
!!!!!!!!!يک استاد   در دل

  

به را یه ترم دیگه گذشت و ما کلی برگه صحیح کردیم و به آمار جدیدی رسیدیم که نظر شما 

  :ن جلب می کنیمآ

درصد افزایش یافت  ٨پایان امتحانات ترم قبل به آمار فوت مادر بزرگ ھا و پدربزرگ ھا نسبت 

!!  

  فوت شدند دانشجوھا  مادربزرگ   ۵٢پدربزرگ و   ٣۴کال 

  .مادربزرگشون شب امتحان فوت می کردیا پدربزرگ که درصد دفعه اولشون بود ٢٠

  .مادربزرگشون شب امتحان فوت می کردیا پدربزرگ که درصد دفعه دومشون بود  ٣٠

  .درصد دفعه سوم تا پنجمشون بود ٣۵

  !!!!!!!!!!!!!ششمین بار بود باالی   درصد  ١۵

  !!!!!!!!!!!مریضی منجر به فوت داشته ایم درصد  ٢٢الزم به ذکر است 

درصد  ١۵. اگر باباشون بفھمه دیگه اجازه تحصیل نمی ده  -در صد از دانشجوھای افتاده ٣٠

بفھمه عروسی به  درصد بقیه ھم اگه بابای دختره  ۵۵ شوھرشون از شون جدا می شه و  

  .ھم می خوره

نھا اتفاقا ھنگام امتحان سرشون شلوغ آی که تمام -درصد دانشجوھا شاغل بوده اند ۴٣

  !!!بوده

اگه این )درصد دانشجوھا قول داده اند از ترم بعد دانشجوھای خیلی خوبی خواھند شد ١٠٠

  ( !!!!!بھشون اضافه بشه نمره  ٧  یه دفعه 

کارھای ،به تحقیق و پژوھش  عالقه شدید خود را  ، ۴ درصد دانشجوھای نمره زیر  ٨۶

  .اعالم نموده اند)به شرط پاس شدن نمره( پروژه ھای سنگین  جام علمی و ان

   

  .برادرشون دچار بیماری شده اند خواھر یا  ،مادر  ،درصد دانشجوھا موقع امتحان پدر  ٣۵

درصد بقیه خرج یه خانواده رو به    ۵۵و  دانشجوھا خرج یه خانواده رو در می آرند در صد  ۴۵

  !!!دادند ھدر 

  .درصد دانشجوھا ترم آخرشون بوده و فقط ھمین یه درس رو داشتند ٩٨/۶۵

  !!!باباشون دیگه پول نداره بده ،درصد دانشجوھا اگه بیفتند ۶٧

  :نتایج زیر مشاھده شد، درخصوص رعایت شئونات فرھنگی در پایین برگه 

  ... ، پدر، مادر، و مورد  قسم به جان بچه٢۴%

  خیریدعای عاقبت به  مورد ۵۶%

  دادن مورد نفرین در صورت عدم نمره   ۶%

  !!مورد به علت بد خط بودن تشخیص داده نشد  ١۴%



  شوم براي استاد گراميو اين ھم نامه ھاي فدايت 

  

 





!!!!!!!!! )مجید سبزه پرور( ھای من  در دل

ضمنا وقتی من مدیر گروه بودم، دانشجویان به ھزار و یک حیله متوصل می شدند تا درس 

حتی برخی از آنھا سه روز در . مورد دلخواه خود را با یک استاد خوش نمره گالبی بگیرند

  . پشت دفتر گروه  بست می نشستند یا به نزد انواع مسئولین می رفتند و نامه می آوردند

انند ضبط صوت است و ھر عملی از پدر و مادر سر زند آنھا نیز ھمان را بروز می گویند فرزند م

از " بگو نیست"برای مثال وقتی کسی زنگ می زند و پدر به فرزندش می گوید، . خواھند داد

  .فرزند چه توقعی می توان داشت

نگ، تزویر و به راستی چه اتفاقی برای خانواده ھای ایرانی افتاد که تا این حد دروغ، ریا، نیر

