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از دانشگاه نترسید
دیــروز فرمانــده نیــروی 
هوافضــای ســپاه میهمان 
دانشــگاه بود. دســتور کار 
در  حاجــی زاده  اصلــی 
دانشگاه در یک نگاه امضای 
تفاهم نامه همکاری با دانشــگاه بود. طبق روال 
ســردار باید همراه بــا محافظانــش از در اصلی 
دانشگاه وارد می شد، به سمت ساختمان ریاست 
می رفت، بعد از دست به دســت کردن تفاهم نامه 
و گرفتن چند عکس یادگاری ســوار ماشینش 
می شد و به دفتر کارش برمی گشت. حاجی زاده 
اما تا ساعت 12 در سالن جابر مشغول صحبت با 

دانشجوها بود. 
در باب اینکــه مســئوالن بایــد در جمع های 
دانشــگاهی حضور پیــدا کنند و به ســؤاالت و 
ابهام های دانشــگاه پاســخ بدهند، حرف های 
زیادی زده ایم و شــنیده ایم. هرچند آن هایی که 
باید بیشــتر این حرف ها را می شــنیدند، کمتر 
این صدا به گوش و دلشان نشسته است. در حال 
حاضر حضور مسئوالن در دانشگاه بیشتر در دو 
قالب دیده می شود. دســته اول سخنرانی های 
رسمی در مراسم های رســمی تر است که نقش 
دانشجو اینجا گوش دادن و تأیید سخن مسئول 

محترم است. 
دومین دسته از سخنرانی مســئوالن که بیشتر 
نوع سیاسی شــان را شامل می شــود، حضور در 
جمع های سیاسی و ارائه نطق های آتشین است. 
حنجره دانشــجو برای فریاد و ســوت و کفش 

ارزش اصلی او در این دسته از سخنرانی هاست. 
اینکه شریف حتی از دو دسته باال هم کم نصیب 
اســت، دغدغه ای اســت که جای دیگری برای 

درددل کردن می طلبد. 
پس نگاه به دانشــجو و دانشــگاه بــرای حضور 
مســئوالن در دانشــگاه ها چه باید باشد؟ پاسخ 
به ســؤال های دانشجو. این شــاید جدی ترین 
مزیت و کارکردی اســت که در این سال ها برای 
جلسات دانشــگاهی مسئوالن شــمرده شده 
است. شنیدن انتقادهای دانشــگاه و ابهاماتش 
حداقل فایده متصوری که برای دستگاه مربوط 
و مدیرانش داشــته باشد، روشــن کردن نقاط 
تاریک ذهن و رســاندن اخبار و نظرات به شکل 
بی واسطه و دســت اول اســت. چه در بسیاری 
موارد، مخاطبان تاحدودی حرف ها و مســائل 
و مشکالت پیِش روی آن ســازمان را هم درک 

می کنند. 
از این مهم تــر اما حضــور در جمع بانشــاط و 
منتقدی است که انگیزه هر کسی را برای تالش 
بیشتر و توان پاســخ گویی با دست پر باال می برد. 
بدون شک کسی از دانشجوی دوره کارشناسی 
انتظار ندارد خط مشــی سیاســت گذاری های 
مسئوالن کشــور را متحول کند و همین امروز 
خودش بر صدر امور بنشــیند، نکته ای که الزم 
اســت گاهی به خودمان هم یادآوری کنیم. اما 
حضور در جمع باطراوت و آرمان گرایی که خالی 
از ایده هــای نو هم نیســت، بیــش از همه برای 
مسئوالن کشور و اداره دستگاه های زیر نظرشان 

مفید است. 
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لیگ فوتسال
دیروز هفته ششم لیگ فوتســال با برگزاری پنج دیدار به پایان رسید. اولین بازی 
بین مواد-هوافضا و ریاضی-صنایع برگزار شد که مواد-هوافضا در یک بازی پایاپای 

توانست چهار بر سه ریاضی-صنایع را شکست دهد. 
هرچند به دلیل برد ســه بر یک عمران مقابل پردیس این بــرد مواد-هوافضایی ها 

در جدول تأثیرگذار نبود و عمران باز هم بــه دلیل برد رودررو مقابل مواد-هوافضــا در جایگاه اول قرار دارد. 

مسابقات تنیس روی میز
قابل توجه عالقه مندان به ورزش مفرح تنیس روی میز یا به قول دوســتان پینگ پنگ. 
بدانید و آگاه باشید که مسابقات تنیس روی میز پســران، قهرمانی دانشگاه، اسفند ماه 
امسال برگزار می شود. اگر دســتی بر آتش تنیس روی میز دارید، اگر از آن دسته افرادی 
هستید که فرق دو طرف راکت تنیس را نمی دانید، اما فکر می کنید می توانید ببرید، اگر 

از آن دسته افرادی هستید که در خوابگاه یا ورودی دانشکده مدیریت و اقتصاد یا سالن های دانشگاه با رفقا پینگ پنگ 
می زنید و... تنها تا چهارشنبه هفته آینده فرصت دارید به ساختمان مدیریت تربیت بدنی، آقای خدامرادی مراجعه 

