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اغراق، دربیان مثال آرایه هارا دچار تعجب می کرد. 
اژه ای انصافاً گوش داد. نوشت. و باال آمد..

بسم ا...  الرحمن الرحیم
آقا اجازه بده خب...
دوستان یک لحظه...

و... نیازی نیست با دست دردهان گذاشته  سوت 
بزنی و سوتی که نفس دغدغه مندان عدالت را نیز 

برید تا بگذارند جوابی شاید از اژه ای بشنویم.
چه  اژه ای  است  مهم  مگر  چهارم:اصاًل  پرده 

می گوید... تهش باید به عزل دو فالنی برسیم...
این پرده مختص است برای کسانی که فکر کردند 
میان کالم داد زدن یعنی حق طلبی و فکر کردن 
با سورپرایز بسیج می توانند برنامه را به هم بریزند.
باشد. آزاد  جلسه  بود  این  بر  قرار  هم  اول  از  اما 

نیاید ولی  به مذاق خیلی ها خوش  بگذریم شاید 
باشد.  آزاد  برنامه  بود  خواسته  هم  اژه ای خودش 

#همه_باید_حرفشان_را_بزنند.
اما بعد... 

باشد.  نبود.  قرار  گرچه  آمد  تریبون  پشت  نظری 
اما به درخواست دانشجوها وموافقت اژه ای سخن 
گفت. و هرچه در دل داشت گفت. هیچ قضاوتی 
در مورد ایشان ندارم چون نه در مورد پرونده اش 
تحقیق  را  صحبت هایش  صحت  نه  و  خبردارم 

کرده ام. اما مؤدب و باوقار بود. 
قبل از سخنان آقای نظری دوستان نمک ریختند 
که سالن را  »محافظین« قرق کرده اند... تازه کهنه 
غیر از دو نفر هیچ کس نبود جز حراست دانشگاه... 
پرده آخر:نمره اژه ای از دادگاه شریف قبولی بود. 
او گاها نتوانست جواب بدهد. گاها به خوبی جواب 
بیشتر  که  نگذاشت  قانون  اما  خواست  گاها  داد. 
کردیم.  او صحبت  با  دقایقی  پشت صحنه  بگوید. 
خیلی خوشحال بود. و خواستار جلسات تخصصی 

بیشتر بود.
و  داغ  دوشنبه ای  بد  یا  خوب  اتفاقات  این  همه 

ماندگار را برای جمهوری اسالمی رقم زد. 
آزادی بیان بدون لکنت زبان.

قوه قضائیه قدم نخست را خوب برداشت و جنبش 
دانشجویی پس از سال ها از آلت دست جناح ها به 
هویت اصلی پرسشگر خود بازگشت. امید است این 

مسیر را پررنگ تر ادامه دهیم...
#همه_باید_کمک_کنند

سؤال  »دانشجو  که   شد  آغاز  ازآنجا  داستان 
داشت« بسیج دانشجویی از هفته ها قبل تصمیم 
#همه_بیایند  تا  ایجاد شود  گرفت که فضایی  
تا جنبشی که سال هاست سر دعواهای قبیله ای 
گیرکرده است. نفسی چاق کند. تا دوباره امید، به 

دانشجو بازگردد.و راه اصالح باز شود.
صحبت ها شد، چالش ها شد. تا نهایت معاون اول 

قوه قضائیه چراغ سبز نشان داد....
تا  علمی  از مسئول  بسیج  بدنه  کلیه  اول:  پرده 
عهده  بر  را  کار  از  گوشه ای  سیاسی...  مسئول 
جنبش  احیای  جمع  دغدغه  تنها  گرفتند. 

دانشجویی در دوشنبه ای داغ بود.
قرار شد این بار دادگاه را برای قاضی برپا کنیم.

گفتیم #بگویید_همه_باید_بیایند.
دل  در  چه  هر  تا  بیایید  گفتیم  سانسور،  بدون 
هست صاف بگوییم. مطرح شد که باید به سمت 
که  دانشجویی  شد.  پیشنهاد  رفت  بیشتر  بازده 
سؤال دارد بجای اینکه با معیار صدای کلفت تر یا 
رفیق بیشتر در سالن، با شاخص نماینده اکثریت 
بودن #پشت_تریبون بیاید. سؤال ها را آزادانه به 
رأی گذاشتیم، گذاشتیم و گذشتیم که کمی در 

همین تازه ایده خلل وارد کردند. بعضاً...
پرده دوم: بسیج مزدور نظام، بسیج جاده صاف کن 
قوه،نخواهند گذاشت فیلم برداری شود.ابالغ شده 

باید دانشجو پشت تریبون نیاید.
تهمت، افترا و هر آنچه اذهان مشوش توانست در 
بازه چندروزه استخراج کند،به خیال خود فشار 
بیاورند.غافل از اینکه بسیج کی تحت فشار قرار 
از اول هم قرار  بار باشد.  گرفت که این دومین 
تصمیم ها جهت  بهترین  لحظات  آخرین  تا  بود 

شفافیت مسائل گرفته شود.
پرده سوم:مرتضی حسنی چکش آغاز دادگاه را به 

نیابت از دانشجویان زد.
دعوت می کنیم از سید محمدعلی...

مدح های  و  تعریفات  چه  که  شنیدند  همه 
انجام  جاده صاف کن  بسیِج  برنامِه  در  بلندباالیی 

شد.!! توسط این نمایندگان گلچین شده. 
نمایندگان  نمی رفت.  پیش  درست  اِنگار چیزی 
تشکل ها دروازه را با توپ به آتش کشیده بودند.

نقدها پشت سرهم مانند آتش می ریخت. گاها در 
نطق ها عدل رعایت نشد. و همچنین انصاف، گاها 

سام برنامتون عالییییییییییییییی بود
کاری با طرز تفکر بسیج ندارم

ولی دوشنبه عالیییی
بود.

091۲ ... ۴۸30

بنظرم نماینده مستقل بیشتراز یک چهره 
مستقل چهره ای جناحی داشت...

کا کینه ازش می بارید...
صااااددقققق یاال فاضلللل

091۴ ... ۵9۲0

صبر اژه ای ستودنی بود ولی پیچوند...
کاری ندارم حق داشت یا نه ولی پیچوند.

 091۲ ... 6۸۲9

صداوسیما آخر سانسور هست دمتون گرم 
که فیلم تقریبا کامل رو گذاشتین برای 

عموم...
تا سیه روی شود هر که در او غش است....

 091۵ ... 19۴0

آقا اون عده ای که هی داد میزدن دنبال 
چی بودن؟

جواب؟
خب گوش کن دیگه چرا نمیذاری حرف 

بزنه...
0936 ... 30۴۴

این که بعد برنامه سریع از جهانگیری 
دعوت کردید نشان از مردانگی بود.

091۲ ... 9۴1۸

 به عنوان یک انجمنی بسیار پشیمان 
هستم که برنامه رو نیومدم..

میگن خوب از خجالت اژه ای در اومدن... 
حیفف

0903 ... ۸۷۴6

زنگ آزادی بدون لکنت...
سرمقاله

پویا سلیمانی
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بدون سانسـور!!
*برای ارتباط با ما ، از طریق 
  @anyone تلگرام و آیدی

 اقدام نمایید.
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در گذشته گفته شد که قراردادهای زندگی طوری بر انسان ها تحمیل می شوند که کم کم می شوند قراردادهای انسانی. طوری اطراف آدم را به 
صورت بسیار نامحسوس احاطه می کنند که اصاًل تعریف آدمیزاد از انسانیت برایش عوض می شود بی آن که خودش بخواهد، بی آنکه دلش بخواهد 

آدم بدی باشد یا راه عوضی در زندگی کردن بپیماید.