  . صدھا صفت پست دیگر در آنھا شیوع پیدا کرده است

تکه . سال پیش با شخصی در یک پروژه آی تی ھمکاری می کردم که اسپانسر آن پروژه بود

و تا می توانست اعتقادات مذھبیش را بروز  بود) س(کالمش ائمه و مخصوصا حضرت زھرا 

  . به ھر سازمانی که می رفتیم مثل نقل و نبات رشوه می داداما ، می داد

ساله که گواھی نامه نداشت با اتومبیل من تصادف کرد،  ١٧باز یک سال و نیم پیش پسری 

پدرش حسابی در پاسگاه پارتی تراشیده بود تا موفق شد اسم خودش را بجای پسرش جا 

مرتبا به وه دھد و خسارت ھم بگیرد مرا مقصر جلمرحله دوم کار زشتش این بود که . بزند

مربوطه می گفت اگر ایشان را مقصر نکنید من به حضرت  انافسرو به  کوبیدسینه اش می 

  . عباس واگذارتان می کنم

وقیح و برای من خسارت ماشینم مھم نبود از اینکه می دیدم انسان تا چه حد می تواند 

. رفتارھا را دیدم به خانه آمده و قلبم شکستوقتی این . ، در تعجب بودمشیطان صفت باشد

نه از این جھت که مظلوم واقع شده بودم، بلکه نگرانیم برای روند رو به  .گریه کردم راستش 

چند بار تصمیم گرفتم نسلم را از این کشور برداشته به جای دیگری . انحطاط مردم کشورم بود

زیاد به ائمه اطھار از نام آنھا سوء استفاده  بیاد خودم افتادم که با وجود ارادت. مھاجرت کنم

زیرا ھمیشه نگرانم تا مبادا کار . اعتقاداتم را به زبان نیاوردمسعی کرده ام و ه نکرد

ناشایستی از من سر زند که به واسطه اعتقادم به آنان و بروز آن اعتقاد، نام آنھا را خدشه 

  . دار کنم

یبای زیر بیان شده زبه دالیل مشابھی بود که در مقاله  چرا ھنوز نرفتم اینکه و اما 

  . بود

  

  

  

  



ممن و تو و او ؛ من چرا برگشتم و موند

   

  نول کردم و اومدم ایرا) واشنگتن(سالھ کھ کارم رو تو بانک جھانی  ۵من 

خیلی ھا از من می حاال کھ شرایط کشور داره سخت تر و سخت تر می شھ، حاال کھ صحبت از جنگ و قحطی و مردنھ 

. پرسن کھ نمی خوای برگردی؟ وقتی بھشون می گم فعًال نھ از این ھمھ بد سلیقگی و مرده دلی حالشون بھم می خوره

  .ناونا می خوان بر

می خوان . چھ شون تو این ھوا استنشاق کنھنمی خوان ب. بھم می گن، نمی خوان بچشون تو این جھنم بدنیا بیاد

حرفاشون اینقدر انسانیھ کھ نمی شھ ... پاشون را کھ از اینجا بیرون می ذارن احترام داشتھ باشن و از این حرفا

منم ھر جا کھ تونستم، از ھر طریق کھ می شده سعی کردم کمک کنم اونایی کھ دوست دارن . باھاشون مخالفت کرد

باید ھر طور شده جایی باشند کھ دوست دارند، با . قی نمی کنھ آدما چی بخوان و بخوان کجا باشندبھ نظرم فر. برن

  .دکسی باشند کھ واقعًا دوستش دارند، تو کاری باشند کھ واقعًا عاشقشند و ھیچ تدبیری تو این حوزه ھا نکنن

می دونم خیلی از اونایی کھ می . اید برنمخصوصا اونایی کھ زمینھ شکوفا شدن استعدادشون اینجا مھیا نیست، حتما ب

ولی نباید بھ خاطر این از رفتن منع . خواند برن و خیلی از اونایی کھ اونجاند، اونطرف زندگی خوبی نخواھند داشت

اسیر . فقط امیدوارم اگھ اونجا را ھم دوست نداشتند حتمًا یک کاری براش بکنند. باید کمکشون کرد برند. شان کرد

  .ننش دست زمونھ

  :ماین مطلب رو می نویسم برای اونایی کھ مجبورند اینجا باشند و در این حیرت مانده اند کھ من چرا برگشتم و موند

