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پیشگفتار
ــن  ــگان ای ــورد نخب ــه در م ــع علمــی؛ البّت ــگان، ]بلکــه[ همــه ی جوام ــط نخب ــه فق ــه ی علمــی کشــور -ن ــای جامع یکــی از هدف ه
بیشــتر مــورد نیــاز اســت- ایــن اســت کــه بایــد بــه مســائل کشــور فکــر کننــد، مســئله محور کار کننــد؛ مســئله محوری مهــم اســت. 
کشــور مســائل اساســی ای دارد؛ بایــد بــه اینهــا توّجــه کــرد، اینهــا بایســتی از طــرق علمــی و بــا روش علمــی حــل بشــوند؛ راه  حــل 
ــه[ عــرض  ــد. ]البّت ــد و برایــش راه  حــل ذکــر کردن دارد. االن همیــن جــا دوســتان مــا چنــد مــورد از ایــن مســائل را مطــرح کردن
ــرای همــه ی مشــکالت کشــور راه  حــّل  ــا میتــوان ب ــه تأّمــل و دّقــت دارد، اّم کــردم کــه داوری در مــورد ایــن راه حل هــا احتیــاج ب

علمــی پیــدا کــرد کــه بتــوان بــا اطمینــان دنبــال حــّل مســئله و حــّل مشــکل بــود.
بیانات در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای کشور

 1400/08/26

بــا توجــه بــه تاکیــد فــراوان مقــام معظــم رهبــری در بیانــات اخیــر خـــود مبنــی بــر فعالیــت مســئله محور و حرکــت در جهــت حــل 
ــت  ــات مســئله محوری و حرک ــه ادبی ــن ب ــران درصــدد پرداخت مســائل موجــود در کشــور، تشــکل بســیج دانشــجویی دانشــگاه ته
ــا بــوم و تخصــص موجــود در هــر دانشــکده ی دانشــگاه تهــران برآمــد. در ایــن راســتا از  در راســتای مســائل تخصصــی متناســب ب
ســال 1۳۹۹ طرحــی بــا عنــوان »کارینــو« توســط معاونــت علمــی بســیج دانشــگاه تهــران تعریــف و پایه ریــزی شــد. کارینــو یــک 
ــر اهمیــت و تبییــن  ــر تأکیــد ب رقابــت دوســتانه میــان معاونیــن علمــی بســیج دانشــکده های دانشــگاه تهــران اســت کــه عــالوه ب
ــر ایــن دارد کــه  ــا کار و مســئله تعریف شــده، ســعی ب ــراری نســبت درســت میــان فضــای دانشــکده ب فضــای مســئله محوری و برق
ــد. معاونت هــای علمــی در بســیج  ــد کن ــی توانمن ــی و اجرای ــروز و ظهــور بیرون ــن علمــی در بســیج دانشــگاه تهــران را در ب معاونی
دانشــگاه تهــران، بــا وجــود اینکــه در بخــش محتــوا غنــی، تخصصــی و مســئله  محــور هســتند امــا همــواره بــا یــک آســیب جــدی 
در بــروز بیرونــی و اجرایــی مواجهنــد و آن، توانایــی پاییــن در ارائــه ی خروجی هــای جــذاب از کار، قالب هــای تکــراری و کلیشــه ای 
و بــدون ابتــکار و خالقیــت در اجــرای برنامــه و درنتیجــه جــذاب و فراگیــر جلــوه نکــردن اقدامــات ایــن معاونــت اســت. بنابرایــن 
بــا توجــه بــه وجــود ایــن آســیب اساســی کــه محتــوای مطلــوب علمــی را تحــت الشــعاع قــرار می دهــد و بــه ویــژه در ســالی کــه 
ــش از  ــی را بی ــای خروج ــه در قالب ه ــراری و نوآوران ــای غیرتک ــت و ایده ه ــه خالقی ــاز ب ــازی، نی ــای مج ــا در فض ــار فعالیت ه انحص
پیــش ضــروری می کنــد و از طرفــی بــا نبــود تعریــف درســت از فضــای کنشــگری علمــی و همچنیــن کمرنــگ شــدن اهمیــت کار 
تخصصــی در دانشــکده ها، ایــن طــرح بــا ایجــاد رقابتــی ســالم و دوســتانه بــه پویایــی و فضــای ســاکن معاونــت علمــی کمــک کــرده 
ــه تفکــر وامــی دارد. در  ــوا ب ــه محت ــه خروجــی و ارائ و همچنیــن شــوراهای علمــی بســیج را در مــورد روش هــا و قالب هــای خالقان
ســال 1400 بعــد از گذشــت یــک ســال از راه انــدازی ایــن طــرح، قریــب بـــه ۹ کارگــروه بــا پرداخــت بــه مســائل مختلــف موجــود در 
کشــور و در پــی آن، تعریــف اقدامــات در راســتای پیگیــری و حــل مســائل شــکل گرفــت. در ایــن ویژه نامــه بــه اختصــار توضیحاتــی 
ــول آن مطــرح  ــه ی ح ــای صورت گرفت ــی و فعالیت ه ــا در خصــوص مســئله ی انتخاب ــن کارگروه ه ــدگان برخــی از ای ــوی نماین از س

گردیــده اســت.
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اواخــر دهــه 60  بــود کــه شــعار فرزنــد کمتــر، 
ــهرها  ــوار ش ــر روی  در و دی ــر  ب ــی بهت زندگ
نقــش بســت و بــه تدریج  بــه فرهنــگ عمومی 
جامعــه بــدل شــد. پیــش از آنکــه به ســرانجام 
ــه شــعار  ــم ب ــم، می خواهی ــن شــعار بپردازی ای
دیگــری اشــاره کنیــم کــه در طــی چنــد ســال 
اخیــر در تکاپــوی تغییــر جهــت سیاســت های 
جمعیتــی کشــور برآمــده اســت؛ شــعار فرزنــد 

بیشــتر، آینــدۀ بهتــر... 
شــعارهای  بــا  مواجهــه  در  شــاید 
تضــاد  میــزان  و  فــوق  جمعیتــی 
ــا  ــود این ه ــه ش ــا گفت ــی آن ه محتوای
ــه  ــه چ ــد ک ــم نمی دانن ــان ه خودش
می خواهنــد؛ یــک روز مــردم را بــه 
ــواده  زندگــی بهتــر در جــوار یــک خان
و  می خواننــد  فــرا  کم جمعیــت 
بــاب  مــن  ســاعت ها  دیگــر  روز 
ــب  ــت و معای ــواده پرجمعی ــد خان فوای
می کننــد.                                                                                              ســخنرانی  تک فرزنــدی 
ــه شــده  ــم ک ــار ه ــک ب ــد ی ــا بیایی ام
ــه  ــی ب ــم جمعیت شناس ــه عل از دریچ
ــا  ــا دیدگاه ه ــم و ب ــن مســئله بنگری ای

و تعاریــف آن پیــش برویــم.                  
جمعیت شناســان،  تعریــف  طبــق 
جمعیتــی  سیاســت  از  منظــور 
و  تدابیــر  اصــول،  از  مجموعــه ای 
ــت  ــی اس ــدون جمعیت ــات م تصمیم
کــه در جهــت تأثیرگــذاری بــر مســئله 
جمعیــت و عوامــل مرتبــط بــا آن، 
و  می شــود  اتخــاذ  دولــت  توســط 
و  کــردن  منطقــی  نیــز  آن  هــدف 
دگرگونی هــای  ســاختن  هماهنــگ 
اجتماعــی،  شــرایط  بــا  جمعیتــی 

اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه اســت، تــا رفــاه 
را فراهــم کنــد.  بیشــتر جمعیــت 

ــت  ــه ثاب ــه ب ــا توج ــف و ب ــن تعری ــق ای طب
 ، جوامــع  در  مذکــور  شــرایط  نبــودن 
ــی  ــت های جمعیت ــه سیاس ــت ک ــی اس طبیع
و  نکــرده  طــی  را  واحــدی  مســیر  نیــز 
ــان  ــات زم ــب اقتضائ ــود را برحس ــداف خ اه
ــد  ــت تحدی ــی در جه ــد ؛ گاه ــم نماین تنظی
افزایــش                                                         راســتای  در  گاهــی  و  موالیــد 

 . جمعیــت
                                           

بنابرایــن شــاید بتــوان گفــت سیاســت  کنترل 
ــا توجــه  ــز، ب ــه 60 نی ــت در اواخــر ده جمعی
بــه شــرایط و شــاخص های جمعیتــی آن دوره 

تــا حــدودی صحیــح بــوده و آنچــه منجــر بــه 
ــت ها،  ــل آن سیاس ــه اص ــده، ن ــران گردی بح
بلکــه تــداوم غلــط آن در ســال های بعــد 

بــوده اســت.

ــمی  ــماری رس ــن سرش ــج اولی ــاس نتای براس
ــد  ــرخ رش ــال 1۳6۵، ن ــالب در س ــس از انق پ
ــه  ــش یافت ــه حــدود 4 درصــد افزای ــاالنه ب س
بــود کــه در تاریــخ تحــوالت جمعیتــی کشــور 
رقمــی بی ســابقه بــه شــمار می رفــت. پــس از 
آن بــود کــه مســئولین وقــت سیاســت کنتــرل 
ــد  ــرار دادن ــود ق ــتور کار خ ــد را در دس موالی
ــاروری  ــرخ ب ــه ن ــر آن شــد ک ــدی ب و جمع بن

ــر زن از  ــدآوری ه ــن فرزن ــان میانگی ــا هم ی
حــدود 6 فرزنــد در ســال 1۳68 بــه حــدود 4 
فرزنــد در ســال 1۳۹0 کاهــش پیــدا کنــد. امــا 
ــی  ــال 1۳۷1 یعن ــدف در س ــن ه ــل ای درعم
حــدود 18 ســال زودتــر از انچــه برنامه ریــزی 

شــده بــود، محقــق گردیــد!    

منطقــا بایســتی برنامــه کنتــرل جمعیــت  در 
ــه تنهــا  ــا ن همیــن نقطــه متوقــف می شــد ام
ایــن اتفــاق نیفتــاد بلکــه حتــی در ســال  
ــوان  ــت عن ــدی تح ــون جدی ــز قان 1۳۷2 نی
قانــون تنظیــم خانــواده و جمعیــت در مجلــس 
ــگ  ــا تن ــه ب ــی ک ــید؛ قانون ــب رس ــه تصوی ب
ــت  ــای پرجمعی ــر خانواده ه ــه ب ــودن عرص نم

منجــر بــه ســقوط نــرخ رشــد جمعیــت و وقوع 
ــد... ــار ش ــه تمام عی ــک فاجع ی

ــز در  ــی نی ــن الملل ــازمان های بی ــت س دخال
ــس  ــفر »نفی ــود؛ س ــر نب ــد بی تأثی ــن فراین ای
صنــدوق   اجرایــی   کل  مدیــر  صدیــق«، 
ــس از  ــه پ ــل، بالفاصل ــازمان مل ــت  س جمعی
مشــخص شــدن نتایــج سرشــماری ســال 
1۳6۵ بــه ایــران، شــاهدی بــر ایــن مدعاســت.                                            
ــاع مقــدس،  ســازمان مللــی کــه در زمــان دف
ــرد،  ــغ می¬ ک ــران دری ــز از ای ــه را نی ــخ بخی ن
ظــرف چنــد مــاه پــس از جنــگ، یــک مقــام 
ارشــدش را فرســتاده بــود تــا بــا میلیــون هــا 
ــت  ــرل جمعی ــت کنت ــران، در جه ــه ای دالر ب
ــه  ــاره ب ــه اش ــه ک ــد. البت ــک کن کم
نمی توانــد  خارجــی  دخالت هــای 
ــرده ای براشــتباهات سیاســت گذاران  پ
ــئولین  ــه مس ــرا ک ــد؛ چ ــی باش داخل
وقــت نیــز در ایــن امــر کــم نگذاشــتند 
و تــا آن جــا کــه می توانســتند بــا 
جمعیــت  کنتــرل  جهانــی  پــروژه 

همراه شدند.                                                                                                         
انچــه در ســال 1۳۷۳ رخ داد تنهــا 
یــک نمونــه از اقدامــات غلــط متولیــان 
ــی از  ــال گروه ــن س ــود؛ در ای ــر ب ام
طــرف دولــت ایــران در کنفرانــس 
بین المللــی جمعیــت و توســعه قاهــره 
ــب،  ــال تعج ــد و در کم ــرکت کردن ش
ــرخ رشــد  ــه صفــر رســاندن ن ــرای  ب ب
ــدند!                                          ــد ش ــور متعه ــت در کش جمعی

ــوع  ــت در موض ــگ یکنواخ ــن آهن ای
کنتــرل جمعیــت همچنــان ادامــه 
یافــت  تــا اینکــه  از ابتــدای دهــه 
۹0، مقــام معظــم رهبــری، مکــررا 
ــی  ــران جمعیت ــوع بح ــه وق ــبت ب نس
ــال  ــد و در س ــدار دادن ــور هش در کش
رســمی  ریل گــذاری  نیــز   1۳۹۳
ــی را  ــعه جمعیت ــع توس ــه نف ــور ب کش
ــالغ  ــی جمعیــت اب ــب سیاســت های کل در قال
فرمودنــد. البتــه کــه متاســتفانه حتــی پــس از 
ابــالغ ایــن سیاســت  نیــز برخــی از مســئولین 
ــدارها  ــه هش ــی ب ــا توجه ــا مدت ه ــط  ت ذیرب
ــر  ــان ب ــواردی همچن ــی در م ــته و حت نداش
ــد، کــه  سیاســت های پیشــین پافشــاری کردن
همیــن امــر منجــر بــه وخیم تــر شــدن اوضــاع 
گردیــد بــه طــوری کــه در ســال 1۳۹8 نــرخ 
رشــد جمعیــت کشــور بــرای نخســتین بــار بــه 

