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نسخه تایپی جدیدی از حافظ

ستارهدارها

 پوریا عالمی :یکی از چهرههای اینســتاگرام احمد
خمینی نام دارد .جوان و شیکپوش و شیک .با شتاب
اولیه هزار الیک در دقیقه!
دیروز احمدآقا رفته بوده آرایشگاه و توی آینه یک
عکس سلفی از خودش برداشته و شعری از حافظ را
زیر عکسش نوشته ،منتها به یک حالتی که محراب به
فریاد آمد .چطوری؟
احمدآقــا» :زلف آشــفته و خوی کــرده و خندان
لب« رفتیم و برگشــتیم آنسان که گفت »شانه بر زلف
سیاهش ،موی افشان میکند«.
بعد از این پست ،جناب خواجه حافظ شیرازی در
اینســتاگرامش نوشت :ایآقا ...شما زدی پاک شعر ما
را شیر بییال و دم و اشکم کردی که .اصل شعر بنده
قبل سانســور این است :زلف آشــفته و خوی کرده و
خندان لب و مست.
احمدآقــا بــرای حافظ کامنــت گذاشــت :ولی
خودمانیم حافظجان .اینطوری بهتر نیســت؟ البته
خودت بهتر میدانی .من سانسور نکردم شعر شما را،
فقط به نظرم اینطوری بهتر است ،هم برای من ،هم
برای شما و هم برای همه.
حافــظ دچار ضربه روحی شــد و ابتــدا احمد را
آنفالو و سپس بالک کرد .احمدآقا بعد از اینکه حافظ
رو بالکش کرد ،شعر کامل حافظ رو منتشر کرد و گفت
عقال قضاوت کنند که این شعری که حافظ گفته بوده
اصال بهدرد میخورده؟ یا اینطوری که من ویرایشش
کردم بهتره؟ و معنا را به کمال و شعر را به عرش اعال
میرساند و تازه اجازه پخش هم دارد.
نســخه غیرخطی )کامال تایپــی( احمدآقا از غزل
خواجه حافظ شیرازی:
زلف آشــفته و خویکــرده و خندانلب و گس! /
کامال پوشــیده! و غزلخوان و موبایل! در دســت /سر
به گوشــی من! آورد به تکســت! حزیــن  /گفت ای
عالقهمند! دیرینه من ،خوابت هست
عالفــی! را که چنین نوشــیدنی خیــس! دهند /
بیاعتقاد به عقیده شامخ خود! بود گر نشود اخالقش
بــد! /برو ای زاهد و بر شنکشــان! خــرده مگیر  /که
ندادند جز این تحفه به ما روز الست
آنچــه او ریخت بــه قابلمه! ما نوشــیدیم  /اگر
از خمیر! بهشــت است و گر کاســه مست! )= کاسه
ماست( /خنده جام سر! و شال! گرهگیر یک عزیز دلی!
 /ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست
بعد از انتشــار این غزل ،خبری از حافظ در دست
نیست .کسانی که از ایشــان خبر دارند سریع اینترنت
او را قطع کنند تا به نت دسترســی نداشته باشد و به
صفحه اینستاگرام احمدآقا سر نزند.
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دکتر محمود صادقي ،نماینده مجلس ،اعالم کرده
اســت که دکتر غالمي ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
تأیید کردند که بیش از صد دانشجوي ستارهدار در سال
تحصیلي جدید وجود دارد ،امــا به گمان نگارنده این
آمار غیرواقعي بوده و تنها دربردارنده آن کساني است
که رسما و آشکارا ســتارهدار شدهاند .طبق مراجعات
متعــددي که مــا داریم ،کســاني که پــس از قبولي
در آزمــون ،بــدون ارائه هیچ توضیحــي ردصالحیت
شــدهاند و برخي هم رمق پیگیري ندارند ،بسیار بیش
از این تعداد است .اگر مسئوالن واقعا قصد دارند آمار
کاملتري را به دســت آورند ،نیازي بــه اعالم نامها از
سوي دیگران نیست و کافي است فراخواني صادر کنند
تا افرادي که در این رابطه با مشــکل مواجه شــدهاند
گزارش بدهند.
درعینحال این تعداد؛ چه یک نفر باشد و چه هزار
نفــر ،از این نظر که دولت مکلف به اســتیفاي حقوق
آنان اســت فرقي نميکند ،زیــرا در قانون ،محرومیت
اجتماعي تعریف شده و محرومیت از تحصیل ،عملي
غیرقانونــي اســت و ارتــکاب آن از ســوي نهادهاي
مربوطه ،نقض قانون از ســوي دستگاههایي است که
باید مجري قانون باشند و دیگر نميتوانند از شهروندان
عادي توقع پایبندي به قانون داشته باشند.
انقالب اســالمي بــراي این بود کــه چنین اعمالي
وجود نداشته باشــد ،نهاینکه در زمان گذشته افرادي
محکــوم به زنــدان ميشــدند )چــه در پروندههاي
سیاســي و امنیتــي و چه عــادي( و پــس از آزادي از