اشتباه نکنید، بھ ! بچھ ام ھم دوست دارم اینجا بزرگ بشھ. ولی می خوام اینجا بمونم. بزرگ شدم" جھنم"من تو این 

تو شیکاگو، . بار ھم دلتنگ ایران نشدم ۵سالی ھم کھ تو آمریکا بودم شاید  ٧. ھیچ وجھ آدم ناسیونالیستی نیستم

نیویورک و واشنگتن بھم خیلی خوش می گذشت و مردمشون را مخصوصا مردم شیکاگو را مثل مردم خودم دوست 

  .هحتی اگھ دیگھ دولتش بھم ویزا ندآمریکا خونھ دوم منھ ! دارم، اینقدر کھ ماھند

برای من ارزش آمریکا، راحتی ش، وال استریتش، ھالیوودش، . آمریکا زندگی خیلی راحت، منظم و بی دردسره

بینم کھ دربرابر نصف کشورش ایستاد  وقتی من بھ آمریکا نگاه می کنم، لینکلن را می. اینا نیست...قانونگرایی اش، 

سینھ ھای صدھا ھزار سربازی را می بینم کھ فقط بھ خاطر این جلوی گلولھ سپر شدند . و گفت برده داری خوب نیست

وقتی بھ آمریکا نگاه می کنم الیس پاول و لوسی برنز و یارانشون رو می . کھ معتقد بودند برده داری باید ملغی بشھ

در حالی کھ در زندان . ینکھ برای زنان آمریکا در ابتدای قرن بیستم حق رای بگیرن تا دم مرگ رفتندبینم کھ برای ا

بھ روزا . اعتصاب غذا کرده بودند لولھ ھای غذا را بھ زور بھ دھانشون بستند و بھ زور در حلقشون غذا ریختند

سفید پوست کھ بھش گفت جاش رو تو جلوی راننده ١٩۵۵پارکس، دختر سیاه کھ در مونتگومری آمریکا در سال 

اتوبوس بھ یک مسافر سفید بده ایستاد و حاضر نشد اطاعت کنھ و سلسلھ جنبان جنبشی شد کھ باعث شد خانم 



. کاندالیزا رایس کھ در بچگی حق نداشت حتی از آبخوری سفید پوست ھا آب بخوره بعدًا وزیر خارجھ آمریکا بشھ

ھزاران جوان آمریکایی رو می بینم کھ در ساحل نورمندی جان خود را از دست دادند وقتی من بھ آمریکا نگاه می کنم 

. بسیاری از این جوانان می توانستند باشند و از زندگی در آمریکا لذت ببرند. تا جھان را از شر فاشیسم نجات دھند

ا را ترک کنند و خیلی ھا ترک خیلی ھا می توانستند بھ خاطر فشارھا آمریک. من بھ مارتین لوتر کینگ فکر می کنم

کردند و بسیاری ماندند، موقعیت و کار خود را از دست دادند ولی جانانھ از خوبی، از صداقت و شرافت دفاع کردند و 

  .یکی یکی بت ھای جھل و سیاھی را شکستند تا آمریکا شد آن چیز کھ االن ھست

ولی من ترجیح میدم جزء کسانی باشم کھ ھنر، . ممکنھ زندگی تو بھاری کھ آمریکا ھست االن لذت بخش باشھ

می دونم کھ خیلی ھا سعی کردند و . جسارت، و امیدشون رو جایی میبرند تا بھ آمدن بھار جایی کھ نیست کمک کنند

  .من ھنوز بھ اونجا نرسیدم! نشده، نذاشتن کھ بشھ

اگھ اعتماد از بین رفتھ، من . لوده می کنماگھ ھواش آلوده است، من کمتر ھوا را آ. اینجا اگھ جھنمھ، مسئولش منم

. اگھ آدمای بد زیادند، بھ اونایی کھ بھترند کمک می کنم. اگھ کار کمھ، من بیشتر شغل تولید می کنم. کمتر دروغ می گم

اگھ دولت رادیکالھ من معتدل و خردمند می شم، نھ . اگھ شرکت خصوصی موفق نیست، من یکیش رو درست می کنم