کنید. اگر هم می خواهید بیننده باشید، مسابقات یکشنبه دهم اسفند در سالن تنیس روی میز برگزار می شود.
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اردوی پابوس عشق، بزرگ ترین و  گزارش
پرجمعیت ترین اردوی دانشــگاه، محمدصالح سلطانی

امسال هم مثل سال های قبل در ابتدای نیم سال دوم و 
از چهاردهم تا هجدهم بهمن ماه برگزار شــد. اردویی 
زیارتی معنوی با حضور تقریبِی 600 دانشــجو در سه 
گروه برادران، خواهران و متأهالن و با سه محل اسکان 
متفاوت که البته نبض اردو از حســینیه محل اســکان 
پســرها می زد و مهم ترین برنامه های اردو در این مکان 

برگزار شد. 
مهم ترین تغییر اردوی امســال درمقایسه با سال های 
قبل، تغییر مکان اســکان برادران بود. حسینیه ای که 
امسال از دانشجویان شــریف میزبانی می کرد، اگرچه 
ویژگی هــای مثبتی مثــل نزدیکی به حرم داشــت، 
متأســفانه از لحاظ امکانات رفاهی چندان در شــأن 
دانشــجویان نبود. از مهم ترین مشــکالت این مکان، 
می توان بــه نبود آب گــرم در طول دو روز از ســه روز 
اردو اشــاره کــرد که مشــکالت عدیــده ای، ازجمله 
سرماخوردگی تعداد بسیاری از دانشجویان را به همراه 
داشت. مسئله ای که  از صبح روز دوم تا آخرین لحظات 
اردو پابرجا بود و تنها در ســاعات پایانی رفع شد. عالوه 
بر این موضــوع، کیفیت نه چندان مناســب وعده های 
غذایی توزیع شده نیز از مشــکالتی بود که حاضران در 

اردو با آن دست و پنجه نرم می کردند. 
از این مشکالت که بگذریم، مســئوالن برگزاری اردو 
یعنی بچه های هیئت الزهــرا برنامه های خاص و بعضاً 
غافلگیرکننده ای برای دانشجویان در نظر گرفته بودند. 
روز اول، اردو میزبان حجت االسالم والمســلمین راشد 
یزدی بود. حــاج آقا راشــد، با همان لهجه شــیرین و 
دوست داشتنی برایمان از اهمیت کسب علم و ضرورت 
دانش اندوزی گفت. از اینکه چقدر به طلب علم توصیه 
شده است و دانشجو هیچ توجیهی برای درس نخواندن 
ندارد. شــاه بیت ســخنان آقای راشــد در این جلسه  

صمیمی و پر از لبخند این بود: »درس بخوانید!«. 
برای صبح روز دوم اردو ســه برنامه در نظر گرفته شده 
بود: بازدید از موزه آســتان قدس رضــوی، عیادت از 
جانبازان و دیدار با خانواده شــهید نورعلی شوشتری، 
از فرماندهان ســپاه که طی انفجاری تروریســتی در 
مهرماه سال 88 به شــهادت رســید. البته برنامه آخر 
به دلیل برخی ناهماهنگی ها برگزار نشــد. بیشــترین 
اســتقبال هم از برنامه دیدار با جانبازان شد )نگارنده 

خود نیز در این برنامه حاضر بــود( که طی آن، جمعی 
حدوداً صد نفره از دانشــجویان حاضر در اردو با حضور 
در مرکز توان بخشی جانبازان امام خمینی )ره( مشهد، 
از رزمندگان دیروز و امروز عیادت کردند. رویکرد اصلی 
در این دیدار، ضمن شنیدن خاطرات جانبازان از هشت 
سال دفاع مقدس، نشــاندن لبخند بر لِب آن ها بود که 
این امر با فعالیت گســترده تعدادی از دانشــجویان و 
در رأس آن ها برخــی از فارغ التحصیالن حاضر در اردو 
محقق شــد! به گونه ای که بارها و بارهــا صدای خنده 
جانبازان و دانشــجویان توجه دیگــران را جلب کرد و 
سکوت حاکم بر فضا را شکســت. احتماالً طعم شیرین 
لبخند این جانبازان، به ایــن زودی ها از یاد آن هایی که 

در این برنامه حاضر بودند، نخواهد رفت.
عصر روز دوم دکتر وثوقی،  معاون دانشجویی دانشگاه، 
مهمان اردو بود و به ســؤاالت دانشــجویان پاسخ داد. 
حضور معاون دانشجویی و شماری از استادان دانشگاه 

در اردو، بدون شک از اتفاقات خوب اردوی امسال بود.
از  یکــی  میزبــان  اردو  دوم  روز  انتهــای  در 
یعنــی  هیئت الزهــرا،  همیشــگی  همراهــان 
حجت االسالم والمســلمین قاســمیان بود. مهندس 
غالمرضا قاســمیان که ورودی 70 دانشــکده عمران 