زندان سر کالس درس بازميگشتند .درحاليکه اکنون
نمونههایي را سراغ داریم که حتي افرادي را به خاطر
بســتگان درجهیکشــان ردصالحیت ميکننــد .پدیده
ستارهدارها ،پدیدهاي صددرصد مغایر با حقوق بشر و
حقوق شهروندي و قانون اساسي جمهوري اسالمي و
قوانین عادي است.
یکــم اینکــه در قانــون مجــازات اســالمي انواع
محرومیتها احصا شــدهاند که شامل داوطلبشدن
در انتخابات ریاستجمهوري ،مجلس خبرگان رهبري،
مجلس شــوراي اسالمي و شــوراهاي اسالمي شهر و
روستا ،عضویت در شــوراي نگهبان ،مجمع تشخیص
مصلحــت نظام یا هیئــت دولت و تصــدي معاونت
رئیسجمهور ،تصدي ریاســت قوه قضائیه ،دادستاني
کل کشــور ،ریاست دیوانعالي کشــور و ریاست دیوان
عدالت اداري ،انتخابشــدن یا عضویت در انجمنها،
شــوراها ،احزاب ،هیئتهاي منصفه و امنا و شوراهاي
حل اختالف ،وکالت )ماده ۲۶ق.م.ا( و از این قبیل است
و هیچ نوعي محرومیت از تحصیل در آن وجود ندارد.
دوم اینکه طبق ماده  ۱۹ق.م.ا محرومیت از حقوق
اجتماعي جزء مجازاتهاست و براي مثال بیش از پنج
تا  ۱۵ســال جزء مجازاتهاي درجه پنج و محرومیت
از حقوق اجتماعي بیش از شــشماه تا پنجسال جزء
مجازاتهای درجه شــش بوده و ایــن محرومیتها
نیازمند حکم دادگاه پس از یک روند دادرسي عادالنه
است.
سوم اینکه محرومیت اجتماعي در موارد ذکرشده
در قانون )که محرومیت از تحصیل جزء آن نیســت(
محرومیتهایي اســت که جــزء مجازاتهاي تبعي و
فقط در مورد مجازاتهاي سالب حیات و حبس ابد و
قطع عضو است )ماده  ۲۵ق.م.ا( است.

ﭼﺎپ :ﮔﻠﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ66795442 :

چهارم اینکه مدت آن هم معین است و در جرائم
ذکرشده نیز مدت آن حداکثر دوسال در مجازات شالق
در قصــاص عضو و ســه ســال در مجــازات قصاص
عضو و هفت ســال در مجازات سالب حیات و حبس
ابد اســت و پس از انقضاي این مدت هیچ محرومیت
اجتماعيای نميتوان به فرد تحمیل کرد.
پنجم اینکه حتــي در این جرائم هم سوءپیشــینه
»در گواهيهــاي صادره از مراجــع ذيربط منعکس
نميگردد« )تبصره ۱ماده (۲۵و پس از گذشت مواعد
مقــرر در قانون ،اعــاده حیثیت ميشــود و آثار تبعي
محکومیت وي زائل ميگردد« )تبصره ۲ماده .(۲۶
ششم اینکه همین محرومیتها در مورد محکومان
سیاسي اساسا اعمال نميشود.
با این اوصاف چگونه ميشــود کــه افرادي را )که
وزیر علــوم صد نفر اعالم کرده( بــه صرف گرایشها
یا تعلقات سیاســي یا فعالیتهاي دوره دانشجویي از
تحصیل محروم کنند؟ جالبتر اینکه نهتنها محرومیت
از تحصیل جزء مجازاتها نیســت ،بلکه برعکس در
مــاده  ۲۳ق.م.ا »الزام به یادگیري حرفه ،شــغل یا کار
معین« و »الزام به تحصیل« جزء مجازاتهاي تکمیلي
آمده است.
اگر مسئوالن کشــور ،بهویژه مسئوالن وزارت علوم
بدون هیچ مســامحهاي از قوانین رسمي کشور دفاع
و با سنت ســیئه ســتارهدارکردنها مقابله ميکردند،
کســی بهخاطر دفاع از ســتارهدارها تــاوان نميداد.
یکي از پیامدهــاي چنین رفتارهایي این اســت که در
سالهاي اخیر تعداد زیادي از دانشجویان نخبه کشور
ســر از دانشــگاههای دیگر کشــورها درآورده و آنجا
درخشیدهاند و دانشــگاههاي ایران تهي شده و از نظر
علمي افول ميکنند.

