محت ــر دول ــون ازنظ ــک  میلی ــا ی واقع
وام  آن را  می خواهــد  کــه  اســت  چه قــدر 

ــد؟! بده
میلیــون  یــک  بفهمیــم  بهتــر  می خواهیــد 

اســت؟  چه قــدر 
ــت و  ــان اس ــت، ۱۲۰۰۰۰ توم ــو گوش یک کیل

ــت!  ــو گوش ــود ۸ کیل ــون می ش یک میلی
یــا مثــال یک کیلــو برنــج شــمال، ۲۴۰۰۰ تومان 
اســت و یک میلیــون می شــود ۴۰ کیلــو برنــج !

یک کیلــو مــوز ۳۰۰۰۰ تومــان اســت پــس 
ــوز!  ــو م ــه کیل ــود سی وس ــون می ش یک میلی

ــادم!  ــور افت ــر رائفی پ ــاد دکت ی
یک کیلــو ماهــی شــیر ۱۴۰۰۰۰ تومان اســت و 

یــک میلیــون می شــود ۷ کیلــو ماهی! 
و  اســت  تومــان   ۳۰۰۰ لیتــری  بنزیــن، 
بنزیــن! لیتــر   ۳۳۰ می شــود  یک میلیــون 

بیمــۀ کارگــری ۴۳۰۰۰۰ تومــان اســت و 
یک میلیــون می شــود، دومــاه حــق بیمــه! 
یــک بســتۀ ســیگار وینســتون ۲۵۰۰۰ تومــان 
اســت و یک میلیون مي شــود ۴۰ بســتۀ ســیگار 

!
پرایــد ۶۵ میلیــون اســت و پرایــد ۸۰۰ کیلویــی 
می شــود،  یک میلیــون  پــس  می باشــد، 
دوازده کیلــو از پرایــد!  تقریبا یک رینــگ و بوق !

یک کیلــو گوجــه ۱۱۰۰۰ تومــان و یک کیلــو 
پیــاز، ۹۰۰۰ تومــان اســت و یک میلیــون، 

ــاز ! ــه و پی ــن گوج ــک کارت ــود ی می ش
ــک  ــان  و ی ــی ۶۵۰۰۰ توم ــک بســتۀ مای بیب ی
اســت  شیرخشــک ۳۵۰۰۰تومــان  قوطــی 
و یک میلیــون، می شــود ۱۰تــا پوشــک و 

شیرخشــک !
اما بیاید یک میلیون را، جور دیگری ببینیم:

حقــوق بعضی از اســاتید دانشــگاه، بیــن ۱۵ تا 
۲۰ میلیــون اســت و یک میلیــون، ۵ درصــد ۲۰ 
میلیــون اســت! تــازه درخواســت افزایــش هــم 

دادند!
درآمــد یــک پزشــک متخصــص، کــه مالیــات 
ــا، فرامــوش  ــه برکــت کرون هــم نمی دهــد و ب
هــم شــده، تــا ماهــی ۶۰۰میلیــون هم می رســد 

ــون....! ویک میلی
حقــوق مدیــران دولتــی تــا ۵۳ میلیون اســت و 
ــد !  ــد آن می باش ــم درص ــون، یک ونی یک میلی

خانــۀ ۱۰۰۰متــری رئیس جمهــور کشــورمان، 
آقــای روحانــی،  ۸۰ میلیــارد تومــان، ســال ۹۶ 
قیمــت خــورده اســت و یک میلیــون می شــود، 

ــانتی مترمربع از آن! ــم س یک ونی
هزینــۀ ســاخت حــرم)کاخ( امــام خمینــی)ره( بــا 
ــش از  ــی، تاحــاال بی ــت سیدحســن خمین مدیری
۷۰۰میلیــارد بــوده و یک میلیــون می شــود یــک 

ــترهای آن!  ــی از لوس ــای یک ــه از چراغ ه دان
هزینــۀ ثبت نــام یــک مدرســۀ دبیرســتان 
غیرانتفاعــی خــوب؛ مثــال مدرســه ای کــه دکتر 
حــداد عــادل برای پسرشــان زدنــد! ۳۵ میلیون 
ــک  ــۀ ی ــود هزین ــون، می ش ــت! و یک میلی اس

هفتــۀ تحصیــل در آن!
ــر جــوان دم  ــرای دخت ــۀ ســاده ب ــک جهیزی ی
بختــی کــه ۴ســال اســت عقــد کــرده و نرفتــه 
خانــۀ آرزوهایــش، ۶۰ تــا ۷۰ میلیــون اســت  و 
یک میلیــون، می شــود یــک کف گیــر و قابلمــه 

و تشــت! تشــت رســوایی!
ــک دانشــجوی دانشــگاه  ــرم ی ــک ت شــهریۀ ی
دولتــی! )جوکــه؟ شــهریه ؟ دانشــگاه دولتــی!( 

ــرق، یــک تومــان اســت  و.... رشــتۀ ب
ثــروت وزیــر صنعــت پیشــین، ۱۳۰۰ میلیــارد 
و وزیــر بهداشــت پیشــین کــه بــا طــرح تحول 
ــه خــاک  ــی را ب ــن اجتماع سالمت شــان، تامی
ــد و  ســیاه نشــاندند و بعــد هــم اســتعفا دادن
رفتنــد، ۲۰۰۰ میلیــارد اســت! و یک میلیــون 

هیچــی ازش نیســت! 
و یک میلیــون ۶۰ درصــد یــک میلیــون و 

هشــتصد هــزار تومــان اســت! 
کارگران، مفتی مشغول کارند!

حقــوق  کــف  هشــتصد،   و  یک میلیــون  و 
ــرای  ــت ب ــان و دول ــه کارفرمای ــت، ک کاری س
کارگــران در ســال جــاری تعییــن کردنــد؛ آن 
هــم در شــرایطی که نماینــدۀ کارگران ، جلســه 
ــه  ــوق ظالمان ــف حق ــن ک ــرد و ای ــرک ک را ت
ــدۀ  ــای نماین ــه امض ــه البت ــرد! ک ــا نک را امض
کارگــران، چیــز بــا اهمیتــی نبــود! چــون 
ــرمایه داران  ــی، س ــاه اجتماع ــر کار و رف وزی
و پولدارهــا امــروز مصوبــۀ کارفرماهــا، مبنی 
ــران  ــوق کارگ ــدی حق ــش ۲۱ درص ــر افزای ب
را بخش نامــه کــرد بــه همــۀ کارگاه هــا و 

و..! هلدینگ هــا  و  کارخانه هــا 
یــک نفــر جــواب بدهــد، مگــر قانــون اساســی 
ــاس  ــال براس ــران، هرس ــوق کارگ ــه حق نگفت
تــورم  و ســبد معیشــت خانــوار بایــد تعییــن 
بشــود؟! و مگــر تــورم  ایــران، طبــق گفته هــای 
درصــد   ۴۱ دولــت،  خــود  بانک مرکــزی 

نیســت؟! 
پــس چــرا حقــوق کارگــران، فقــط ۲۰ درصــد 
اضافــه شــد؟! نکنــد رئیس جمهورمــان تــورم 

زردان آقای

کارگران، مفتی مشــغول کارند! 

