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آنچه درباره رأي ایرانیان خارج از کشور نميدانید
ﺣﻨﯿﻒ رﻫﺒﺮى

ﻋﮑﺲ :رﺋﻮﻓﻪ رﺳﺘﻤﻰ ،ﺷﺮق

درحالیکــه بیــش از یکمیلیــونو  ۴۰۰هزار نفــر از حدود ســه میلیون
ترکیهایهایی که خارج از کشورشان زندگی میکنند در رفراندوم سرنوشتساز
روز یکشنبه شرکت کردند ،در انتخابات حساس ریاستجمهوری  ۹۲در ایران
فقط  ۱۱۶هزار نفر از شــهروندان خارج از کشــور شــرکت کرده بودند .طبق
اظهــارات دبیرکل شــورای عالی امور ایرانیان خارج از کشــور ،پنج تا شــش
میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی میکنند که هفت درصد از جمعیت کل
کشــور را شامل میشود .با این حساب ،مشــارکت  ۱۱۶هزارنفری در انتخابات
سال  ۹۲معادل مشــارکت تنها دو درصد ایشان در آن انتخابات است که در
مقایســه با مشــارکت حدود  ۵۰درصدی ترکیهايهای خارج از کشور ،ناچیز
به نظر میرسد .مشــکل دسترسی به صندوقهای اخذ رأی یکی از مهمترین
ایرانیان خارج از کشور است تا آنجا که در برخی کشورها
دالیل مشــارکت کم
ِ
– از جمله کانادا با جمعیت زیاد ایرانیان – چندین سال است که هیچ صندوق
رأیی وجود ندارد .اما بهنظر میرسد دالیل ریشهایتری برای مشارکت محدود
وجود دارد.
عصر جمعه  ۲۴خرداد  ۹۲و قبل از اینکه شــعبه اخذ در شــهر سندیهگو
ایالت کالیفرنیا بســته شود ،خودم را بعد از هفت ساعت رانندگی به صندوق
رساندم و رأی دادم .آن موقع به وقت ایران ،ساعت حدود پنج بامداد بود .در
طول چند ساعت رانندگی برگشت ،اخبار شمارش آرا و فاصله نزدیک روحانی
با حدنصاب  ۵۰درصد ،بهتدریج روی شــبکههای اجتماعی منتشــر میشد و
من خوشــحال از این گمان بودم که به ســهم خود در رساندن آرای روحانی
به  ۵۰درصد ،کمک کردم .آرای نهایی اســتانهای مختلف اعالم میشــد و
بــر آن اســاس کل آرای روحانی نیز اعالم؛ اما هرچه منتظــر ماندم ،مجموع
آرای خارج از کشور نه از سوی وزارت کشور و نه شورای نگهبان ،اعالم نشد.
اگرچــه فقــط ایرانیهــا نیســتند کــه از حــق شــرکت در انتخابــات
ریاستجمهوری کشورشان از خارج از کشور برخوردارند )شهروندان بسیاری
از کشــورها از چنین حقی برخوردارند( ،اما شــاید شــرایط رأیدادن ایرانیان
جزء ســختترین شــرایط در مقایســه با کشــورهای کموبیش همتراز ایران
اســت .کشورهای دیگر به روشهای مختلف سعی بر ایجاد امکان مشارکت
شهروندانشــان در انتخاباتها را دارند؛ مکانیسمهایی مانند رأی پستی برای
تســهیل رأیدادن که از جمله در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات آمریکا
استفاده میشود .ســال گذشــته آمریکاییهای خارج از کشورشان رأیهای
خود را پســت کردند و هیئــت چندنفره منتخب آنها به رهبــری برادر برنی
سندرز ،در مجمع انتخاباتی حزب دموکرات شرکت و اعالم رأی کردند .اما در
شرایطی که شهروندان بسیاری از کشورها عالوه بر انتخابات ریاستجمهوری
و رفراندومهــا ،حتی در انتخابات مجلــس نیز حق رأی دارند و حتی فراتر از
آن ،در مواردی صاحب کرســی در مجلس/ســنای کشورشان هستند )مانند
فرانسه که طبق قانون اساسی ،فرانسویان مقیم خارج حتی در مجلس ملی
و ســنا صاحب کرسی هستند( ،بهنظر میرســد آرای ایرانیان خارج از کشور
چندان جدي گرفته نمیشود .با این اوصاف قیاس با کشور همسایه ترکیه که
رئیس جمهورش )اردوغان( برای کســب رأی ترکیههای خارج از کشورشان
حتی حاضر به جنگ لفظی با مقامات سیاســی دیگر کشــورها میشــود )از
جمله جنگ لفظــی یک ماه پیش بین اردوغان و مقامــات آلمان و هلند بر
سر برگزاری میتینگ تبلیغاتی( ،بیشتر در حد یک رؤیای دستنیافتنی به نظر
میرسد.
چندی پیش ،دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور پیشنهاد کرد
ایرانیان خارج از کشــور هم دارای نمایندهای در مجلس شوند .مشابه همین
پیشــنهاد از سوی دکتر جواد تقیزاده ،رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشــگاه مازندران ،نیز طرح شــده است .اما در شــرایطی که بهنظر میرسد
تحقق چنین امری مشکالت قانونی دارد ،بهتر است تالش وزارت امور خارجه
و شــورای عالی امور ایرانیان خارج از کشــور معطوف به تضمین همان حق
رأی شــرکت در انتخابات – که مصرح در قانون است – و به رسمیتشناختن
آن شــود .طبق آمار ،در ســال  ۸۸تنها حدود صد هزار نفر و در سال  – ۹۲با
وجود کمترشــدن صندوقهای خارج از کشور  -حدود  ۱۱۶هزار نفر از ایرانیان
خارج از کشــور در انتخابات شرکت کردند .اما اشتیاق ،حس مسئولیتپذیری
و عالقه ایرانیان به مشــارکت سیاسی در بســیاری مواقع به دلیل عدم امکان
رســیدن به صندوق رأی به جایی نمیرســد .روایتهای زیر ،مشتی از خروار
اشــتیاق و چهبسا سختیهای ایرانیان خارج از کشور برای رسیدن به صندوق
رأی و پاسداشت این جلوه دموکراسی است:
ایالت آریزونا ،آمریکا :از چند مدت قبل از انتخابات ریاســتجمهوری ،۹۲
زمزمههایی در شبکههای اجتماعی و در جمعهای دوستانه شروع شده بود:
رأی میدهیم ،نمیدهیم ،شرکتکردن در انتخابات چه فایدهای دارد؟ کمکم