ھمھ چیز رو سیاه و سفید ببینم و رادیکال فکر کنم و وقتی رفتم سرکار دوباره ھمین آش بشھ و ھمین اینکھ منم 

درستھ کھ ھزاران محدودیت ھست ولی کاری کھ اصغر فرھادی کرد و امثال او می کنند نشان میده چطور می . کاسھ

  .شھ تو زمستون یک گل بھ بار آورد

  من کھ می تونم ندم، کی می خواد بده؟ و اگر ھزینھ ای قراره داده بشھ، اگھ

  

می خواھم بمونم و جسارتم را جمع کنم تا کمتر دروغ بگم، . من می خواھم بمانم، ولی نمی خواھم بمونم و غر بزنم

می خوام بمونم و ھر ازچند گاھی تو گوش اونایی  .می خواھم بمونم و بھ آدم ھایی کھ کمتر دروغ می گویند کمک کنم

کھ دنبال جنگ می رن زمزمھ کنم کھ دخترعموی مادرم کھ پسر جوونش رو تو جنگ از دست داد، زندگیش رنگ غم 

می خواھم بمانم و بھ شھرداری کمک کنم . می خوام بمونم و تو کارم موفق بشم. گرفت، غمی کھ ھنوز پابرجاست

می . می خواھم بمانم و بھ کارآفرینان جوان کمک کنم رشد کنند و پولدار شوند. ھوا درست کنھ کمپین کاھش آلودگی

می خواھم بمانم و برای آنھایی کھ آزادی و زندگی شان را برای یک کلمھ حرف . خواھم بمانم، شاد باشم و شادی کنم

  .مخردمندان و معتدالن باش می خواھم بمانم و سیاھی لشکر. خوب تقدیم می کنند، سر تعظیم فرود آورم

می دانم کھ اینھا ھمھ سخت است، ولی چیزی کھ خیلی از جوان ھای سرزمینم فراموش کردند اینھ کھ راه درست 

  .تھمیشھ راه آسون نیس

اینھم . برای من زندگی اینگونھ رضایت بخش تر است. است... و این ھمھ نھ بھ خاظر کشوردوستی و حس فداکاری و

  .ددور داشت کھ در ایران بھتر از ھر کجای دنیا می توان پول درآرو نباید از نظر



   !تازه اگرم بشھ، با یک گل بھار نمی شھ! می دونم، می خواید بگید سیستم اینقدر خرابھ کھ ھمھ اینا نقش بر آبھ

درستھ با یک گل بھار نمیاد ولی بودن . ولی من می خوام ھمون یک گل خودم را بپرورونم. با یک گل بھار نمیادآره 

این سرزمین پر آدم ھای خوبھ کھ اگھ ببینند می شھ یک گل پروروند، اوناھم گل . گل، امید بھار را زنده نگھ می داره

  .هکنی می بینی زمستونم بھاراونوقت یھو چشات را باز می . خودشون رو می پرورونند

قبل از اینکھ نافرمانی روزا پارکس در اول دسامبر . ولی جنگیدن براش لذت بخشھ. ممکنھ این بھار بھ عمر من نرسھ

، ھومر ١٨۵۴لیزی جنینگ . جرقھ جنبش حقوق مدنی آمریکا را بزنھ، بسیار قبل از او این کار را کرده بودند ١٩۵۵

کارھایی شبیھ روزا  ١٩۵۵و کالودت کالوین در آوریل  ١٩۵۵، سارا لوئیس کیز ١٩۴۶، ایرن مورگان ١٨٩٢پلسی 

فوت کرد فرصت این را نداشتند کھ ببینند  ٢٠٠۵ھیچ کدام از اینان، حتی روزا پارکس کھ در سال . پارکس کرده بودند

رئیس جمھور آمریکا می روزی یک پسر سیاه کھ در زمان زندگی آنھا حتی حق معاشرت با سفیدپوستان را نداشت، 

  .ھولی جسارتشون و اینکھ اسیر زمونھ خودشون نبودن زندگی شون را احترام انگیز و رضایت بخش می کن. شود