روز جمعــه را مــالک قــرار دادنــد؟! 
مرکــز  اعــالم   طبــق  فقــر،  خــط  مگــر 
پژوهش هــای مجلــس ۵ میلیــون نیســت؟! 
اصــال مگــر امســال، ســال جهــش تولیــد 
نیســت؟! و مگــر جهــش تولیــد، جــز بــا تــالش 

و دلگرمــی کارگــران محقــق می شــود؟! 
ــار  ــت یک ب ــرا دول ــم، چ ــا  نمی فهم ــن واقع م
بــا گرانــی ســه برابــری بنزیــن، یــک طیــف از 
مــردم را مقابــل نظــام قــرار می دهــد؛ یک بــار 
بــا یارانۀ معیشــتی ســرِ کاری اش، نصف دیگر 
مــردم را مقابــل نظــام قــرار می دهــد؛ یک بــار 
بــا پولی تــر کــردن دانشــگاه های دولتــی، 
ــد و  ــرار می ده ــام ق ــل نظ ــجوها را مقاب دانش
حــاال هــم تمــام تالشــش را دارد می کنــد کــه 
کارگــران، کــه وفادارتریــن قشــر بــه کشــور و 

انقالبنــد را مقابــل نظــام قــرار بدهــد!
جالــب اســت کــه حقــوق مدیــران، در بودجــه 
۹۹ ســقف نــدارد! امــا آن هایــی کــه بــا ادبیــات 
ــرده  ــاد ک ــان ب ــرال، رگ گردن ش ــاد لیب اقتص
کــه ۲۰ درصــد افزایــش کــف حقوق کارگــران، 
ــان در  ــد، صدای ش ــه می زن ــد ضرب ــه تولی ب

نیامد! 
بلــه، کــف حقــوق کارگــران، یک میلیــون 
و هشــتصد اســت! و این جاســت کــه یــک 
تومــان، ۶۰ درصــد حقــوق یــک کارگــر اســت! 

ــه ... ــس خیلی پ
ــهام  ــان از س ــارد توم ــزار میلی ــتی ۸ ه راس
»هولدینــگ شســتا« کــه متعلــق بــه کارگــران 
ــرار از کســری  ــرای ف ــت ب ــد باشــد را دول بای
بودجــۀ خــودش، در بــورس آب کــرد! و مــن 
همچنــان بــه یــک میلیــون و هشــتصد هــزار 

ــم! ــر می کن ــان فک توم
و فصــل الخطــاب، ایــن گفتــۀ آیت الل خامنــه ای: 
ــالمی،  ــام اس ــکیل نظ ــالب وتش ــدف ازانق »ه

تحقــق عدالــت اجتماعــی و 
خدمت به مردم است!«

»پیوســت، خدمــت وزیــر محتــرم کار و رفــاه 
اجتماعــی«

پسا کرونا
یاوری آقای

در روزهایی که در حال عادت کردن به خوب و بد آموزش مجازی 
هستیم، هر روز خبر جدیدی از سرنوشت این ترم تحصیلی به 

دست مان می رسد. فعال آخرین خبر این است که دانشگاه های وزارت 
بهداشت، ۶خرداد بازگشایی می شوند و دانشگاه های وزارت 

علوم،  اگر تا زمان امتحانات بازگشایی نشوند، امتحانات  
دانشجویان به صورت مجازی برگزار می شود!

دیوان محاسبات کشور، چندی پیش گزارش 
تفریغ بودجه سال ۹۷ را ارائه داد، که این گزارش نشان می دهد 

سرنوشت ۴میلیارد و ۸۰۰میلیون دالر ارز ۴۲۰۰تومانی مشخص نیست 
 و هیچ کاالیی در ازای این مقدار ارز دولتی وارد نشده است!

در واکنش به این موضوع آقای جهانگیری فرمودند :»کسانی که ارز دولتی 
 گرفته و واردات نکرده اند، در برابر دستگاه قضایی پاسخ گو باشند.«
آقای ربیعی فرمودند :»حتی یک دالر هم گم نشده!«  و آقای روحانی 
فرمودند:» گزارش دیوان، صددرصد غلط و بی اطالعی محض بود.«

چندی پیش کلیپی از امام جمعه ایرانشهر در فضای مجازی پخش شد که ایشان 
از داخل ماشین و به شکل نامناسبی به کارگران کمک می کردند، انتشار این کلیپ 

واکنش های اعتراضی بسیاری به همراه داشت و نهایتاََ امام جمعه ایرانشهر، 
ویدئویی از خود منتشر کردند و ضمن پاسخ گویی در برابر افکار عمومی،عذر 

 خواهی کردند و از سمت خود هم استعفا دادند!
پی نوشت: برخی از وزرای مستعفی ،حتی استعفا دادن هم بلد نبودند...

تیتر برتر
 »مسابقه تیتر آزاد اندیشی« 

نشریه شماره  ۲۰۸:

شبت به خیر، 
غمت نیز...
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ــش گل  ــه در آت ــت و پروان ــمع افروخ »ش
ــرد ک

می تــوان ســوخت اگــر امــر بفرمایــد 
عشــق«

»گفتند که بگویم،
گفتند که بنویسم،

گفتند که...
و چــه ســخت اســت از جگرگوشــه ات 

بگویــی و بنویســی.
ــم، در  ــن ظل ــی ای ــه گفت ــی رود ک ــادم نم ی
هرجــای عالــم هــم بــود، مــا ســاکت 
نمی نشســتیم و چــه زیبــا نشــان دادی 
چگونــه »َمــْن َیْنَتِظــر« بــودن را، تــا آن جایی 
ــود :»اخــالص شــهید  ــان فرم ــه موالی م ک

ــرد.« ــود را ک ــی کار خ همدان
ــای  ــد جگــرم را، تحمــل دنی و آتــش می زن

بی تــو...
ــین)ع(  ــب حس ــاگرد مکت ــن، ش ــین م حس
ــب)س( و  ــب زین ــاگرد مکت ــن ش ــود و م ب
خــدا می دانــد لحظــه ای کــه خبــر شــهادتش 
را شــنیدم فقــط ذکــر »امــان از دل زینــب « 
بــر زبانــم جــاری بــود و در هنــگام گفتــن 

ــالََ.« ــُت إاِّل َجمی خاطــرات، ذکــر »مــا رأی
ــت از  ــی اس ــاالر« روایت ــظ س       »خداحاف
خاطــرات پروانــه چــراغ نــوروزی بــه قلــم 
حمیــد حســام نویســنده داســتان های دفــاع 