دور دﻧﯿﺎ

آﮐﺎدﻣﻰ

شخصیت سال تایم چگونه
برگزیده میشود

آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﺰﻧﯿﻢ؟

مجلــه آمریکایی تایــم ،یکی از مشــهورترین و
معتبرتریــن هفتهنامههــای جهان که از  ۹۴ســال
پیش منتشــر شــده و در هفتههــای اخیر موضوع
فروش آن در قالب یک قرارداد ســه میلیارددالری
جنجال آفریده ،امسال برای نودویکمین سال پیاپی،
چهرهای را به نام »شــخصیت سال« معرفی کرده
است .این مجله از ســال  ۱۹۲۷تاکنون در روزهای
پایانی هر ســال میالدی یک شــخص )یا گروهی از
اشخاص( را بهعنوان دارنده بیشترین نفوذ و تأثیر در
اخبار  ۱۲ماه گذشته معرفی کرده است.
فردی که در سال  ۲۰۱۶بهعنوان شخصیت سال
برگزیده شد ،دونالد جیمز ترامپ ،میلیاردر جنجالی
و نامــزد انتخاباتی حزب جمهوریخواه آمریکا ،بود
که پیروزی او بر حریفش از حزب دموکرات ،هیالری
کلینتــون در انتخابــات ریاســتجمهوری ایــاالت
متحده ،نهفقط مخالفان ،بلکــه طرفدارانش را نیز
غافلگیر و معادلههای سیاســی در سراســر جهان
را بههــم ریخت .یک ســال پیشتر ،آنــگال مرکل،
صدراعظــم آلمان کــه رهبری اروپــا را در دورانی
سراسر بحران سیاســی و اقتصادی برعهده داشت،
این لقب را گرفت.
رادیــکا جونز ،ســردبیر تایم ،در ســال  ۲۰۱۳در
مصاحبهای توضیــح داد» :معیار عبارت اســت از
»شخص یا اشخاصی که  -خوب یا بد -بیشترین تأثیر
را در اخبار و زندگی ما داشته و تجسم مسئله مهم
سال بودهاند« .بسیاری از خبرها بد هستند و بسیاری
از افــراد ســازنده اخبار بد ،افراد بســیار قدرتمندی
هســتند .دبیران تایم این را میدانند .مشهور است
که آنها هیتلر را در سال  ۱۹۳۸و استالین را در سال
 ۱۹۳۹و بار دیگر در سال  ۱۹۴۲انتخاب کردند .اینها
مردانی بودند که نهفقط آن ســالها ،بلکه سراسر
قرن بیستم را تحتتأثیر قرار دادند«.
گفتوگــوی داخلــی در تایم دراینبــاره از ماه
سپتامبر )شــهریور( آغاز میشود .در آن زمان از هر
کارمند تایم خواسته میشــود یک نامزد را انتخاب
کند .در یک جلســه همه کارکنــان گرد هم میآیند
و هر یک از نویســندگان و دبیــران پنجدقیقه برای
متقاعدکردن همکاران خود وقت دارند.
تــا لحظهای قبل از مشخصشــدن شــخصیت
ســال ،فقط تعداد انگشتشــماری از کارکنان تایم
خبــر دارند و بقیه اتاق خبر فقــط میتوانند حدس
بزنند ،اما تهیه فهرستهای اولیه است که حدسها
را تقویت میکند و به گمانهزنیها دامن میزند.
فهرســت اولیهای که مجله تایم روزسهشــنبه
اعــالم کــرد ،از جملــه چهرههایی ماننــد هیالری
کلینتــون ،والدیمیر پوتین ،مارک زاکربرگ ،بیانســه،
جــف بــزوس ،رابــرت مولر ،کیــم جونــگ اون و
دونالــد ترامپ را شــامل میشــد .در همــان روز
اعالم شــد که خواننــدگان تایم از این فهرســت با
 ۲۴درصد آرا ،شــاهزاده خبرســاز عربستان ،محمد
بنســلمان ،را انتخاب کردهانــد و پس از او اعضای
کمپیــن  #MeToo movementعلیه آزار جنســی
با شــش درصد آرا قرار گرفتهانــد و کالین کپرنیک،
بازیکــن ســابق فوتبــال آمریکایی و رابــرت مولر،
بــازرس ویــژه پرونــده ارتبــاط ترامپ با روســیه،
هرکــدام بــا پنــج درصــد آرا در رتبههــای بعدی
قرار دارند.
سرانجام چهارشنبهشــب اعالم شد آنها که در
برابر آزار جنسی سکوت را شکستند ،شخصیت سال
 ۲۰۱۷هستند.