ــت. ــش یاف ــد کاه ــک درص ــر از ی کمت

حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت؛ عنوان 
ــس  ــته و پ ــال گذش ــاه س ــه آبان م ــی ک طرح
از حــدود 8 ســال ســرگردانی و بالتکلیفــی در 

زمستانجمعیتی
کارگروه سیاست های جمعیتی | دانشکده حقوق و علوم و سیاسی
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ــره  ــس، باالخ ــف مجل ــای مختل کمیســیون ه
ــل شــد. ــون تبدی ــه قان ب

بــود کــه   بــار در ســال 1۳۹2  نخســتین 
ــه طــرح  بهارستان نشــینان طرحــی موســوم ب
بــا هــدف  را  تعالــی خانــواده  و  جمعیــت 
افزایــش نــرخ بــاروری بــه حداقــل 2.۵ فرزنــد 
ــن  ــا ای ــد؛ ام ــه نمودن ــر زن  تهی ــه ازای ه ب
ــه دایــره تصویــب نرســید  ــا ســال ها ب طــرح ت
تــا اینکــه باالخــره در مجلــس یازدهم  لباســی 
نــو بــر تــن کــرد و بــا عنــوان طــرح حمایــت از 
خانــواده و جوانــی جمعیــت، بــه اســتناد اصــل 
8۵ قانــون اساســی  در کمیســیونی بــه همیــن 
نــام مــورد بررســی و درنهایــت تصویــب قــرار 
گرفــت. هدفگــذاری کلــی ایــن قانــون »رفــع 
موانــع فرزنــدآوری« اســت؛ موانعــی کــه اغلــب 
در دو موضــوع کالن اقتصــادی و فرهنگــی 

ــد. ریشــه دارن
در ایــن قانــون ۷۳ مــاده ای ارائــه »تســهیالت 
مســکن و خــودرو«، »مشــوق های اقتصــادی«، 
»تســهیالت شــغلی« و بــه  طــور کلــی حمایــت 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــادران مدنظ ــواده و م از خان

اســت.

ــتگاه های  ــون دس ــن قان ــق ای ــن طب همچنی
ــگ و  ــون وزارت فرهن ــور همچ ــی کش فرهنگ
ارشــاد اســالمی و ســازمان صداوســیما مکلــف 
ــان،  ــج ازدواج آس ــت تروی ــا در جه ــده اند ت ش
فرزنــدآوری، تحکیــم خانــواده و بــه طــور 
ــی  ــی در راســتای تحقــق سیاســت های کل کل
ــل  ــه عم ــات الزم را ب ــور اقدام ــت کش جمعی

ــد. آورن
در ایــن میــان علــی رغــم وجــود نــکات 
وارده  ایــرادات  نمی تــوان  فــراوان،  مثبــت 
ــده گرفــت؛ عــدم  ــز نادی ــون را نی ــن قان ــر ای ب
ــی  ــه مســئله مهاجــرت )داخل ــی ب توجــه کاف
ــای  ــی از متغیره ــوان یک ــه عن ــی( ب و خارج
ــی از  ــی،  یک ــاخصه های جمعیت ــر ش ــر ب موث
ــی رود. ــه شــمار م ــون ب ــن قان کاســتی های ای
همچنیــن در ایــن ۷۳ مــاده حتــی یــک کلمــه  
در مــورد ســربازی صحبــت نشــده اســت؛ 
ــی  ــکالت ناش ــربازی و مش ــه  س ــی ک در حال
ــه  ــی ک ــور تمهیدات ــت در آن و همینط از غیب

ــن آن در  ــر انداخت ــه تأخی ــرای ب مشــمولین ب
پیــش می گیرنــد، در افزایــش ســن ازدواج 
ــدآوری  ــر در فرزن ــع آن تأخی ــه تب ــا و ب آن ه

ــت. ــذار اس اثرگ
ــون  ــن قان ــرادات اساســی ای ــر از ای یکــی دیگ
ــه موضــوع غربالگــری بازمی گــردد؛ علیرغــم  ب
اینکــه بــه گفتــه نماینــدگان مجلــس چیــزی 
تحــت عنــوان »حــذف غربالگــری« در قانــون 
جمعیــت  جوانــی  و  خانــواده  از  حمایــت 
وجــود نــدارد، امــا عمــال بــا توجــه بــه 
ــرای  ــده ب ــه ش ــر گرفت ــای در نظ محدودیت ه
ــود دارد  ــال وج ــن احتم ــری، ای ــام غربالگ انج
کــه برخــی از اقشــار، بــه ویــژه اقشــار ضعیــف 
ــی درخصــوص  ــدم  آگاه ــل ع ــه دلی ــه ب جامع
علــت انجــام  غربالگــری و یــا نگرانــی از 
هزینــه هــای ناشــی از ان، تســت غربالگــری  را 
انجــام ندهنــد و بــه دنبــال ان نظــام ســالمت 
بــا افزایــش قابــل توجــه تولــد نــوزادان دارای 

ــود. ــه ش ــت مواج معلولی
بــا ایــن همــه متاســتفانه تــا بــه امــروز 
اراده ای مبنــی بــر پذیــرش انتقــادات و اصــالح 
ایــرادات مذکــور، در میــان نماینــدگان مجلس 
ــا  ــه تقریب ــا ک ــت. از انج ــده اس ــاهده نش مش
هیچکــدام از منتقــدان، بــا اصــل ایــن قانــون و 
ضــرورت افزایــش جمعیــت مخالفتــی ندارنــد، 
بنابرایــن انتظــار مــی رود  کــه نماینــدگان 
مجلــس بــه خصــوص اعضــای کمیســیون 
ــد  ــی بپردازن ــه فعل ــالح روی ــه اص ــه، ب مربوط
ــت در راســتای نجــات  ــای مثب ــن گام ه ــا ای ت
ایــران از بحــران جمعیتــی، بــا قــدرت بیشــتر 

ــود. ــته ش ــر برداش ــی قوی ت ــتوانه علم و پش

ــک ســال برســیم؛  ــه ی ــه ب ــده ک ــزی نمان چی
ــالش  ــه و ت ــک دغدغ ــاز ی ــال از آغ ــک س ی
ــن  ــاید اصلی تری ــت آن. ش ــان اهمی ــرای بی ب
ــود کــه  ــدا همیــن ب ــا از همــان ابت رســالت م
ــم؛ از  ــخن بگویی ــئله س ــن مس ــت ای از اهمی
همــان ابتــدا می دانســتیم تــا زمانــی کــه 
اهمیــت مســئله جمعیــت درک نشــود، ســایر 
گفتــه هــا چیــزی جــز کلیشــه نخواهــد بــود. 
ــدا  ــتین گام از پی ــبب در نخس ــن س ــه همی ب
و پنهــان پشــت پــرده تحــوالت جمعیتــی 

ــته  ــه گذش ــی ب ــم؛ نگاه ــخن گفتی ــور س کش
انداختیــم و از آینــده نــه چنــدان دور گفتیــم.  
در گام بعــدی بــه ســراغ کارشناســان جمعیتی 
ــی را  ــم، بحــران کنون ــان عل ــه زب ــا ب ــم ت رفتی
ــی  ــده جمعیت ــرده و آین ــل ک ــان تحلی برایم
کشــور را پیش بینــی کننــد. در همیــن روزهــا 
ــت از  ــون حمای ــب قان ــر تصوی ــه خب ــود ک ب
خانــواده و جوانــی جمعیــت را شــنیدیم و بــه 
ــس و  ــدگان مجل ــراغ نماین ــه س ــال آن ب دنب

ــم.   ــون رفتی ــن قان ــدان  ای همینطــور منتق
ــان  ــا خودم ــد، ام ــدان نیامدن ــد منتق ــر چن ه
ــوان  ــت عن ــه تح ــام آنچ ــم تم ــالش نمودی ت
ــان  ــط کارشناس ــون توس ــن قان ــکاالت ای اش
عضــو  گــوش  بــه  را  بــود  شــده  مطــرح 
ــی جمعیــت برســانیم. حــال  کمیســیون جوان
ــادات را  ــدام از انتق ــان هیچک ــه ایش ــد ک بمان
ــور را  ــون مذک ــی قان ــه نوع ــته و ب وارد ندانس

بی اشکال دانستند...              
ــق  ــی در تحق ــه  نقــش رســانه مل ــه ب در ادام
سیاســت هــای جمعیتــی کشــور پرداختیــم و 
ــم  ــه ای تنظی ــوع نام ــن موض ــاب همی ــن ب م
ســازمان  ریاســت  دســت  بــه  و  نمــوده 

صداوســیما رســاندیم.

اکنــون و پــس از گذشــت حــدود یــک ســال 
آگاهیــم کــه همچنــان ابعــاد زیــادی در ایــن 
ــا  ــه آن ه ــوز ب ــه هن ــده ک ــی مان ــئله باق مس
پرداختــه نشــده اســت؛ تمــام ســعی مــا بیــان 
ــه  ــه دور از هرگون ــی کشــور ب ــق جمعیت حقای
اغــراق و ذکــر اشــتباهات متولیــان امــر بــدون 

هیچگونه اغماض بوده است.  
     

البتــه کــه پــس از هــر انتقــادی، راهکارهــای 
ــه  ــه ماننــد آنچــه در نام ــز ب مدنظرخــود را نی
ــود،  ــده ب ــه ش ــی تهی ــانه مل ــه رس ــور ب مذک
ارائــه دادیــم. دغدغــه ی مــا همچنــان باقیســت 
ــوع  ــن موض ــا در ای ــت م ــع آن فعالی ــه تب و ب
ــود؛ باشــد  ــان ادامــه دار خواهــد ب نیــز همچن
کــه ایــن فعالیــت هــا بــه انــدازه خــود کارســاز 

ــع شــود. واق

اصلــی  ارکان  از  یکــی  اســتقالل  آرمــان 
کــه  باشــد  مــی  اســالمی  جمهــوری 
ــد  ــاورزی مانن ــوالت کش ــی در محص خودکفای
گنــدم و دانه هــای روغنــی وجــه مهمــی 

ــی  ــرایط اقلیم ــه ش ــه ب ــا توج ــت. ب از آن اس
ــی  ــی ط ــرات اقلیم ــن تغیی ــور و همچنی کش
بخــش  در  آب  تأمیــن  اخیــر  دهه هــای 
بــرای  اساســی  چالش هــای  از  کشــاورزی 
ــه  ــت. در نتیج ــی اس ــه خودکفای ــیدن ب رس
نیازمنــد سیاســت گذاری یکپارچــه در ایــن 

حــوزه هســتیم.
ــائل  ــه مس ــبت ب ــطحی نس ــای س ــل ه تحلی

گزاره هــای  بــه  پرداختــن  و  آب  حــوزه ی 
ــب  ــت گذاری نامتناس ــه سیاس ــر ب ــط منج غل
ــه تنهــا  ــده اســت کــه ن ــن بخــش گردی در ای
مشــکلی را حــل نکــرده، بلکــه باعــث افزایــش 
مشــکالت نیــز شــده اســت. برخــی معتقدنــد 
از  آن جایــی کــه مصــرف آب بخــش صنعــت 
از بخــش کشــاورزی کمتــر می باشــد، توســعه 

ــاورزی  ــن کش ــت را جایگزی ــش صنع در بخ

آدرسغلط!
کارگروه مدیریت آب در بخش کشاورزی | دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی
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کنیــم. در پاســخ بایــد گفــت کــه آب در 
کشــاورزی بــه عنــوان نهــاده اصلــی محســوب 
نهــادۀ  صنعــت،  بخــش  در  امــا  می شــود 
ــن مقایســه ها  ــس ای ــرق می باشــد؛ پ ــی ب اصل

ــت.  ــط دادن اس ــی آدرس غل ــه نوع ب
ــت  ــش صنع ــاز بخ ــورد نی ــرق م ــی ب از طرف
ــی و  ــای آب ــق نیروگاه ه ــا از طری ــور م در کش
ــه خــود  ــن می شــود ک ــی تأمی ســیکل ترکیب

ــتند.  ــدۀ آب هس ــز مصرف کنن نی
وزارت  مســئولین  گفتــۀ  بــه 
نیــرو، ۹0 درصــد آب مصرفــی 
کشــور صــرف بخــش کشــاورزی 
ــت  ــی اس ــن در حال ــردد، ای می گ
ــل  ــالف آب از مح ــزان ات ــه می ک
ــرآورد  ــا محــل مصــرف ب منبــع ت
نشــده، ضمــن اینکــه  ۳0 درصــد 
ــی  ــرف واقع ــز مص ــاری نی آب آبی
گیــاه نبــوده و بــه ســفره های 
آب زیرزمینــی بازمی گــردد. بــر 
ــای وزارت  ــل آماره ــاس تحلی اس
نیــرو در ســال ۹۷ مصــرف واقعــی 
 ۵0 کشــاورزی حــدوداً  بخــش 