زندگی های قراردادی
)دست  سردی  روی  آتش( 

 اصاًل ماجرای آن اهالی ای از جهنم که بعد یک دفعه 
و  اند  شده  محاسباتی  اشتباه  دچار  عمر  یک  بینند  می 
“...یحسبون انهم یحسنون صنعا” مگر چیست؟ مگر آن 
وقت که پرده از چشم کنار می رود و چشم مثل آهن، 
ای  بیند  و می  تماشا می کند  پرده  بی  و  بیند  تیز می 
وای که عجب غفلتی کرده بودم یک عمر از “این همه” و 
مجدداً از “این همه” حقایق که اطراف من وجود داشت 
فی  “لقد کنت  نمی شود  ندا سرداده  دیدم،  نمی  من  و 
غفله من هذا”؟ که تو در غفلت و کوری، از قبل از این 
بودی، ما چیزی به تو اضافه نکرده ایم و ما به تو آتش 
ولی  دنیا  در  بودی  گرفته  آتش  خود  تو  نکردیم،  عرضه 
خود را نمی دیدی، ولی گر گرفتنت را حس نمی کردی. 
چرا؟ چون که تا دلت بخواهد این دنیا یخ فروشی های 
جورواجور دارد! یخ می خریم و خیلی راحت روی زخم 
خود می گذاریم، در این حال زخممان ِکِرخ و بی حس 
گفته  راحت!  خیلی  کشیم؛  نمی  درد  دیگر  و  شود  می 
شد اساساً همه چیزها در این دنیا اینقدر راحت حل می 
شود! دیگر غیبت می کنیم، از حرارت آتشی که گرفته 
ایم داغ نمی شویم، نماز نمی خوانیم، فکرمان روز به روز 
“روشن تر” می شود و می بینیم که “چه کار بیخودی 
می کردیم!؟” اما محرومیت از اشک فراق محبوب را نمی 
بینیم و کم کم معنی محرومیت هم از دایره معانی ذهن 
ما پاک می شود..... و اما موقعی تمام این پرده ها کنار 

می رود و می بینیم چه “بودیم”.
قرارداد دیگر دنیا “قرارداد ِکِرخی” است؛ من با تو قرار می 
بندم که آن چه من می گویم انجام دهی در عوضش اگر 
دردی هم خواست سراغ تو بیاید خیلی خوب پانسمانت 
بگذارم!  زخمت  روی  یک  درجه  خارجی  های  یخ  کنم، 
)اما نامرد نگفت و عجب  از خود ما که آن موقع هوش از 
سرمان پریده بود و حتی لحظه ای فکر نکردیم که یخ، 

زمانی آب می شود!( 
گفتیم یعنی آیا می شود یک روز ما هم خیلی پیشرفته 
بشویم؟ ما هم مدرن بشویم؟ بابا، سالیان سال است که 
البته  بله،  گفت:  شود؟  می  یعنی  افتاده...  آب  دهانمان 
عزیزم! تو شروع کن کم کم یاد بگیر ببین “پیشرفتگان” 
و “رنگین خونان” عالم چه می کنند، خودت را هماهنگ 
... عجب نکته  کن کم کم درست می شود. غصه نخور! 
زبان  کنیم  شروع  فردا  از  است  خوب  پس  گفتی!  ای 
کم  این  نه،  نه  بخوانیم...  جدی  صورت  به  را  انگلیسی 
است، بگذار تا نوشتارمان هم انگلیسی کنیم، خب اینکه 
از دستمان بر نمی آید... آهان! اعدادمان را که می شود 

 ... برای ما ظاهرا بیشتر و گسترده تر می شود!  همین، 
به  ای  فناوری   ... ما،  عادت  شود  می  شدن”  گیر  “جو 
نام تخته هوشمند می آید، بدو بدو برو بخر در مدرسه 
مدارس  ارزشیابی  در  امتیازت  مبادا  که  کن  نصب  ات 
کم نشود. خب، چقدر قرار است پول دهی؟ از کجا می 
خواهی بزنی که سرمایه ات را برای اینجا بگذاری؟ می 
باشد!  نو شدن است.  فعاًل مصحلت  گوید فوضولی نکن! 
تخته  برای  دلشان  مدرسه  معلمان  زودی  به  روزهایی 
هایی  هزینه  و  ها  وقت  از  دلشان  می شود!  تنگ  گچی 
که این تکنولوژی از آن ها تلف کرده می سوزد. اما حیف 
می شود.  ارزیابی  سادگی  به  چیز  همه  دنیا  این  در  که 
ارزشیابی مدارس به سادگی با دیدن تجهیزات و ... و چند 
تیک در فرم های تکراری سرد بی روح، “خیلی خوب” 
انگشت  انجام می شود. و حیف که  بیار”  و “گزارش در 
تهمت عقب ماندگی در این دنیا به راحتی به سوی این 
و آن می رود فارغ از اینکه بفهمند دقیقاً چه حرفی دارد 

گفته می شود.
... جو گیر شدن می شود عادت ما... از هول حلیم می 
تشویق  را  ها  بچه  خواهیم  می  گفتند  دیگ!  در  افتیم 
می  را  مدرسه  همین،  برای  شوند.  خوان  درس  کنیم 
کنیم نمایشگاه! نمایشگاهی از انواع و اقسام بنرها که آقا 
دیدی فالنی تو فالن مسابقه اول شده، فالنی تو اون یکی 
اول شده، خب حاال نوبت ما هست که انتخاب کنیم تو 
اگر هم نشویم که چه بدبختی  اول بشیم! و  کدام یکی 
می  سر  روی  دست  خود  دفتر  در  عجیب،  و  هستیم!... 
گذاریم که عجب! چرا جامعه ی ما این طوری شده؟ چرا 
یادمان  و  شدند؟  طوری  این  ها  هشتادی  و  هفتاد  دهه 
می رود زمانی را که ناخواسته به ضرر عده ای کار می 
کردیم. دانش آموزی که از ابتدا طلب کاری را یاد گرفته، 
المپیاد  و  کنکور  کالس  برای  مادر  و  پدر  از  درخواست 
مگر  است،  “بنرنشینی”  آرزوی  در  مدام  و  گرفته  یاد  را 
معجزه ای اتفاق بیفتد که وقتی دانشجو بشود نخواهد از 
مملکت و دانشگاه طلبکاری کند که من که اینقدر مهم 
هستم، پس چرا کسی مرا پشت میزی نمی نشاند، چرا 
زودتر امضای لعنتی اپالیم را نمی کنند راحت شوم بروم 
جایی که به “مهم بودن” من اهمیت می دهند، چرا... و 
چرا... و در این وانفسای ِکِرخی، اصاًل الفاظی مثل فرصت 
سازی، مسئولیت پذیری و بزرگ منشی و زیست آگاهانه 

و ... برایمان شوخی ای بیشتر نمی نماید... برو بابا ...

ادامه دارد...

انگلیسی بنویسیم، باألخره زبان علم امروز انگلیسی است 
بگذار مکاتبات  فرار کرد.  واقعیات که نمی شود  از  دیگر. 
علمیمان، ایمیل  هایمان به دانشجوهای فارسی زبانمان، 
نزدیک  روز  علم  زبان  به  انگلیسی شود که  هایمان،  ارائه 
که  دهیم  عادت  طوری  را  دانشجوهایمان  باید  شویم.  تر 
پس فردا که خواستند زندگی خود را تازه شروع کنند و 
بعد از بیست و چندسال خواب، تازه کمی بیدار شوند و 
از این گورستان و بی طنی به هر بهشت نمای دیگر که 
خواستند بروند، مثل گنگ ها نباشند، مایه آبروریزی ایران 
نشوند! )و وای که چقدر ما دلسوز هستیم! که اگر بودیم 

و  دانشجوها می کردیم(  داری  برده  نظام  به حال  فکری 
غافل از اینکه کرخ شده ایم... دم از عزت ایران می زنیم 
و شاید کوچک ترین خودباوری  هم نداشته باشیم. دم از 
کوروش بیچاره که گیر ماها افتاده و ملی گرایی می زنیم 
ما  علیه  دنیا  و در عجبیم مگر می شود در شرایطی که 
دیدیم  و  کنیم.  پیدا  ای دست  فناوری هسته  به  هستند 
که چطور آدم هایی فضایی آمدند انرژی هسته ای ما را 
به راه انداختند! “ما می توانیم” می شود شعار یک شیخ  
بی سواد و بی اطالع از اتفاقات روز جهان، نه سنت بینی 

چشمی که باز شده.
ما  عادت  شود  می  شدن  گیر”  “جو  شویم  می  که  کرخ 
شریفی  مهندس  شأن  در  درنیار،  بازی  سواد  بی  ....ببین 
نیست که اعدادش فارسی باشد، حاال می خواهد نوشتن 
امتحانش باشد، نامه به استادش باشد یا حتی فرمی اداری 
کاربرد  کنیم.  می  چه  داریم  رود  می  یادمان  اصاًل  باشد! 
فقط  و  کند  برقرار  ای  عده  بین  ارتباط  بود  بنا  که  زبان 

دم از عزت ایران می زنیم و شاید 
کوچک ترین خودباوری  هم نداشته 
که  بیچاره  کوروش  از  دم  باشیم. 
می  گرایی  ملی  و  افتاده  ماها  گیر 
زنیم و در عجبیم مگر می شود در 
هستند  ما  علیه  دنیا  که  شرایطی 
پیدا  دست  ای  هسته  فناوری  به 
کنیم. و دیدیم که چطور آدم هایی 
فضایی آمدند انرژی هسته ای ما را 

به راه انداختند!