وﺣﯿﺪ ﺷﺎﻣﺨﻰ
ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
حدود شــش ماه قبل ،رئیس صندوق نوآوری و
شکوفایی از رشد  ۹۲برابری شرکتهای دانشبنیان
در چهار سال اخیر خبر داد .این خبر و اخبار مشابه،
حکایت از جریان روبهرشد شرکتهای استارتاپ در
کشورمان دارد .طبیعی است که در چنین شرایطی،
ســؤال قابلتأمل و مهمی را میتــوان طرح کرد و
آن اینکــه ،آیا همه آدمها برای ایجاد یا مشــارکت
در راهاندازی اســتارتاپها مناســب هستند؟ از کجا
میشود فهمید که گزینه مناســبی برای ایجاد یک
کســبوکار نوپا و جدید هســتیم یا نه؟ یــا اگر قرار
باشــد بین اســتخدام در یک شــرکت بــزرگ و یک
شرکت استارتاپ تصمیم بگیریم ،کدام برای ما بهتر
است؟ اینکه هر انســانی توانایی انجام هر کاری را
کــه بخواهد دارد ،به شــرط اینکه بــه اندازه کافی
مصر ،تالشگر و باانگیزه باشــد ،حقیقتی اثباتشده
اســت ،اما مطالعاتی هم انجام شــده تــا ببینند آیا
ویژگیهایی که بــه تصمیمگیری بهترمان در چنین
موقعیتی کمک میکنند وجود دارند یا خیر؟ یکی از
این بررسیها که اخیرا )اکتبر  (۲۰۱۷در قالب کتابی
به نام »ورود به ســرزمین اســتارتاپ« )Entering
 (Startup Landمنتشر شده است ،به همین پرسش
و دغدغه میپــردازد؛ اینکه چه افرادی برای کار در
شــرکتهای نوپا مناسبتر هســتند؟ بر اساس این
کتاب ،سه مهارت وجود دارد که اتفاقا آنها را خیلی
هم در مدرســه و دانشــگاه یاد نمیگیریــم و اینها
نقش تعیینکننــدهای در موفقیت افرادی دارند که
به سمت اســتارتاپها میروند .یک ،مدیریت عدم
قطعیت! اگر از عدم قطعیت و ابهام فراری هستیم،
گزینه خوبی برای مشــارکت در یک شــرکت نوپا یا
استارتاپ نخواهیم بود .مشارکت در یک کار جدید،
مملو از عدم قطعیت و ابهام اســت .نوع کار ،نحوه
کار ،نقشها و مسئولیتها ،همهوهمه ممکن است
در عرض یکی ،دو سال بارهاوبارها تغییر کنند .پس
بایــد توانایی و مهــارت مواجهه با عــدم قطعیت

