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دانشجویی که زندانبان استادش شد

در مکاتــب حقوق کیفــری و در تعریف اهداف 
مجازات ها به آثاری چون عبرت دیگران، القاء حس 
ندامت و پشــیمانی نزد متهم و ارعاب و تنبیه وی 
اشــاره شده اســت. اهدافی که گویی با مرور زمان 

وبروز برخی حوادث نیاز به بازنگری دارد.
برخــاف تصــورم چندان هم ســرد و بی روح 
نبود، اتفاقا همین که روی دســتم نشست گرمای 
غریبی زیر پوســتم به جریان افتاد و لحظاتی بعد 
تمام وجودم را فرا گرفت. همزمان با بســته شدن 
دستبند بر دستانم، شور و هیجانی قابل تامل بین 
همکاران رقم خــورد و هر یک به دنبال چاره ای و 
شاید کشف دلیل این اتفاق بودند اما خودم علیرغم 
همان نگرانی ابتدایی سعی کردم بی تفاوت به آنچه 
رخ داده، اتهامات انتسابی را با یادداشت ها و مطالبی 
که ضمیمه پرونده بود و دلیل انتساب اتهام! تطبیق 
دهم. در همان حال و هوا، یکی دو تن از همکارانم 
که سن و سالی از آنها گذشته و پس از بازنشستگی 
به فکر وکیل شدن افتاده اند، نزدیکم شدند، طوری 
که ماموران مراقب نشــنوند کنار گوشم گفتند: هر 
روز منتظر یادداشت های شما هستیم و به وجودت 
و قلمــی که می زنی، افتخار می کنیم! ذهنم درگیر 
مرور این عبارت بود که یکی دیگر از همکاران از راه 
رسید، طوری سراسیمه و با هیجان به من نزدیک 
شــد که برای لحظاتی تصور کردم مرا با شــخص 
دیگری اشتباه گرفته تا اینکه بدون توجه به حضور 
ماموران و دوربین های مداربسته دادسرا دستی که 
به دســتبند گره خورده بود و حکایت از بازداشت 

و توقیف داشــت، بسان داوران کشــتی باال برد و 
گفت:این دستبند نشان افتخار است!

یادداشــت ها، فعالیت صنفی و رسانه ای، اتهام، 
دستبند، بازداشت و افتخار!! گیج شده بودم.

یعنی چــه اتفاقی افتاده؟! تــا جایی که ذهنم 
یاری می کرد ســطر به ســطر تئوری ها و نظریاتی 
که در باب مجازات و اهداف آن در دوران دانشــگاه 
خوانده بودم و به دانشــجویانم آموزش داده بودم، 
مرور کردم؛ آثار ترهیبی و ترذیلی مجازات ها، قبح 
انتســاب اتهام، نظریه برچسب زنی و... )ایجاد حس 
ترس و ارعاب، پشیمانی، خفت وخواری نزد متهم 
با هدف پیشــگیری از تکرار جــرم( در هیچ یک 
ذره ای به افتخار و سربلندی متهم اشاره نکرده بلکه 
همواره به القاء حس پشــیمانی و ندامت نزد متهم 
اشاره داشت و ایجاد ترس و عبرت برای دیگران به 
منزلــه یکی از اهداف اصلی واکنش های اجتماعی، 
اما در بازخورد و نگاه همکاران و مردم هیچ نشانی 
از تحقق این اهداف در برخوردی که با من شــده 
بود نمی دیدم! دقایقی بعد عازم بازداشتگاه شدیم، 
آن روز، روز تجربه هــای تازه بود! پنج متهم به هم 
متصل ســوار بر خودرویی تنــگ و تاریک، بدون 
داشــتن روزنه ای به بیرون، اتاقک ســاخت وطن 
متصل به خودرو نیســان طوری بــر کف خیابان 
بی محابــا و رها جوالن می داد کــه با هرحرکتش 
فرق سرمان به سقف آهنی اصابت می کرد و دردی 
شــیرین به جانمان می نشست،شیرین ازاین حیث 
که همین اصابت سر به سقف بهانه ای می شد برای 
گایــه و گفت وگو در آن فضای تاریک و ســاکت، 
به جز دو ســه نوبت اول که از درِد ماج گایه ای 
کردیم، خیلی زود به آن شرایط عادت کردیم، این 
شد که خطاب به دوستان همراه گفتم: چه موجود 