سال سوم/ شماره چهل و یکم/ ۲6 آذر 96

آرمان وثیق زاده
برق 94



محمدصالح سلطانی
صنایع 9۳

مجلس اول: جو فریز علیه اژه ای
» سازمان بازرسی تان را از خواب بیدار کنید.« ، 

» نتیجه کارهای شما فساد است و فساد« ، 
» شما حقیقت را قربانی مصلحت کرده اید« ، 

» چه بگوییم که اقدام علیه امنیت ملی نباشد؟«، 
»نتیجه جلسات قبلی شما با دانشجویان چه بوده 

است؟«... 
فریز، حواله  ِ جو  پیاپی  جمالت، مثل مشت های 
می شد به سمت آقای معاون اول. محمدعلی کلی 
برایت  رینگی  هم چه  روی  رفتن  باشی،  که  هم 
یکی  بود.  جور  دانشجوها  جنس  است.  ناممکن 
ساختار قوه و عدم شفافیتش را نشانه رفته بود، 
می زد،  را  مرموزش  و  مشکوک  پرونده های  یکی 
زبان طنز، کنایه های سنگینی حواله  با  یکی هم 
صورت درهم رفته ی سخنگو می کرد. تقریباً هرچه 
آن هایی  جای  فقط  وسط  این  گفتند.  خواستند 
و  بودند  فقط مدعی  فردای جلسه  که  بود  خالی 
باید به انتقادات دوستانشان پاسخ می دادند. اژه ای 
می شنید و گاهی یادداشت می کرد، صورت سنگی. 
از حالت چهره اش هیچ نتیجه ای نمی شد گرفت. 

به  خدا  رضای  محض 
جامعه  طنز  از  پر  متن 
یک  حتی  اسالمی 
خالی  و  خشک  لبخند 
جدی.   ِ جدی ِ  نزد.  هم 
می کرد  فکر  کسی  چه 
همه  آن  از  بعد  کمی 
که  کند  کاری  جدیت، 
روده بر  خنده  از  سالن 

شود؟

قانع  دوم:  مجلس 
شدیم؟ 

»خب اون انگشت هات رو نکن تو دهنت. دهنت 
گشاد میشه....«

یک ربع هم نمی شد که رفته بود روی سن. با هر 
جمله اش، یک جناح سالن معترض می شد و فریاد 
می زد. قطب بندی های 20 آذر سالن جابرِ  شریف، 
با همیشه اش فرق داشت. »جلوی جناح راست« 
سالن مال حامیان احمدی نژاد بود و »انتهای جناح 
چپ« ش مال معدود اصالحاتی هایی که زحمات 

اژه ای محاّجه کند. یکشنبه شب گفتند دانشگاه 
کرده.  ممنوع  را  دوشنبه  روز  در  مهمان  ورود 
تا  بکند  می خواست  را  تالشش  تمام  حراست 
ماهیت »دانشجویی« نشست از دست نرود. چند 
دقیقه مانده به مراسم اما حرفش افتاد که بقایی و 
جوانفکر در شریف هستند و دارند می آیند سمت 
کاری  هر  این ها  از  اما  بود  سخت  باورش  سالن! 
بر می آمد. سورپرایز اما نه بقایی بود نه زیباکالم. 
»منصور نظری« بود. جوان تکیده ای که می گفت 
فسادهای شدیدی را 
قضایی  سیستم  در 
چهارمحال  استان 
کشف  بختیاری  و 
کرده و گزارششان را 
به همین آقای اژه ای 
داده، اما مزدش یک 
سال زندان بوده. آمد 
و نشست کنار ما. اول 
تصور  به  رسید،  که 
کار  می خواهد  اینکه 
ناتمام احمدی نژادی ها را تمام و برنامه را جنجالی 
کند، محلّش نگذاشتم. کمی که گذشت اما دیدم 
جدی و دقیق، دارد حرف های اژه ای را می شنود و 
حتی چند بار به دوستان میزبان ش تذکر داد که 
سروصدا نکنند تا »حاج آقا حرف شان را بزنند«. 
خسته بود، تند بود، عصبی بود. اما مودب هم بود، 
باوقار هم بود، بین خودمان بماند؛ دوست داشتنی 
هم بود. همان جا پشت تریبون تاکید کرد که از 
این  پیگیر  که  است  نظام  به  دلبستگی  و  عالقه 
برابر  در  را  طوفانی  دقیقه ی  چند  فسادهاست. 
طغی«  انه  فرعون  الی  »اذهب  از  داشت.  اژه ای 
تا »اعمال قوه قضائیه ضد والیت فقیه است« را 
دانشجوبان  از  البته همان جا فی المجلس  و  گفت 
نتیجه  پرسید.  قوه  از  رضایت مندی شان  درباره 
سی-صفِر  ضربت  از  کمتر  چیزی  نظرسنجی، 
کشور  سیاسی  جریانات  از  یکی  به  انتخابات94 

نداشت!

مجلس چهارم: شرفِ  تارِ  موی عدالت خواهی
»مرده شور تو و این انقالب تون رو ببرن«

وقتی  اول  بار  و  داشت  فاصله  من  با  صندلی  دو 

بودند.  گرفته  نادیده  را  خواهران شان  و  برادران 
قطب بندی،  این  خیال  بی  اما  دانشجویان  بدنه 
هرجا می شد نشسته بودند. چه روی صندلی های 
سبز و خسته ی سالن، چه بیرون و روی نرده های 

دانشکده شیمی! 
اژه ای هنوز ده دقیقه را رد نکرده بود و البته بیش 
می گفتند  بگوید.  نمی توانست  جمله  دو  یکی  از 
به  پاسخ گویی  اجازه  اما  داریم  مطالبه  و  سوال 
آقا،  حاج  که  شد  این  نتیجه  نمی دادند.  سخنگو 

از  لحظاتی هم که شده  برای 
المسلمین  و  »حجت االسالم 
اژه ای  محسنی  غالمحسین 
سخنگوی دستگاه قضا« به » 
تغییر موضع  آقا غالمحسین« 
شاید  بلبلی«  »سوت  دادند. 
همه  با  اما  نبود  راه  بهترین 
جناح  جلوی  بدش،  و  خوب 
راست و انتهای جناح چپ را 
برای 45 دقیقه تمام و کمال 
آقا کرد. سکوت  خیره ی حاج 

پاسخ های  و  بود  مطلق 
اژه ای به حرف های تند وتیز 

تشکل ها قانع کننده؟....

اینک  و  سوم:  مجلس 
سورپرایز 

بگو  بده،  جّوی  یه  بیا   «
توی  هم  احمدی نژاد 
چیکار  اژه ای  ببینیم  سالنه 

می کنه...«
احمدی نژادی های  لیدر 
و  گفت  را  این  دانشگاه، 
این  طرح  با  تا  خواست 
که  چیزی  از  را  سالن  فضای  خنده دار،  ادعای 
اما  بود  منفی  من  پاسخ  کنم.  متشنج تر  هست 
آماده  را  خودش  آرام  آرام  برنامه  ویژه  مهمان 

می کرد تا پشت تریبون برود. 
محافل  داغ  بحث  برنامه،  قبل  روز  سه  دو  از 
ویژه ی  سورپرایز  دانشگاه،  مذهبی های  درونی 
احمدی نژادی ها برای مراسم بود. اول شایعه شد 
که سعید زیباکالم قرار است بیاید و در سالن با 

» بیا یه جّوی بده، بگو احمدی نژاد 
اژه ای  ببینیم  سالنه  توی  هم 

چیکار می کنه...«
لیدر احمدی نژادی های دانشگاه، 
این را گفت و خواست تا با طرح 
این ادعای خنده دار، فضای سالن 
متشنج تر  که هست  از چیزی  را 

کنم.

سالن  راست«  جناح  »جلوی 
بود  احمدی نژاد  حامیان  مال 
چپ« ش  جناح  »انتهای  و 
اصاحاتی هایی  معدود  مال 
و  برادران  زحمات  که 
نادیده گرفته  را  خواهران شان 
بودند. بدنه دانشجویان اما بی 
هرجا  قطب بندی،  این  خیال 

می شد نشسته بودند.