را داشــته باشــیم .دو ،جابهجایــی محدودیتها!
صاحب یک شــرکت موفق نقــل میکرد که یکبار
ســوار هواپیما شدم .یکی از مسافران که چمدانش
را تحویــل داده بود و آن را داخل هواپیما گذاشــته
بودنــد ،مشــکلی پیدا کــرد و مجبور شــد از پرواز
انصراف دهد .بهخاطر پیداکردن چمدانش از میان
انبــوه چمدانهای مســافران ،تأخیر زیــادی برای
پــرواز به وجود آمــد .همینجا بود کــه با خودش
گفت چه میشــود کرد تا چنین مشکلی را سریعتر
حل کنند؟ همین پرســش ،ایده تأسیس شرکتی که
کارش پاالیش اطالعــات از میان انبوه اطالعات در
دنیای مجازی اســت ،شــد! اگر همین که در جایی
یا در صفی ایســتادهایم ،از خود میپرســیم چطور
میشود این زمان را کاهش داد؟ چطور میشود این
کار ســریعتر انجام شود؟ درواقع زمینه خوبی برای
جابهجایــی محدودیتها داریم و ســه ،فکرکردن
ماننــد یک مالک و صاحب کســبوکار! افرادی که
مناســب کار در استارتاپ هستند ،افرادی هستند که
دغدغه درونی موفقیت شــرکت را فارغ از پست یا
مسئولیتشان دارند! فارغ از اینکه خود ،مالک سهام
آن هســتند یا نیســتند! اگر ما احســاس کنیم اینجا
کســبوکار خودمان اســت؛ مثال اگر حتی کاغذ یا
گیرهای روی زمین افتاده باشــد برمیداریم تا آنجا
مرتبتر باشد و منتظر نمیشویم تا خدماتی شرکت
بیایــد و حتما او ایــن کار را انجام دهــد .فکرکردن
ماننــد مالک یــک کســبوکار خیلی متفــاوت از
فکرکردن مانند کارمند یک شرکت بزرگ است .حال
اگر این سه مهارت در ما وجود دارد یا عالقهمند به
ایجاد چنین قابلیتهایی در خود هســتیم ،احتماال
گزینه خوبی برای رفتن به ســمت کســبوکارهای
نوپا ،کوچک یا اســتارتاپ خواهیم بود .اگر نه ،شاید
اســتخدام و کار در یک شرکت بزرگ آینده بهتری را
برای ما رقم بزند .انتخاب با خودمان است .هر یک
از ما توانمندیها ،اســتعدادها و ویژگیهای متمایز
و منحصربهفــردی داریــم .اینکه فکــر کنیم حال
چون موجی از یک فضا شــکل گرفته اســت ،همه
باید همان کار را انجام دهند و یک فرد موفق حتما
چنان شکلوشمایلی دارد ،نکتهای است که نباید از
آن غافل شویم.

ﭘﯿﺸﺨﻮان

ﺑﺎزﯾﮕﺮى ،ﻓﯿﻠﻢﺑﺮدارى ،درك ﻓﯿﻠﻢ و ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ
مؤسســه هــواداران هنــر ایرانیان در راســتای
برنامههای بلندمدت خود برای شناســایی و حمایت
از اســتعدادهای هنــری در نظــر دارد کالسهــا و
کارگاههایی را با حضور استادان
و چهرههــای نامــدار حــوزه
فرهنــگ ،هنر و اندیشــه برگزار
کند .در این راستا و در نخستین
دوره کارگاههــای مؤسســه،
»بازیگــری« بــا حضــور طنــاز
طباطبایــی» ،فیلمنامهنویســی
بــرای فیلــم کوتاه« بــا حضور شــادمهر راســتین،
»فیلمبرداری :نور و رنگ« با حضور بهرام بدخشانی،
»فیلمبــرداری :آشــنایی بــا لنز« با حضــور محمد
آالدپــوش و »بازیگــری طنز« با حضــور اکبر عبدی

برگــزار خواهــد شــد .همچنین در نخســتین دوره
کالسهای مؤسســه ،دوره »درک فیلــم« با حضور
پرویز جاهد ،دوره »عکاسی مقدماتی« با حضور علی
نیکرفتــار ،دوره »کاریکاتــور«
بــا حضور جواد علیــزاده ،دوره
»داستاننویسی :داستان کوتاه«
بــا حضــور ناهیــد طباطبایی و
دوره »تحلیــل موســیقی« بــا
حضور مانی جعفــرزاده برگزار
خواهد شــد .عالقهمندان برای
شــرکت در این دورهها و کارگاهها میتوانند تا تاریخ
 ۳۰آذرمــاه بــه آدرس ایمیل مؤسســه ،به نشــانی
» «www.artfansclub.comمراجعه یا با شمارهتلفن
 ۸۸۳۰۶۴۲۴و  ۸۸۳۰۳۵۹۵تماس بگیرند.