مقــدس؛
ایــن کتــاب، داســتانی اســت از مــردی 
جامانــده از واقعــۀ کربــالی ایــران، کــه 
خداونــد تقدیــرش را مانــدن و پیوســتن بــه 
خیــل عاشــقان آن حضــرت، بــرای دفــاع از 
حریــم خواهــرش زینــب)س( رقــم زده بــود. 
ــه گــوش می رســد،  ــاب کــه ب ــن کت اســم ای
ــی منظــور از ســاالر، سرلشــکر حــاج  گوی
حســین همدانــی اســت، امــا درواقــع ســاالر 
ایــن کتاب، کســی نیســت جز پروانه، همســر 
ــردی  ــراه س ــه هم ــوزی ک ــان و دلس مهرب
ــت و  ــن روزگار اس ــاال وپایی ــی و ب و گرم
از زمــان یکــی شدن شــان، ســختی های 
زیــادی را تحمــل کــرده تــا زمانــی کــه بــه  
تنهایــی، غــم نبــودن ایشــان را هــم بــه دوش 

کشــیده اســت. 
 امــا زیبایــی داســتان، در عشــقی اســت کــه 
خــدا در دل هــای آن هــا انداختــه اســت، کــه 
نــه تنهــا نســبت بــه یک دیگــر، بلکــه نســبت 
بــه ســرور و ســاالر دل ها، ســردار بی ســر 
کربــال، و خواهــر باعظمت شــان هم هســت؛ 
کــه انــگار فراخوانــده شــده اند بــرای صبــر 
و بردبــاری؛ یکــی صبر بــر فــراق و دیگری 

صبــر بــر رســیدن به معشــوق خــود... 
و مگــر نــه این کــه صبــر بــر فــراق و تحمل 
ــا روح  ــان هایی ب ــرای انس ــز ب ــار، ج انتظ

ــر نیســت!؟ ــزرگ امکان پذی ب

احتمــاال امــروز روز nام قرنطینــه  باشــد. احــوال مــا 
هــم کــه معلــوم اســت، یــا بــه ســقف  زل زده ایــم یــا 
بــه گل هــای قالــی، یــا بــه تلویزیــون و کتــاب و یــا به 

نانوایی اینســتاگرامی!
ــوب دوام  ــای کار خ ــا این ج ــاف ت ــق و اإلنص الح

آورده ایــم!
ــاِل  ــه فین ــود ب ــی صع ــط طالی ــرم و بلی ــان گ دم م

تک تــک داوران عصــر جدیــد، تقدیم مــان بــاد!
طبیعتــا روی ســخنم بــا آن هایــی نیســت کــه 
خودشــان را لــب  دریــا و داخــل جاده، قرنطینــه کرده 

بودنــد.
البتــه دم آن هــا هم گــرم و چهار چــراغ قرمــز داوران 

عصــر جدید، بــا عشــق تقدیم شــان باد!
امــا ایــن وســط ها کــه اکثــر قریــب بــه اتفاق مــان، یــا 
درگیــر شــمارش گل هــای قالــی و یــا درگیر فهمیدن 
ــل  ــده ای مث ــم، ع ــان بودی ــرک روی کیک م ــت ت عل
همیشــه بلنــد شــدند و مردانه، عطــای قرنطینــه را به 

لقایش بخشــیدند و رفتنــد...
رفتنــد تــا این چنین رقصــی میانــۀ میــدان  را از خود 

بــه یــادگار بگذراند.
ــوردم،  ــوردی برخ ــن م ــه همچی ــه ب ــار ک اولین ب
وقتی بــود کــه اخبار)حفظــه  الل تعالــی و دامــۀ برکاته 
ان شــاءالل( بعــد از گــزارش اوضــاع اســف ناک آمریکا 
و اروپــا و اثبــات بی تمدنی شــان در ماجــرای حملــه 
به ذخایر دســتمال توالت شــهر و دیارشــان، تصمیم  
ــردازد  ــم بپ ــران  ه ــا در ای ــئلۀ کرون ــه مس ــت ب گرف

ــواد  ــاوی م ــلحۀ ح ــه اس ــان داد ک ــی  را نش و زوج
ضــد عفونی شــان  را در دســت گرفتــه بودنــد و بــه 
جنــگ ســربازان کرونایــی بــر روی عابــر بانک هــا 

رفته بودنــد!
اما این، همۀ ماجرا نبود...

حتــی می تــوان گفــت  کــه بخــش بســیار کوچکــی 
از ماجــرا هــم نبــود؛ درحالی کــه مهمــات کم داشــتیم 
و خــط مقــدم جنگی مــان در بیمارســتان ها، منتظــر 
ماســک و گان و دســتکش بودنــد، خبرش رســید که 
ســلطان ماســک)بخوانید انگل ماســکی( پیدا شــده و 
ــد.  ــش  را می مک ــردم مملکت ــی م ــون کرونای دارد خ

ــر درودش! ــر شــرفش و شــرف ب درود ب
امــا در آن طــرف قضیــه، یــک عــده آدم ، که همیشــه 

صــف اول هــر کار خیــری بوده انــد، گروه گــروه دور 
هــم جمع شــدند و هــر کــدام گوشــۀ کاری  را گرفتند، 
یکــی پشــت چــرخ خیاطــی ســنگر گرفت، یکــی کش 
ماســک وصــل کــرد، دیگــری گان تــا زد، آن دیگــری، 
کیمیــای رازی  را بــه اکســیر حیــات تبدیــل کــرد و آن 
دیگری هــا هــم عابربانــک ضدعفونی کردنــد، آبمیوۀ 
طبیعــی بــرای بیمــاران گرفتنــد، بــه عنــوان نیــروی 
خدماتی به بیمارســتان ها رفتند و کف بیمارستان را 

جــارو زدنــد و در دهان بیماران، غذا گذاشــتند. بســتۀ 
بهداشــتی بــه حاشیه نشــینان و درمانــدگان تحویــل 
دادنــد و حتــی بعضی هــا هــم بســتۀ  بهداشتی شــان 
را تحویــل نگرفتند.) درســت مثل نماینــدگان مجلس، 

ــی الل عنهم( رض
 عــدۀ دیگــری  هــم، غّســال امــوات خدابیامــرز 
ــد،  کرونایــی شــدند، برای شــان نمــاز میــت خواندن
دفن شــان کردنــد و مجلــس ترحیــم غریبانــه ای  هــم 

ــد. ــزار کردن ــان برگ برای ش
عــده ای هــم تحــت  تأثیــر اخبــار صــدا و ســیما فکر 
کردنــد آمریکایی هــا، لَنــگ چندتــا کارتــون ماســک و 
مــواد ضدعفونی کننــده هســتند و کمک هــای بشــر 
دوســتانۀ خــود را در کمــال ســادگی و صداقــت، از 
ــد. ــا دادن ــل آمریکایی ه ــطه تحوی ــا واس راه دور و ب

)در ادامــۀ ایــن حرکــت بشردوســتانه، آمریکایی هــا، 
ناباورانــه نعره هــا می زدنــد و گریبــان، چــاک 
می دادنــد و فریــاد ایــران متشــکریم ســر می دادنــد.(

ایــن جهادی هــای عاشــق، برای شــان فرقی نداشــت 
که فحــش بخورند یــا نخورنــد، مــزدور و جیره خور 
ــۀ  ــۀ حــوزۀ علمی ــد، طلب ــا نکنن ــد ی خطاب شــان کنن
فالن جــا باشــند و یــا دانشــجوی دانشــگاه بهمان جا.