این دادگاه #علنی است
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غلط  کند؛  اختالف  و  شکاف  درگیر  را  مقدس 
روح الشیطان  آن  به  دستم  کاشکی  خورده! 
را  یقه اش  تا  می رسید 
گوشش  در  و  بگیرم 
 ِ امین  محمد  بگویم:» 
ِ نظری،  ما، منصور خان 
همه  و  شیرازی  جوانان 
که  عدالت جویانی  آن 
نامشان را با دهان نجس 
بچه  بردی،  رسانه ات 
خاکند.  و  آب  همین 
انقالبند.  همین  بچه 
نوه های همین »آقا«یند. 
هم  را  کفششان  واکس 
زبان  صبحانه ات.  َکره ی  روی  بزنی  نمی دهند 

لیسیدن  لیاقت  تو 
هم  را  پاچه هایشان 
دالرهای  ندارد! 
ببر  را  اربابانت  خون آلود 
و جای دیگری پهن کن؛ 

لعنتی!«

حس  پنجم:  مجلس 
خوب انقابی  بودن

برنامه  این  از  »حقیقتاً 
#حظ بردیم.«

برنامه ،  بعد  کمی   ، بچه ها  از  یکی  را  جمله 
که  گروهی  بسیج.  تلگرامی  گروه  در  می گذارد 
هر سه سخنران تشکلی برنامه عضوش هستند.

گروهی که تا همین االن، درگیر بحث و تحلیل 

توقیف شده  پالکارد  که  شدیم  چشم  در  چشم 
سر  و  قاپید  دستم  از  را  احمدی نژادی ها  تنِد  و 

همنوای  گرفت.  دست 
بود  احمدی نژادی ها 
و  دادن  شعار  در  و 
حنجره گذاشتن،  از 
این  نکرد.  کم کاری 
مراسم  آخرهای  را  جمله 
به  کسی  وقتی  گفت. 
وقعی  هوارزدن هایش 
همین  شاید  نگذاشته بود. 
در  و  جایی  اگر  جمله 
می شد،  ضبط  دوربینی 
برای خواندن فاتحه بر تن 

ِ نیمه جان این جریان نوپدید کافی می نمود. او اما 
شاید دوست داشت بهاری باشد و به احمدی نژاد 
اما مطمئنم حرفی که زد، حرف  منتسب شود، 
سواالت  اژه ای  از  دوشنبه  که  آن هایی  اکثریت 
تند و تیز کردند و حتی با شعارهایشان سنگش 
دانشجویان  گندیده ی  موی  تار  یک  نبود.  زدند؛ 
گندیده ی  موی  تار  یک  انقالبی،  عدالت طلب 
دهان شان  از  »آقا«  که  نظری هایی  منصور 
نمی افتد، شرف دارد به بی شرف هایی که هشت 
شرف  نکرده اند.  استغفار  را   88 گناه  است  سال 
حرف  هم  دقیقه  پنج   ِ قد  که  فراریانی  به  دارد 
و نطق مستدل نداشتند که جلوی نفر دوم قوه 
قضائیه بزنند. هزاری هم که »آمد نیوز« نجس از 
بروبچه های انقالبی ِ ما مثال حمایت کند، هزاری 
هم  هزاری  کند،  منتشر  را  نطق هایشان  که  هم 
امر  با پوشش دادن »آن ها«، »این«  که بخواهد 

گندیده ی  موی  تار  یک 
عدالت طلب  دانشجویان 
گندیده ی  موی  تار  یک  انقابی، 
»آقا«  که  نظری هایی  منصور 
شرف  نمی افتد،  دهان شان  از 
هشت  که  بی شرف هایی  به  دارد 
استغفار  را   ۸۸ گناه  است  سال 

نکرده اند. 

سیاسی  برنامه های  همه   ِ خاف 
کسی  تن  به  خستگی  دانشگاه، 
آقای  حضور  خاف  نمانده. 
کسی  با  کسی  رئیس جمهور، 
آمده،  هرکسی  نشده.  گاویز 
پاسخ  زده،  را  حرفش  آزادانه 

شنیده و رفته.

بسیج  ناسالمتی  نیست!  که  است. شوخی  برنامه 
شریف ما، پس از سال ها، پای یک مقام رده باال را 

به یک جلسه بی تعارف دانشجویی باز کرده! 
»آقای  با  »ما«  بی سابقه  و  ساعته   4 جلسه   
برنامه های  همه   ِ خالف  شده.  تمام  سخنگو« 
نمانده.  کسی  تن  به  خستگی  دانشگاه،  سیاسی 
با کسی  آقای رئیس جمهور، کسی  خالف حضور 
را  حرفش  آزادانه  آمده،  هرکسی  نشده.  گالویز 
زده، پاسخ شنیده و رفته. حس خوبی دویده در 
جان همه مان. چه بروبچه های واحد رسانه بسیج 
که با پوشش دقیق برنامه، لذت جلسه را به کل 
انتظامات  بروبچه های  دادند، چه  کشور گسترش 
اگرچه کار سختی در »جلوی جناح راست«  که 
داشتند اما درگیر بحران نشدند، چه تیم حفاظت 
آقای اژه ای که اگرچه متلک شنید اما هرگز مانع 
چه  و  نشد،  دانشجویان 
ششصد،هفتصد  حدود  ما 
برنامه؛  مستقیم  مخاطب 
ساعت  در  آخر،  آن  کسی 
آفتاب،  غروب  به  چسبیده 
خوب  حس  نبود.  خسته 
همه  جان  در  بود  دویده 
شنیدن،  خوب  حس  مان. 
مطالبه،  خوب  حس 
آرمان گرایی.  خوب  حس 
می تواند  که  بودن. حسی  »انقالبی«  حس خوب 
علی الدوام باشد، اگر »همه« مسئولین، همت کنند 
و برای چند ساعت، مهمان جمع های دانشجویی 
برای  تمامی،  به  پاسخ هایشان،  اگر  حتی  باشند. 

دانشجویان قانع کننده نباشد!
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نمی دانم خودتان را جای آقای اژه ای قرار داده اید 
یا خیر. خودت را باید برای سالنی آماده کنی که 
یکصدا آمده اند تا حقشان را از تو بگیرند. البته که 
آرامش و سعه  نبوده ولی  ایشان  اولین تجربه  این 
صدر باالیی می خواهد. به طور ذهنی هم که شده 

امتحانش کنیم.
پرسیدم  سؤال  تریبون«  »پشت  کانال  در  هم  من 
دانم.  می  را  دلیلش  نشد.  انتخاب  سؤالم  ولی 
آن  به  خاصی  جناح  که  نبود  زده  سیاست  سؤالم 

آقای محسنی اژه ای 
داربست خوبی برای قوه 

قضائیه است.
ارتباط نزدیک ، در محیط 

دانشجوئی، خیلی خوب 
است . حتی اگر هم به 

سوت بلبلی ختم شود. 
)عزت ا... ضرغامی(

 اتفاقاتی که در این جلسه افتاد موجب شد که عده ای این جلسه را تحسین 
کنند و عده ای دیگر نقد. فارغ از اینکه می توانست این جلسه بهتر نیز برگزار 

شود، اما دو نکته قابل توجه است، اول اینکه هر جلسه دانشجویی اقتضائاتی 
دارد که بر دانشگاهیان پوشیده نیست، کف و سوت و های و هوی، طبیعی این 

گونه جلسات است. پرسش با لحن تند، هم نشان از حساسیت دانشجویان دارد 
و هم دلسوزی آنها را بیان می کند. اینها عیب نیست و نباید به دانشجویان انگ 
های ناروا زنیم.  دوم اینکه حوصله معاون اول نیز قابل تحسین بود و از اینکه به 

دانشگاه برای پاسخ گویی آمده باید تقدیر کرد. )عباسعلی کدخدایی(

دادگاه دانشجویی، به معنای واقعی کلمه
که  کرد  نمی  دنبال  را  خاصی  ماجرای  دهد.  رأی 
ماجراجویان به آن رأی دهند. لحن ژورنالیستی و 
چالشی نداشت تا تماشاگران صحنه نمایش به آن 
کرد  نمی  را  کسی  تمجید  یا  تخریب  دهند.  رأی 
که مریدانش به آن رأی دهند. از موضع باال نبود 
تا متکبران به آن رأی دهند. در یک کالم بگویم، 
حکم  به  بود.  دلسوزانه  و  علمی  خشک،  سؤالی 
»اکثرهم الیعقلون« هم که شده خیلی رأی نمی 
آورد. البته جرأت و توانایی غیر این را هم نداشتم. 
نه از سر ترس واهی که از سر بی اطالعی می گویم. 
خب من از کجا بدانم که چه بر سر منصور نظری و 

قضات و دار و دسته شان گذشته!
چه اتهاماتی که زده نشد و چه کف و داد و سوت 
نشد.  داده  ناحق در سالن سر  و  به حق  هایی که 
در  باید  مثقالشان  بابت  که  اصواتی  و  ها  حرف 
نام  مبادا  که  باشیم  داشته  منطقی  جوابی  آخرت 
ما به همان اندازه در جناح ناصالحان بنویسند. چه 

خوب شد که ما قاضی نشدیم ... .
رسانه های خارجی را بگو که قبل این مراسم چه 
دندانی تیز کرده اند.  به لطف خدا و عدالتخواهان 
طعمه شان را هم صید کردند. آری عدالتخواهان نه 

عدالت گستران ... .