دانشگاه خودمان است، با توجه به فرارسیدن ایام دهه 
فجر، برایمان درباره اهمیت انقالب اسالمی و نقش آن 
در شکل گیری مناســبات نوین جهانی صحبت کرد، 
سخنانی که مثل همیشه با اســتقبال گرم دانشجوها 

همراه بود.
روز سوم اردو محل اسکان پســرها، شاهد شکل گیری 
حلقه های گفت وگــو بود. این حلقه ها کــه با نام گعده 
شــناخته می شــوند، در چهــار موضوع و بــا حضور 
کارشناســانی از داخل و خارج دانشــگاه برگزار شدند 
که مطابق  انتظار، بیشترین استقبال از گعده با موضوع 
ازدواج صورت گرفت! »والیــت و امامت« و »حکومت 
در اسالم« هم موضوع دو حلقه دیگر بود. اما در حاشیه 
این گعده ها حلقه دیگری با حضور دانشــجویان و سه 
نفر از اســتادان دانشــکده کامپیوتــر، ازجمله رئیس 
مرکز محاســبات شــکل گرفت که محور آن سؤاالت 
دانشــجویان درباره مرکز محاســبات و شریف آی دی 

دوست داشتنی )!( بود. 
در انتهای روز ســوم نیز قرار بود مراســم اختتامیه با 
حضور حاج حسین یکتا و گروه تواشیح برگزار شود که 
لغو شد و اردوی پابوس عشق  93 در ساعت شانزده روز 

شنبه هجدهم بهمن ماه به پایان رسید.

گزارشی از اردوی پابوس عشق 93

شیرین و دوست داشتنی
محققان شریفی برای اولین بار نانوذرات دی   
اکســید تیتانیوم را جهت ازدیاد برداشت از 
مخازن نفتــی معرفی کردند. یک خســته 
نباشید به همه اســتادان و دانشجویانی که 

برای رفع نیازهای کشور تالش می کنند.
قابل توجــه عالقه منــدان کــه دور جدید   
مســابقات  ویــژه  فوتســال  تمرینــات 
دانشــگاه های تهران از شنبه گذشته شروع 
شده است و قرار اســت شنبه ها و دوشنبه ها 
از ساعت 12 تا 14 در ســالن قهرمانی ادامه 

داشته باشد. 
مرکــز کارآفرینــی بازدیدی را از شــرکت   
کارنو ایده آل آرمان با حضور دانشجویانی از 
دانشکده های هوافضا و مکانیک، چهارشنبه 
29 بهمن از ســاعت 8:30 برگــزار می کند. 
برای ثبت نام به مرکــز کارآفرینی، روبه روی 
ســاختمان ســلف پســران مراجعه کنید. 
شرکت برای دیگر دانشجویان نیز آزاد است. 

دکتر فتوحی دکتر صالحی را به عنوان مشاور   
امور پژوهشــی و فناوری خود منصوب کرد. 
بــرای ایشــان آرزوی موفقیــت می کنیم.

ســمینار فناوری های الکترونیک قدرت در   
بخش های ســخنرانی، کارگاه آموزشــی، 
میزگــرد صنعتــی، نمایشــگاه جانبی و 
ارائه مقــاالت در روزهای 12 و 13 اســفند 
برگزار می شــود. برای ثبت نام یا شــرکت 
 در کارگاه هــای آموزشــی باید در ســایت

 tpes.ee.sharif.ir عضو شوید. 
هفته گذشته دانشگاه میزبان جلسه معاون   
عربی آفریقایی وزارت امور خارجه با مسئوالن 
دانشگاه بود. در این جلسه گسترش تعامالت 
علمی و آموزشی با کشورهای منطقه ازجمله 

عراق بررسی شد.
فناوران  و  پژوهشگران  از  حمایت  صندوق   
کشور، روز پنجشنبه 16 بهمن ماه جاری، 
کرسی پژوهشی خود را درخصوص پردازش 
سیگنال به دکتر فرخ مروستی اعطا کرد. دکتر 
مروستی رئیس پژوهشکده مخابرات نظری و 
استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه هستند. 

دوشنبه شب تعدادی از دانشجویان دانشگاه   
به همت گروه فردای ســبز، برنامه »همراه با 
محرومین« را که با حضور دانشــجویان در 
کنار خانواده های نیازمنــد و اهدای ارزاق به 
این خانواده ها انجام می شود، برگزار کردند. 
دمتان گرم که شب عیدی به فکر نیازمندان 

هم هستید! 