موعد انتخابات نزدیک میشــد و این بحــث در بین ما در گرفت که اصال مگر
در شهر ما حوزه رأیگیری دایر میشود که درباره رأیدادن صحبت میکنیم؟
قدیمیترها گفتند شــهر در انتخابات ســال  ۸۸صندوق داشته و احتمال زیاد
امســال هم مانعی نیست که صندوق داشته باشــد .اما حدود یک هفته قبل
از انتخابات خبر رســید تعداد صندوقهای اخذ رأی را در ایاالت متحده نصف
کردهانــد و هر شــهری صندوق میخواهد ،باید درخواســت بدهــد .ما فکر
نمیکردیم تعداد زیادی رأیدهنده وجود داشــته باشد اما وقتی این موضوع
عمومیتر مطرح شد ،دیدیم افراد خیلی بیشتری اعالم اشتیاق کردند که شهر
ما نیز صندوق داشــته باشد .به این ترتیب با بزرگان و معتمدان شهر صحبت
شد ،افرادی اعالم آمادگی کردند که برای نظارت سر صندوق و محل مناسب
نیز تدارک دیده شــد .با وجود پیگیری چندباره از دفتر حفاظت منافع و وعده
اینکه صندوق میرســد ،تنها دو ،ســه روز قبل از انتخابات ،دفتر حافظ منافع
خبر داد که این شــدنی نیست و در هیچ شهری در ایالت آریزونا صندوق اخذ
رأی وجود نخواهد داشت .نزدیکترین شهری که صندوق داشت  ۶۶۰کیلومتر
با شــهر ما فاصله داشــت و این برای اکثریت ما که کارمند یا دانشجو بودیم
و برنامه کاری مشخصی داشــتیم ،فاصله زیادی بود و امکان حضوریافتن به
این راحتی نبــود .بااینحال ،موضوع رأیدادن و حق تعیین سرنوشــت برای