امیر بصیری
برق 9۳

وارد سالن می شود صندلی ها خالی است اما ترجیح 
تصمیم.  این  است  عجیب  برایم  بایستد.  می دهد 
گفته بودند ممکن است بقایی و جوانفکر را بیاورند. 
برنامه ماهیت دانشجویی داشته  انگار نمی خواهند 
البته  و  الغر  نسبتاً  بلندقد،  مردی  باالخره  باشد. 
سربه زیر وارد سالن می شود. آقای نظری را میگویم. 
راحت تر.  دانشگاه  به  ورودش  و  است  ناشناس 
فرماندهی  به  سالن  پایین  راست  جناح  مأموریت 
می شود.  آغاز  رسماً  ایستاده  برنامه  اول  از  که  او 
از  بیش  برنامه  قوانین  برخالف  مستقل  نماینده 
زمان مقرر صحبت می کند. مجری تذکر می دهد! 
که  داده!«  وقت  »جامعه  میزند  داد  بلند  فرمانده 

عدالت طلبی در شعار، سیاسی بازی در عمل
فهمیدیم  جامعه  صحبت های  شروع  از  بعد  البته 

وقتی در کار نبوده!
مجری  از  فیلم بردار  می رود،  تریبون  پشت  اژه ای 
چهره  تا  بردارد  میز  روی  از  را  پرچم  می خواهد 
با دیدن  او  نمایان شود.  زاویه دوربینش  اژه ای در 
ایران  »پرچم  می کشد  فریاد  بلند  درخواست  این 
با شعارهایش  اضافی است«  قوه قضاییه  روی میز 
نمی گذارد اژه ای سخنانش را شروع کند. چند بار 
حتی آقای نظری به او تذکر می دهد اما چه فایده؟ 
یا شعار  او همراه است.  با واکنش  اژه ای  هر کلمه 
از  بار  چند  می کند.  سؤال  درخواست  یا  می دهد 
او خواستم اجازه دهد برنامه نظم داشته باشد اما 
بازهم همان آش و همان کاسه. مجری باالخره اجازه 
البته  می گوید  سخن  بپرسد،  را  سؤالش  می دهد 

می خواسته  فقط  چیست  سؤالش  نمی شود  معلوم 
تهمت بزند و کف و سوت اطرافیانش را بگیرد! به 
دوستانش می گوید حرف های اژه ای خوب است! در 
اژه ای  پازل است! خوراک رسانه های ماست! یکجا 
می گوید من نباید جواب حضور آقای احمدی نژاد 
خود  پوست  در  او  بدهم.  را  تشخیص  مجمع  در 
رهبر  به  آقای سخنگو  است  نمی گنجد. خوشحال 
تیکه انداخته. همین فرمان تا انتهای برنامه پیش 
می رود. اول و آخر حرف های اژه ای را میزند و در 
در  انگار  می رساند.  حزبش  رسانه های  به  لحظه 
سالن فقط خودش است و خودش. اژه ای می گوید: 
»بعضی فقط شعار عدالت خواهی یدک می کشند«، 

راست می گوید.

محمدعلی امینی
م.شیمی 9۳
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دوشنبه تاریخی
چند روایت دانشجویی از یک مراسم 

مراسم روز دانشجوی بسیج با حضور حجت االسالم اژه ای بدون شک آنقدر گفتنی داشت که صفحات نشریه گنجایش بازتاب آن را نداشته باشد.   
در این 4 صفحه تالش شده از 9 زاویه مختلف به این مراسم پرداخته شود. توصیه میکنیم این روایت های دانشجویی جذاب را از دست ندهید.  
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بهانه  دانشگاهمان،  در  ای  اژه  آقای  جناب  حضور 
ای شد تا کمی از مسائل افراد مختلف آگاه بشوم.

انتخاب  گیری  رأی  از طریق  بود  قرار  که  مسائلی 
شوند و از حجت االسالم محسنی اژه ای پرسیده 

گردند.
“مسئله ی مردم”

این چیزی بود که داشت معنای دیگری برایم پیدا 
میکرد.”مردم از قوه ی قضائیه چه میخواهند؟”،” به 

کجای این قوه ایراد میگیرند؟”.
که  بگذرم  منتخبی  سؤاالت  کنار  از  نمیتوانستم 
انگار سؤال مردم نبود!جّوی بود گذرا!در خوشبینانه 
شده  فراموش  بینش  مردم  سؤاالت  حالت،  ترین 

بود!به بازی سیاسی میمانست.

سؤال مردم
به نظرم واقعا جا داشت کسی بیاید، رگ گردنش 
)واقعی(  های  گله  از  و  بزند  داد  و  بزند  بیرون 
“مردم  فاسدند”،  ها  قاضی  از  بگوید!”بعضی  مردم 
نمیتوانند چک های برگشتی شان را وصول کنند”، 
بدون هزینه کردن  بزند  به خانه ی مردم  “دزدی 
“چرا  نمیرود”،  دزد  دنبال  غیرقانونی)رشوه( کسی 
برای  قضایا  این  غلطش  استنباط  با  قاضی  فالن 

کاسپین درست میکند و هیچ!”
داد زدند.اما آنی که داد زد محور سخنانش مشکل 
چند سیاستمدار بود)هرچند اآلن تا حدی همجهت 

مشکل مردم شده است!(
است. گرفته  سیاست  بوی  بدجوری  هایمان  گله 

باید  ما  و  است  سیاستمدار  چند  بین  دعوا  انگار 
برایشان دادخواهی کنیم.من برعکس اینرا میتوانم 

قبول کنم.

بین  از  سوالش  که  میدانم  خواه  عدالت  را  کسی 
کرده،  گیر  پایش  فالنی  آنکه چون  نه  باشد  مردم 
مهم  مسائل  ي  همه  و  بکند  بودن  مردمي  ادعاي 
آن  انگار  سال  همه  انگارد!این  هیچ  را  مردم  دیگر 

مسئله نبوده، حاال درست شده است!
تو  سؤاالت  تا  کنی  تالش  تبلیغات،  با  اینکه  نه 
سؤاالتشان  شود.مردم  پرسیده  ای(  وسیله  هر  )به 
مردم  خود  را  مردم  سؤاالت  که  میدانند!چرا  را 

مشخص میکنند.
سخنان  در  را  خواهی  عدالت  این  از  )مقداری 
برنامه  نظم  از  خارج  هرچند  )که  یافتم  شخصی 
دانشگاهی  های  برنامه  عرف  از  خارج  همچنین  و 
مجال صحبت پیدا کرد( که گویا مشکالت مردم را 

تا حدی از نزدیک دیده بود.(

محمدعلی خادم سهی
ریاضی94

از آنجا که برای کمک به پوشش رسانه ای، در طول 
مراسم در اتاق کنار سالن جابر بودم، مدت زیادی 
را با همراهان آقای اژه ای که خارج سالن مستقر 
بودند، گذراندم. کامال مشخص بود کمتر در چنین 
با بهت  مراسمی حضور داشتند. در طول 4ساعت 
و تعجب و البته کمی هم نگرانی مراسم را دنبال 

می کردند.
یکی از چیزهایی که آزارشان می داد، داد و هوار 
برخی از دانشجویان وسط صحبت های اژه ای بود. 
چند بار از مسئولین انتظامات خواستند که جلوی 
این دانشجویان را بگیرند. گرچه در مقابل کسیکه 