همــه بــا پــای دل شــان آمدنــد وســط میــدان و علیه 
لشــکر کروی  ســیرتاِن سیخ ســیخی روی، شمشیر 

زدنــد و مردانــه تــا پــای جــان مقاومــت کردند.
 درخدمــت و خیانــت کرونــا، می توان قلم ها فرســود 

و کتاب ها نوشــت و فیلم  و مســتندها ساخت.
ــار دیگــر  ــا ب ــا آمــد ت شــاید بتــوان گفت کــه، کرون
اثبــات  کنــد؛ تــا شــرک و کفــر هســت، مبارزه هســت 

و تــا مبــارزه هســت، مــا هســتیم!
 ان شاءالل

ــه  ــا توج ــد ب ــس می توان ــه، هرک در دوران قرنطین
بــه اهــداف خــودش، در زندگــی برنامــه ای را بــرای 
ســپری کــردن ایــن دوران طراحــی کنــد و بــا انجــام 
ــود  ــی خ ــد و تعال ــرای رش ــت ب ــن فرص آن، از ای

اســتفاده کنــد؛ البتــه اگــر هدفــی باشــد!
هرچنــد آغــاز کالس های مجازی دانشــگاه بخشــی 
از وقــت مــا را در روز بــه خــود اختصــاص داده؛ امــا 
هنــوز هــم اوقــات فراغــت زیادی هســت که بتــوان از 

آن بــه نحــو احســن اســتفاده کــرد .
بشــر همواره بــا اســتفاده از تجربیات گذشــتگان و 
مطالعۀ آثارشــان، توانســته اســت از آنچه گذشتگان 
بــرای بــه دســت آوردنــش وقــت صــرف کرده انــد، 
ــری از  ــرف بهره گی ــود را ص ــان خ ــوزد و زم بیام

آن هــا کنــد و نــه آموختــن دوبــارۀ آن.
 بــا مــرور زندگی بــزرگان، می توان آموخت انســان 
از خلــوت و تنهایی خــود، می تواند برای تعالی علمی، 
هنــری و اجتماعــی خود اســتفاده کند و بی شــک، آن 
خلوتــی خــوب اســت کــه بــر روی حضــور مــا در 
اجتمــاع تأثیــر مثبــت داشــته باشــد؛ همان طــور کــه 
حضــوری در اجتمــاع مفیــد اســت کــه به خلــوت ما 
کمــک کنــد. از این رو، انســان هوشــمند کســی اســت 
کــه ایــن دوران را بــه چشــم فرصتــی بی نظیــر ببیند 
و از آن بــرای پیش بــرد اهــداف خــود اســتفاده کنــد.

شــاید بتــوان جــواب ایــن ســؤال کــه »در قرنطینــه 
چــه بایــد کــرد؟« را در داســتان حضــرت یوســف)ع( 
ــه  ــی ک ــت، زمان ــده اس ــم آم ــرآن کری ــت. در ق یاف
حضــرت یوســف بــه زنــدان رفــت، بــا دو زندانــی 
دیگــر بــه گفت وگــو پرداخــت و خواب شــان را تعبیر 
و آن هــا را بــه ســوی پرســتش خــدا دعــوت کــرد. 
از آن جایــی کــه تفاســیر گوناگونــی در بــاب زندانــی 

شــدن حضرت یوســف بیــان شــده؛ اما قــرآن کتابی 
اســت بــرای همــۀ زمان هــا و شــاید بتــوان جــدای از 
تفاســیر قبلــی، از ایــن قســمت ســوره، ســه راه حــل 
بــرای ســپری کــردن دوران قرنطینــه یافــت؛ دورانی 
کــه انســان مجبــور اســت مــدت زمانــی طوالنــی در 

ــد... یک مــکان بمان
۱_ یاد خدا؛

صحبــت حضــرت یوســف بــا زندانیــان دیگــر، در 
ــورد  ــف م ــورۀ یوس ــه، در س ــد یگان ــورد خداون م
ــن شــاید نشــانه ای باشــد  ــرآن اســت و ای ــد ق تأکی
ــاد خــدا  ــه، ی ــم در دوران قرنطین ــه بدانی ــرای این ک ب
بــودن، بهتریــن کارهاســت! پــس می تــوان در ایــن 
دوران، بیشــتر از هــر وقــت دیگــر بــه مناجــات بــا 
خداونــد پرداخــت و بــا او صحبت کرد. اوســت رفیق 
بنــدگان و کیســت کــه بتوانــد ادعــا کنــد رفیقی بهتر 
از او یافتــه؟ خدایــی کــه هــر لحظــه بــه یــاد ماســت 
و در هــر زمــان و هــر مکانــی کــه او را صــدا کنیــم، 
ــواره مشــتاق اســت  ــد و هم ــی ده ــا را جــواب م م
تــا بندگانــش او را صــدا کننــد و بــه مصاحبــت بــا او 
بپردازنــد. همــان خدایــی کــه علــی)ع( در خلــوت بــا 
او، چنــان مســت جمالــش شــده بــود، کــه او را هیــچ 
آگاهــی اي از درد خــارج شــدن تیــر از پایــش نشــد و 
عجــب از انســان هایی کــه این هــا را می داننــد و بــاز 

هــم از یــاد خــدا غافــل هســتند!
۲_ کمک به دیگران؛

دعــوت زندانیــان بــه یکتاپرســتی توســط حضرت 
یوســف، کمکــی بســیار ارزشــمند و بی نظیــر بــرای 
هدایــت و راهنمایــی آن هــا اســت. یوســف که پیامبر 
خداســت، در زنــدان از توانایی خود؛ یعنی فراخواندن 
دیگــران بــه پرســتش خــدای یگانــه اســتفاده می کند 
و ایــن فرصــت را از دســت نمی دهــد. مــا هــم 
می توانیــم در ایــن دوران، بــه هــر شــکل ممکــن، بــه 
خصــوص بــا اســتفاده از مهارت هایمــان بــه دیگران 
کمــک کنیــم و بــه آن هــا شــادی، نشــاط و آگاهــی 