اگرچه فقط ایرانیها نیستند
که از حق شرکت در انتخابات ریاستجمهوری کشورشان
از خارج از کشور برخوردارند )شهروندان بسیاری از کشورها
از چنین حقی برخوردارند( ،اما شاید شرایط رأیدادن ایرانیان
جزء سختترین شرایط در مقایسه
با کشورهای کموبیش همتراز ایران است
بعضــی از ما اینقدر زیاد بود که در روز کاری ،ماشــین کرایه کردیم و بیش از
هزارو  ۳۰۰کیلومتر را در یک شــبانهروز طی کردیم تا رأی بدهیم .حتی وقتی
به محل رأیگیری رســیدیم هموطنان دیگری را هم دیدیم که با طی مسافت
زیاد با وســیله شخصی یا از طریق دیگر خودشان را رسانده بودند .با تمام این
حرفها تعداد بیشــتری از دوستانمان ،با وجود عالقه به شرکت در انتخابات،
محروم از اســتفاده از حق خود شــدند چون با محدودیت ساعات کاری ،طی
این فاصله زیاد ممکن نبود.
ایالت پنســیلوانیا ،آمریکا :یک هفتهای تا انتخابات ریاستجمهوری ۹۲
مانده بود و بحث درباره انتخابات بین دوستانم که در یک شهر ساکن بودیم،
خیلی گرم بود .شــنیده بودیم دورههای قبل شهر ما حوزه رأیگیری داشت
و ما هم خیلی مشــتاق بودیم تا جمعه در انتخابات شرکت کنیم ،ولی هنوز
خبر موثقی درباره انتخابات پیشِرو نداشــتیم .چند نفر از دوســتان تصمیم
گرفتند یک گروه فیسبوکي برای شــهرمان تشــکیل داده تا راحتتر اخبار
انتخابات ،از جمله مکان حوزه انتخاباتی را پوشش دهند .اما خبری از حوزه

نبود و هرچه به انتخابات نزدیکتر میشــدیم نگرانیمان بیشتر میشد .در
بهترین حالت برای رأیدادن میشــد تا واشنگتندیســی رفت که چندین
ساعت با شهر ما فاصله دارد و این برای خیلی از ایرانیها مشکل بود که در
یک روز کاری تا واشنگتن بروند و برگردند .تا اینکه صبح روز قبل از انتخابات
متوجه شــدیم به دلیل فشــارهای مختلف ،برای شــهر ما حوزهای در نظر
گرفته نشده است .اغلب دوســتان ناراحت و ناامید شده بودند اما تعدادی
از دوســتان دست از پیگیری برنداشــتند و در نهایت با تماس و گفتوگوی
حضــوری با دفتر حفاظــت منافع ایران و نمایندگی ایران در ســازمان ملل،
موفق شــدند در زمانی کوتاه دفتر را راضی کنند و ســرانجام حوزه اخذ رأی
در شــهر ما تشکیل شد .امیدوارم امســال هم مثل چهار سال پیش شهر ما
حوزه انتخاباتی داشته باشد تا ما نیز بتوانیم نقشی در تعیین سرنوشت خود
و کشورمان داشته باشیم.
توکیــو ،ژاپــن :از روز اول که از ایران رفتم به فکر حفــظ ارتباط با فضای
داخل ایران بودم .اینگونه هم دِینم را میتوانســتم به مردم کشورم ادا کنم
و هم بهبود کشــورم زمینه بازگشــتم پس از اتمام تحصیل را فراهم میکرد.
از طــرف دیگر ،آنچه در ماههای اول زندگی دانشــجویی در ژاپن برایم محرز
شــده بود ،تأثیر سیاســتهای دولت ایران بر زندگی ایرانیان خارج از کشــور
بود .از چندماه قبل از انتخابات  ۹۲میشــد عمق شکاف دیدگاه بین ایرانیان
خارج از کشــور را بهشدت حس کرد .بحثها را ابتدا به گعدههای ایرانی در
توکیو و ســپس به فضاهای مجازی بین ایرانیان کل ژاپن رساندم .روزهایی را
به یاد دارم که ســاعتها از طریق اسکایپ ،تلفنی یا رودررو سعی میکردم
با هموطنــان ایرانیام درباره لزوم شــرکت در انتخابــات و رأی به روحانی
ایرانیان ژاپن ،زندگی با استانداردهای باالی ژاپن
گفتوگو کنم .برای خیلی از
ِ
ســطح انتظاراتشان را از اوضاع سیاســی ایران بهمراتب باالتر برده بود و در
همین فضاســت که از قضا رأیانداختن به صندوق تالش بیشتری میطلبد.
اخذ رأی تکتک شهروندان ایرانی خارج از کشور آنها را نسبت به دولت خود
دلگرمتــر میکند .روز رأیگیری که در ایــران یک روز جمعه بود در ژاپن یک
روِز کاری اســت .آن هم روِز کاری در کشوری که یکدقیقه غیبت با توبیخ و
عواقب ســنگین همراه اســت و حضور کارکنان اهمیت زیادی دارد .به شکر
خدا دو صندوق از ســوی سفارت جمهوری اســالمی در دو قطب جمعیتی
ایرانیان تدارک دیده شــد :یکی در اســاکا و دیگری در توکیو .قطب جمعیتی
دیگری نیــز از ایرانیان در توهوکو وجود دارد که از داشــتن صندوق محروم
بودند .از معدود دفعاتی بود که میدیدم در روز رأیگیری -که خوشبختانه تا
دو ســاعت پس از ساعات کاری یعنی تا ساعت هفت بعدازظهر تمدید شد-
چنین جمع متکثری از ایرانیان ،با وجود داشــتن ســالیق مختلف و باورهای
متنوع ،برای حفظ منافع ملیشان به توافق رسیده و خود را با همه سختیها
و مســافتهای طوالنی در توکیو به سفارت رسانده بودند .من هم با جمعی
از دوستان دانشجو و محقق قرار گذاشتیم ساعت شش بعداز ظهر رأی خود
را به صندوق بیندازیم .فکر میکنم برای همه آن روز به یک خاطره خوب از
همبستگی ملی تبدیل شد.