خیر سرتان انقابی هستید؟!
به خود اجازه می داد هر چند دقیقه یکبار و در یک 
مراسم ششصد نفری حرف سخنران را قطع کند و 

»نعره« بزند، حقیقتا کار خاصی نمی شد کرد!
که  به جایی  مربوط می شد  ترین صحنه  تلخ  اما 
یکی از دانشجویان در ابتدای سخنان خود، طعنه 
ای به محافظان آقای اژه ای که در » جای جای« 
اتاق  در  که  محافظانی  زد.  داشتند  حضور  سالن 
کردند.  نگاه  را  همدیگر  تعجب  با  بودند  ما  کنار 
یکی گفت: »فقط فالنی و فالنی از محافظان حاج 
حراست   ، افراد  سایر  و  مستقرند  سالن  داخل  آقا 
تر  عصبانی  دیگری  هستند.«  خودتان  دانشگاه 
مسلمان  هستید؟  انقالبی  سرتان  خیر  بود:»شما 

هستید و اینقدر راحت تهمت می زنید و مسخره 
می کنید؟« بچه ها گفتند که اشتباه سهوی بوده 
و آقای دانشجو ماموران حراست را با محافظان اژه 
ای اشتباه گرفته. اطمینان دادند که به او تذکر داده 

شده و حرفش را اصالح خواهد کرد. 
اما در کمال ناباوری، آقای دانشجو در نوبت بعدی 
ای  تکه  عذرخواهی،  و  اصالح  جای  به  سخنانش 
دیگر بار آقای اژه ای و محافظانش کرد. شاید برای 

دوتا کف و سوت بیشتر... 
همراهان اژه ای در اتاق لبخند تلخی زدند. ما هم 
صحبتی نداشتیم. فقط دیوار را نگاه می کردیم و 

تاسف می خوردیم ...

محمدجواد مرآتی
مکانیک94
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اینکه دومین مقام قضایي به دیدار دانشجویان مي رود و با صبر و حوصله سواالت ریز و درشت دانشجویان را پاسخ مي دهد جزو 
اتفاقات خوبي است که باید به فال نیکش گرفت و نسبت به تقویتش کوشید. این اتفاق بسیار ارزشمند است که مسووالن صداي مردم 

را بشنوند و حرف اصناف- خصوصا دانشجوها- را گوش بدهند. تردیدي نیست که حضور در چنین محافلي ساده نیست و مسووالن 
عالیقدر- چه اصاح طلب و چه اصولگرا- باید ضمن حفظ شأن علمي و منزلت حقوقي خود مقابل دانشجویان بنشینند و صداي آنها را 
که اغلب آمیخته با اعتراض است بشنوند. دانشجویان اهل تشریفات و تعارفات معمول نیستند و اگر مغلوب فضاي احساسي و هیجاني 

قرار بگیرند، ممکن است خط قرمزها را نیز درنوردند. به یک اعتبار در دانگشاه هیچ خط قرمزي وجود ندارد و هیچ کس نمي تواند به 
دانشجو بگوید چه بپرس و چه نپرس. لذا از این منظر نیز حضور آقاي اژه اي ارزشمند است. تن دادن به اقتضائات روزگار نوید مي دهد 

که فصل تازه اي در مواجهه مسووالن با مردم باز شده است. )خاصه سرمقاله الیاس حضرتی در روزنامه اعتماد(
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در مقابل یک پرسش چه پاسخی قانع کننده است؟ 
احتماال این بزرگترین سوالیست که بشر تا کنون 
هیچ پاسخی برای آن نیافته است. و اگر هم بیابد، 
از کجا معلوم که خود آن پاسخ قانع کننده باشد؟ 

نمیتوان همه را قانع کرد، اما عده ای خاص را هیچ 
وقت نمیتوان قانع کرد. عده ای که تصمیم شورای 
عالی امنیت ملی که رئیس جمهور مورد تاییدشان 
هم آن را تایید کرده است، نمیپذیرند به دنبال چه 
پاسخی هستند که بخواهند قانع شوند؟ اساسا مگر 
اینها سوالی هم دارند؟ و یا حرف حسابی؟ غیر از 

به  خدا  شکر  با  را  صحبتشان  اژه ای  آقای  یک. 
شروع  سالن  جمع  در  حضور  #نعمت  واسطه ی 
دقیقه   ۳0 از  بعد  را  ایشان  تسلط  و  آرامش  کرد. 
ضربت های کاری نوش کردن تحسین کردم! البته 
درد شنیدن  که  این  ماست؛  نصیب  بزرگتر  نعمت 
حقیقت و عزم دفاع از حق و - بدون هیچ ترسی و 
بدون برتابیدن هیچ توجیهی - بنای امر به معروف 
و نهی از منکر داریم و خداوند چنین فرصتی به ما 

داده توفیق بزرگی است. الحمدهلل.
دو. جسارت به خواننده نباشد؛ بعضی مان #مبدل_

برنامه سالنی با سخنگوی قوه قضائیه فارغ از نقاط 
قوت و ضعفش، گام خیلی مهمی در جهت مطالبه 
جالبی  نکات  ایضا  و  بود  دانشجویی  جنبش  گری 
داشت مثل ترفند ساکت کردن جمع با سوت بلبلی! 
و مثل عدم حضور نماینده انجمن اسالمی در برنامه 
و ایضا دعوای عجیب غریب داخلی و سرزنش عدم 
حضور! که البته درون تشکلی است احتماال. البته 

آدم باشید!!

خدا را شکر که حق طلبیم

کنجکاو

“جیغ و کف و هورا”؟ یا عده ای دیگر که به ناحق 
به ناموس یکی از مسئولین تهمت میزنند و با ژست 
کنید  قانع  را  ما  که”  میکنند  مطالبه  طلبانه  حق 
که اینطور نیست”. مگر اینها فراموش کرده اند که 

“اثبات ادعا با مدعیست”؟ 
در آنسو اما، مستضعفینی که سیستم فشل دولتی 
معیشت آنها را به مخاطره انداخته و سیستم فشل 
مگر  را  بستاند  را  آنها  حق  نتوانسته  قضایی  تر 
میتوان با” کالم” قانع کرد؟ مگر غیر از این است 
احقاق  آنها  مطالبات  برای  شایسته  پاسخ  تنها  که 

حقوق پایمال شده شان است و بس؟

الحسنات_بالسیئات هستیم! روبه روی ضریح شروع 
می کنیم به داد و بیداد که: »آی فالنی چرا تنت به 
تن من خورد«. یا تا صفوف نماز بهم نخورده بساط 
متلک گویی به یکی از رفقا را به راه می اندازیم  که 
از ثوابش بی بهره نمانیم. و بعد از مجلس عزا، حتی 
به قیمت نرسیدن غذا به دیگران، به لطایف الحیل 
آغوش  در  و خالصه  می داریم.  بر  اضافه  چندتایی 
خدا هم که باشیم، دست بردار نیستیم. پناه بر خدا 
از #حبط_اعمال. چه برسد که با این دسته گل ها 

خود را بدهکار هم کرده باشیم
نسبت  به  امسال،  دانشجوی  روز  مراسم  سه. 

شود  می  بخوانیم  را  حضورشان  عدم  بیانیه  وقتی 
بطور  بنظرم  جنابشان..بگذریم..  از  کرد  گله  کمی 
این  گرفت.  جلسات، خروجی  اینجور  از  باید  کلی 
خروجی میتونه از جنس نظرسنجی فردی باشه و 
میتونه از جنس تحلیل جمعی و تشکلی باشه.. تا 
قبل از این جلسه اگر کسی تحلیل عمیقی نسبت 
به قوه قضائیه نداشت، حداقل االن میتواند درباره 
بخش خوبی از قوه قضائیه توضیح ارائه کند و این 

مسئول  توضیحات  با  ها  خیلی  گذشته  دوشنبه 
هم  حق  بعضا  که  نشدند  قانع  قضایی  محترم 
نشنیدند  توهین هم  داشتند ولی شاید همین که 
جای بسیاری فخر و مباهات داشته باشد. چرا که 
را  متفاوتی  روزهایی  مسئولین  پاسخگویی  تقویم 
هم به خود دیده است. روزهایی که رئیس جمهور 
نان  ای  عده  که  جمهوری  رئیس  هم  آن  کشور، 
از  ما  نسل  ذهن  در  دارند  سعی  خور  روز  نرخ  به 
دانشجویان  بسازند  نایافتنی  دست  ای  اسطوره  او 
نکنید  “کاری   : میکند  خطاب  اینگونه  را  معترض 

بگم بندازنتون بیرون؛ آدم باشید!!”