غریبی اســت این آدمی، خیلی زود به شرایط خو 
می گیرد و عادت می کند، این عبارت را تعمدا گفتم 
تا ذهن و فکر همبندان را آماده پذیرش شــرایطی 
کنم که در انتظارمان بود.هوا تاریک شــده بود که 
به بازداشتگاه رســیدیم و اجازه دادند تا در لیست 
بازداشتی ها ثبت نام شویم.مامور ثبت نام همانطور 
که مشغول نوشتن بود نام و مشخصاتم را پرسید...

لحظــه ای بعد حادثــه ای مانــدگار رقم خورد! 
دانشــجوی دیروز و زندانبان امروز با معلمش روبه 

رو شده بود...
استاد! خودتون هستید؟! در نگاهش شوق دیدار 
اســتاد برای لحظاتی رقم خــورد و بافاصله اندوه 
دیدن معلمش در بند، جایگزین شوق دیدار معلم 
شــد، میان زمین و آســمان مانده بود نه اجازه به 
آغوش کشیدن اســتاد را داشت و نه هیچ واکنش 
دیگــری، جز همان چنــد کلمه احوالپرســی! او 
مامــور بود و معذور و اما من معلم بودم و مکلف به 
تعلیم، لذا بسان همیشه که سعی داشته ام دغدغه 
همدرسانم را درک کنم با لبخندی گوشه لب گفتم: 
خوبی روزگار به آن است که می گذرد! من به کاری 
که می کنم ایمان دارم و تو هم سعی کن با ایمان به 
تکلیفی که داری عمل کنی و البته حتما می دانی 
هیــچ تکلیفی مهم تر از خدمت بــه مردم و میهن 
نیســت در هر لباس و مقامی که هستی باش فقط 
حواســت به مردم و حقوق مردم باشــد و اینگونه، 
تاریخ شاهد حکایتی دیگر از زندانی و زندانبان شد، 
دانشــجویی که زندانبان استادش بود و این اتفاق، 
آغاز رقم خوردن شــکل دیگری از خاطرات وکیل 

شد.
*وکیل دادگستری-شیراز
مبنع: خبرآنالین

یادداشت

محمد  هادی جعفرپور*
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درباره فحاشی ها و رذیلت های کالمی علیه زیدآبادی

پیــام آقــای زیدآبــادی عزیــز را خواندم که 
دل آزرده از خاموشی صدای عقانیت و میانداری 
افراط و غوغــای ادبیات عفن چارپاداری از هر دو 
سو در سرزمین حافظ، ســعدی، شهریار و سایه، 
عطای ماندن و هشــدار مســئوالنه و دلسوزانه به 
هاویه ای که پیش روست به لقایش بخشیده است.

یکی از بزرگ ترین نقاط  ضعف روشــنفکری در 
تاریخ معاصر ایران تاثیرپذیری روشــنفکران ما از 
فضا و جو حاکم بوده است. کم داشته ایم آدم های 
دارای شخصیت و منش مســتقل که اسیر امواج 

گفتمانی نشوند.
احمد زیدآبادی به رغم پاره ای اختافات فکری 
از نظــر من عاوه بــر صداقت و ســامت نفس 

به ویژه از این جهت قابل احترام اســت که انسانی 
صاحب اندیشــه و دارای شخصیت فکری مستقل 
اســت. اسیر جو و فضای حاکم نمی شود. بی توجه 
به خوشــایند و بدآیند اکثریت و اقلیت، شجاعانه 
آن چه را نیک و درســت می فهمد، بیان می کند. 