عصر شعر شریف
یک خسته نباشید جانانه می گوییم به اعضای جدید کانون شعر و ادب. دمتان گرم 
که َعلم کانون را دوباره بلند کردید. یک خداقوت اساســی به مناســبت برنامه عصر 
شعر شریف که با حضور عبدالجبار کاکایی که بیشتر با عنوان ترانه سرای تیتراژهای 
سریال های صدا و ســیما شناخته شده اســت و رشــید کاکاوند که بیشتر مجری 

برنامه های ادبی رادیو و تلویزیون بوده است و دستی بر آتش شــعر و ترانه هم دارد، برگزار می شود. این برنامه 
عصر دوشنبه هفته آینده در سالن جابر بن حیان برگزار می شود و عالقه مندان درصورت تمایل به شعرخوانی 
می توانند اثر خود را همراه با مشخصات کامل به ایمیل کانون به نشانی ksa.sharif@gmail.com بفرستند. 

تاالر سپید
زمین دانشگاه در منطقه 22 تهران را که یادتان هســت؟ همان پردیس پژوهش و فناوری 
دانشگاه. اولین تاالر این پردیس با نام تاالر سپید قرار است در هفته اول اسفند ماه افتتاح شود 
و به همین مناسبت مراسمی روز جمعه هشتم اسفند از ســاعت 10:30 تا 13:30 در محل 
پردیس پژوهش و فناوری شریف برگزار می شود. ضمناً وســیله ایاب و ذهاب رأس ساعت 

10 صبح از درب اصلی دانشگاه به طرف پردیس حرکت می کند. جهت کسب اطالعات بیشتر و اعالم حضور در این برنامه 
می توانید با شماره 66164737 تماس بگیرید یا حضور خود را به ایمیل rtc@sharif.edu اعالم کنید. امیدواریم از این 

به بعد توسعه پردیس با سرعت بیشتری همراه شود و عاقبت پردیس مثل سایر ساختمان های دانشگاه نشود!
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کجا ایستاده ایم؟
امروز و از ساعت 14 تا 16 برنامه ای با عنوان »کجا ایستاده ایم« از طرف بسیج دانشجویی 
دانشکده برق برگزار می شود. هدف برنامه بررســی تحوالت در حوزه علم و فناوری در 
سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی است. سخنرانان برنامه دکتر وثوقی، معاونت 
دانشجویی دانشگاه، دکتر نایبی، استاد دانشــکده برق و رئیس هیئت مدیره رستافن 

ارتباط و دکتر پاکروان، استاد دانشکده برق و مدیرعامل پرتو تماس نوین و عضو هیئت مدیره رایتل هستند و برنامه 
با پرسش و پاسخ همراه خواهد بود. در این برنامه قرار است مواردی مثل موانع تحقق استقالل در علم و فناوری، نیاز یا 
عدم نیاز به سرمایه گذاری در فناوری هایِ   های تک، عملکرد انقالب اسالمی در حوزه علم و فناوری و... بررسی شود. 

مشاوره ورزشی و تغذیه
چند ماهی از آغاز به کار مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه می گذرد. هدف 
مرکز ارتقای سالمت دانشــجویان، کارکنان و استادان دانشــگاه و خانواده ایشان 
است. در این مرکز خدماتی مثل بررســی توده بدنی، تنظیم و ارائه برنامه ورزشی و 
تغذیه، بررسی ناهنجاری های اسکلتی و ارائه تمرینات اصالحی، بررسی نورم های 

آمادگی جسمانی و ارائه برنامه برای ورزشــکاران حرفه ای و... ارائه می شــود. عالقه مندان می توانند جهت 
دریافت مشاوره ورزشی، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 12 و جهت مشاوره تغذیه یکشنبه و 

سه شنبه از ساعت 10 تا 14 به مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی مدیریت تربیت بدنی مراجعه نمایند.

معجزه تو محبت بود 
ابراز  گذشته  هفته های  امین رستمی

ارادت به پیامبر به دنبال اتفاقات فرانسه 
رونق زیادی داشت. این یادداشت هم به 

روزنامه رسیده است. 

سالم بر ســرآغاز غزل بندگی، سالم بر دردانه 
رســالت خداوندی، ســالم بر نور هســتی و 
زندگی، محمد مصطفی صلــی اهلل علیه و آله. 
چه کســی  می توانســت چون تو  عشــق را با 
تمام وجودش بســراید و از محبــوب حقیقی 
انســان ها قول و غزل  بگوید. اما تو سرودی و 
از آغوش گرم خدا برای تمــام بندگان گنهکار 
و سرگشته گفت وگو کردی و از یزدان مهربان 
آن قدر سرودی که از جذبه غزلت تمام یارانت 
را مثل خدا و خودت مهربــان کردی. معجزه 
تو محبــت بود. چون شــادی را بــه چهره ها 
قاب کردی و غم را به پســتوی قلب انسان ها 

فرستادی. 
 نگاه شــیرین و دل آرامت هر انسان آشفته و 
گریخته را شــیفته تو می کرد.  بر سر هر سفره 
که خواندنت، نشســتی تا همــه عالم میزبان 
میهمان مهربانی چون تو باشــند. هم حســن 
یوسف را داشــتی، هم عزم ابراهیم، هم لطف 
عیســی و هم عصای موســی. هزار بار غلیان 
جهل امتت می توانســت تو را کــه نوح زمان 
بودی، به نفرین وادارد؛ اما تــو هرگز امتت را 
وانگذاشــتی. انگار که برای تمام گناهکاران از 
ازل تا ابد دعا می کردی و اشــک می ریختی و 