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺻﻨﺪوقﻫﺎى رأى
سعید برآبادی :از مشروطه تا امروز که در آستانه برگزاری
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری هستیم،
چندینوچنــد انتخابات مهم در ایران برگزار شــده و در
بســیاری از آنها شــکل فیزیکی و ظاهری صندوق رأی
یکســان بوده اســت؛ جعبهای از چوب یا کارتن که به
شــیوهای آن را میپوشــاندند تا در ح ِد امکان پوشیدهتر
باشــد .با این همه ،همانطور که روند انتخابات در ایران
مسیری به ســمت شفافشدن داشــته ،بعد از انقالب
کوششهای فراوانی برای شــفافیت صندوقهای رأی
انجام شــده تاجاییکه حــاال دولت روحانــی بهعنوان
برگزارکننده دوازدهمین دور انتخابات ریاستجمهوری،
حتــی این قابلیت را یافته کــه صندوقهای الکترونیکی
رأیگیری را جایگزین صندوقهای مرسوم کند.
صندوقهایچوبی
بر اســاس مســتندات تاریخی ،یکــی از قدیمیترین
عکسهایی کــه از انتخابات ایران وجود دارد ،به حوالی
ســال  ۱۳۴۱برمیگردد .صندوق رأیگیری در این عکس،
جعبهای از جنس چوب است که سابقه حضور دیرینه در
انتخابات دارد .از این صندوقها اولینبار در انتخابات پس
از آغاز به کار مشــروطیت اســتفاده شد؛ یعنی انتخابات
مجلس شــورای ملی .هدف این بود کــه رأیها پنهان