دغدغه صواب دارد، نه ثواب.
بگذارید همین جا به ســان شبلی ُگلی هم نثار 
قرآن پــژوه فرهیخته مهنــدس عبدالعلی بازرگان 
دوست داشــتنی کنم زیرا او هــم از همین قبیله 
اســت، امــا نمی دانم چــرا به جــای مخالفت با 
فحاشــی ها و رذیلت های کامی رایــج، در چاله 
میدان و بازار سیداســماعیل که ایــن روزها راه 
گم کرده از دانشــگاه سردرآورده به ضرب ادبیات 
صادق هدایت در توجیه آن کوشیده اند. مگر تذکر 
موال از خاطر مبارک شــان غایب بــود که فرمود: 
»ســنة اللئام قبح الکام« یا »إنــی اکره لکم أن 

تکونوا سبابین«!؟

بدان در این روزها که از منجنیق فلک بر ســر 
ایران و ایرانی سنگ فتنه می بارد، اهریمن آهنگ 
این ســرزمین کرده و اذنابش بر تنور خشــونت و 
آشــوب می دمند و رندانه مطالبات به حق مردم را 
با غوغــای روایت ها و حکایت ها به محاق می برند، 
ایــران عزیز به صدای عقانیــت امثال زیدآبادی 

بیش از هر زمان دیگری نیازمند است.
بمان و بنوس و به قول موالیت که می دانم چقدر 
بــه او ارادت داری در این مصاف: »تَُزوُل الِْجَباُل َو 
َ ُجْمُجَمَتَک، تِْد  اَل تَُزْل، َعضَّ َعلَی نَاِجِذَک، أَِعِر اللَّ
فِی اْلَْرِض َقَدَمَک، اْرِم بَِبَصِرَک أَْقَصی الَْقْوِم َو ُغضَّ 
َحانَُه«  ِ ُســبْ بََصــَرَک، َو اْعلَْم أَنَّ النَّْصَر ِمْن ِعْنِد اللَّ
)کوه ها بلرزند تو نلرز، دندان هایت را بر هم بفشار، 
سرت را به خدا بسپار، گام هایت را در زمین استوار 
بــدار، دیده ات را به دورترین نقاط این قوم بدوز و 
چشم بر سختی و نامایمات ببند و بدان پیروزی 

از آن خدای سبحان است و بس(.

یادداشت

محسن آرمین 

احکام کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد
تعلیق ۱0 دانشجوی دانشگاه شریف

 احکام صادر شــده برای دانشــجویان متخلف 
دانشگاه صنعتی شریف در اعتراضات روزهای اخیر 
منتشــر شد. به گزارش ایســنا، شورای انضباطی 
دانشجویی دانشــگاه صنعتی شریف اعام کرد با 
توجه بــه وقایع هفته های اخیر در این دانشــگاه 
و لزوم ایفــای وظایف قانونی شــورای انضباطی 
دانشــجویی، در چنــد هفته اخیر، این شــورا در 
حمایــت از حقوق عموم دانشــجویان و کمک به 
حفظ انضباط دانشــگاه، جلسات متعددی برگزار 
کرده است. با توجه به حصول اولین نتایج و صدور 

و اباغ اولین ســری از احکام این شورا، براساس 
گزارش اولیه  عملکرد شورای انضباطی دانشجویی 
دانشــگاه صنعتی شــریف، تاکنــون حدود ۲۳۰ 

شکایت به شورای انضباطی واصل شده است.
همچنین بیش از ۲۵ ساعت جلسات رسیدگی 
با حضور اعضای شــورا انجام شــده کــه در این 
جلســات، پرونده ها و مستندات هر یک به صورت 

جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
شــورای انضباطی دانشجویی دانشگاه صنعتی 
شــریف همچنین اعام کرده است که حدود ۴۰ 

مورد از پرونده ها، تفهیم تخلف انجام شده است.
صبح روز سه شنبه ۱ آذر ۱۴۰۱ نیز برای ۱۳ 
مورد از پرونده ها حکم بدوی صادر شــده و احکام 
به متخلفین اباغ شده است. آمار کلی از احکامی 
که اباغ شــده، به این شرح است: ۲ مورد تعلیق 
از تحصیل به مدت دو و نیم ســال؛ ۴ مورد تعلیق 
به مدت یک نیم سال با احتساب سنوات؛ ۴ مورد 
تعلیــق از تحصیل به مدت یک و نیم ســال بدون 
احتساب سنوات؛ و بقیه موارد توبیخ کتبی با درج 

در پرونده؛ و ۱ مورد تذکر شفاهی.