ببخشــیم؛ کمیــت آن هــم مــالک نیســت، همان طــور 
کــه بــرای حضــرت یوســف هــم مــالک نبــود، بلکــه 
ــن رو  ــت و مقصــود ماســت کــه ارزش دارد. از ای نی
کافــی اســت بنگریــم کــه کارهــای مــا در ایــن دوران، 
آیــا جــز بــرای خودمــان، ســودی هــم بــرای دیگران 

داشــته اســت یــا خیــر؟
    خوشــا بــه حــال کســانی کــه خــود را در راه خــدا، 
وقــف هم نــوع خــود می کننــد و ایــن همــان معاملــه 
بزرگــی اســت کــه سرتاســرش ســود اســت و هــر 
ــط  ــط و فق ــش، فق ــگ و مذهب ــدای از رن ــانی ج انس
بــه خاطــر انســانیت، آن را می ســتاید و علــی)ع( بــا 
بخشــش انگشــترش، چــه زیبا به مــا آموخته اســت 
کــه دروغ می گویــد آن کــه ادعا کند عاشــق خداســت؛ 

امــا بندگانــش را فرامــوش کــرده باشــد!
۳_ آموختن؛

ــان و  ــط زندانی ــواب، توس ــر خ ــش از تعبی     پرس
جــواب حضــرت یوســف بــه آن ها، نشــانه ای اســت 
از ارزش آموختــن و ســؤال پرســیدن، دربــارۀ آنچــه 
ــن!  ــوق آموخت ــت ش ــی اس ــه لذت ــم و چ نمی دانی
آموختنــی کــه در ایــن دوران، بیــش از هــر زمانــی 
آســان شــده اســت. فقــط کافیســت کســی اراده کنــد 
بیامــوزد، آنــگاه بــا دریایــی از کتاب هــا، پادکســت ها، 
ــودش  ــه مقص ــه او را ب ــت ک ــا و... روبه روس فیلم ه

خواهــد رســاند. 
در دنیــای مــدرن، هرکــس ایــن اجــازه را دارد، 
تــا هرگونــه کــه بخواهــد بیامــوزد، فقــط کافیســت 
بخواهــد! اگــر می خواهیــم خــدا را درســت پرســتش 
کنیــم، بایــد عاشــق شــویم و نمی تــوان عاشــق خــدا 
شــد، مگــر بــا شــناخت او و نمی تــوان او را شــناخت، 
مگــر بــا آموختــن و کســب معرفــت! پس دانشــی که 
امیرالمؤمنیــن آن را ریشــۀ همــۀ خوبی هــا معرفــی 
کــرده اســت؛ همــان شــاه کلیدی اســت کــه می توانــد 
بشــریت را از ظلمــت جهــل، خــارج و بــه ســوی نور 

هدایــت کنــد.

کش رندان بال
ــهابیپور ش خانم

خانمحســنپور

»خداحافظ 
ساالر«

در قرنطینه چه باید کرد؟!
آقــایملکی
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اختاپــوس، مســتندی کــه داســتان مافیــای 
صنعــت خودروســازی را از اول انقــالب تــا 

ــد.  ــت می کن ــال ها روای ــن س ای
ــی  ــی مافیای ــرای گروه ــتند، ماج ــن مس ای
ــه  ــه از حــدود ســال ۶۱ ، زمانی ک اســت، ک
ــه  ــود ب ــرم ب ــگ، گ ــه جن ــا ب ــۀ حواس ه هم
صنعت خــودرو وارد شــده و هســتۀ اصلی 

ــد! ــکل می دهن ــودرو را ش ــای خ مافی
ــه  ــود، ک ــر می ش ــی دیدنی ت ــتند زمان مس
پرده گشــایی کارگــردان و انتشــار مطالبــی 
از مســتند در دی مــاه ۹۸، بــه مــذاق بعضــی 
افــراد خــوش  نیامــده و دســت بــه تهمــت و 

ــد. ــکایت می زنن ش
در این مســتند جنجالی ، افراد و اشــخاصی 
ــوان  ــروز، به عن ــازی ک ــرکت قطعه س در ش
عوامــل اصلــی ایــن گــروه مافیایــی معرفــی 

ــوند؛ می ش
ــوذ، در  ــد و نف ــزار ترفن ــا ه ــه ب کســانی ک
شــرکت های دیگــر و خریــد ســهام های 
مختلــف، درنهایــت موفــق بــه کســب ســهام

۲۵ درصــدی شــرکت ایران خــودرو )یعنــی 
ــن شــرکت( می شــوند  بیشــترین ســهام ای
ــرکت،  ــن ش ــرۀ ای ــد در هیئت مدی ــا بتوانن ت
نفــوذ کننــد و تصمیــم گیرنــده باشــند. آن ها 
ــز توانســتند ســهام شــرکت های  بعدهــا نی
ــا را  ــد و آن ه ــداری کنن ــم خری ــر را ه دیگ

تحــت کنتــرل خــود درآورنــد. 
امــا نکتــۀ جالــب توجــه ماجــرا، آن جایــی 
اســت کــه طبــق قانــون، هیــچ شــرکت 
هیئــت  عضــو  نمی توانــد  قطعه ســازی 

ــد!  ــره باش مدی
ــتند در  ــراد توانس ــن اف ــه ای ــه چگون این ک
ــا  ــرده و ت ــوذ ک ــازی نف ــت خودروس صنع
ــد و چــه پشــتوانه ای  ــش برون ــن حــد پی ای
ــت! ــتند، شنیدنی اس ــود داش ــال خ ــرای اعم ب

نفــوذ در دســتگاه دولتــی  پــای  »آیــا 
اســت«؟! درمیــان 

ــی رود  ــش م ــی پی ــا جای ــتان ت ــی داس حت
کــه نقــض قوانیــن توســط ایــن گــروه، 
آن قــدر فاحــش می شــود، کــه درســال 
ــدگان  ــدادی از نماین ــت تع ــه درخواس ۹۱ ب
ــص در  ــق و تفح ــای تحقی ــس، تقاض مجل
ــور  ــازی کش ــت خودروس ــرد صنع عملک
ــده را  ــن پرون ــی ای ــود و گروه داده می ش

ــی  ــج جالب ــه نتای ــد و ب ــری می کنن پیگی
ــت  ــه در نهای ــا این ک ــند؛ ام ــم می رس ه
چــه اتفاقــی می افتــد، جالــب توجــه اســت 
کــه از زبــان رئیــس این کمیتــه تحقیقاتی 

روایــت می شــود.
در واقــع صنعــت خودروســازی، دومیــن 
شــاخۀ مهــم اقتصــادی، بعــد از صنعــت 
توانســته  این کــه  و  اســت  وگاز  نفــت 
نزدیــک بــه ۴۰ ســال بــه صــورت مافیایی 
کنتــرل شــود و هیــچ صــدای اعتراضــی 
هــم بلنــد نشــده، پای تعــدادی از مســؤلین 
ــان آورده اســت،  ردۀ اول کشــور را به می
کــه داســتان را چالــش برانگیزتــر می کنــد!