بی قرار بودی.
ای وارث تمــام محبوبان و شــیرین لبان عالم! 
ای انتهای تمام کوچه های عشــق و علم و قلم! 
ســوگند به تو که از هیاهوی عالم نمی ترســم 
و می دانم که سیاه نوشته روســیاِه یک بی خبر 
نمی تواند روبه روی  خورشید عالم تاب تو قد علم 
کند که تو هنوز هم به همه می نگری و برای هر 
انسانی حتی آن کس که بویی از وجود تو نبرده، 

آرزوی عاقبتی خوش می کنی.
ای کاش باز هم با کالم عشــق، روی خندان و 
بوی خوشت به جنگ جهل و لجاجت و غضب 
می آمدی تا  خاطر پریشان  انسان ها به احسان 
تو دوباره عاشق می شد و با خوش خبری نقش 

مقصود را زنده می کرد.
ای کاش یکایــک اوراق تمــام تاریــخ، قاصد 
بی قرار قلــب تو بودنــد تا دیگر هیچ انســان 
بی دلــی در انــدرون هیــچ قفســی غمناک 

نمی شد.
ای کاش تمام بادها سفیر شهر آشنایی تو بودند 

تا شرر دوری و و بی کسی دم نمی گرفت.
ای نازنیــن ای مهربان ای خــوِب خوب من، 
با تمام اشــک های بی صدایم فریــاد می زنم 
که دوســتت دارم. به همه خوبان عالم قســم 
دوســتت دارم. ای دلیل تمام دوســتی ها! به 
خدا، به قلم، به روی مهربانت قســم، دوستت 

دارم.

نامه وارده

»هوافضا، دیروز امروز  فردا« عنوان برنامه ای گزارش
بود که یکشــنبه با حضور سردار حاجی 
زاده، فرمانده نیروی هوافضای ســپاه در 
سالن جابر دانشکده شــیمی برگزار شد. 
برنامه با بیســت دقیقه تأخیر و با تالوت 
قرآن و پخش سرود ملی آغاز شد و دکتر 
تجریشی، معاون پژوهشی دانشگاه اولین 
سخنران برنامه بود. ایشــان در بخشی از 
ســخنرانی خود درمــورد جهت گیری 
پژوهشی دانشــگاه خارج از چاپ مقاله و 
قرارداد ارتباط با صنعت گفت: در توسعه 
فناوری های نوین در دهه های اخیر، تغییر 
نگرشی در دنیا مشــاهده می کنیم که به 
جای اینکه صنعت همــه چیز را خودش 
روی فناوری ها شروع کند و تولید علم را 
هم خودش انجام دهد، تولیــد علم را در 
دانشــگاه ها انجام می دهد.  بعد از پخش 
کلیپی از دستاوردهای هوافضای کشور، 
سردار فرحی معاون صنعتی وزارت دفاع 
به سخنرانی پرداخت. بخش بعدی برنامه، 
رونمایی از سیســتم عامل کاربرد محور 
سپند بود که بعد از توضیحاتی درمورد این 
سیستم عامل، سردار حاجی زاده ضمن 
رونمایی از این سیســتم عامــل، از تمبر 
یادبود آن هم رونمایی کرد. با رسیدن به 
زمان اعالمی پایانی برنامه یعنی ســاعت 
10:30 هنوز بخش اصلــی برنامه یعنی 
سخنرانی و پرسش و پاسخ دانشجویان از 

سردار حاجی زاده آغاز نشده بود. 
با دعوت دکتر دهقانی اســتاد دانشکده 
هوافضا که مدیریت جلســه پرســش و 
پاسخ را برعهده داشت، حاجی زاده برای 

سخنرانی پشــت تریبون رفت. اما سردار 
ترجیح داد با توجه به کمبود وقت به جای 
سخنرانی، به سؤاالت دانشجویان پاسخ 
دهد که با اســتقبال حاضــران روبه رو 
شــد. در ابتدای برنامه شــماره پیامکی 
اعالم شــده بود که حضار ســؤاالت خود 
را از طریق ســامانه پیامکی مطرح کنند. 
برخالف شیوه انتخابی که گمان می شد 
باعث محدودشدن سؤاالت شود، سؤاالت 
صریح و انتقادی از حاجی زاده پرســیده 
شــد و در پایان نیز پنج نفر از دانشجویان 
سؤاالت شفاهی خود را پرسیدند. از نکات 
جالب این جلسه، فضای پرسش و پاسخ 
منطقی، صریح و به معنــای واقعی کلمه 
دانشگاهی برنامه بود که از مصادیق بسیار 
خوب برای جلسات حضور مسئوالن در 
دانشــگاه و پاســخ گویی به دانشگاهیان 
بود.  سؤاالت حول محور توانمندی های 