خبر

ایران تولید اورانیوم 60 درصدی خود را افزایش داد

واکنش جدی تهران به قطعنامه شورای حکام
وزیر راه و شهرسازی باالخره از دولت رفت

شکست رستم قاسمی 
درخوان استعفا
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وزیر اقتصاد اعالم کرد

شرط اجرای طرح
 کاال برگ الکترونیکی

چرا بهزیستی  تعداد دانشجویان جا مانده از لیست پرداخت 
شهریه ها را اعالم نمی کند؟

بدعهدی، بنای همیشگی در پرداخت 
شهریه  دانشگاه معلوالن

ترکیه در تدارک حمله زمینی
به قلب نیروهای ُکرد 

چرا تیم ملی فوتبال باخت؟

تیم ملی فوتبال کشورمان در اولین بازی جام 
جهانــی ۲۰۲۲ قطر در مقابل تیــم ملی انگلیس 
با شکســت سنگین روبرو شــد که باعث ناراحتی 
تمامی ایرانیان شــد. البتــه در این میان برخی از 
ایرانی ها در فضای مجازی و نقاطی از کشور بابت 
این شکست ابراز خوشحالی کردند که در صورت 
ریشه یابی متوجه خواهیم شد این نوع افراد نسبت 
به برخی از مســائل جامعه اعتراض دارند و با این 
خوشحالی قصد رساندن اعتراض خود را داشته اند.
در این یادداشــت قصد تحلیل و بررســی این 
موضوع را نداریم و فقط به این نکته اشاره خواهیم 
داشت که چه کرده ایم و چه شده است که عده ای 
از باخت تیم ملی کشورشــان خوشحال می شوند 
و چــرا در دوره های قبلی جــام جهانی وضعیت 
اینگونه نبوده اســت؟ آیا با سانسور و برخوردهای 
قهری می توان صدای آنهــا را خفه کرد و طوری 

وانمود کنیم که هیچ مشکل و مالی نیست!
البته در زمــان دیگر به این واکنش ها خواهیم 
پرداخــت اما چرا بــرای تیم ملی مــا این نتیجه 
حاصل شد؟ تیمی که ســریعترین صعود به جام 

جهانی را نسبت به ادوار گذشته داشته است.
تیمی که در حال حاضر بیشترین لژیونر را در 
لیگ های معتبر دنیا دارد و تیمی که با اسکوچیچ 
نتایج قابل قبولی  کســب کرده بود ناگهان شاهد 
اختافات درون تیمی شــدیم و برخی از بازیکنان 
با ســفارش عده ای دیگر با منتشر کردن استوری 
شــعله چنــد دســتگی را نمایان ســاختند.  در 
اردوهــای تیم ملی بازیکن ســاالری موج می زند 
کــه نقش عوامل بیرونی بی تاثیر نبوده اســت  و 
همان ها با پیوند دادن مســائل سیاسی با ورزش 