درصــد مــی باشــد. البتــه بــا توجــه بــه اینکــه 
آمارهــای اعالمــی از طــرف وزارت نیــرو و 
ــاداری  ــالف معن ــاورزی اخت ــاد کش وزارت جه
آمارهــا توســط  ایــن   دارنــد، الزم اســت 
نهــادی غیروابســته بــه ایــن دو وزارتخانــه 

شــوند. راســتی آزمایی 
گــزارۀ دیگــری کــه در بــاب مصــرف آب 
بیــان  اســتانی  مســئولین  تمــام  توســط 
چــاه  حلقــه  چندهــزار  وجــود  می شــود، 
ــا  ــن چاه ه ــداد ای ــا تع ــت؛ بعض ــاز اس غیرمج
ــود.  ــزارش می ش ــاز گ ــای مج ــتر از چاه ه بیش
ــه  ــت ک ــی اس ــع چاه ــاز در واق ــاه غیرمج چ
ــه  ــس ب ــت، پ ــرداری نیس ــه بهره ب دارای پروان

ــا  ــم تقریب ــا ه ــکان آن ه ــداد و م ــع آن تع تب
نامعلــوم اســت. بــا ایــن اوصــاف، پــس چطــور 

آمــار دقیقــی از آن هــا اعــالم می گــردد؟ 
یکــی از روش هــای محاســبه تعــداد ایــن 
ــالف  ــه اخت ــت ک ــورت اس ــن ص ــا بدی چاه ه

کل مصــرف بخــش کشــاورزی از آب هــای 
زیرزمینــی بــا مجمــوع پروانه هــای مجــاز 
ــه تقســیم  ــک پروان ــر مصــرف متوســط ی را ب
می کننــد! در واقــع آمــار اعالمــی واقعــی 
ــا  ــه بس ــت. چ ــی اس ــال تخمین ــوده و کام نب
بخشــی از ایــن اضافــه برداشــت از طریــق 
ــرا  ــه باشــد؛ زی ــای مجــاز صــورت گرفت چاه ه
عــالوه بــر اینکــه بعضــی چــاه هــا مجهــز بــه 
ــه  ــور هوشــمند نیســتند، بلک موت
ــم  ــور ه ــتکاری کنت ــکان دس ام
ــه ایــن نکتــه  ــد ب وجــود دارد. بای
ــداث  ــه اح ــت ک ــه داش ــز توج نی
ــا تعــداد بــاال در  چــاه غیرمجــاز ب
ــال  ــدارد، مث ــه ن ــا توجی ــه ج هم
ــاه  ــداث چ ــه اح ــه ای ک در منطق
ــا  ــدارد و ی ــی ن ــت خاص محدودی
ــد. ــاد باش ــیار زی ــاه بس ــق چ عم

حــال ســوال اینجاســت کــه چــرا 
ــا  ــارزه ب ــای مب ــار برنامه ه در کن
ــص  ــاز و تخصی ــای غیرمج چاه ه
ــرای  ــه ای ب ــه آن، برنام ــه ب بودج
ــای  ــت چاه ه ــرل اضافه برداش کنت
مجــاز وجــود نــدارد؟ چــه زمانــی قــرار اســت 
ســهم واقعــی هــر بخــش در مصــرف آب 
مشــخص گــردد و شــاهد ارائــه آمارهــای 

ــیم؟! ــه باش ــئولین مربوط ــق از مس دقی

قطعــا همــه انســان ها بــه فکــر ماحصــل 
ــن  ــد و همی ــام می دهن ــه انج ــد ک فعالیتی ان
ــه  ــرای ادام ــزه ب ــای انگی ــث الق ــوع باع موض
ــس  ــتغال پ ــث اش ــود؛ بح ــان می ش فعالیت ش
از فــارغ التحصیلــی، در شــغل هایی مرتبــط بــا 
تحصیــالت دانشــگاهی دقیقــا همــان گــزاره ای 
ــد  ــالش چن ــت و ت ــه ماحصــل فعالی اســت ک
ســاله یــک دانشــجو در مراجــع آمــوزش عالــی 
را رقــم می زنــد؛ گــزاره ای کــه امــروز بــه 
ــق  ــی و رون ــاد مقاومت ــای اقتص ــک و احی کم
ــد، در ســایه ی اســتفاده از  کســب و کار می آی
ــای  ــد در بخش ه ــص و کارآم ــروی متخص نی
مختلــف صنعــت اســت و اساســا ایــن ارتبــاط 
ــه  ــه ن ــه طوریک ــاد دارد، ب ــی ذواالبع خاصیت
تنهــا کمک کننــدۀ پــرورش نیــروی متخصــص 
در مراجــع مختلــف آمــوزش عالــی بــه صــورت 
هدفمنــد و اصولــی اســت، بلکــه در بهــره وری 
در هــر دو بســتر تولیدکننــده و مصرف کننــده 
ایده پــرداز  و  انگیزه محــور  ویژگی هایــی  بــا 

بــرای حــل معضــالت کشــور مؤثــر اســت . این 
ــال های  ــی س ــت در ط ــرا دول ــه چ ــزاره ک گ
تحصیــل یــک محصــل ایرانــی بــه طــرق 
مختلــف اقــدام بــه ســرمایه گذاری بــرای 
ــک  ــۀ آکادمی ــف جامع ــار مختل ــت اقش تربی
ایــن دســترنج چندســاله  از  امــا  می کنــد 
ــی  ــالت اساس ــل معض ــرفت و ح ــرای پیش ب
کشــور اســتفاده نمی کنــد، در رویکــرد اصلــی 

ــه وجــود مــی آورد. ــام ب ــت ابه دول
از دورۀ  پــس  دانشــجویان  اشــتغال  بحــث 
ــای  ــن نهاده ــاط بی ــتلزم ارتب ــی، مس تحصیل
مختلــف حکومتــی اســت تــا منجــر بــه 

جلوگیــری از سیاســت گذاری 
منفــرد  و  تک بعــدی  هــای 
دســتگاه های اجرایــی شــود. 
دانشــجویی  شــاکلۀ  اساســا 
از  بهــره وری  وســیله  بــه 
ــل  ــاله تحصی ــترنج چندس دس
ــرخ  ــا ن ــایی می شــود، ام شناس
موفــق  تحصیل کــرده  افــراد 
بــا  مرتبــط  شــغل هایی  در 
ــن  تخصــص دانشگاهی شــان ای
ــه  گــزاره را نقــض می کنــد و ب

ــه  ــه در حرف ــی ک ــم و دانش ــزاره عل ــات گ اثب
ــه عبارتــی هرچــه  ــدارد می پــردازد و ب کاری ن
ــا  ــگاه ب ــل دانش ــذرد تقاب ــتر می گ ــه بیش ک
صنعــت در ســطوح و جایگاه هــای مختلــف 
ــوم را  ــن مفه ــد و ای ــدا می کن ــود پی ــود نم خ
کــه گویــی اساســا ایــن کشــور بــه دانشــگاه و 

ــازد. ــان می س ــدارد، نمای ــاز ن ــم نی عل
وقایــع و فکت هــا در دســتگاه های دولتــی 
ایــن همــه  بازتولیــد هســتند و  در حــال 
خــرج پــول بــرای مانــدگاری دانشــگاه و علــوم 
ــکل کار  ــرای ش ــا ب ــی صرف ــانی و اجتماع انس
اســت و بهتریــن رویکــرد در دانشــگاه، تولیــد 

اشغالیااشتغال؟
کارگروه عدم اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی| دانشکدگان ابوریحان
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و بازتولیــد علــم بــه روش انباشــتی اســت نــه 
کاربــردی، کــه قطــع بــه یقیــن ایــن رویکــرد 
ــر  تمــام تــالش و زحمــت یــک محصــل را زی

ســوال می بــرد.
ــا  ــتغال ب ــودن اش ــب نب ــث متناس ــه بح البت
ــر  ــر و منحص ــط ناظ ــی فق ــته های تحصیل رش
بــه یــک گرایــش تحصیلــی نمی شــود و تقریبــا 
ــه آکادمیــک  ــف جامع تمــام رشــته های مختل
ــه  ــد ک ــان می ده ــد، و نش ــش می ده را پوش
ــع  ــم مناب ــط ه ــه فق ــع کشــور )ک ــا مناب صرف
در  نیســت(  نظــر  مــورد  اینجــا  در  مالــی 
حــال هدررفــت هســتند و در جهــت ارتقــای 
ــد. بعضــا  ــی ندارن ــف ماحصل بخش هــای مختل
ــن  ــی ای ــدرکاران اصل ــا دســت ان ــو ب در گفتگ
ــجو  ــا دانش ــه صرف ــود ک ــه می ش ــث گفت بح
ــت  ــودش اس ــغلی خ ــیر ش ــده مس تعیین کنن
و آمــوزش و تربیــت قشــر نخبــه موضوعیتــی 
ــه  ــد ک ــن جــا ســوال پیــش می آی ــدارد و ای ن
اگــر واقعــا اســاتید و هیئــت علمــی در نشــان 
دادن مســیر درســت و هدایــت محصلیــن بــه 
ــد،  نیــاز و اولویــت اصلــی جامعــه نقــش ندارن
ــم  ــاالنه حج ــه س ــی دارد ک ــه لزوم ــس چ پ
ــم و  ــوزش مفاهی ــرای آم ــا ب ــی از آن ه انبوه
ــه  ــد، ب ــت بگذارن ــجویان وق ــه دانش ــول ب اص
ــردی  ــه ف ــه چگون ــد ک ــوزش دهن ــا آم آن ه
پژوهش محــور بــا ماهیــت حفــظ  مطالــب 

ــک درس، حجــم  ــدن ی ــرای گذران باشــند و ب
ــد و ســپس  ــظ کنن ــب را حف ــی از مطال انبوه
بــرای اثبــات محفوظــات خــود آن را روی 
ــی  ــا شــیوه نمره ده ــا ب ــد ت ــاده کنن ــذ پی کاغ

ــرد؟! ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب ــتاد م اس

اینکــه چــرا در ایــن موقــف زمانــی و حداقــل 
ســخنرانی هــای اخیــر مقــام معظــم رهبــری 
خاصــی  اهتمــام  کشــاورزی  بحــث  بــه 
ــروزه  ــه ام ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــود ب می ش
ی  هــا  بحــث  مهم تریــن  از  کشــاورزی 
ســاختاری در حفاظــت و نگهــداری از امنیــت 
غذایــی کشــورمان اســت؛ بحثــی کــه بــه 
ــت،  ــت اس ــورد اهمی ــه م ــداری ک ــان مق هم
ــا  ــرای ارتق ــاختارهایی ب ــاد س ــاظ ایج از لح
ــورد  ــردان م ــت م ــوی دول ــرفتش از س و پیش
غفلــت قــرار گرفتــه اســت. عمــده دانشــجویان 
ــه  ــی ک ــز مدرک گرای ــاورزی  ج ــش کش بخ
مشــوق اصلــی آن هــم اعضــای هیئــت علمــی 
موسســات آمــوزش عالــی هســتند، انگیــزه ای 
مختلــف  گرایش هــای  در  تحصیــل  بــرای 
کشــاورزی ندارنــد. خســارت ایــن بی انگیزگــی 
و ناامیــدی دانشــجویان بــرای حرکــت بــه 
خودکفایــی،  و  شــدن  دانش بنیــان  ســوی 
وقتــی نمایــان می شــود کــه کشــور در بخــش 
کشــاورزی و در چتــر اصلــی خــود یعنــی 

ــد  ــی، به شــدت وابســته و نیازمن ــت غذای امنی
ــود! ــر ش ــورهای دیگ کش

ــه کشــورهایی  ــی اســت ک ــن در حال ــه ای البت
ــه  ــتند ک ــه هس ــن عرص ــد در ای ــر هلن نظی
ــدام  ــان اق ــش کشاورزی ش ــای بخ ــرای ارتق ب
بــه واردات نیــاز اصلــی کشــاورزی کــه همــان 
خــاک اســت کرده انــد و درحالــی کــه مســافت 
ــتان  ــافت اس ــی از مس ــه نصف ــور ب ــن کش ای
مازنــدران کشــور مــا هــم نمی رســد، امــا 
ــن و  ــه کشــاورزی جــز بهتری در بحــث و مقول
خودکفاتریــن کشــورهای دنیــا عمــل کرده انــد 
ــع  ــول واق ــی و مغف ــل عقب ماندگ ــذا عام و ل
ــه از  ــا ک ــور م ــاورزی کش ــث کش ــدن بح ش
ــا  ــه ت ــن عرص ــاالن ای ــت فع ــوزش و تربی آم
پوشــش  را  تولیــدی اش  مــواد  بســته بندی 
ــط  ــت گذاری غل ــز سیاس ــزی ج ــد، چی می ده
ــا و  ــرای ارتق ــه ای منســجم ب ــتن برنام و نداش

ــد.  ــش نمی باش ــن بخ ــرفت ای پیش
در پایــان نتیجه گیــری را بــر اســاس رهنمــود 
ــی(  ــه العال ــد ظل ــری )م ــم رهب ــام معظ مق
ــاورزی  ــد: »کش ــه فرمودن ــم ک ــان می دهی پای
ــیه ای  ــی و حاش ــث تجمالت ــا، بح ــاورز م کش
نیســت، بلکــه بحثــی اســت کــه توجــه و 
ــور را از  ــد کش ــر آن می توان ــی ب ــارت کاف نظ
بســیاری از وابســتگی ها کــه مهم تریــن آن 