نشــان  به خوبــی  مســتند  همچنیــن، 
می دهــد کــه چــرا صنعــت خودروســازی 
کــره جنوبــی، کــه ۲۰ ســال بعــد از ایــران، 
شــروع بــه کار کــرده، توانســته موفق تــر 

ــران باشــد؟!  از ای
ــورد  ــی درم ــا و نقدهای ــه چالش ه و البت
ــورمان  ــازی درکش ــوۀ خصوصی س نح
ــد، کــه نشــان می دهــد  نیــز مطــرح می کن
ایــن فراینــد در ایــران، بیشــتر شــبیه 
بــه شخصی ســازی شــده اســت تــا 
نه تنهــا  چراکــه  خصوصی ســازی! 
بســتر رقابــت ســالم را از بیــن بــرده، 
بلکــه به جــای پیشــرفت صنعــت، شــاهد 
ــدی هســتیم و  ــای۴ درص پیشــرفت مافی
ــی  ــم، کارگران ــان آن  ه ــترین قربانی بیش
ــت  ــان در هف ــارب تلخ ش ــه تج ــتند ک هس
ــون  ــده و اکن ــا مان ــو، در یاده ــه و هپک تپ
ریشــه در صنعــت خــودرو دوانــده اســت. 
امــا این کــه ریشــۀ ایــن مافیــای صنعــت 
بــه کجــا بازمی گــردد و بــا چــه انگیــزه ای 
ــن  ــنگری ای ــی از روش ــۀ مهم ــت، نقط اس

مســتند اســت. 
افــراد  زبــان  از  اختاپــوس،  مســتند 
مختلفــی روایــت می شــود، کــه یــا در ایــن 
صنعــت بصــورت مســتقیم درگیــر بــوده 
و یــا متخصصــان و تحلیل گــران ایــن 

ماجــرا بوده انــد؛ 
امــا همــۀ آن هــا معتقدنــد، عامــل اصلــی 
ــتند  ــانی هس ــا، کس ــن مافی ــدۀ ای بازدارن
کــه همیشــه در ایــن بیــن، تنهــا حقــی کــه 

ــود، مــردم! ــی شــد، حــق آن هــا ب قربان

پایتخــت، ســریالی کــه همــۀ مــا یــک دهه ســت 
کــه بــا آن آشــنا هســتیم، از »ناهارنِخــردم« 
گفتن هــای بابا پنجعلی تــا»اَی ِخــدا« و »ولَکِن«ها...

امــا چــه اتفاقی افتــاد که این ســریال پرخاطــره و 
محبــوب، این قــدر مــورد انتقــاد قــرار گرفــت؟!

همــۀ مــا از نقــی معمولــی، تــا قبــل از ســری 
ششــم، ایــن تصــور را داشــتیم کــه او یــک آدم 
پرادعاســت و فکــر می کند از همه بهتر اســت، اما 
دو چیــزی کــه از نقــی در ایــن ســری از ســریال 
بــه چشــم می خــورد؛ یکــي تغییــر ظاهــری او به 
خاطــر موقعیــت شــغلی اش و دیگــری احتــرام و 

توجــه ویــژه بــه همســرش، همــا، بــود.
زن، مهم تریــن رکــن خانــوادۀ ایرانی_اســالمی 
ــش از  ــن ســری از ســریال، بی ــه در ای اســت، ک
ــرام  ــه و احت ــورد توج ــی م ــط نق ــته توس گذش

اســت.
ســرکارخانم همــا ســعادت، البته در این ســری 
ــی  ــت؛ بعض ــرده اس ــر ک ــریال،کمی تغیی از س
اوقــات مثــل خیلــی از انســان ها، دروغ می گویــد 
ــه  ــورد توج ــن م ــد و ای ــم می کن ــی ه و بداخالق
عــده ای از مخاطبــان قرار گرفته اســت و همچنین 
حساســیت او نســبت بــه دختــر محمــود نقــاش، 
طیبــه، کــه نقــی از خواســتگاران ســابق او بــوده 
اســت نیز مــورد توجــه منتقدان قــرار گرفــت، که 
البته طبیعی اســت هما نســبت بــه ایــن موضوع، 
عکس العمل هــای خــاص خــودش را داشــته 

باشد.
امــا می رســیم بــه حاشــیه ای ترین نقــش، 
ارســطو؛ کســی کــه بــا شــنیدن اســمش، 
ناخــودآگاه یــاد خواســتگاری و ازدواج می افتیــم؛ 
ارســطو عامل، در ســری اول راننــدۀ یک کامیون 
بــود، کــه کم کــم پیشــرفت کــرد و در خــط 
ــک زد و  ــا بوتی ــت مشــغول شــد و بعده ترانزی
بــرای خودش کســی شــد! امــا او نتوانســت روند 
خوبــش را ادامــه بدهــد و راهــی زنــدان شــد، آن 
هــم نــه به خاطــر خــالف ســنگین، بلکــه به خاطر 
چــک برگشــتی کــه در جامعــۀ مــا کــم نیســت. 
زندگــی ارســطو، به جــز زنــدان رفتنــش، یــک 
نمــودار صعودی ســت کــه نشــان می دهــد 
ــا  ــن پیشــرفت، ب ــرده و ای ارســطو پیشــرفت ک
ــعی و  ــد؛ س ــود می آی ــه وج ــالش ب ــعی و ت س
ــر ازســختی  اســت و  ــه ای کــه پ تــالش در زمان
باعــث ایجــاد امیــد در دل جوانــان می شــود تــا 
بداننــد، پیشــرفت در جامعــه، امکان پذیــر اســت.

ــادم؛  ــت افت ــوان پایتخ ــاد ج ــوان، ی ــم ج گفت
ــن  ــه ای ــج ب ــت پن ــاش از پایتخ ــخصیت بهت ش
ســریال اضافــه شــد. فــردی کــه از همــان ابتــدا 
بــی ادب و به ظاهــر شــر بــود، کــه حتــی در 
ســخت ترین شــرایط، ســیگار کشــیدنش را 
فرامــوش نمی کــرد؛ امــا همیــن جــوان آلابالــی، با 

تــالش و انگیــزه، بــه یک فوتبالیســت تبدیل شــد 
ــی اش خــوب شــد،  ــه وضع مال ــم ک ــی ه و زمان
خانــواده اش را فرامــوش نکــرد و بــه فکــر کمــک 

ــود. ــواده اش ب ــه خان ــردن ب ک
امــا نوبتــی هــم باشــد، نوبــت رحمــت اســت؛ 
زندگــی رحمــت هم شــبیه زندگی ارســطو اســت 
امــا بــا فــراز و نشــیب های بیشــتر. رحمــت اول 
خروس بــاز بــود، امــا زندگــی اش را یــک تکانــی 
داد و شــد رحمت شاســی ولــی بعد، ورشکســت 