 موشکی و فضایی کشور، بحث آر کیو 170
و نحــوه به کارگیــری فارغ التحصیالن 
هوافضا در پروژه های ســپاه بود. سردار 
حاجی زاده در پاسخ به ســؤالی درمورد 
ارســال ماهــواره گفت: باید به ســمت 
فرســتادن ماهواره هــای کاربردی تر از 
آنچه تا به حال فرستادیم، حرکت کنیم 
و از مرحله فرستادن ماهواره های مشابه 
فعلی، عبور کرده ایم.  یکی از دانشجویان 
پرســید که به نظر می آیــد آرکیو 170 
ایرانی، ماکت است که ســردار در پاسخ 
گفت: حتــی آمریکایی ها هــم نگفتند 
ماکت است و در اینکه مشــابه ایرانی آن 
را به مرحله عملیاتی رســانده ایم، کسی 
شــک ندارد. حاجی زاده گفــت: ما دروغ 
نمی گوییم. اگر چیزی را اعالم می کنیم، 
حتماً درست است. البته همه چیز را اعالم 
نمی کنیــم؛ ولی آنچه اعــالم می کنیم، 

قطعی اســت.  حاجی زاده در پاســخ به 
سؤالی درمورد برنامه سپاه پاسداران برای 
جذب دانشجویان نخبه هوافضای شریف 
و ممنوع الخروجی افراد گفت: ما از وجود 
عزیزان داریم استفاده می کنیم؛ ولی اگر 
گمان می کنید که ما از همه ظرفیت های 
شــما اســتفاده می کنیم، نــه؛ چون ما 
محدودیم و شــما نامحدود. البته تالش 
می کنیم که این را رشد دهیم. در ارتباط 
با بحث استخدام در سپاه، شرایطی داریم 
که عزیزانی که احــراز کنند، می توانند و 
تعدادشان هم کم نیســت. بحث خروج 
از کشور هم به هیچ وجه ممنوع نیست و 

مثل هر سازمانی تابع ضابطه است. 
یکی از دانشجویان  پرسید دروسی که در 
دوره تحصیل می خوانیم و اســتادان ما، 
چه میزان ما را برای ورود به صنعت آماده 
می کنند که حاجی زاده این گونه پاســخ 
داد: ما آنچه داریم، تمامــاً برای دوره بعد 
از پیروزی انقالب اســت. یعنی در مقطع 
پیروزی انقالب، چند ده هزار مستشــار 
خارجی داشــتیم و در بخــش کارهای 
فضایی هم صفر بودیم. تمــام این کارها 
در این سال ها صورت گرفته است و امروز 
به نقاطی رسیده ایم که می توانیم جهشی 
حرکت کنیم و بــه صراحت می گویم که 
کاری را ندیدم که به شــما محول شــود 
و نتوانید انجام دهید. برنامه ســاعت 12 
به پایان رسید و تعدادی از دانشجویان و 
استادان در بیرون از سالن با حاجی زاده 
مشــغول گپ و گفت بودنــد و در پایان 
هم با سردار حاجی زاده عکس یادگاری 

گرفتند. 

جلسه بررسی صنعت هوافضا به محفلی برای سؤاالت بی واسطه از مسئوالن تبدیل شد

وقتش را بیشتر کنید

شماره 636  سه شنبه 21 بهمن 1393بــــــــخش  خـــــــبری

نگاهی به آمار کردیتی های 94
هفته گذشته اسامی پذیرفته شدگان بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه اعالم شد. نگاهی به آمار پذیرش ها در جدول، خالی از لطف نیست. 
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ریاضیانرژی مدیریت و عمران
اقتصاد

مهندسی علم 
مواد

کمترین کردیت های غیرشریفی
این دانشگاه ها تنها یک کردیتی در شریف داشتند:

شاهد، کرمانشاه، یزد، فردوسی، سمنان، بوعلی، زنجان
دانشگاه الزهرا هم تنها دو کردیتی، آن هم در رشته فیزیک داشت. 

بیشترین کردیت های غیرشریفی
امیرکبیر 22 نفر، 4 رشته

صنعتی اصفهان 13 نفر، 5 رشته
علم و صنعت 10 نفر، 3 رشته
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از انقالب ایران تصاویر مختلفی در آرشیو عکاســان داخلی و خارجی موجود است که 
بسیاری از آن ها مشهورند و برخی تازه منتشر شــده اند. دیوید بارنت یکی از عکاسانی 
است که مجموعه جالب توجه »44 روز«ش جدیداً در میان ایرانی ها مشهور شده و در 

شبکه های اجتماعی هم خوان می شود.
دیوید بارنت یکی از معروف ترین عکاســان خبری اســت که در دهه شــصت و هفتاد 
میالدی با ثبت تصاویر تاریخی از رویدادهای مهم جهان برای مجله تایم شهرت جهانی 
پیدا کرد. او یکی از عکاسان حاضر در ویتنام بود که تصاویر تأثیرگذاری از جنگ ویتنام 

ثبت کرده است. بارنت در کشــاکش انقالب ایران و مبارزات مردمی به تهران می آید و 
44 روز را در خیابان های آشوب زده تهران سپری می کند. حاصل این حضور مجموعه 
متفاوتی از تصاویر انقالب اســت که آن روزها در مجله تایم منتشر می شد. بعدها وقتی 
تایم امام خمینی را به عنوان شخصیت ســال انتخاب کرد، از تصویری که بارنت از امام 
ثبت کرده بود بــرای طرح روی جلدش اســتفاده کرد. مجموعه تصاویــر بارنت از آن 

روزهای ایران بعدها در کتابی با عنوان 44 روز: ایران و دگرگونی جهان منتشر شد.
مجموعه تصاویر »44 روز« را می توانید اینجا ببینید.