ــازد.« ــا س ــد ره ــی می باش ــت غذای امنی

ســاعت 21:10 چهارشــنبه 21 اردیبهشــت، 
در جلســه نشســته بودیــم و بــرای برنامــه 
ــم.  ــر می کردی ــت« فک ــن نف ــدن جایگزی »مع

ــورد: ــگ خ ــی اش زن گوش

- سالم آقای مهندس، ما یک معدن داشتیم 
می خواستیم شما قیمت گذاری کنید برای 

فالن شرکت که می خواد بخره

+ سالم. بفرمایید. حفاری داشتید؟

- رگه های ... تو سطح زمین دیده میشه

+ اون مهم نیست، نمونه حفاری دارید؟

- ببیــن مهنــدس ایــن هــا رو ولــش کــن. مــا 
ــودم  ــر خ ــه نظ ــه ب ــتیم ک ــدن داش ــک مع ی
هفتــاد تومــن )منظــورش هفتــاد میلیــارد 
ــا آن را صــد  اســت( بیشــتر ارزش نداشــت، م

ــن رو  ــما ای ــم. ش ــارد فروختی ــاد میلی و هفت
ــام هــر کســی  ــه ن ــذار، مــن ِچــک ب قیمــت ب

می کشــم. خواســتی 

ــال  ــد پارس ــد. می گوی ــع می کن ــن را قط تلف
ــت  ــد قیم ــن می گفتن ــه م ــی را ب ــک معدن ی
بگــذار ســه هــزار میلیــارد تومــان، االن قیمــت 
گــذاری شــده هــزار و دویســت میلیــارد تومان. 
ــن کنــار  ــت کوی ــا بی ــن را هــم ب ســهم م

ــد. ــته بودن گذاش
جلســه کال بــه حاشــیه رفــت. عددهــا خیلــی 
ــت  ــرف نداش ــر ش ــا اگ ــد. واقع ــب بودن عجی
می توانســت در همیــن یــک تلفــن بــار خودش 
را ببنــدد. در بُهــت و حیــرت بــودم. گفتــم این 
ــد  ــن چن ــه همی ــره ک ــن خاط ــا ای ــن را ب مت

ــاد شــروع کنــم. شــب پیــش اتفــاق افت
ــه  ــوری برنام ــات ریاســت جمه ــل از انتخاب قب
»انتخــاب فنــی« بــا موضــوع »معــدن« را 

معدنکثیف
کارگروه روشن شدن پتانسیل ویژه معادن در کشور| دانشکدگان صنم



» مسئله مندی؛ گمشده ی دانشجو «» مسئله مندی؛ گمشده ی دانشجو «سپیدار شماره سپیدار شماره 183183

7

کــه برگــزار کردیــم تــازه متوجــه عمــق 
ــه  ــود کــه عمــق فاجع ماجــرا شــدیم. آنجــا ب
ــت  ــع دس ــتند از قط ــه داش ــم؛ هم را فهمیدی
مافیــا و کــم کــردن فســاد در معــادن صحبــت 
می کردنــد. برنامــه تمــام شــد. مــا ماندیــم بــا 
ــن پتانســیل  ــر از ای ســواالتی عجیــب و متحی

ــور. ــده در کش ــتفاده نش اس
گشــتی زدیــم در فضــای معــدن، فضایــی 
ــال  ــود. کام ــت ش ــن نف ــد جایگزی ــه می توان ک
ــود  ــح ب ــد؛ واض ــس می ش ــیل هایش ح پتانس
ــرف  ــک ح ــت« ی ــن نف ــدن جایگزی ــه »مع ک
ــه  ــا چ ــود ام ــرا ب ــل اج ــق و قاب ــال دقی کام
ــت،  ــه ظرفی ــا آن هم ــدن ب ــه مع ــود ک می ش

ــاند؟ ــردم نمی رس ــه م ــری ب ــن خی کمتری
ــه  ــی ک ــت بزرگ ــول؛ آف ــم. پ ــش را یافتی جواب
در معــادن بــه مقــدار زیــادی یافــت می شــود. 
بــه  را  پــول کــه وارد می شــود معــادالت 
ــه در  ــی جامع ــا وقت ــزد، مخصوص ــم می ری ه
ــول ســکوت  ــا پ ــک ســری ب ــد. ی ــواب باش خ
می کننــد؛ بــا ســکوت، معــدن در بایکــوت 
هزینــه ای  هیــچ  بــدون  مــی  رود.  خبــری 
واگــذار می شــود امــا صدایــی از کســی در 
ــهل  ــر س ــه خاط ــدن ب ــر مع ــد. کارگ نمی آی
ــی  ــا حت ــد ام ــوت می کن ــا ف ــگاری کارفرم ان
یــک خبــر دو خطــی هــم کار نمی شــود. 
ــی رئیــس  ــک غیــر بوم برخــالف قانــون ی
معــدن  مجتمع هــای  بزرگتریــن  از  یکــی 
ــا  ــود ام ــم می ش ــراض ه ــی اعت ــود، حت می ش
ــا اضافــه شــدن یــک پســوند  بعــد از مدتــی ب
»بافقــی« بــه فامیلــی آقــای مدیــر همــه چــی 
ــادن ســال ها در  ــام می شــود. شــفافیت مع تم

ابهــام می مانــد.
ــان در  ــول صدایش ــا پ ــر ب ــری دیگ ــک س ی

می آیــد. می خواهنــد بــاج بگیرنــد درخواســت 
ــه  ــازمان را ب ــالن س ــص از ف ــق و تفح تحقی
فشــار  می خواهنــد  می دهنــد.  مجلــس 
ــد، پــس از بیســت ســال انحصــار یــک  بیاورن
نماینــده  می دهنــد.  اســتعفا  مســئولیت، 
ــرد.   ــا دســت می ب ــت مدیره ه ــس در هیئ مجل
ــک  ــی ی ــت ول ــم اس ــول مه ــه پ ــه آنک خالص
ــد  ــدار باش ــه بی ــر جامع ــا اگ ــا« دارد. اّم »اّم
ــه  ــون جامع ــد. چ ــاد کن ــد فس ــول نمی توان پ
نمی گــذارد. ایــن دقیقــا همانجایــی اســت 
ــد بایســتد: آگاه ســاختن  ــه دانشــجو می توان ک

و دغدغه منــد کــردن جامعــه.
بایــد  مــردم  کــه  گفتیــم  همــه  از  اول 
چــه  آینده شــان  جمهــور  رئیــس  بداننــد 
برنامه هایــی بــرای ایــن پتانســیل بــزرگ 
ــد. »انتخــاب فنــی« معــدن برگــزار شــد.  دارن
ــده  ــتادند. نماین ــده فرس ــدا نماین ــج کاندی پن
آقــای رئیســی هــم دکتــر فاطمــی امیــن بــود. 
ــده  ــده. نماین ــود و پیچی ــی ب ــث تخصص بح
کارکشــته تر  بــود  معلــوم  جلیلــی  دکتــر 
ــرده  ــه کار ک ــن زمین ــت و در ای ــه اس از بقی
ــای  ــود حرف ه ــه ب ــاال گرفت ــث ب ــت. بح اس
ــم داده  ــی ه ــد. وعده های ــی زده می ش مختلف
ــس  ــت. پ ــی داش ــاب خوب ــه بازت ــد. جلس ش
ــه وزارت  ــن ب ــی امی ــر فاطم ــات دکت از انتخاب
صنعــت، معــدن و تجــارت منصــوب شــد. 
نوبــت عمــل بــه وعده هــا بــود. امــا چــه کســی 
ــل  ــکلی مث ــه. تش ــد؟ بل ــر می ش ــد پیگی بای
ــا  ــق وعده ه ــر تحق ــجویی. پیگی ــیج دانش بس
ــا را  ــک وعده ه ــک ت ــه، ت ــدیم. اول از هم ش
یــک گوشــه جمــع کردیــم و در فــرم رســانه ای 
ــم. بعــد هــم هرکــدام  »کلیــپ« پخــش کردی
را بــه هــر نحــوی از متولــی اش پیگیــری 

می کردیــم. در آخــر هــم نامــه ای بــه معاونــت 
امــور معــادن وزارت صمــت نوشــتیم و نــکات 
ــورد  ــا بازخ ــه ب ــم ک ــزد کردی ــود را گوش خ

ــدیم. ــه رو ش ــت رو ب ــن معاون ــی از ای مثبت
امــا یــک چیــزی کــه بــرای ما مشــخص شــده 
ــود کــه وقتــی همراهــی عمومــی  ــن ب ــود ای ب
در کنارمــان نباشــد کار پیــش نمــی رود. همــه 

بایــد بــه ایــن مســائل حســاس باشــند.
بگذاریــد مقایســه ای کنــم؛ یــک فیــش حقــوق 
نجومــی از یــک مدیــر در حــوزه نفــت. چقــدر 
ــا  ــد. ام ــوم کردن ــه محک ــد و هم ــش ش پخ
ــزی در حــوزه  ــه حــال چنیــن چی ــا ب شــما ت
معــدن اصــال دیده ایــد کــه حــاال بخواهیــد در 
مــوردش واکنــش نشــان بدهیــد یــا ندهیــد؟!! 
چــرا؟ ایــن دو حــوزه مگــر چــه تفاوتــی دارد؟

تفاوتــش واضــح اســت. اهمیــت نفــت و میــزان 
ــا مشــهود اســت.  ــذاری آن در اقتصــاد م اثرگ
ــنت«  ــی »کرس ــه حت ــت ک ــوم اس ــدر معل آنق
کــه همــت بزرگــی روی پخــش نشــدنش 
ــود.  ــش می ش ــه پخ ــم در جامع ــاز ه ــود ب ب
ــا همــه اهمیــت معــدن  ــا معــدن چــی؟ آی ام
را می داننــد؟ می داننــد کــه اگــر قوانیــن 
ــی  ــود، مناطق ــرا ش ــل اج ــدن کام ــی مع فعل
کــه معــدن دارنــد حتــی رنــگ محرومیــت را 

هــم نمی بیننــد؟!
خیلــی  مفســدان  کــردن  ادب  در  جامعــه 
ســعی  مــدت  ایــن  در  اســت.  تأثیرگــذار 
مــردم  و  جامعــه  ســازی  آگاه  در  کردیــم 
تأثیرگــذار باشــیم. مطمئــن باشــید ایــن پایــان 
ــه زودی خــواب را از چشــمان  کار نیســت و ب

مافیــای معــادن خواهیــم گرفــت. 

تحصیلهمدلی
کارگروه تحصیل دانش آموزان افغانی | دانشکده روانشناسی

ــن«  ــوان »مهاجری ــا عن ــصت ب ــه ی ش از ده
ــبانه روز  ــاختند، ش ــه س ــد؛ خان ــا آمده ان این ج
کار کردنــد تــا روزی را شــب کننــد، مشــکالت 
ــران  ــردم ای ــای م ــیده اند و پابه پ ــادی کش زی
ــد،  ــان بوده ان ــانی هم دوش ش ــختی و آس در س
ــان  ــی می ــم در جنگ ــده اند... آن ه ــهید ش ش

مــا و یــک کشــور ثالــث!
ــمان  ــی از آس ــر بمب ــار دیگ ــه ب ــروز ک ــا ام ت
ــه ای  ــه نفس هــای کودکان آمــد و آبادســتانی ب
ایــن جریــاِن آمــدن،  را گورســتان کــرد، 
ــه دار شــدن، کارکــردن و شــبانه روز عــرق  خان
ریختــن هم چنــان بــوده؛ امــا بــه عــالوه 
یــک چیــِز دیگــر، ایــن بــار »تحصیــل«. 