به دنبال بازگشــت خود به عرصه فوتبال بودند و 
هم گروهی با تیم های امریکا و انگلیس دو دشمن 
بزرگ کشــورمان این تفکر را بر مســئولین نظام 
القا کردند که باید نتایج آبرومند حاصل شــود و 
با اسکوچیچ این اتفاق نخواهد افتاد لذا در صورت 
برگشت متعهد خواهند شد تا کی روش را به ایران 
برگردانند. غافل از اینکه این سرمربی باعث حذف 
دو کشــور از حضور در جام جهانی شده است و با 
قول اینکه کی روش با تیم ملی در گذشــته نتایج 
خوبی گرفته اســت و می تواند باعث ســربلندی 
نــام ایران در مســابقات جام جهانی قطر شــود 
چشم هایشــان را بر ناکامی های وی بستند.  دیگر 
اینکه بیماری قلبی مهدی تاج رفع شد و مشکات 
پرونده های وی که بارها از سوی صداوسیما پخش 
شــده بود یک شبه حل و تایید صاحیت شد و با 
توجه به وعده و وعیدهای داده شــده و با کسب 
باالترین رای دوباره این شــخص بر مسند ریاست 
فدراســیون فوتبال تکیه زد و در گام نخســت به 
وعــده خود عمل کــرد و کــی روش را به عنوان 
سرمربی جانشین اســکوچیچ کرد غافل از اینکه 
این کی روش با گذشــته اش بســیار فرق داشت. 
فردی کــه در قبل به قــدرت اول فوتبال تبدیل 
شــده بود و دســتور تعطیلی لیگ، جام حذفی و 
دادن بیانیه با شــعر حافظ را می داد  در شــرایط 
جدید بــرای اینکه فقط در جــام جهانی بر روی 
نیمکت یک تیم حضور داشــته باشد به یک فرد 
مطیع و آرام تبدیل شــده بود  بــه طوری که از 
دالیل عدم غیبت وی در آخرین کنفرانس خبری 
قبل از اعزام به کشور قطر هیچ فردی خبر ندارد!

توجیه حضور چهــار دروازه بان هم فقط نکته 
انحرافی بود و نتوانســت اذهان را قانع ســازد یا 
اینکه جنــس لباس ها در ایــن دوره عالی بود و 

خوردن ناهار کنار زمین نیز هیچ مشکلی نبود.
به هر صورت بازی نخســت فرا رسید.ترکیب 

نیمــه اول وی در بازی انگلیــس و جابجایی دو 
مدافع پوششــی  و حضور علی کریمی در ترکیب 
اصلــی صدای تمــام منتقدین و حتــی حامیان 
خودش را هــم درآورد! حرکــت عجیب وی بعد 
از مصدومیــت بیرانونــد و کوبیدن دو دســت بر 
ســرش بیانگــر تفاوت های وی نســبت به اقتدار 
قبلی اش بود. البته ترکیب کاما دفاعی نیز نشان 
داد افکارش هم هیچ تغییری نداشــته و فقط به 
دنبال خوب باختن است و شاید هم روی اتفاقات 

فوتبالی و ضدحمله معجزه ای صورت گیرد!
خاصــه اینکه حضور کــی روش فقط بهانه ای 
برای بازگشــت تاج و همراهانش به فدراســیون 
بوده است و این فوتبال است که دوباره ضرر کرده 

است.
اگر چه نباید بی انصاف باشیم چون تاج عاوه 
بر اجرای تعهدش بــرای آوردن کی روش به قول 
و وعده های خود به روســای هیات فوتبال ها هم 
عمــل کرد و اکثریت آنها را به کشــور قطر اعزام 
کرد، حتی شــنیده می شود بســیاری از اعضای 
هیات مدیره باشــگاه ها و رئیــس دفتر برخی از 
آشنایان هم در این سفر وی را تنها نگذاشتند لذا 
امیدواریم لیســت افرادی که با پول بیت المال به 
جام جهانی اعزام شده اند به صورت شفاف منتشر 
شــود تا مشــاهده کنیم حضور این همه آدم های 
غیر فوتبالی چه سودی برای فوتبال کشور خواهد 

داشت؟
در پایــان جدا از نتایج دو بازی آینده تیم ملی 
که البته امیدواریم با پیروزی تیم ملی کشــورمان 
همراه شود به هیچ وجه نمی توان شکست سنگین 

در مقابل تیم ملی انگلیس را توجیه کرد!
یادمان نرود تیم ملی موقعی معنا پیدا می کند 
که دارای روح باشــد و روح تیــم ملی هواداران و 
تماشاگران هستند که این روزها حال و روز خوبی 

ندارند و بدون آنها تیم ملی معنایی ندارد.
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