44 روز

دانشگاه و استادان آن روزها پرونده دانشجوهای دهه پنجاه 
شاهد و ناظر بی واسطه شور، دلهره، اضطراب، 

درگیری و حال وهوای دانشگاه در روزهای انقالب 
و تظاهرات مردمی گسترده بوده اند. سراغ 

خاطرات چند تن از استادهای باسابقه تر دانشگاه 
رفتیم و آن بخش هایی را که به شرکت 

شریفی های آن روز در مبارزات مردمی مربوط 
می شد، برای شما گلچین کردیم.

خاطرات انقالب از زبان 
استادهای شریف

هوا 
دلپذیر شد
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عکس شاه را پایین آوردیم
     دکتر مقدسیان

این که چرا اینجا به پایگاه سیاســی علیه رژیم تبدیل شد، به نظرم علتش در وجود 
بچه هایی بود که جذب اینجا می شــدند. این ها اکثراً بچه هایی بودند که از اقشــار 
محروم بودند. وقتی آمدند تهران و در محیط دانشــگاهی اینجا قرار گرفتند، واقعاً 
دیدند چه محرومیت هایی در جامعه وجود دارد و استنباطشــان این بود که محور 
تمام آن نارسایی ها در دربار و تشکیالت دربار اســت؛ لذا چون بچه های باهوش و 

توانایی بودند، فکر می کردند باید کاری بکنند که این مرکز ثقل از بین برود. 
عده ای مانند شــریف واقفــی از قبل مایه های سیاســی داشــتند؛ ولی یک عده 
نابسامانی ها را دیدند و از خوابگاه ها شروع کردند. تنها، مبارزان ضددربار نداشتیم. 
ما چپی هــای خیلی جدی داشــتیم. از اعضــای رده باالی ســازمان مجاهدین 
داشتیم. گروه های اســالمی خیلی معتقد داشــتیم. اگر حکومت اسالمی دست 

فارغ التحصیالن سال 49 به بعد این دانشگاه است، یک چیز اتفاقی نیست. 
روزی ریختند داخل دانشگاه و تعدادی از استادان و بچه ها را کتک زدند و تعدادی 
از بچه ها داخل ســالن ورزش رفتند. به من خبر دادند نوروزی پلیس معروف گارد 
آمده اســت و ماشــین آورده که بچه ها را ببرد. من از باال آمدم جلوی در را گرفتم و 
گفتم چه کار می خواهی بکنی؟ گفت: می خواهم این ها را ببرم. گفتم این ها دارند 
ورزش می کنند. گفت: نه اینهــا ورزش نمی کنند. باالخره موفق شــدم از در باال 
بچه ها را بیرون ببرم. منظورم این اســت که اینجا مبارزات واقعاً شکل گرفت و در 
هر گروهی مثاًل گروه کوه ما دو سه شاخه کوهنورد داشتیم. بچه مسلمان هایمان 
یک گروه بودند، مثل مجید حداد عادل که با یک عده گروه کوهنوردی مسلمانان 
را تشکیل می دادند. چپی هایمان یک گروه دیگر بودند و یک مسئول دیگر داشتند. 
وسطی هایمان یک گروه دیگر و مبارزات در داخل دانشگاه سازمان یافته بود.  هنوز 
انقالب به پیروزی نرســیده بود؛ اما تمام نقاط حساس شــهر در دست مردم بود. 

اگر کســی خالف مردم حرفی می زد یا عملی انجام می داد، با واکنش مردم مواجه 
می شد. ولی در دانشگاه هنوز کمی ترس از  رژیم شــاه در بین افراد وجود داشت و 
عکس شاه هنوز در کالس ها و دیگر جاهای دانشگاه وجود داشت. کسی هم  جرئت 
پایین آوردن عکس ها را نداشت. قرار بود که جلســه ای برپا شود و عده ای را دعوت 
کرده بودند، کســانی که تازه از زندان آزاد شــده بودند. قرار شــد مراسم در سالن 
ورزش برگزار شود. ولی در ســالن عکس شاه وجود داشــت و با وجود عکس شاه 
نمی توانستیم جلسه را آنجا برگزار کنیم. در دانشگاه یک کمیته تشکیل شد با وجود 
آقایان حداد عادل، بنده و از چپی های تندرو و غیرمذهبی نیز حضور داشتند. یک 
گروه مذهبی نیز بودند که گفتند می رویم و عکس شاه را پایین می آوریم، ولی گفته 
شد با انجام این کار ســربازها می آیند و درگیری ایجاد می شود. سرانجام تصمیم 
گرفته شد این مراسم در فضای باز انجام شود که با شروع جلسه، باران نیز شروع به 
باریدن کرد و جمعیت مجبور شــدند به داخل سالن بروند و بعد از ورود جمعیت به 

سالن یک نفر عکس شاه را پایین آورد و خوش بختانه اتفاق خاصی رخ نداد.