و مخفی باشــد و طبیعتا جعبــهای از جنس چوب که
اســتحکام الزم را داشت ،میتوانست گزینه خوبی باشد.
بر اساس مستندات تاریخی ،این عکس در عصر پهلوی و
در اصفهان گرفته شده و احتماال به انتخابات انجمنهای
ایالتی و والیتی برمیگردد و حضور زنان در پای صندوق
رأی ،گواه محدوده تاریخی آن است.
 ۲صندوق رأی
یکــی از مهمترین انتخابــات ایران ،انتخابات ســال
 ۵۸بــود کــه به حضور گســترده مــردم و رأی بیش از
۹۸درصدی آنها به جمهوری اســالمی ایران منجر شد.
عکسهــای کمیاب ایــن انتخابات حکایــت از آن دارد
که صندوقهای رأی با پارچههایی پوشــانده شدهاند تا
مســئوالن برگزاری انتخابات بتوانند عالوه بر الکومهر
آنها ،شماره صندوق را هم روی آن درج کنند تا در هنگام
شمارش آرا ،از هرگونه شائبه اخالل ،جرم و ...جلوگیری
شــود .نکته جالب در این انتخابات ،حضور دو صندوق
رأی برای رأیدهندگان در هر شعبه اخذ رأی بوده است؛
صندوقی بــرای رأی »آری« و صندوقی برای رأی »نه«.
دور صندوقها را هم با پارچه نخی سفیدرنگی پوشانده
بودند تا الکومهر و شــماره صندوق بهروشنی روی آن
دیده شود .برگههای اخذ رأی این همهپرسی نیز متفاوت
بــا دیگر انتخاباتهــا در ایران بودهانــد؛ از دو برگه رأی

سبزرنگ به نشــانه »آری« و قرمزرنگ به نشانه »نه« در
این انتخابات استفاده شد.
صندوقهایپالستیکی
هرچه از روزهای نخست انقالب گذشت ،صندوقهای
رأی نیز دچار تغییر و تحول شدند؛ با این همه ،در بسیاری
از موارد ،استفاده از جعبههای پالستیکی پارچهپیچشده
عرف به حســاب میآمد .وزارت کشور از حدود سالهای
 ۸۵ ،۸۴بــه این فکــر افتاد که صندوقهای پالســتیکی
شــفاف را جایگزیــن صندوقهای پارچهپیــچ کند .برای
ایــن کار گویا مناقصهای هم در همان زمان از ســوی این
وزارتخانه برگزار شــده و شــرکتی به نام »ســتاره سهیل
رامیــن« برنده آن شــده اســت .در نهایــت در انتخابات
مجلس شورای اســالمی و مجلس خبرگان سال  ،۸۵از
این صندوقهای شفاف پالستیکی رونمایی شد و آنطور
که مدیرعامل این شرکت میگوید ،در سال  ۹۲که همزمان
دو انتخابات ریاســتجمهوری و شورای شهر برگزار شد،
۷۵هزار صنــدوق در اختیار وزارت کشــور قــرار گرفت.
متحدالشــکلبودن ،ظاهــری مرتب ،مقاومــت در برابر
شکنندگی ،شفافبودن و ...از دالیل استقبال وزارت کشور
از این صندوقها عنوان شده است .نکته جالب اینجاست
که در خاطرات تولیدکننده ایــن صندوقها آمده :وزارت
کشور وقت برای خرید صندوقها کلی چانه زده است!

صندوقهایالکترونیکی
بهطور ساده میتوان گفت باید  ۲۵مرحله را برای
برگــزاری هــر انتخاباتی طی کرد که بر اســاس اعالم
دولت ،شرایط و تکنولوژی کشور بهگونه است که توان
انجام  ۲۴مرحله از این مراحل به صورت الکترونیکی
وجــود دارد؛ امــا مرحله آخر کــه انداختــن رأی به
صندوق رأی اســت ،کماکان به صورت ســنتی برگزار
میشــود .این موضوع همیشــه محل بحث و مباحثه
میــان وزارت کشــور و شــورای نگهبان بــوده و حتی
با وجود آنکه از آذر ســال گذشــته ،دولت اعالم کرده
میتواند از این پس انتخابات کشور را به صورت کامال
الکترونیکی برگــزار کند ،هنوز چراغســبزی دراینباره
دریافــت نکــرده .بــرای الکترونیکیشــدن انتخابات
باید ۹۵هــزار دســتگاه الکترونیکی به اندازه شــعب
اخذ رأی سراســر کشور تأمین شــود که این نیز نیازمند
اعتباری ۴۰۰میلیاردتومانی اســت و البته به گفته وزیر
کشــور ،ریســک چنین انتخابی نیز باالست و پیداکردن
شرکتهای تولیدی برای ســاخت چنین تجهیزاتی با
باالترین سطح مراقبتهای امنیتی ،بسیار سخت است.
بایــد دید آیا در انتخابات ریاســتجمهوری دوازدهم،
مــردم پای صندوقهــای پالســتیکی خواهند رفت یا
دستگاههای رأیگیری الکترونیکی.