کم تشنج و دوستانه بود. گرچه باز هم #کلکسیونی 
تهمت  و  و قطع صحبت دیگران  از هوار زدن  بود 
مخالف ها.  به  کین ورزی  و  بی ادبی  و  تمسخر  و 
برای  موجهی  دلیل  بودن  عدالت خواه  و  مطالبه گر 
حقوق  به  تعدی  و  بی قانونی  و  انصاف  از  عدول 
که  لحظه هایی  نیست!  کنندگان  شرکت  بقیه ی 
اصال  که  کنیم  فکر  این  به  می شود،  تَبدار  سالن 
برای چه هدفی به برنامه آمده بودیم؟ اگر مراعات 
صبر و حوصله ی دیگران را نمی کنیم، مراعات وقت 

گرانبهای خودمان را بکنیم. #حیف نیست؟

خروجی مهمی است! در ادامه این خروجی منتها 
باید در نظر داشت که در روند پاسخگویی به بعضی 
شفافیت  مطالبه  در  مخصوصا  مطالبات  و  سواالت 
آراء و در جواب صحبت های آقای منصور نظری، 
آقای اژه ای خیلی زیبا بحث را پیچاندند! یعنی اگر 
کسی قبال اندکی کنجکاوی! در قوه قضائیه نکرده 
دوشنبه  روز  های  صحبت  با  است  ممکن  باشد 

تحلیل کامال درستی از شرایط پیدا نکند.

علی پرویزی
مکانیک ۹۴

مجتبی فیاض بخش
کامپیوتر۹3

علیرضا عالقه مندان
م.شیمی۹۴
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کم  استقبال  آمد  می  نظر  به  که  چیزی  اولین 
ای  جلسه  از  مختلف  سالیق  با  دانشجویان  نظیر 
بود که برپایه احیای آرمان بناشده بود و نه تاکید 
بود  که کسی  این  بر  ای تصور  تعصبات. دوره  بر 
انتقاد  به  دست  نباید  است،  پایبند  #اصول  بر  که 
برگزار  ای  برنامه  بسیج  امروز  اما  بزند.  #اصالح  و 
میکند که “آمدنیوز” ودیگر الشخور ها ،از آن سوء 
استفاده می کنند، اینها نباید و نمی توانند جلوی 

مطالبه گری دانشجوی انقالبی را بگیرند.
خوشحالم که دانشجوی متعهد #انقالبی، در طلب 

خدارا شکر برنامه خوبی بود. هم در جهت جا افتادن 
فرهنگ پاسخگویی بین مسئولین قدم موثری بود 
توسط  عدالتخواهی  در جهت  محکم  قدمی  هم  و 
جنبش دانشجویی برداشته شد. اما پس از جلسه 
توسط  تلگرامی  های  کانال  و  ها  گروه  میان  در 
نوع  دو  جلسه  جزئیات  شنوندگان  یا  حاضرین 
موجود  بازخوردهای  میان  در  »خاص«  بازخورد 
وجود داشت؛ صرف نظر از درستی کالم هر گروه به 
توضیح اجمالی نظرات هر یک می پردازم: گروهی 
خوشحال از مطالبات و فریاد هایی که بر سر مقام 
بودند و مهمترین نوع  دوم قضایی کشور زده شد 
کاری که از دست جنبش دانشجویی بر می آمد را 
اینکه  از  ناراحت  همین می دانستند و گروه دیگر 

اصاح بر پایه اصول

فساد در اراده سیاسی یا عقب ماندگی مدیریتی؟

#اصالح ، ضمن اعالم کناره گیری از موج سوارها 
،مطالباتش را از مسیر#قانون پیگیری می کند.

و متاسفم برای کسانی که  َعلَِم “زنده باد مخالف 
برای  پوششی  را   و”آزادی”  ،”چندصدایی”  من” 

#عقده_گشایی سیاسی کرده اند.
وخوشحالم که در این مراسم کمتر شاهد کسانی 
بودم که به صورت قبیله ای گوشه ای از سالن می 
نشینند و با “هوچی گری” جلوی  “بیان مخالف” 

را می گیرند.   
انصاف را رعایت نکند  و متاسفم برای هرکس که 
و  گری  مطالبه  و  ببیند  طرفه  یک  را  عدالت  و 

عدالت خواهی را تبدیل به سیاسی کاری کند.

این فرصت ناب با حرف های سیاسی و غیر مفید 
از دست رفت و آقایان برای مسائل سیاسی معموال 
آنچه  و  تخصصی  مسائل  طرح  با  اما  دارند  جواب 
درد اصلی این قوه هست میشد آقای اژه ای را به 
چالش کشید و هم در او انگیزه ای جهت اصالحات 
ساختاری بوجود اورد که بعد از جلسه قسمتی از 
باالی  پتانسیل  بدلیل  هم  و  شود  هایش  دغدغه 
اصالحات  این  مطالبه  مراسم  این  ای شدن  رسانه 
این  بر  اول  گروه  کرد.  گفتمان  و  فراگیر  میشد  را 
مشکالت  نشدن  ریشه حل  به  باید  که  اند  عقیده 
اصالح  ریشه  این  اگر  و  زد  را  آن  و  پرداخت  قوه 
شود حل شدن مشکالت تدریجا قطعی و طبیعی 
است؛ ایشان بر این باورند که این ریشه عدم اراده 
سران قوه برای اصالح وضع موجود، از خودراضی 
بودن ، بدهکار ندانستن خود به مردم، قدرت طلبی 

اما درمورد مطالبات و پاسخ دستگاه قضایی،
مثل  میشد،  ارجاع  قانون  به  مطالبات  از  بسیاری 
جنبش  ان شاءا...  ها.  دادگاه  شدن  ای  رسانه 
دانشجویی مسیر اصالح قوانین را فراموش نکند و 
پیگیری شود.قانون وقتی ایراد داشته باشد، فساد را 

به دستگاه تزریق می کند.
برخی  پاسخ ها برای من قانع کننده بود.

جواب  بدون  را  سوالی  هیچ  سخنگو  آقای  طبیعتا 
نگذاشتند اما بعضی پاسخ ها  گنگ وبحث برانگیزند 
و  مدافعان  حضور  با  شفاف  مناظره  یک  بدون  و 
منتقدان عملکرد قوه قضاییه، قابل قضاوت نیستند.

و اراده  سیاسی پشت تصمیمات حقوقی و به قول 
قوه است  استکبار سران  و  خودشان خودبرتربینی 
اما گروه دوم با پذیرفتن بعضی ادعاهای گروه اول 
قوه  سران  و  دارد  وجود  اصالح  اراده  میگویند  اما 
هم  اصالح  برابر  در  مقاومت  اما  نیستند  مستکبر 
از وضعیت کف صحنه  به خوبی  دارد چون  وجود 
دارند  ضعیفی  مدیریتی  های  نگاه  نیستند،  مطلع 
و  اند  دانشگاهی  یا  غالبا حقوقدان حوزوی  چراکه 
بدتر از آن خود را نیازمند به مشاوره های مدیریتی 
اصالحات  بعضی  سر  بر  فقهی  مشکل  بینند،  نمی 
دیگری  چیز  را  اصالح  های  روش  و  میبینند 
و  متقن  های  صحبت  با  میگویند  ایشان  میدانند. 
ارائه پیشنهاد های اصالحی کارشناسی در جلسات 
بر تصمیماتشان میتوان موثر  یا عمومی  خصوصی 

بود و همین کار را باید کرد.

محمدجواد ثقفی
م.شیمی ۹۵

محمدصادق محمدیان
هوافضا ۹3
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 باز هم یهودیت
 علیه انسان!