روزی بــه مدرســه می رفتنــد و روز دیگــر 
ــون  ــرا؟ چ ــا چ ــد. ام ــل بازمی ماندن از تحصی
ــن  ــرای مهاجری ــتی ب ــت های درس ــا سیاس م
کــه  چــون  چــرا؟  ندیده ایــم.  تــدارک 
تحصیــل کــودکان افغانســتانی همــواره اســیر 
هیــچ گاه  و  شــده  مختلــف  بخشــنامه های 
ــن  ــدن ای ــن درس خوان ــفافی ضام ــون ش قان
بچه هــا نبــوده اســت. چــرا؟ چــون ســلیقه ای 
ــوزش  ــران آم ــئوالن و مدی ــردن مس ــار ک رفت
و پــروش در الیه هــای مختلــف بچه هــا را 

ــت. ــرده اس ــه ک بازیچ
ــد  ــگ تن ــا رن ــت ت ــی اس ــه کاف ــا هم این ه
آموزشــی در مســئله، آن هــم  بی عدالتــی 
ــایه ی  ــه همس ــبت ب ــالمی، نس ــران اس در ای

بزنــد. را  چشــم مان  همــراه،  هم خانــه ی 
رهبــر انقــالب در میانــه ایــن تنــدی، در ســال 
1۳۹4 فرمانــی می دهنــد مبنــی بــر حــق 

تحصیــل تمــام مهاجریــن افغانســتانی، حتــی 
آنــان کــه حضــوری غیرقانونــی در کشــور 
ــه  ــه ب ــت را در توج ــه حج ــی ک ــد. فرمان دارن
مســئله )آن هــم در شــرایطی کــه حتــی 
کودکــی را بخاطــر افغانســتانی بــودن از حــق 
ــد(  ــروم می کنن ــی مح ــاب درس ــتن کت داش

تمــام می کنــد.
پس اینگونه برایت می گویم: 

در  بی ثباتــی  و  ســلیقه  اســیر  ســال ها 
ــا  ــر کج ــودن، از ه ــودکان ب ــن ک ــل ای تحصی
کــه باشــند، دیگــر کافــی اســت و امــروز زمــان 

تغییــری بــزرگ و به حــق اســت:
»تأســیس ســازمان امــور مهاجریــن و تصویــب 

قانــون حــق تحصیــل در تمامــی ابعــاد.«
ــکالت  ــتید، مش ــم و دانس ــه گفتی ــه ک آنگون
تحصیــل ختــم  بــه  مهاجریــن  و مســائل 
ســازمان  تشــکیل  بســا  چــه  و  نمی شــود 
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ــازمان  ــوان س ــت عن ــژه ای تح ــخص و وی مش
امــور مهاجریــن، بــا تمرکــز بــر یکایک مســائل 
ــزان  ــد؛ می ــی باش ــای جامع ــرح، راهگش مط
اهمیــت وجــود و فعالیــت چنیــن نهــادی 
ــگار  ــی ان ــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت، ول ب
ــرار  ــی، ق ــن طــرح واجب ــی ســاختن چنی عمل
ــرد؛  ــرار بگی ــئولین ق ــت مس ــت در اولوی نیس
ــن  ــور مهاجری ــازمان ام ــام س ــا ن ــا تنه ــذا م ل
ــوری  ــای ریاســت جمه ــی در صحبت ه را جای
می شــنویم و همــه چیــز تمــام می شــود.
قانــون  تــا  کــه  دانســتیم  آن  بــر  عــالوه 
مشــخص بــا مــواد دقیــق در حــوزه ی تحصیــل 

مهاحریــن افغانســتانی تدویــن، تصویــب و 
از  کاری  هیــچ  بخشــنامه ها  نشــود،  اجــرا 

ــرد. ــد ب ــش نخواهن پی
بــه ایــن ترتیــب، معاونــت علمــی علــوم تربیتی 
بســیج دانشــکده روانشــنایی و علــوم تربیتــی 
ــت  ــا رویکــرد احیــای عدال دانشــگاه تهــران، ب
آموزشــی و تحقــق فرمــان رهبــری جمهــوری 
اســالمی ایــران و بــا چشــم انداز توانمندســازی 
و شــکوفایی هــزاران دانش آمــوز بااســتعداد 
در کشــور، مجلــس شــورای اســالمی را از 
ــه   ــال نام ــت ها و ارس ــزاری نشس ــق برگ طری
ــه ی خــود را  ــرار می دهــد و مطالب مخاطــب ق

ــن  ــی مهاجری ــای حام ــی انجمن ه ــا همراه ب
ــن  ــان و همچنی ــودکان و نوجوان ــوق ک و حق
ــی دارد. ــراز م تشــکل های ســایر دانشــگاه ها اب
ــا و  ــه ی م ــیر مطالب ــه مس ــد ک ــن امی ــا ای ب
ــن  ــودکان میهم ــی ک ــل تمام ــیر تحصی مس
ــدای  ــوت ص ــا ق ــروز م ــدای ام ــن و ص روش
مهاجرینــی باشــد کــه از دهه هــای پیــش 
تاکنــون شــوق درس خوانــدن و پیشــرفت 
در اذهــان و چشمان شــان انتظــار کشــیده 

ــت... اس

دانشــکده  در  هســته ای  مســائل  پیگیــری 
ــن  ــت و چندی ــدی نیس ــاق جدی ــک اتف فیزی
دوره اســت کــه بــه شــکل خوبــی دنبــال 
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــد ای ــاق جدی ــود. اتف می ش
ــی  ــه زمان ــئولیت و بره ــاس مس ــطه احس واس
خاصــی کــه دوســتان مــا در اردوی عهــد ســال 
ــر آن شــد  ــد تصمیــم ب 1400 احســاس کردن
ــه  ــک در زمین ــیج فیزی ــای بس ــه فعالیت ه ک
و  برنامه ریزی شــده تر  بیشــتر،  هســته ای 

دقیق تــر صــورت بگیــرد.
صنعــت هســته ای در هــر کشــور مترقــی 
ــتراتژیک  ــی اس ــد، صنعت ــد آن باش ــه واج ک
و محــوری اســت. اســتراتژیک بــه واســطه 
اینکــه امنیــت آب و انــرژی کشــور و خصوصــا 
ــن  ــد؛ بدی ــن می گردان ــور را تأمی ــت کش صنع
ــچ کــدام از  ــر از هســته ای هی شــکلی کــه غی

انرژی هــای نویــن بــه تنهایــی نمی توانــد 
انــرژی صنعــت کشــور را تأمیــن کنــد. در 
ــن صنعــت محــوری می باشــد؛  عیــن حــال ای

ــه: ــطه اینک ــه واس ب
واســطه  بــه  کــه  اســت  صنعتــی   -1
ــا  ــط ب ــع مرتب ــی صنای ــرفته بودنش تمام پیش
ــر  ــر فیلت ــاًل اگ ــد، مث ــی ده ــد م ــود را رش خ
هــوا می خواهــد )کــه قاعدتــاً نســبت بــه 
فیلترهــای عــادی از کیفیــت و تکنولــوژی 
ــرکت های  ــد( ش ــوردار باش ــد برخ ــی بای باالی
بســیار  رشــد  کشــور  در  فیلتــر  تولیــد 
ــاز  ــا اگــر نی چشــمگیری خواهنــد داشــت و ی
ــور داشــته باشــیم و ریخته گــری آن  ــه رآکت ب
در داخــل انجــام شــود صنایــع فــوالد کشــور 
ــود و  ــد ب ــادی خواهن ــیار زی ــد بس ــار رش دچ
ــای چشــمگیر  ــاهد ارتق ــن شــکل ش ــه همی ب

ــود.  ــم ب ــور خواهی ــع کش صنای
ــه واســطه گذشــت زمــان از ایجــاد ایــن  2- ب
ایــن  در  موجــود  تکنولوژی هــای  صنعــت، 
صنعــت در تمامــی محصــوالت و نقــاط زندگی 

مــردم جــا افتــاده اســت. گرچــه ممکــن 
ــتگاه های  ــال دس ــد، مث ــم نیای ــه چش ــت ب اس
رادیولــوژی نمونــه ای از اســتفاده از تکنولــوژی 
پرتودهــی کــه خــود زیرمجموعــه ای از صنعــت 
ــا  ــد و ی ــتفاده می کنن ــد اس ــته ای می باش هس
گونــه ی رایــج دســتگاه های تشــخیص دود 
دود  تشــخیص  بــرای  رادیوایزوتوپ هــا  از 
اســتفاده می کنــد و هــزاران مثــال دیگــر کــه 
در صــورت رشــد ایــن صنعــت، یــا محصــوالت 
فعلــی را می تــوان بــا کیفیــت بهتــر و یــا 
قیمــت ارزان تــر تولیــد کــرد و یــا اینکــه اصــال 
ــه  ــاًل ب ــه قب ــدی ک ــمار جدی ــوالت بیش محص
ــه تولیدشــان  ــادر ب ــوژی ق ــود تکنول ــل نب دلی
ــازار عرضــه  ــه ب ــم ب ــال می توانی ــم را ح نبودی

ــم.  کنی
۳- در اکثــر اتفاقــات علمــی و محصــوالت 
بــه  دسترســی  آتــی،  و  حــال  پیشــرفته 
تکنولــوژی هســته ای نقشــی کلیــدی خواهــد 
ــاق  ــرفت اتف ــال پیش ــدون آن اص ــت و ب داش
ــم  ــتن عل ــدون داش ــاًل ب ــاد؛ مث ــد افت نخواه

انرژیهستهای
کارگروه جریان سازی اجتامعی حول صنعت هسته ای | دانشکده فیزیک
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محافظــت از پرتــو کــه شــاخه ای از علــوم 
هســته ای مــی باشــد امــکان ســاخت ماهــواره 
وجــود نــدارد، چــرا کــه بــدون آن ماهواره هــا 
ــو  ــارج از ج ــن در خ ــرار گرفت ــض ق ــه مح ب
نابــود  بــه دلیــل تشعشــعات خورشــیدی 
خواهنــد شــد و اساســا برنامــه فضایــی قــوی 
بــدون داشــتن صنعــت هســته ای پیشــرو 
ــرای  ــا ب ــید و ی ــد رس ــای نخواه ــچ ج ــه هی ب
ســرطان  ضــد  داروهــای  کــردن  درســت 
ــاص  ــای خ ــو ایزوتوپ ه ــه رادی ــاز ب ــد نی جدی
هســت کــه بــا داشــتن علــم، امــکان ســاخت 
فراهــم  بهتــر  و  قوی تــر  شــتاب دهنده های 
مــی شــود. بــه همیــن شــکل از اهمیــت 
صنعــت هســته ای هماننــد دیگــر صنایــع 
ــده کــه پیشــرفت بشــر را متضمــن  مهــم آین
ــت  ــخن گف ــه درازا س ــوان ب ــی ت ــوند م می ش
منتهــا هــدف ایــن متــن ایــن موضــوع نمــی 

ــد. باش
ــود کــه صنعــت هســته ای  دغدغــه مــا ایــن ب
ــود  ــیده ب ــأن آن نرس ــوغ الزم و در ش ــه بل ب
ــد  ــد بای ــوری جدی ــت جمه و در دوران ریاس
قدم هــای اســتواری برداشــته می شــد کــه 
ــن  ــتراتژیک را در ای ــت اس ــن صنع ــده ای آین

ــرد. ــی ک ــن م ــام تضمی نظ
مهــم  ایــن  اجــرای  مــا  کــه  قدم هایــی 
تقســیم  محــور  چنــد  بــه  می دیدیــم 
را شــرح  آن  اختصــار  بــه  کــه  می شــدند 

 : هیــم می د
1- چرخــه علــم: منظــور از چرخــه علــم ایــن 
اســت کــه دانشــمندان و نتیجــه فعالیت هــای 
ــا  ــان ت ــرای آن ــزی ب ــدای برنامه ری ــان از ابت آن
ــد.  ــی می  کنن ــیری را ط ــه مس ــای آن چ انته
افــرادی در  ابتــدا  بدیــن صــورت کــه در 
رشــته های مربــوط بــه صنعــت هســته ای 
وارد دانشــگاه می شــوند ماننــد رشــته های 
مهندســی هســته ای و فیزیــک و ... ، بــرای 
برنامه ریزی هــای  بایــد  هــا  رشــته  ایــن 
خاصــی انجــام گیــرد، از جملــه تعــداد مــورد 
ــد.  ــد بگذرانن ــه بای ــی ک ــا درس های ــاز آنه نی
ــراد  ــی اف ــای علم ــوارد برنامه ریزی ه ــن م ای
می باشــد ولــی بــرای جلــو بــردن کار در 
ــی در  ــه عمل ــه تجرب ــاز ب ــراد نی ــت، اف صنع
ایــن علــوم دارنــد کــه ایــن مهــم تــا حــدودی 
بــه وســیله مهیــا کــردن آزمایشــگاه های 
آموزی هــای  کار  کــردن  برقــرار  و  علمــی 
افــراد  بــا رشــته های تحصیلــی  متناســب 
می شــود.  برطــرف  مربوطــه  صنایــع  در 
ــراد  ــازار کار اف ــه بعــدی تعییــن ب حــال مرحل
ــن معنــی کــه تعییــن شــود  ــه ای می باشــد، ب
ــوزش  ــای آم ــه دوره ه ــرادی ک ــی اف ــا تمام آی
ــازمان  ــود س ــذب خ ــد ج ــی را می گذرانن عال

ــن  ــت اول ای ــه حال ــه. نتیج ــا ن ــوند ی می ش
می شــود کــه اوال تعــداد افــراد ورودی بــه 
ثانیــا  و  شــود  تنظیــم  بایــد  دانشــگاه ها 
بایــد رونــد ورود دانشــجویان بــه ســازمان 
تســهیل یابــد. در حالــت دوم ابتــدا بایــد 
راهبردهــای فعالیــت افــراد در صنعــت تبییــن 
ــی  ــی زندگ ــود. در دنیای و ســپس تســهیل ش
ــکوفایی  ــه ش ــاد ب ــد اقتص ــه امی ــم ک می کنی
پــس  می باشــد.  دانش بنیــان  شــرکت های 
بایــد فعالیــت آن هــا را پشــتیبانی کــرد )نبایــد 
ــا  ــی تنه ــع مترق ــه در صنای ــرد ک ــوش ک فرام
کار ســازمان های مربــوط بــه هــر صنعــت 
و  نوظهــور  فناوری هــای  از  پشــتیبانی 
و  قانون گــذاری  تازه تاســیس،  شــرکت های 