بھ زندابانان فشار اوردم کھ حداقل یک کتاب بھ من بدند، مرحمت فرموده یک کتاب اوردن بھ  ٢٠٩یادمھ وقتی تو بند 

. بعد ولی از شعر پر درد زنان تاجیک خوشم آمد. یلی عصبانی شدماول خ"! مجموعھ شعر زنان تاجیک"نام 

! حاال ھم نوروزه ولی روز ما نو نیست" نوروز است ولی روز من نو نیست" یکیشیون تو مطلع شعرش گفتھ بود 

متر مردمم اینقدر جسور و بزرگوار شده اند کھ کاآی بیشتر نگران اینم کھ. نگرانی من از جنگ و بمب و موشک کمتره

دروغ بگویند، راه آسون را بھ راه درست ترجیح ندند، کمتر سیاه و سپید کنند، کمتر متنفر باشند و بیشتر مدارا کنند و 

  ممسئولیت بپذیرند؟ باید از خودم شروع کن

روزھای سخت در پیشند، ولی اونایی کھ امید و عشقشون فراتر از محدودیت ھا و سیاھی ھاست باالخره نوروز 

  ا با خودشان میارندواقعی ر

نوشتھ باال برگرفتھ از یادداشت ھای اجتماعی مجید زمانی در فیس بوک میباشد کھ با حذف اندک 

بخش ھای سیاسی آن برای مخاطبین درنظر گرفتھ شده است بھ امید اینکھ مردم ایران تنھا مفتخر بھ 

تاریخی خود نباشند و بیاموزند نقش پذیری اجتماعی بخشی از مسئولیت ماست و صرفا نظاره گذشتھ 

فرزندان ما در حال آموختن دموکراسی و . گر بودن و غر زدن نمیتوانید جامعھ ما را متعالی کند

زندگی اجتماعی از نسل ما ھستند حتی کوچکترین حرکت مثبت اجتماعی ؛ از دروغ نگفتن ، 

جمعی ، انتقاد کردن و نقد پذیری ، فعالیت خیریھ ، پرھیزگاری، تالش برای ساختن ، رفتارھای 

مطالبھ و اصرار بر خواستھ ھای بحق از مسئولین و تصمیم گیرندگان، احترام بھ حقوق دیگران 

احترام بھ قانون ، کوتاه نیامدن از مطالبھ حقی کھ ضایع شده ، نظافت و تمیز نگھداشتن محل زندگی، 

و ... و شھر ، سیگار نکشیدن در پارک ھا سیگار نکشیدن در برابر چشم کودکان و نوجوانان ،  کار

بسیاری دیگر از این دست حرکت ھای کوچک و بزرگ ھر روز برای ما اتفاق می افتد اگر عده ای 



 میشوند... سودجو از وضعیت فعلی استفاده کرده و باعث گرانی غیرمنطقی گوشت و نان بی کیفیت و 

تنھا غر زدن کفایت نمیکند نخرید نخرید نخرید و از آنھایی کھ پولشون رو بھ رخ میکشند و بی توجھ 

بھ اقدام اجتماعی شما خرید میکنند با نگاه تان تحقیر کنید او فقط پول دارد ولی بیچاره و فقیر 

گونھ با حضور و داستان پیشرفت جوامع مدرن را بخوانید و ببینید اینان چ. فرھنگی و اجتماعی است

من اگر دروغ نگویم تو اگر دروغ . نقش پذیری مقدمات و اسباب تعالی جامعھ شان را فراھم کرده اند

من اگر بھ مدیرم بھ نماینده مجلس . نگویی او اگر دروغ نگوید دروغ از جامعھ ما برچیده خواھد شد 

اگر اعتراض کند صدای ما شنیده  اعتراض کنم تو اگر اعتراض کنی او.... بھ شھردار بھ صدا و سیما 

تومن نخرم و دو تا  ١٢٠٠تومنی را  ١٠٠٠من اگر آدامس .میشود ثبت میشود و موثر واقع میشود 

نمیفروشد من و تو و او با ھم جامعھ  ١٢٠٠بخرم دیگر کسی  ١٠٠٠مغازه یا کوچھ آن سوتر ھمان 

  ورا میسازیم دولت را می سازیم مجلس را می سازیم من و تو و ا