آﮐﺎدﻣﻰ

دزدی در شب تاریک

خالقیت و ابزار

ساعت یک شب به کوچه رسیدم
و ماشین را پارک کردم .مثل همیشه
اول کوچــه و روبهروی بانک که در
ِ
تیــررس دوربینهای بانک باشــد؛
ِ
پرایــد اســت دیگــر چفتوبســت
نــدارد و آدم باید حواســش جمع
باشــد .یکســاعت بعد آمــدم که
خرتوپرتهای مانــده از پیکنیک
را از توی ماشــین بــردارم که دیدم
شیشــه عقب سمت شاگرد شکسته
اســت .چیزهایی را دزد با خودش
برده بود کــه از نظر مــادی ارزش
زیــادی نداشــتند و حتــی از هزینه
جاانداختن یک شیشــه یدک ،کمتر
تمام میشد.
۱۳بــاری  ۱۱۰را گرفتم ،همهاش
مشغول بود ،بار چهاردهم آزاد شد.
قرار شــد از کالنتری محــل ،مأمور
بیاید برای صورتجلســه .تابهحال
چنین ماجرایــی برایم اتفاق نیفتاده
بود و نمیدانســتم با ماشــینی که
شیشهاش شکسته ،باید چهکار کنم،
آنهم بدون پارکینگ.
در ایــن فاصله رفتگــر پیری که
داشت سطل آشــغال سر کوچه را
برانداز میکرد مثل یک پدر دعوایم
کــرد کــه چــرا روی صندلی عقب
ماشــین ،چیزی گذاشتهام که باعث
تحریــک دزد شــده .میگفــت این
ساعت شب ،معتادان در شهر وول
میخورند ،نباید کاری کرد که برای
دزدی تحریک شوند.
میگفت نباید موبایل را از جیب
درآورد ،دم عابربانک تنها ایستاد و،...
ولکن نبود .در نهایت از او بهخاطر
این غفلت کودکانه معذرتخواهی
کردم و منتظر ماندم تا پلیس بیاید.
ساعت  ۲:۳۰شده بود که موتور ۱۱۰
رســید .دو مأمور ،یکی خســتهتر از
دیگری .اول فکــر کردند که چیزی
زدهام و در توهــم آن ،دارم گزارش
میدهم ،بعد مســئله این شد که از
کجــا معلوم کار خــودم نبوده و بر
اثر یک دعوای خانوادگی شیشــه را
پایین نیاوردهام.
کمی کــه حــرف زدم و متوجه
شــدند نه دیوانهام و نه ســرم داغ
است ،شروع کردند به وراندازکردن
ماشــین و تــازه آنوقــت بــود که
پرسیدند دزد چه با خودش برده؟
توضیــح دادم کــه بــرای آنچه
برده شــده با  ۱۱۰تماس نگرفتهام،
بیشــتر نگران این هستم که تا صبح
ماشین بدون شیشه را چهکار کنم .از
شــنیدن فهرست دزدیهای ماشین
خندهشان گرفت :یک فالسک چای،
دو لیــوان شیشــهای ،ظــرف میوه،
چــای تیبگ ،پفــک و چیپس و. ...
گفتم گمانم که ســهپایه دوربین را
هم برده باشــند ،اگرچه که آن هم
قیمتی نداشته.
آمدند و شیشه خردشده ماشین
را نگاه کردند و پچپچشان آغاز شد.
وقتی که توضیح خواستم گفتند که
البد دزد موردنظر با فندک این کار را
کرده! از تعجب خشــکم زد! چطور
میشــود با فندک ،شیشهای به این
محکمی را اینطور خردوخاکشــیر
کرد؟ توضیح دادند که کپســول گاز
فندک را جــدا میکنند و سیســتم
جرقه آن را به شیشــه میچسبانند
و فنــدک را میزننــد .انفجــار بــه
حدی زیاد اســت که نهتنها شیشه
خرد میشــود ،بلکه ممکن اســت
برای سرنشــینان داخل ماشین هم
صدمهای در کار باشد.
ترس مرا گرفته بود ،اگر این اتفاق
همان ســاعت یــک میافتــاد باید
چــهکار میکردم؟ آیــا دوربینهای
بانک میتوانســتند کمکی باشند؟
دزد چیــز دیگری با خــودش نبرده
بود ،فقــط همان زنبیــل پیکنیک،
انگار که گشــنه بــوده و دنبال یک
وعده غذا.
همین و بــس! فرم پلیس که پر
شد ،رفتند دنبال دو پسر موتورسوار
کــه بــا صــدای بلنــد آنوقــت
شــب داشــتند آواز میخواندنــد
و میراندنــد .ماشــین را بــردم و
یکجوری چسبیده به دیوار پارکش
کردم تــا فردا شیشــهاش را عوض
کنم .در برگشــت ،کوچه تاریکتر از
همیشــه بود و چند معتاد داشــتند
ســطل زباله را زیــرورو میکردند.
چشمهایشــان از حدقه بیرون زده
و ســاعتها خماری ،خشنترشــان
کرده بود.