پایــش صنعــت می باشــد(
و یکــی از مرســوم ترین روش هــای انجــام 
ــژه  ــای وی ــتاب دهنده ــاد ش ــم ایج ــن مه ای
ــت الزم  ــد. در نهای ــا می باش ــرکت ه ــن ش ای
بــرای  همراهی هــا  و  مجوزهــا  تــا  اســت 
فعالیــن اقتصــادی تــا حــد امــکان مهیــا شــود.
 2- هــاب علمــی: بــر کســی پوشــیده نیســت 
ــی،  ــر صنعت ــرعت ه ــر س ــد پ ــرای رش ــه ب ک
ــت  ــان صنع ــه ای می ــتقیم و بهین ــاط مس ارتب
و دانشــگاه ضــروری اســت. ایــن عمــل زمــان 
ــه شــکل  ــه حــل مســایل صنعــت را ب و هزین
ــن  ــد و در عی ــش می ده ــی کاه ــل توجه قاب
حــال باعــث رشــد افــراد متخصــص و از قبــل 
آن شــرکت های کارآمــد می شــود کــه عــالوه 
بــر حــل مســایل صنعــت، موفقیتــی ارزشــمند 
ــاد  ــر ایج ــی دیگ ــند. از طرف ــرای آن می باش ب
ایــن هــاب علمــی باعــث بــه کار گیــری 
ــی  ــی خوب ــود و جهت ده ــگاهیان می ش دانش
ــا در  ــد ت ــان می ده ــش هایش ــه پژوه ــز ب نی
ــر  ــند و در آخ ــور باش ــای کش ــتای نیازه راس
ــه دانشــگاه ها می شــود  باعــث ورود ســرمایه ب
کــه خــود در نهایــت منجــر بــه رشــد کیفــت 

ــد. ــگاه می باش ــات دانش تحقیق
ــه   2- ســند توســعه هســته ای: از اصــول اولی
ــر  ــام ه ــرای انج ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای مدیری
برنامــه ای مــدون بــرای راهبــرد آن  کاری 
ــدر مبحــث  ــر چق طراحــی شــود و از قضــا ه
ــر باشــد فســند راهبــردی  مــورد نظــر بزرگ ت
آن نیــز بایــد دقیق تــر باشــد. منتهــا بــا 
ــه  ــا ب ــان ورود م ــا زم ــن اوصــاف ت ــی ای تمام
ــود  ــت وج ــن صنع ــرای ای ــندی ب ــه، س قضی

ــت. ــی نداش خارج
ــردم:  ــرای م ــته ای ب ــت هس ــن صنع  4- تبیی
در فضایــی زندگــی می کنیــم کــه از یــک 
ــه  ــنگینی علی ــی س ــای تبلیغات ــو کار فض س
ــز  ــردم نی ــود دارد و م ــته ای وج ــت هس صنع
ــت  ــت صنع ــت و اهمی ــتی از ماهی درک درس

هســته ای بــرای کشــور و بــرای خودشــان 
ندارنــد و از طرفــی مســئولین امــر کامــال 
نســبت بــه شــرایط توصیف شــده منفعــل 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــود ب ــن خ ــه ای ــند ک می باش
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــد و بای ــول نمی باش ــل قب قاب
ــوده را  ــن فضــای آل از روش هــای گوناگــون ای
ــی از  ــه درک خوب ــردم را ب ــرد و م ــر ک تطهی

ــاند. ــته ای رس ــت هس ــود صنع ــزوم وج ل
 ۵- آب و بــرق هســته ای: بــا توجــه بــه 
در  ســاله  هــر  مــا  مــردم  کــه  شــرایطی 
ــوند  ــرو می ش ــا آن روب ــتان ب ــتان و زمس تابس
ــرای  ــد ب ــای جدی ــه راه حل ه ــه ارائ ــاز ب نی
ــاس  ــیار احس ــور بس ــرق و آب کش ــن ب تأمی
ــرق  ــا آب و ب ــن آن ه ــه از مهم تری ــد ک می ش
ــا  ــر روی این ه ــد ب ــد و بای ــته ای می باش هس

شــود. برنامه ریــزی 
ــه  ــن وظیف  6- مســئولیت بســیج: در آخــر ای
ــا شــرایط صنعــت هســته ای  مــا مــی باشــد ت
را پایــش کنیــم، در صــورت نیــاز مشــکالت را 
ــل  ــان راه ح ــع آن ــرای رف ــم و ب ــدار دهی هش

ــه دهیــم. ارائ
مطرح شــده  محورهــای  بــه  توجــه  بــا   
اتفاقاتــی کــه رقــم خــورد و فعالیت هایــی کــه 
انجــام دادیــم را بــه اختصــار شــرح می دهیــم:

1- دکتــر اســالمی بــه عنــوان رییــس ســازمان 
ــب  ــه موج ــدند ک ــوب ش ــی منص ــرژی اتم ان
تعجــب جامعــه شــد و بــه همیــن واســطه مــا 
ــا  ــان را ب ــاط ایش ــی ارتب ــه ای عموم ــی نام ط
ــن  ــرای گرفت ــدیم و ب ــا ش ــت جوی ــن صنع ای
پاســخ از ایشــان و مطــرح کــردن دغدغه هــای 
فکری مــان از ایشــان دعــوت بــه مالقــات 

ــم. کردی
 2- پــس از برقــراری جلســات تخصصــی 
ــد  ــی واح ــردن مضمون ــه ک ــا تهی ــدد ب متع
همــراه تعــدادی از تشــکل های دانشــجویی 
ــا ریاســت  دانشــگاه های تهــران جلســه ای را ب
ســازمان برقــرار کردیــم کــه نتیجــه ایــن 
ــده  ــروژه دورانداخته ش ــری پ ــه پیگی ــه ب جلس
دارخویــن، پیگیــری ایجــاد آب هســته ای، 
ــته ای،  ــتی هس ــند باالدس ــاد س ــری ایج پیگی
پیگیــری شــرایط افــراد اخراج شــده، پیگیــری 
ــرکت های  ــرای ش ــتاب دهنده ب ــدازی ش راه ان
یــک  راه انــدازی  و  هســته ای  دانش بنیــان 
نمایشــگاه از طــرف مــا و بــه کمــک ســازمان 

ــود.  ب
۳- نمایشگاه هسته ای را برپا کردیم.

از  دانشــجویی  بازدیــد  اولیــن   -4
از  تعــدادی  و  امیرآبــاد  هســته ای  رآکتــور 
را  اتمــی  انــرژی  ســازمان  پژوهشــگاه های 
ــش از 1۵0  ــی بی ــا جمعیت ــال ها، ب ــس از س پ

برگــزار کردیــم. نفــر 
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ــی  ــار یک ــی در کن ــه در اتاق ــد ک ــرض کنی ف
از دوســتانتان هســتید و بــه هــر دلیلــی 
نمی خواهیــد کــه بــه طریــق معمــول بــا 
هــم صحبــت کنیــد! در عــوض تصمیــم 
ــر  ــرای یک دیگ ــه در whatsapp ب ــد ک می گیری
پیــام ارســال کنیــد. وقتــی کــه دوســت شــما 
گزینــه ی send را در گوشــی خــود می فشــارد، 
اینطــور نیســت کــه ایــن پیــام فاصلــه ی چنــد 
ــد و از گوشــی  ــن شــما را طــی کن ــری بی مت
ــام  ــن پی ــه ای ــرد، بلک ــما بپ ــی ش ــه گوش او ب
ابتــدا بــر اســاس پروتکل هــای واتــس اپ 
مرزهــای  از  ســپس  می شــود.  رمزگــذاری 
ــه ای  ــده، فاصل ــارج ش ــا خ ــور م ــازی کش مج

هــزاران کلیومتــری را طــی می کنــد، وارد 
ــکا  ــده ی آمری ــاالت متح ــازی ای ــای مج مرزه
ــی رود،  ــس اپ م ــرورهای وات ــه س ــود، ب می ش
و همیــن مســیر را دوبــاره بــر می گــردد! 
ــن ســادگی  ــه ای ــت و برگشــت ب ــن رف ــا ای ام
نیســت و در ایــن راه چالش هــای متفــاوت 
... وجــود  فرهنگــی، اقتصــادی، امنیتــی و 
ــک پاســخ مشــخص  ــه ی ــی ک دارد. چالش های
دارنــد. مــا بــه ایــن پاســخ شــبکه ملــی 

می گوییــم. اطالعــات 
اینترنــت شــبکه ای از میلیون هــا کامپیوتــر 
اســت کــه هم  چــون گره هــای یــک تــور 
والیبــال بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتند. 
ــی  ــیرهای متفاوت ــد از مس ــره می توان ــر گ ه
ــا  ــا آن ه ــر وصــل شــود و ب ــای دیگ ــه گره ه ب
بــه تبــادل اطالعــات بپــردازد. در ایــن چنیــن 

مســائل،  بزرگ تریــن  از  یکــی  شــبکه ای 
بهینه ســازی مســیر طی شــده توســط داده هــا 
ــن  ــواره کوتاه تری ــه هم ــت ک ــی اس ــه صورت ب
ــام طــی  ــک پی ــدا و مقصــد ی مســیر بیــن مب
شــود. یکــی دیگــر از مســائل ایــن اســت کــه 
اگــر مــا بــرای هــر نــوع اســتفاده از اینترنــت، 
حتــی اســتفاده های ســاده داخلــی نظیــر 
ــی،  ــد اینترنت ــا خری ــی ی ــای بانک ــام کاره انج
بــه مرکــز اصلــی اینترنــت وصــل شــویم، 
بانــد  پهنــای  اشغال شــدن  آن  نتیجــه ی 
بین المللــی مــا می باشــد کــه بــه معنــی 
ــرای  ــا ب ــش هزینه ه ــرعت و افزای ــش س کاه
ــود.  ــره ی زندگــی خواهــد ب ــور روزم انجــام ام

ــت؟ ــاره چیس ــا چ ام
ــم  ــا بتوانی ــه م ــت ک ــن اس ــی ای ــده ی اصل ای
ارتباطاتــی کــه در حــوزه ی مــرزی یک کشــور 

ــوم  ــم کوانت ــا عل ــا منش ــرای »م ــه ماج ۵- ب
ــم. ــان دادی ــش نش ــتیم« واکن هس

6- از شــتاب دهنده ســازمان انــرژی اتمــی 
ــد. ــی ش رونمای

۷- تعــدادی از دانشــمندان دوبــاره به ســازمان 
بازگشتند.

جــزو  دارخویــن  ســایت  احــداث   -8  
شــد. ســازمان  اولویــت دار  برنامه هــای 

ــره  ــمندان خب ــکل از دانش ــی متش ۹- گروه
ــه  ــزی برنام ــته مرک ــوان هس ــه عن ــت ب صنع

ــد. ــع آمدن ــم جم ــی دور ه ــاب علم ه
10- جلســه ای دیگــر بــا ســازمان برقــرار شــد 

ــازه  ــا نتیجــه ی پیگیری هایــی کــه در ایــن ب ت
یعنــی از آبــان کــه جلســه اول بــود تــا اســفند 
کــه جلســه دوم اتفــاق افتــاد را بگیریــم؛ 
عمومــی  طــرح  قابــل  نتایــج  از  تعــدادی 
نیســت، تعــدادی هــم بعــد از نقــد کردنشــان 
مطــرح می کنیــم منتهــا قــول رونمایــی از 
ســندهای باالدســتی پــس از پیگیری هــای 
فــراوان داده شــد، دلیــل نداشــتن برنامــه 
ــه  ــا برنام ــل ی ــدم تمای ــم ع ــته ای ه آب هس
ــه  مشــخص از ســازمان نیــرو مطــرح شــد و ب
واســطه مطــرح شــدن جهــاد تبییــن از ســوی 
ــرار  ــه، ق ــن جلس ــل از ای ــی قب ــری، کم رهب

در  جدی تــری  فعالیت هــای  مشــاهده  بــر 
ایــن زمینــه از ســوی ســازمان شــدیم و قــول 
همــکاری از ســوی آن هــا بــرای جهــاد تبییــن 

ــم. ــز گرفتی ــیج را نی ــوی بس از س
11- از ســندهای باالدســتی صنعــت هســته ای 

ــد. رونمایی ش
ســوی  از  تبلیغاتــی  هــای  فعالیــت   -12
ــی  ــانه مل ــهر و در رس ــطح ش ــازمان در س س
ــی  ــل قبول ــت قاب ــده شــد )گرچــه از کیفی دی

برخــوردار نبــود(
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هســتند را در یــک مســیر جایگزیــن داخلــی و 
بــدون هرگونــه گردشــی در خــارج از مرزهــای 
کشــور درآوریــم. شــبکه ی ملــی اطالعــات بــه 
ایــده می باشــد.  ایــن  پیاده ســازی  دنبــال 
ــی،  ــا ایجــاد یــک شــبکه داخل ــی ب شــبکه مل
ــد و  ــع می کن ــا را رف ــرزی م ــای درون م نیازه
ــرزی و  ــد درون م ــای بان ــردن پهن ــدا ک ــا ج ب
برون مــرزی از یک دیگــر و افزایــش تمرکــز 
بــر روی پهنــای بانــد داخلــی، اســتفاده از 
پهنــای بانــد بین المللــی را کاهــش داده و 
ــایت ها  ــتفاده از س ــرای اس ــت را ب ــن ظرفی ای

و منابــع خارجــی آزاد می کنــد.
ارتباطــات درونــی یــک کشــور ممکــن اســت 
ــارج از  ــیرهایی خ ــف از مس ــل مختل ــه دالی ب
ــات  ــور اطالع ــرد. عب ــورت پذی ــور ص آن کش
ــاد  ــر ایج ــالوه ب ــی ع ــن الملل ــای بی از مرزه
ــه و کاهــش ســرعت ممکــن اســت کــه  هزین
مشــکالتی امنیتــی را بــه همراه داشــته باشــد. 
ــی اطالعــات بســتری اســت کــه  شــبکه ی مل
در کنــار شــبکه اینترنــت جهانــی بــرای بهبــود 
ارتباطــات داخلــی، افزایــش امنیــت و کاهــش 
هزینه هــای ارتباطــی درون کشــور طراحــی  و 

شده اســت. پیاده ســازی 
دنبــال  بــه  اطالعــات  ملــی  شــبکه ی 
محدود کــردن اینترنــت نیســت بلکــه اگــر 
بخواهیــم هــدف آن را در یــک کلمــه توصیــف 
کنیــم، آن اســتقالل اســت. اســتقاللی کــه بــه 
ــریع تر،  ــر، س ــازی پاک ت ــای مج ــای فض معن

ــی  ــای ایران ــرای خانواده ه ــر ب ــر و ارزان ت امن ت
می باشــد.