شــد و شــد، رحمت کاســۀ آرایشــگر!
 بــرای رحمــت هم خانــواده اهمیت زیــادی دارد 
و بــا وجــود این کــه برادرانــش کتکــش می زننــد؛ 
امــا او بــاز هــم حواســش بــه آن هاســت تــا در 
دام اعتیــاد نیافتنــد؛ از آن ســو، برادرانــش نیــز در 
جشــن اهــدای عضــو، وقتــی رحمــت درگیــر یک 
دعــوا شــد، بــا وجــود اختالفــی کــه داشــتند، بــه 
کمکــش رفتنــد و ایــن یعنــی عشــق و محبــت در 
خوانــواده و چــه چیــزی قشــنگ تر از ایــن؟! البتــه 
ــق  ــد تعل ــم، بای ــرد ه ــن م ــا غیرت تری ــکار ب اس
بگیــرد بــه رحمــت، کــه وقتی فهمیــد بهبــود زنده 
اســت، عزیــزم گفتن هایــش بــه فهیمــه تمام شــد 
و دیگــر حتــی او را بــه اســم کوچــک هــم صــدا 
نکــرد و درحالی کــه در صورتــش هــم نــگاه 

نمی کــرد، آبجــی صدایــش مــی زد!
همــۀ این هــا را گفتــم، که بگویم مســیر پایتخت 
بــه  آن صورتی کــه همــه می گویند، عوض نشــده 
اســت؛ امــا چیــزی کــه در این ســری از ســریال 
ــد، شــوخی ها وتیکه هــای  ــه چشــم آم ــی ب خیل
سیاســی بــود؛ کــه حتــی اولین ســکانس نقــی با 
کنایــه بــه آقــای روحانــی شــروع شــد کــه البتــه 
مشــاور رئیــس جمهــور، آقای آشــنا، بــه عوامل 
ســریال تذکــر دادند و محســن تنابنده هــم جواب 

جنــاب آشــنا را با کنایــه داد. 
امــا کالم آخــر این کــه، شــاید بهتــر باشــد در 
ــۀ  ــه زندگــی و جامع ــن ســریال، ب ــد ای ــار نق کن
ــی  ــه خانواده های ــم؛ ب ــاد کنی ــز انتق ــان نی خودم
کــه احتــرام در آن هــا جایــی نــدارد، بــه جامعه ای 
ــال  ــه دنب ــوز ب ــاله هن ــل س ــرد چه ــک ف ــه ی ک
نیمــۀ گمشــده خــودش اســت، بــه دالل هایــی کــه 
ــرای  ــردم ب ــد و م ــار می کنن ــود افتخ ــه کار خ ب
ــا  ــه آن ه ــوع ب ــه رج ــور ب ــتر، مجب ــود بیش س
هســتند، بــه زندان هایــی کــه یــک نفــر به خاطــر 
چــک برگشــتی، بــه آن جــا مــی رود و دفعــۀ بعــد 
ــی  ــه برخ ــدر. ب ــواد مخ ــی م ــوان قاچاقچ به عن
ســلبریتی هایی کــه برنــد آنهــا تتــو، ماشــین و 
حیــوان خانگــی اســت، بــه گرانی هــای جامعه که 
ــه  ــه این ک ــرده، ب ــرار ک ــان را بی ق ــر و ذهن م فک
افــراد، بــرای حفــظ موقعیــت خــود بایــد ظاهــر 

ــد و... خــود را عــوض کنن
 »آری، گمــان کنــم بــه همۀ پایتخت ها می شــود 

انتقاد کــرد، اما بــه پایتخت ایــران، خیر«!

پایتخت از این وری

رادمنش آقای

اختاپوس ِ ممنوعه

کمالی نــم خا
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بهمن مــاه بــود، تیتــر یــک رســانه های دنیــا، 
متوجــه یــک مهمان ناخوانــده  بــود، مهمانی که 
بــدون دعــوت )یــا شــاید هــم بــا دعوت قبلــی!( 
در شــهر ووهــان کشــور چیــن، تحــت عنــوان 
کوویــد ۱۹ )کرونــا( اعــالم موجودیت کــرد و با 
شــیوع گســتردۀ خود و تلفــات باالی ناشــی از 
آن، دنیــا را بــا تــرس و وحشــت روبــرو کــرد.

همــۀ دولت هــا بــا اقدامــات پیشــگیرانۀ خــود، 
ســعی در عــدم انتقــال ایــن ویــروس بــه داخل 
کشورشــان داشــتند، که متأســفانه هیــچ کدام 

نتوانســتند موفق عمل کننــد...
ایــران هم، مانند ســایر کشــورها، از این قاعده 
ــود و کــم و بیــش، اقدامــات الزم  مســتثنی نب
را جهــت پیشــگیری انجــام داد»البتــه اقدامــات 
ــاید  ــی ش ــه حت ــود، ک ــم الزم ب ــری ه جدی ت
می توانســت مانع شــیوع گســتردۀ آن بشــود«.

اوایــل اســفند مــاه بــود که بــر خــالف تصور 
همــگان، چندیــن مــورد مثبــت ابتــال بــه کرونا 
در کشــور مــا اعــالم شــده بــود و دانشــگاه ها 
و مراکــز آموزشــی، جهت جلوگیری از شــیوع 
ایــن بیمــاری، یکــی پــس از دیگــری بــه مــدت 
یکــی دو هفتــه، تعطیــل اعــالم شــدند تا بعــد از 
بررســی اوضــاع، توســط مراجــع ذی صــالح، 
تصمیــم بــه بازگشــایی و یــا ادامــۀ تعطیلــی 
گرفتــه بشــود، ولــی در واقع، امکان بازگشــایی 

مجــدد وجــود نداشــت.
ــگاه هایی  ــن دانش ــزء اولی ــزد، ج ــگاه ی دانش
ــان  ــی، زم ــد از تعطیل ــدا، بع ــه در ابت ــود ک ب
شــروع مجــدد کالس هــا را ۱۶ فروردیــن »بعــد 
از تعطیــالت نــوروز« اعــالم کــرد ولــی بعــد از 
گذشــت چنــد ســاعت، ایــن خبــر اصــالح شــد 
ــا  ــع ب ــدا کــرد! در واق و تعطیلی هــا کاهــش پی
توجــه بــه اوضــاع حاکــم بــر کشــور، زمــان 
شــروع بــه  کار مجــدد دانشــگاه ها، حداقــل بعد 
از تعطیــالت نــوروز بــود و زودتــر از آن، امکان 
نداشــت ولــی سیاســت بــر این بــود کــه کم کم 
ایــن خبــر اعــالم بشــود و هفته  به هفتــه تمدیــد 

بشــود، شــاید بخاطر رعایت حال دانشــجویان و 
این که خدایي نکرده دانشــجویان شــوکه نشــوند 