ارﺳﻄﻮ ﺷﻬﺎﺑﻰ*
با یک برداشت نادرست از واژه »مهندس« مواجهیم .اگر منظور
ما از »مهندس« کســی اســت که کاروبارش با هندســه است ،پس
تکلیف کســانی که شــیمی و برق خواندهاند ،نامشخص است ،اگر
هم مهندس ترجمه  engineerباشــد که خــود از  engineمیآید،
پس موضوع آن احتماال مرتبط با موتور و نیرو اســت و اینبار ســر
معماران و راهسازان بیکاله میماند .اینگونه تعاریف جامع و مانع
نیســتند و ما را به کجراهه میبرند ،ولی توجه به ریشــه نامگذاری
کمکمان میکند .در زبان فرانســه به مهندس  ingenieurمیگویند
و ریشه التین آن  ingeniumاست که یعنی هوشمندی و خالقیت و
مهندس کسی اســت که هوش خود را در حل مسائل به کار برد .با
این اصالحیه مطلب را پی میگیرم.
دکتــر »یــاوال حــراری« در کتاب خود بــا عنوان »ســیپینها:
تاریخچه انســان« به تکوین حیات اجتماعی و پیشــرفت بشر اولیه
تا عصر فضــا میپردازد و به همزیســتی نهچندان مســالمتآمیز
انســانهای اولیه »نئاندرتال« و »هومو ساپینس« پرداخته که بنا بر
نظریهای تا هزارانســال به طول انجامیده و اینکه در کنار مســائل
محیطــی و آبوهوا ،ایــن قابلیت کار گروهی و اســتعداد و توانایی
ســاخت و اســتفاده از ابزار پیچیدهتر بود که باعث چیرگی تدریجی
اجداد »هومو ســاپینس« ما شد .آنها در ساخت ابزار متنوع از سنگ
و اســتخوان ،نوآوری داشتند و تغییراتی هرچند کوچک در ابزارشان
بــه وجود میآوردنــد ،ولــی نئاندرتالها وســایل آنچنان جدیدی
ابداع نکرده و تنوعی نداشــتند .از نظر تاریخی و منطقی تکنولوژی
)فنــاوری( بــر علم تقدم دارد و ابــزار بر تکنولــوژی .تکنولوژی در
ریشــهایترین وجه خود ،چیزی جز ابزار نمیتواند باشد .هایدگر در
»پرسش از تکنولوژی« میگوید» :تکنولوژی یک تالش انسانی است.
زیرا تعیین هدف و کاربرد ابزار مناســب برای رســیدن به آن عملی
انســانی است .ساخت و استفاده از ابزار حتی خود ابزار ساختهشده
و بهکاررفتــه همگی به موضوع تکنولــوژی تعلق دارند .تکنولوژی
مجموعه همین وسایل است«.
ما هرروز از ابزارهای زیادی استفاده میکنیم و چهبسا تغییراتی
درخورنیازمان در آنها ایجاد کنیم .این نوشته ،مقدمهای کوتاه است
به جنبه کمتردیدهشــده از موضوع اســتفاده از ابزار و اینکه علتی
که در پشــت چرایی انتخاب ابزار است ،شاید خیلی هم ساده قابل
تجزیــه و تحلیل نبوده و ممکن اســت بســیاری از پیشزمینههای
فکری ما در آن دخیل باشند.
دکتر »هوشــنگ کیانی« ،اســتاد دانشــگاه علــم و صنعت ،در
خاطرهای از زمان تحصیل خود در آمریکا ،جلسه با استادی را به یاد
میآورد که پروژه خاصی را برای دانشجویان تعریف کرده و میگوید
آنها بهطور انفرادی فکر کرده و وســیلهای پیشــنهاد دهند که یک
شخص مسن و شــاید هم کمتوان ،بتواند با استفاده از آن بهراحتی
گردویی را بشکند.
در روز موعود انواع و اقسام ایدهها آورده میشوند؛ از سیستمی
برپایــه ایجاد خأل تا پــرس و از روش برخوردهای پرشــتاب دانهها
بــا هم تا نوعی چکش .در نهایت اســتاد میگوید» :هدف نه صرفا
انتخاب محصول برتر که آشنایی هر نفر با انبوهی از ایدههاست که
میتوانسته از سوی دیگران ارائه شود و اینکه درهمهحال باید تمام
مفاهیمی که آموختهایم را به خدمت بگیریم«.