اگــر ایــن کلیــدواژه هایــی کــه باالتــر مطــرح 
ــی  ــاکله اصل ــد، ش ــم بگذاری ــار ه ــد را کن ش
دغدغــه مــا و فعالیت هــای دو-ســه ســال 
گذشــته کارگــروه شــبکه ملــی اطالعــات 
می باشــد.  ایــن دســت مشــکالت پــای جمــع 
مــا را بــه کنــش و مطالبــه گــری حــول ایــن 
موضــوع بــاز کرد، امــا هرچــه جلو تــر میرفتیم 
مســائل دقیــق تــر و روشــن تــر می شــدند؛ از 
نامــه ای کــه در تاریــخ 1۳۹۹/۷/22 بــه وزیــر 
ارتباطــات وقــت زده شــد و در پــی آن جلســه 
ای کــه بــا معــاون ایشــان در وزارت ارتباطــات 
داشــتیم تــا ارتباطــات و جلســات پیوســته ای 
کــه بــا کارشناســان ایــن حــوزه بــه عمــل مــی 
آمــد؛ کــه گاه ایــن جلســات نمــود بیرونــی هم 
پیــدا میکــرد و بــا حضــور برخــی نماینــدگان 
از ســازمان هــا و نهــاد هــای مربــوط مطالبــه 
ــدی و  ــائل ج ــت. از مس ــورت میگرف ــز ص نی
ــر الویــت شــبکه ملــی اطالعــات کــه در آن  پ
ــخص  ــا مش ــرای م ــا ب ــت ه ــات و صحب جلس
ــی  ــش اصل ــه کن ــوان نقط ــه عن ــز ب ــد و نی ش
ــود  ــدم وج ــث ع ــت، بح ــرار گرف ــا ق ــرای م ب
ــروز  قانــون گــذاری صحیــح و نبــود قوانیــن ب
در حــوزه خدمــات پایــه و کســب و کار هــای 

ــود. ــال ب دیجیت
در ایــن راســتا در قالــب هــای مختلــف جهــت 
پیگــری و از بیــن رفتــن مســئله تــالش هایــی 

از جملــه جلســاتی بــا مســئولین مرتبــط، 
ــرای  ــس ب ــه مجل ــی ب ــه طرح ــری و ارائ پیگی
اعمــال تغییــر در بودجــه 1401 شــبکه ملــی 
اطالعــات -کــه البتــه باموفقیــت هــم همــراه 
بــود و ثبــت گردیــد- صــورت گرفــت. در 
ــر گــذار و  ــات تاثی ــن یکــی از موضوع ــن بی ای
مرتبــط بــا حــوزه فعالیتــی مــا، طــرح موســوم 
بــه صیانــت بــود. در ایــن رابطــه نیــز فــارغ از 
دعــوا هایــی کــه گاه سیاســی، گاه اقتصــادی و 
گاه امنیتــی بودنــد و صرفــا بــه تخریــب چهــره 
ــای  ــی فض ــات و حکمران ــی اطالع ــبکه مل ش
مجــازی در چشــم جامعــه دامــن مــی زد، 
نــکات جــدی خــود و اعتراضاتمــان را نســبت 
بــه ایــن طــرح و مســیر نــه چنــدان صحیحــی 
ــر وضعیــت  کــه داشــت اعــالم نمــوده و پیگی
آن بودیــم. حــال آن کــه بعضــا ایــن پیگیــری 
ــذاق برخــی مســئولین  ــه م ــات ب ــا و مطالب ه
ــه  ــوت ب ــود دع ــا وج ــد و ب ــی آم ــوش نم خ
ــگاه،  ــل دانش ــات داخ ــو در جلس ــت و گ گف

ــد! ــت نمی کردن ــول زحم قب
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اقتصــاد تحریمــی ایــران نیازمنــد ارز آوری 
ــل  ــن المل ــای بی ــارت در فض ــل تج و تحصی
تحریم هــای  بــر  بتوانــد  تــا  می باشــد 
دروازه  صــادرات  بیایــد.  فائــق  فلج کننــده 
توســعه اقتصــاد و رونــق تولیــد می باشــد کــه 
بــا توجــه بــه شــاخص رقابــت پذیــری کــه بــا 
آمــار نشــان میدهــد بهتریــن رتبــه را ایــران در 
شــاخص انــدازه بــازار دارد جــای بســی تفکــر 
و تعقــل را بــرای محمــل داران توســعه فراهــم 

ــد. میکن
دانشــجویی  بســیج  صــادرات  کارگــروه 
از  تهــران  دانشــگاه  مدیریــت  دانشــکده 
تابســتان ســال هــزار و چهارصــد شــروع 
ــدف  ــا ه ــروه ب ــن کارگ ــرد. ای ــت ک ــه فعالی ب
ــادرات  ــت ص ــود وضعی ــش در بهب ــای نق ایف
کشــور عزیزمــان ایــران شــکل گرفــت. در 
ابتــدا اعضــای کارگــروه بــا مطالعــه و بررســی 
و مشــورت تــالش کردنــد تــا چالش هــای 
حــوزه صــادرات را بشناســد و بــر فضــا تســلط 
ــداد  ــتا روی ــن راس ــد. در ای ــدا کنن ــبی پی نس
صــادرات دروازه اقتصــاد طراحــی و برگــزار 
شــد. ایــن رویــداد طــی دو روز به صــورت 
ــوزه  ــه ح ــام و باتجرب ــاتید بن ــا اس حضــوری ب
بازرگانــی و صــادرات در بهمن مــاه هــزار و 
ــن دوره  ــی ای ــد. خروج ــزار ش ــد برگ چهارص
ــبت به  ــب نس ــی مناس ــد کل ــاد دی ــث ایج باع
ــا  ــازی ب ــور و شبکه س ــادرات کش ــای ص فض

کــه  دانشــگاه  رشــته ی  انتخــاب  موقــع 
می شــود، کــم ایــن جملــه را نمی شــنویم 
کــه: »ایــن رشــته ای کــه رویــش دســت 
ــی  ــر و عاقبت ــران آخ ــت ای ــتی در صنع گذاش
ــا ایــن رشــته کار  ــا »تــوی ایــران ب ــدارد.« ی ن
ــط  ــوزه فق ــن ح ــا »در ای ــی آوری.« ی ــر نم گی
نیروهــای نظامــی کار می کننــد.«.  راســتش را 
بخواهیــد فکــر کنــم اصــال روی هــر رشــته ی 
فنــی دســت گذاشــته باشــید، ایــن واکنش هــا 
بعضــی  بــرای  امــا  دیده ایــد،  احتمــاال  را 
بیشــتری  ایــن حرف هــا شــدت  رشــته ها 
دارد و اگــر مثــال روی مهندســی هوافضــا 
ــان  ــام خاندانت ــر تم ــه دیگ ــد ک دســت بگذاری
ــیمان و  ــما را پش ــوند ش ــیج ش ــاال بس احتم
ــه  ــرا؟ ب ــد! چ ــر کنن ــته ای دیگ ــپار رش رهس
ــا در  ــم. ب ــتر گفتی ــه پیش ــل ک ــان دالی هم

ــن  ــوزه و همچنی ــن ح ــن ای ــاتید و فعالی اس
شناســایی افــراد مســتعد و عالقه منــد بــود تــا 
ــای  ــتان فعالیت ه ــک دوس ــه کم ــه ب در ادام

ــد. ــدا کن ــه پی ــروه ادام کارگ
درحال حاضــر کارگــروه، دوره صــادرات دروازه 
اقتصــاد 2 را طراحــی کــرده کــه بــه زودی 
برگــزار خواهــد شــد. طــی ایــن جلســات 
ــر  مباحــث حــوزه صــادرات به صــورت عمیق ت
و کاربردی تــری بــه شــرکت کنندگان ارائــه 
بــرای  می شــود  بســتری  و  شــد  خواهــد 
ــای  ــا و فض ــا و راه حل ه ــا چالش ه ــنایی ب آش
ــه  ــوان در ادام ــا بت ــادرات. ت ــای ص ــی دنی کل
عالقه منــدان  تخصصــی  تقســیم بندی  بــا 
ــه حــل مشــکالت  به صــورت مســئله محــور ب
دانشــجویان  توانمندســازی  و  حــوزه  ایــن 

ــت  ــن صنع ــه ای ــه ک ــن نکت ــتن ای ــر داش نظ
روزی بــرای خــودش ســروصدایی کــرده و 
ــرای خــودش بروبیایــی داشــته  متخصصــش ب
ــش  ــال ها از آن روزهای ــه س ــگار ک ــاال ان و ح
ــده و  ــان ش ــق و بی ج ــد؛ بی رم ــته باش گذش
ــاده. ــاق افت ــن اتف ــرا ای ــد چ ــی نمی گوی کس
ــر، و  ــم قبلت ــال ونی ــک س ــی حــدودا ی ــا ول م
ــگاه  ــته ی دانش ــاب رش ــد از انتخ ــار بع ــن ب ای
ــرم را  ــد ت ــه چن ــد از اینک ــی بع ــال خیل و اص
ــده  ــان گذران ــن رشــته انتخابی م ــا همی هــم ب
ــم  ــرمان را بکنی ــم س ــم گرفتی ــم، تصمی بودی
تــوی ســوراخ و ســنبه های ماجرایــی نــه 
ــه  ــه دو س ــزی ک ــن چی ــبیه همی ــا ش دقیق
خــط پیــش گفتیــم، ولــی تقریبــا همــان. ایــن 
»ما«یــی کــه می گویــم هــم یعنــی چنــد 
نفــر از بچه هــای رشــته بــرق، چندتایــی 
کامیپوتــری و کمــی هــم بچه هــای نقشــه 

ــرداری. ب
یکــی از همیــن روزهــا کــه نشســته بودیــم و 

پرداخــت. عالقه منــد 
از دیگــر فعالیــت هــا و ایــده هــای کارگــروه، 
افــراد  اتصــال  برنامــه ریــزی در راســتای 
فرصت هــای  بــه  منــد  عالقــه  و  مســتعد 
کارآمــوزی حــوزه ی بازرگانــی اســت.همچنین 
ــز  ــد از مراک ــای هدفمن ــد ه ــی بازدی هماهنگ
ــه  ــر از برنام ــی دیگ ــی یک ــدی و بازرگان تولی

ــت.  ــدام اس ــت اق ــای در دس ه

امیــد اســت بتوانیــم بــا یــاری خــدا و همکاری 
عالقه منــدان حــوزه صــادرات گامــی مؤثــر در 
راســتای توانمندســازی و رشــد ایــن حــوزه و 

حــل مشــکالت آن برداریــم.