نگاهی به انیمیشن سینمایی 
»فهرست مقدس«

جرقه  روم  شاهزاده  انیمیشن  میلیاردی   5 فروش 
ای بود که باالخره چراغ انیمیشن سینمایی ایران 
را روشن کرد و پس از وقفه ای دوساله و بها ندادن 
این  فارس 2”  “نبرد خلیج  به  و بی مهری نسبت 
چراغ سوسو زنان درحال خاموشی بود که “فهرست 

مقدس” باالخره اکران شد...
تاریخی  داستانی  مقدس  فهرست  انیمیشن 
برخواسته از آیات 1 الی 8 سوره مبارکه بُروج دارد 
حکومتی  لوای  تحت  یمنی  قومی  سرگذشت  که 
به  مردم  گرایش  که  کند  می  حکایت  را  یهودی 
مسیحیت توسط مبلغی به نام فیمون، عالمان دین 
یهود را نگران کرده است و برای یافتن و به قتل 
رساندن آن جوانی چابک و ماهری به نام هاران را 
ای  عاشقانه  رابطه  راه  این  در  که  کنند  می  اجیر 
با یکی از نزدیکان فیمون و همچنین خصوصیات 
عرفانی و جذاب فیمون مسیر او را تغییر می دهد...

سوژه، سوژه ی بین المللی و بکریست و از طرفی، 
بر کاربردی بودن آن  تاییدی  قرآنی بودن آن هم 
نامانوس  و  سنگین  کودکان  برای  کمی  اما  است؛ 
بوده و شیوه پرداخِت کامال جدی به داستان اصلی، 
شخصیت  و  ها  دیالوگ  عاشقانه،  فرعی  داستان 
را  مقدس  فهرست  فهم  رئال،  کامال  های  پردازی 
برای  را  انیمیشن  البته  و  تر  کودکان سخت  برای 
و  است  تر کرده  باال جذاب  به  نوجوانان 10 سال 
میتوان گفت فهرست مقدس مناسب برای نوجوانان 
است.  انیمیشن  به  مند  عالقه  بزرگساِل  قشر  و 
کودک،  قشر  پوشش  عدم  منفی  فاکتور  از  جدای 
روایت فهرست مقدس حتی قوی تر و منسجم تر و 
سینمایی تر از شاهزاده روم است و کاراکتر ها هر 
باورپذیر خلق شدند و نیمچه  اما  چند کلیشه ای 
می  که  شده  داده  قرار  درستی  جای  قصه  درام 
توانستند با موسیقی بهتر آن را تقویت کنند. این 

کنم  می  عرض  که  ها 
همگی به نسبت وضع تا 
های  انیمیشن  امروز  به 
ادامه  در  و  است  ایرانی 
انیمیشن  سازنگان  باید 
به  توجه بسیار بیشتری 
آن  جزئیات  و  داستان 

داشته باشند.
فهرست مقدس در بحِث 
سازی  انیمیشن  فنی 
به  رو  بزرگی  قدم  نیز 
شود؛  می  محسوب  جلو 

حرکات کاراکترها که به لطف فناوری مونشن کپچر 
فوق العاده درآمده، انتخاب نماهای از دور و برخی 
های  بافت  نواز،  منظره چشم  و  عاشقانه  های  قاب 
نورپردازی  و  محیط  قبول  قابل  جزئیات  و  مناسب 
از  مخاطب  کامل  رضایت  باعث  لباس  حرکات  و 
کار های  نسبت  به  انیمیشن  این  گرافیکی  کیفیت 

گذشته داخلی می شود.
همانند مولفه های روایی و قصه پردازی در بخش 
فنی نیز با انیمیشن های روز فاصله ای وجود دارد 
مالی  حمایت  صنعت  این  گمشده  حلقه  تنها  اما 
این  مردم چراغ  اقبال  با  و  است  مردم  و  مسئولین 
که  است  حیف  شد.  خواهد  تر  درخشان  صنعت 
که  مقدس  فهرست  مانند  انیمیشنی  به  اکنون 
جشنواه  انیمیشن  بهترین  جایزه  همچون  جوایزی 
مادرید و جشنواره مردمی نیویورک را دارد، سالن 
های انگشت شماری در تهران اختصاص داده شود و 
با فروشی چند صد میلیونی از آن بگذریم... امیدوارم 
با دیدن انیمیشن فهرست مقدس در سینما، از آن 

لذت کافی را برید.

شیخ ما را گفتند که فالن دانشجوی عدالت خواه ، 
بلند دارد. گفت سهل است که هر موجودی  فریاد 
. گفتند  باشد  از حنجره و حجم صوت  ای  بهره  را 
فالن دانشجو  در میان کالم مدعو و سخنران، شکر 
می پاشد. گفت زنبور عسل نیز چنین باشد. گفتند 
فالن کس برنامه هارا مختل کردندی و با کف وسوت 
قانون  نباشد  صعب  گفت  شیخ  کناد.  گری  هوچی 
شکنی و استثنا قائل شدن برای خود که در حکایت 
گذشتگان بسیار باشد. این چنین چیز ها را قیمتی 
نیست. عدالت خواه آن بود که در میان خلق بنشیند 
و بشنود و بگوید و مطالبه کند و به هنگام سخن 
مخالف ، تحمل کند و دهان فروبند و هوچی گری 
نکناد .و هنگامی که نوبت بدو رسید دهان بازکند و 
استدالل،استوار کند و داد کند  و یک لحظه از خدای 

غافل نباشد.

حکایت هفته

احمد سعیدی
هوافضا ۹۵

محمدجواد ثقفی
م.شیمی ۹۵
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خانم نیکی هیلی عزیز!

در دنیایی که رسانه قلب انسان ها را سخت و نسبت به 
جنگ و خون بیرحم کرده، به درد آمدن شما از موشک 
شلیک شده به سمت ریاض ، نشان از دلرحمی و رقت 

قلب بینظیر شما دارد.
اگر هوش سرشار شما نبود، به ذهن چه کسی می رسید 
مارک روی موشک را نگاه کند و بفهمد موشک ایرانی 

است؟
امیدواریم با اعمال فشار علیه ایران و فروش سالح بیشتر 
به عربستان، جهان به جایی امن تر برای کودکان تبدیل 

شود!
درضمن در بمباران شهر های یمنی هیچ نگرانی به خود 

راه ندهید، چون یمن حرم ندارد و به ما ربطی ندارد.

مصطفی ت.

دولت محترم!

در واکنش به رمزگشایی های خانم موگرینی که فرموده اند:«نیم جمله ای  به درخواست 
ایران به مقدمه برجام اضافه شد تا افکارعمومی ایران را به سمت درخواست  مذاکرات 
گسترده تر سوق دهد.واین بخشی از رقابت سیاسی درایران است و هنوز ادامه دارد«

همانطور که در قرآن بیان شده، وظیفه مومنین در مواجهه با خبری که فاسقان اعام کنند، 
ظن نیک بردن به دوستان و تبرئه ایشان است.

پس از اعام ظن نیک به خودی ها و تیم مذاکره کننده ، ابراز امیدواری میکنیم که روزی 
برسد که هیچ کاندیدای مستعدی برای رای آوردن مجبور به امتیازدادن به بیگانه نشود.

جمعی از دلواپسان

آگهی مناقصه
صنایع ماشین آالت هپکو -از طریق مناقصه- به کسی که جسارت پیشنهاد دادن کمترین 

قیمت را داشته باشد، واگذار خواهد شد.
شرکت کنندگان مناقصه، مبلغ پیشنهادی خود را در پاکت نامه، ممهور به مهر سازمان 

متبوع خود، به کدپستی 1139۵-6۷6۸ ارسال کنید.
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هفته نامه میدان انقالب
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی

 دانشگاه صنعتی شریف
حمایت و پشتیبانی دبیرخانه نشریات دانشگاه

 مدیرمسئول: پویا سلیمانی
زیر نظر شورای سردبیری

 هیات تحریریه:
 محمدجواد مرآتی ، حبیب ا... داورزنی، محمدجواد ثقفی ، امیرحسین بیطرفان ، محمدصادق یوسفیان ، علی لطیفی ، احمد سعیدی

کانال تلگرام نشریه میدان انقالب enqelabsq@کانال تلگرام بسیج دانشجویی شهید شریف @basij_sharif

کاریکاتور جالب واشنگتن پست
درحالی که آمریکا خود بزرگترین کشور 

جنگ طلب دنیا است، نیکی هیلی نماینده آن 
در سازمان ملل برای موشک های ایران پرونده 

سازی جعلی میکند.

واکنش روزنامه ها به حضور محسنی اژه ای در 
شریف

شلخته طی بکشید تا چیزی گیر صادق زیبا کام 
بیاد! :(

»نیکی هیلی« باهدف انحراف نگاه ها از قدس 
ایران را در یمن متهم میکند

واکنش روزنامه ها به حضور محسنی اژه ای در 
شریف

 خداحافظی سلبریتی ها با رییس جمهور
تا 1۴00 با روحانی؟!