اگــر چیــزی که مــا از آن به توفان فکــری یاد میکنیــم ،از دل
آموزشها و محیطهای یکنواخت برآمده باشــد ،احتماال پاسخهای
ما همه یکشــکل و یکسان میشــوند و شاید در حل مشکل به یک
اندازه و فقط از زاویهای واحد یاری دهند.
خود من هم تجربه جالبی داشــتم .همســر من داروساز است.
روزی بــه مقالهای برخورد کــه اعداد روی گــراف دوناتی آن )که
نشاندهنده درصد جزء به کل بود( ،پاک شده بود .دایرهای را مجسم
کنید که مثال به هفت قطاع نابرابر تقســیم شــده و باید دریابیم هر
قطاع چه ســهمی داشــته .فکر کردیم چه کنیــم .دو راهحل از دو
پیشزمینه کامال متفاوت برخاست .او که ذهنش بیشتر درگیر توزین
مواد در رشــته داروسازی بود ،پیشنهاد کرد آن دایره را به قطعاتش
بریده و هرکدام را وزن کنیم .نسبت وزن هر تکه به کل ،برابر درصد
من مهندس به این روش با شک و تردید نگاه کردم.
موردنظر استِ .
راه من اســتفاده از نقاله ساده و محاسبه درجات هر قطاع و سپس
تقسیم بر  ۳۶۰بود که محیط یک دایره کامل باشد .قرار شد هرکس
با ابزار خود به این کارزار وارد شــود .من با نقاله ســاده مدرســه و
همسرم با ترازویی با دقت یکصدم گرم.
باور کنید بررســی زمانی یکسان برد و اعداد هم برابر بودند! این
رویداد ،درس بزرگی برای من در پی داشــت .ما به ابزار خود وفادار
بودیم و به ما یادآوری کرد که برای حل مســئله بیش از هرچیز باید
طبیعت و فلسفه نهان در آن را کاوید.
قصدم از این چند خط ،اشــارهای بود بــرای تازهفارغالتحصیالن
که به یک الیه عمیقتر از موضوع بنگرند ،از هر رشتهای که باشند و
بدانند راههای حل مسئله به اندازه خود جواب آن ،میتواند جذاب
باشد .این هسته مرکزی آن چیزی است که فلسفه مهندسی و ریشه
التیــن معنی آن را تشــکیل میدهد .اینکه در پایــان ،ما چه راهی
برای تحلیل برمیگزینیم یا اگر ابزاری در میان باشد ،کدام مناسبتر
اســت ،به پیشزمینههای آموزشی و تجارب ما برمیگردد؛ اینکه از
مدرسه تا دانشگاه چگونه پرورانده شدهایم و بعدتر آنچه در محیط
آکادمیــک آموختهایم ،چقدر ابتکارمان را شــکوفا یا اســتعدادمان
را کور کردهاند! اگر آنقدر خوششــانس باشــیم کــه انتخاب ابزار
نادرســت همچون نئاندرتالها به قیمت انقراضمان تمام نشــود،
فرصت آن را خواهیم داشــت که از تنوع ایدهها در استفاده از ابزار
و یافتــن راهحل لذت ببریم و این اتفاق تمرینی اســت برای نزدیکی
بیشتر به معنی واقعی مهندسی.
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