به امید ساخت فردای بهتر

فکــر می کردیــم و مثــل همــه ی دانشــجوهای 
نابســامان  وضعیــت  غصــه ی  فنــی  دیگــر 
صنعــت کشــور و صــدر آن هــا صنعــت فضایــی 
را می خوردیــم و انــدوه دنیــا بــر ســرمان 
تلنبــار می کردیــم کــه چــرا ایــن صنعــت بــه 
ایــن روز افتــاده و کســی هــم پاســخگو نیســت 
و از ایــن دســت غصه هــای تکــراری و کلیشــه 
شــده، بــه ایــن فکــر افتادیــم کــه خــب بلنــد 
شــوید برویــم تــه و تویــش را در بیاوریــم. تــه 
و تــوی چــه چیــزی را؟ اینکــه چــه شــد کــه 
مــا از ســال های اوج ایــن صنعــت اینقــدر دور 
ــع انتخــاب رشــته هایمان  ــرا موق شــده ایم؟ چ
ــران  ــه مــا گفتنــد ایــن صنعــت دیگــر در ای ب
ــی آوری؟  ــر نم ــدا کار گی ــت و بع ــدی نیس ج
ــس  ــه هرک ــاال ب ــه ح ــاده ک ــی افت ــه اتفاق چ
بگویــی ایــران هــم روی ماهــواره و ماهواره بــر 

ــدد؟ ــو می خن ــه ت ــد ب کار می کن
ــران کارش را از  ــی در ای ــت فضای ــال صنع اص
ــرد؟ دانشــگاه چــه نقشــی در کجــا شــروع ک
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پیشــرفت آن داشــت؟ و آیــا اصــال نقشــی 
داشــت؟ و اگــر داشــت چــرا دیگــر خبــری از 
آن نیســت؟ یــا شــاید هســت ولــی کــم اســت؟

پــس مــا بــا کولــه بــاری از ســوال راه افتادیــم 
ــای  ــن دان ــوگل -ای ــراغ گ ــم اهلل س و اول بس

ــری  ــایت های خب ــه از س ــم، بلک ــم- رفتی اعظ
چیــزی پیــدا کنیــم و یــا خیلــی خوش اقبــال 
ــورد  ــن م ــی در ای ــال کس ــم مث ــیم، ببینی باش
مســتندی ســاخته یــا اگــر هــم چیــزی پیــدا 
ــا آدم متخصــص گیــر  ــم، دســتکم دو ت نکردی

ــیم. ــوال هایمان را بپرس ــا س ــم ت بیاوری
ــا  ــک م ــع کوچ ــن جم ــه همی ــد ک ــن ش ای
ــالگ و  ــن ســایت و آن وب هرچــه جــواب از ای
فــالن خبرگــزاری پیــدا کرده بــود، جمــع کــرد. 
ــرد و  ــت ک ــده اش را لیس ــوال های باقی مان س
بعــد بــا آدم هــای مختلفی آشــنا شــد، بــا آن ها 
ــع آوری  ــان را جم ــد و حرف هایش ــه چی جلس
مختلــف  دانشــگاه های  اســاتید  از  کــرد؛ 
پژوهشــگاه های  متخصصیــن  تــا  گرفتــه 
در  کــه  دانشــجویانی  از  کشــور،  فضایــی 
ــد  ــل بودن ــی دخی ــای ایران ــاخت ماهواره ه س
ــی  ــه و حت ــن کســب وکارهای فضاپای ــا فعالی ت

ــی. ــازمان فضای ــس س ــئولین و ریی ــا مس ب
در گام بعــدی، ایــن جمــع کوچــک مــا تصمیم 
ــق و بررســی  ــت کارش را از صــرف تحقی گرف
ــرد؛ خالصــه بخواهــم  ــر بب ــن موضــوع باالت ای
بگویــم، مــا تــا اینجایــش فهمیــده بودیــم کــه 
ــگ  ــال های جن ــران در س ــای ای ــر تالش ه اگ
تحمیلــی و دســت یابی اش بــه موشــک های 

مختلــف را در نظــر نگیریــم و روی خــود 
مقولــه فضــا متمرکزتــر شــویم، می شــود 
ــود در  ــدی خ ــت ج ــران فعالی ــه ای ــت ک گف
ــروع و  ــه  ۷0 ش ــر ده ــوزه را از اواخ ــن ح ای
ــا  ــکاری ب ــرای هم ــش ب ــا تصمیم ــه ب در ادام

ایتالیــا و روســیه در ســاخت ماهواره هــای 
ــفانه  ــه متاس ــه داد؛ ک ــینا ادام ــاح و س مصب
ــد  ــد و یکــی می گوی ــران را می پیچانن ــا ای رفق
ماهــواره تــوی فضــا کنتــرل اش از دســت رفتــه 
ــواره  ــت ماه ــوز اس ــه هن ــوز ک ــی هن و آن یک
کذایــی اش را تحویــل نــداده! ایــران هــم 
ــه کار  ــت ب ــد دس ــودش بای ــا خ ــد ی می فهم
ــورهای  ــن کش ــک ای ــد کم ــه امی ــا ب ــود ی ش
دیگــر بپوســد، کــه خــب مشــخصا گزینــه اول 
ــه  ــود ک ــن ب ــه اش ای ــرد و نتیج ــاب ک را انتخ
ــی را  ــام ایران ــواره ی تم ــن ماه ــال 84 اولی س
ــر تمــام ایرانــی بــه فضــا فرســتاد  ــا ماهواره ب ب
و شــد جــزو ۹ کشــور دارنــده ی چرخــه کامــل 

ــاوری. ــن فن ای
 از اینجــا بــه بعــد لوکومتیــو ایــن قطــار 
اتفاقــا  و  می کــرده  حرکــت  ســرعت  بــا 
دانشــگاه هایی مثــل علم وصنعــت و شــریف 
ــت  ــن حرک ــی در ای ــش مهم ــر نق و امیرکبی
ســریع داشــتند. پژوهشــگاه ها هــم وارد عمــل 
ــه فضــا را در  ــده ب شــده و ارســال موجــود زن
دســتور کار قــرار داده بودنــد؛ ایــن وســط 
تغییراتــی در ســاختارهای فضایــی کشــور هــم 
ــر ســر آن هــا حــرف و  ــه وجــود آمــد کــه ب ب
حدیــث زیــادی بــوده اســت. تقریبــا تــا ســال 

۹۳-۹4 کارهــا دارد خــوب پیــش مــی رود کــه 
ــای  ــت در نهاده ــن صنع ــه ی ای ــو بودج یکه
مختلــف کاهــش شــدیدی پیــدا می کنــد، 
ــد و  ــاختارهایی رخ می ده ــر س ــددا تغیی مج
ــده  ــو ش ــال لغ ــا عم ــادی از پروژه ه ــداد زی تع

ــترده  ــل گس ــه اش تعدی ــد و نتیج ــا می خواب ی
نیروهــا و خــروج تعــداد زیــادی از متخصصیــن 
ایــن حــوزه از کشــور می شــود تــا اینکــه 
ــر دوبــاره شــروع  کم کــم در ســال های اخی
ــن  ــدن ای ــرای بازگردان ــالش ب ــه ت ــد ب می کنن
صنعــت بــه جایگاهــش و رســاندن آن بــه 
اهدافــی کــه بــرای ســال 1404 تعییــن شــده 
ــرای  ــا 1410 ب ــد ت ــر بای ــاال دیگ ــوده و ح ب

ــرد. ــر ک ــا صب ــه آن ه رســیدن ب
ــم. داشــتم می گفتــم کــه حــاال کلیــت  بگذری
قضیــه دســتمان آمــده بــود و چــرا فقــط بــرای 
خودمــان نگــه می داشــتیم؟ ایــن صنعــت پــر 
ــده و داســتان های ناگفتــه  از فرصت هــای نادی
ــف کــردن«  ــم »تعری ــس شــروع کردی ــود. پ ب
آن بــرای بقیــه: وبینــار بــا فعالیــن ایــن 
ــن  ــای کار در ای ــتیم و فرصت ه ــوزه گذاش ح
صنعــت را بررســی کردیــم؛ بــا اســاتید مطــرح 
ــی  ــازمان فضای ــن س ــوزه و متخصصی ــن ح ای
ــت و  ــن صنع ــیر ای ــم و از س ــش گرفتی همای
وضــع ارتباطــش بــا دانشــگاه و راه هــای بهبــود 
آن گفتیــم؛ رییــس ســازمان فضایــی را دعــوت 
ــه  ــی ک ــرای هرکس ــا و ب ــرای م ــا ب ــم ت کردی
از  بدانــد،  فضایــی  صنعــت  از  می خواهــد 
ــد ــران بگوی ــای ای ــات و پروژه ه ــن اقدام آخری
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ــی  ــت را بررس ــن صنع ــه ای ــای ورود ب و راه ه
ــتیم  ــاری گذاش ــان وبین ــا کارشناس ــم؛ ب کردی
ــش  ــای پی ــا و راهبرده ــن چالش ه و مهم تری
ــت  ــود وضعی ــرای بهب ــدی ب ــت بع روی دول

ــم. ــی کردی ــت را بررس ــن صنع ــی ای فعل
دادن  نشــان  و  کــردن  تعریــف  ایــن  امــا 
همــه ی کار نبــود. ایده هــای زیــادی بــود 
ــه از  ــی ک ــرد. ایده های ــه کار ب ــد ب ــه می ش ک
بررســی اقدامــات کشــورهای دیگــر بــه دســت 
آمــده بــود یــا از فعالیت هایــی مشــابه در 
کشــور خودمــان؛ منتهــا در زمینــه ی دیگــری 
ــن  ــی از دل ای ــا حت ــاوری و ی ــت و فن از صنع
همــه مصاحبــه و جلســه و وبینــار و همایــش. 
پــس مــا مهمتریــن نکته هایــی کــه پیــدا 
ــور  ــه رییس جمه ــه ای ب ــم را در نام کرده بودی
شخیصشــان  شــخص  )چــون  رســاندیم 
نقــش مهمــی در سیاســت گذاری های ایــن 
ــد( و یــک نســخه را هــم دادیــم  صنعــت دارن
کــه  باشــد  مجلــس،  کمیســیون های  بــه 
ــی  ــوزه را ارزیاب ــن ح ــط ای ــی وزرای مرتب وقت
می کننــد یــک نگاهــی بــه ایــن مســائل 
ــد. مــا پیشــنهادهای دیگرمــان را  هــم بیندازن
ــی عصــر،  ــان ول ــم خیاب ــم و بردی جمــع کردی
ســاختمان مرکــزی ســازمان فضایــی ایــران و 
ــرای رییــس ســازمان  در جلســه ای آن هــا را ب
فضایــی شــرح دادیــم و حقیقتــش را بخواهیــد 
در کمــال تعجــب، ســازمان فضایــی اســتقبال 
فهمیدیــم  همان جــا  کــرد.  مــا  از  خوبــی 

از  بیخیــال  کــه  ایده هایــی  کوچک تریــن 
خودمــان  بــه  و  می شــویم  رد  کنارشــان 
می گوییــم »بابــا مگــر ممکــن اســت بــه ایــن 
ــن  ــم ممک ــند؟« ه ــرده باش ــر نک ــا فک چیزه
اســت بــه کار بخشــی از ایــن مملکــت بیایــد! 
پــس بعــد آن جلســه پیشــنهاداتمان را دقیــق 
کردیــم و همــان ایــده ی ســاده شــد چندیــن 
ــل  ــق و تحوی ــرح و تحقی ــه ط ــد صفح و چن
ســازمان فضایــی و ســمپاد )بلــه! طــرح، حتــی 
ــرای  ــرد!( شــد ب ــر می ک ــم درگی ســمپاد را ه

اجــرا.
کار  مســائل  ایــن  روی  کــه  همینطــور 
بــرای  بودیــم  تــالش  در  و  می کردیــم 
تابانــدن نــور حقیقــت بــر ایــن صنعــت 
مغفــول. پیشــنهادهای کار متنــوع از دانشــگاه 
ــا و  ــگاه هوافض ــا پژوهش ــه ت ــر گرفت امیرکبی
ــی  ــا می رســید! حت ــه م ــی ب پژوهشــگاه فضای
ــد در  ــنهاد کردن ــا پیش ــه م ــد ب ــاتید ارش اس
درس هایشــان شــرکت کنیــم ولــی امــان 
ــا  ــی از م ــز یک ــه ج ــز روزگار ک ــن طن از ای
بقیه مــان همــه ســال دوم و ســوم کارشناســی 
را می گذراندیــم و متاســفانه از ایــن شــانس ها 
ــن اســاتید بنشــینیم. ــای درس ای نداشــتیم پ
ــاید االن  ــویم؛ ش ــارج ش ــی خ ــاده خاک از ج
ــن  ــه و ای ــرح و نام ــاال ط ــب ح ــید خ می پرس
ــم  ــد بگوی ــید؟ بای ــا رس ــه کج ــا ب ــه کاره هم
ــا  فعــال مشــغول پیگیــری اجــرای طرحیــم. ت
االن منتظــر بوده ایــم رییــس جدیــد ســازمان 

ــدن و  ــتقر ش ــرای مس ــه ب ــه گفت ــی ک فضای
ــاز  ــان نی ــه زم ــاع ب ــن اوض ــت گرفت ــه دس ب
ــر  ــت س ــاز را پش ــورد نی ــان م ــن زم دارد، ای
ــری  ــرای پیگی ــاره ب ــا دوب ــت م بگــذارد و آنوق
و مطــرح کــردن باقــی مطالبــات و ایــده 
ــویم.  ــه کار بش ــت ب ــنهاداتمان دس ــا و پیش ه
ولــی خــب تــا ایــن زمــان بگــذرد هــم بیــکار 
ننشســته ایم، برنامــه گرفتیــم تــا ببینیــم 
ــت  ــن صنع ــا ای ــد دارد ب ــد قص ــت جدی دول
چــه کنــد، بــا فعالیــن بخــش خصوصــی 
حــرف زده ایــم و مشکالتشــان را شــنیده و 
ــم  ــر می کنی ــم فک ــم داری ــاال ه ــم و ح دیده ای
ــم  ــری ه ــکل های دیگ ــه ش ــان را ب یافته هایم
منتشــر کنیــم و دنبــال ســاخت یــک مســتند 
ــه  ــم ک ــاتیدی می گردی ــال اس ــم. دنب کوتاه ای
ــرای  ــد. ب ــا کار می کنن ــی فض ــون مل روی قان
ــگاه  ــجویان دانش ــی دانش ــردن باق ــناتر ک آش
ــم و  ــه ریخته ای ــت برنام ــن صنع ــاد ای ــا ابع ب
کلــی کار ریــز و درشــت دیگــر را همــان »مــا« 

داریــم پیگیــری می کنیــم.
حــاال برداشــت و قضــاوت و تحلیــل و تفســیر 
ــه  ــن هم ــن ای ــی م ــان، ول ــا خودت ــن ب مت
حروف چینــی  اینجــا  را  ماجــرا  و  داســتان 
پــی  بگویــم  فقــط  تهــش  کــه  کــردم 
دغدغه هایتــان را بگیریــد؛ ســر از جاهــای 

می آورنــد! در  جالبــی 
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