و ســکته نکنند!
ــوزش  ــت از آم ــگاه ها، صحب ــی دانش ــا تعطیل ب
ــه  ــد ک ــوب ش ــد و مص ــان آم ــه می ــازی ب مج
آمــوزش از طریــق فضــای مجــازی، دنبال بشــود 

ــد. ــالغ ش ــگاه ها اب ــه دانش ــوع ب ــن موض و ای
امــا ســؤال این جاســت کــه آیــا زیرســاخت های 
ــرای آمــوزش مجــازی فراهــم  الزم در کشــور، ب

اســت یــا خیــر؟
آیــا امکانــات و تجهیــزات الزم، جهــت بهره منــدی 
تمام دانشــجویان، حتی آن عزیزانــی که در مناطق 

محــروم، زندگــی می کننــد، فراهم اســت؟
آیــا هزینــۀ تأمیــن مقدمــات آن، از قبیــل: موبایــل 
ــر  ــه امکان پذی ــرای هم ــت و... ب ــمند، اینترن هوش

ــت؟ اس
و در حالــت کلــی: آیــا تخصیص بودجــه و منابع، 
در سراســر کشــور، متوازن و برابر بــوده و عدالت 

آموزشــی برقرار شــده است؟!
این هــا ســؤاالتی هســت کــه مســؤلین ذی ربــط، 
بایــد درمــوردش تأملــی داشــته باشــند و درصدد 

رفــع آن محرومیت هــا تــالش کننــد.
در ایــن راســتا، یکــی دو مــورد اقــدام جزئی، مانند 
رایــگان شــدن اینترنــت بــرای کالس هــای مجازی 
صــورت گرفــت، کــه حقیقتــاً کافــی نیســت و نیاز 

هســت که خیلــی بیشــتر بــه آن پرداخته بشــود.
بگذریم...

بعــد از اعالم تعطیلــی، در بعضــی از دانشــگاه ها، 
بعد از گذشــت چنــد روز از تعطیلی هــا، کالس های 
مجــازی، کــم و بیــش شــکل گرفــت؛ امــا در 
دانشــگاه هایی ماننــد دانشــگاه یــزد، بــه دلیــل عدم 
وجــود زیرســاخت مناســب، برگــزاری کالس هــا 
بــه بعــد از تعطیالت عید موکول شــد و متأســفانه 
هنــوز هــم بعــداز گذشــت تقریبــا ۴۰روز از زمــان 
تعطیلــی کالس هــا، مشــاهده می شــود کــه برخی 
ــت،  ــرو اس ــی روب ــکالت فن ــا مش ــا ب از کالس ه
مشــکالتی از قبیــل: قطــع و وصــل شــدن صــدا و 
تصویر، مشــکل بــرای ورود به کالس، اختــالل در 

سیســتم، هنگام پخــش کلیــپ و... 
ــت  ــن وضعی ــجویان از ای ــاتید و دانش ــه اس ک

گله مندنــد...
ــات مســؤلین  ــدردان زحم ــا همیشــه ق ــه، م البت
دانشــگاه بــوده و هســتیم؛ اما صحبت ما این ســت 
که چرا در دانشــگاهی مثل دانشــگاه یــــزد، که در 
مرکــز اســتان دارالعلــم یــزد واقــع شــده و دارای 
رتبــۀ قابل قبولــی در ســطح کشــور اســت، از ایــن 
مــوارد، ســهل انگاری شــده و تقریبــا تمــام کارهــا، 

ــودی انجــام شــده؟! به اصطــالح، دقیقه ن
همچنیــن، بــا توجــه بــه تغییــر ســایت آمــوزش 
مجــازی دانشــگاه و اقدامــات مربــوط بــه آن، الزم 

اســت کــه در زمینــۀ هزینه هــای ناشــی از آن هــم، 
شــفافیتی صورت بگیــرد.

ــای  ــای کالس ه ــه فض ــم ب ــر بخواهی ــال اگ ح
ــه  بسیارســت! ــم؛ کــه خــب نکت مجــازی بپردازی

وضعیت حقیقی دانشجویان ســرکالس مجازی، 
کــه خود عالمــی دارد!

کالس هــای ۸ صبــح، کــه در فضــای حقیقــی و 
مجــازی فرقــی نمی کنــد، تنهــا تفاوتــش، امکانــات 
کالس و خانــه اســت، کــه خــب طبیعتــاً در خانــه، 
ــواب  ــود خ ــت و می ش ــتری هس ــات بیش امکان
راحت تــری داشــت! بقیــۀ کالس هــا هم کــه، صرفا 
فقــط وارد شــدن بــه کالس و ثبــت ســاعت ورود 
اســت و اگــر اســتاد از قطــع و وصــل شــدن صــدا 
پرســید، فقــط با تایپ کــردن یک »بلــه اســتاد« و یا 
در پایان کالس، با جملۀ همیشــگی »اســتاد خسته 
نباشــید«! حضــور مؤثــر خــود را در کالس اعــالم 

ــم! می کنی
در حالــت کلــی: کالس هــای مجــازی، آن طــور که 
بایــد، بازدهــی الزم را ندارنــد، همان طــور کــه، در 
کالس هــای حقیقــی در دانشــگاه  هــم، تولید علمی، 
ــی  ــتم آموزش ــون سیس ــرد چ ــورت نمی گی ص

ــت...! مولد نیس
سیستم آموزشــی نادرست کشــور، بدون توجه 
به مقولۀ مهم اســتعدادیابی، دانش آموز و دانشــجو 
را بــه ســمتی ســوق می دهد، کــه نه اســتعدادش را 
دارد و نــه عالقــه ای به فراگیــری آن دارد، همچنین، 
آینــدۀ شــغلی نامعلــوم، از جمله عواملــی اســت که 
دانشــجو را نســبت به تحصیل، بی انگیــزه می کند 
ــان  ــر زم ــش از ه ــجویان، بی ــا دانش ــروز، م و ام
دیگــری، نیــاز بــه امیــد و انگیــزه داریــم تــا بتونیــم 
برای ســربلندی کشــور عزیزمان، گام های بزرگی 

برداریم.
امیدواریــم کــه مســؤلین محتــرم، با فراهــم کردن 
ــۀ اشــتغال و ازدواج را  بســترهای مناســب، زمین
فراهــم کننــد و بــا بهــا دادن و اعتماد بیــش از پیش، 
به ما دانشــجویان، زمینۀ رشــد و توســعۀ کشــور 

را فراهــم کنند.

دهقان ســـامیاد، ما و کرونا!آقای

مسابقه تیتر آزاد اندیشیمجازی چه خبر؟!

مناســبی  تیتــر  زیــر  عکــس  بــرای 
ــد. ــال کنی ــا ارس ــرای م ــد و ب ــاب کنی  انتخ

ــدا  ــی اه ــز نفیس ــر جوای ــن تیت ــه برتری ب
خواهــد شــد.

@isy_ir
@isy_ir (دانشجمن)
09132735875
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