حسن بصیرزاده 

تولد: 1331/1/1
شهادت: 1355/8/20

محل شهادت: زندان های رژیم شاه
دانشکده: مهندسی مواد

حســن بصیــرزاده در ســال 1331 در 
شهرســتان رفسنجان متولد شــد. دوران 
تحصیل را تــا دیپلم در رفســنجان بود و با 
پذیرفته شدن در رشته مهندسی متالورژی 
عازم تهران شــد.  با توجه بــه فعالیت های 
انقالبی و سیاســی که علیه پهلوی داشت، 
تحــت نظــر قــرار گرفــت و آن طورکه 
صاحب خانه اش گفته است، 1355/8/20 
کالنتــری  11 تهــران او را بــا 12 نفــر از 
هم فکرانش دســتگیر کــرد. والدینش که 
خبری از او نداشتند، به تمام مراکز انتظامی 
مراجعه کردنــد، ولی از او اثری پیدا نشــد. 
تا اینکه در روزنامــه 29 بهمن 57 و البته از 
تلویزیون اعالم شــد که بصیرزاده به دست 

ساواک به شهادت رسیده است. 

رسول قدیمی 

تاریخ تولد: 1335/5/1
تاریخ شهادت: 1357/10/6

محل شهادت: تهران
دانشکده: مهندسی برق

رسول قدیمی اول مرداد 35 در تهران به دنیا 
آمــد. وی فرزند اول خانواده بــود. از لحاظ 
مالي و مسکن در وضعیت نامناسبي بودند. 
پدر رســول معتاد بود و مادرش به تنهایی 
بــار اداره خانواده را به دوش مي کشــید. با 
همه این ها رسول به مستمندان هم کمک 
مي کرد. او فعالیت هاي سیاســي خود را از 
اوایــل دبیرســتان آغاز کرد. به جلســات 
سخنراني دکتر شریعتي و علماي مذهبي 
می رفت و به تکثیر و انتشار نوار و اعالمیه ها 
کمک می کرد. در زلزله طبس همه درآمدي 
را که از تدریس خصوصي به دســت آورده 
بود، برداشــت و همراه همســر و دوستان 
انقالبــي اش به طبس براي کمک رســاني 

رفت. 

حسین جان زینعلی 

تاریخ تولد: 1335/3/20
تاریخ شهادت: 1354/11/18
نحوه شهادت: به دست ساواک

دانشکده: مهندسی مواد
حســین جان زینعلی از اعضای مهدویون بود. گروهی که ســید مهدی امیرشــاه کرمی در سال 52 بنیان 

گذاشت.
 سید مهدی که متولد سال 31 در اصفهان بود، بعد از دیپلم وارد دانشگاه صنعتی آریامهر )شــریف( شد. مذهبی بود و علیه رژیم فعالیت 

جدی سیاسی داشت. 10 خرداد 51 در اعتراض به ورود رئیس جمهور آمریکا در دانشگاه دست به تظاهرات زد. 
مهدی فعالیت خود را در انجمن اسالمی دانشگاه آغاز کرد و با توجه به فعال بودنش جذب سازمان مجاهدین خلق شد. اما با برادر و خواهر 
و عده ای از دوستانش هسته ای را تشــکیل دادند و به اصطالح آن روزها مشغول مطالعات ایدئولوژیک شــدند. وقتی گارد دانشگاه قصد 
دستگیری وی را داشــت، مهدی متواری شــده و زندگی مخفی خود را آغاز می کند. از دل همان مطالعات، با ســازمان مجاهدین دچار 

اختالف می شود و به آن ها می گوید: »شما مارکسیست هستید و خود نمی دانید«.
همان سال 52 سازمان مجاهدین را رها و یک گروه مبارز با مشی مسلحانه و معتقد به اسالم تأسیس می کند. با همراهی گروه، هسته اولیه 
مهدویون را بنیان گذاری می کند و در کنار مبارزه به مطالعه مبانی اســالمی و تدوین ایدئولوژی می پردازد. آثار به جای مانده از او عبارت 
است از: شــناخت، نقش روزه در روند تکاملی انســان، حمد می آموزد، خواست های خلق ما چیســت؟، جهان نگاه خداوند است، فلسفه 

وجودی امام زمان و عاشورا را چگونه گرامی بداریم؟ .
سازمان با خطی مشی مسلحانه شروع به توسعه و گرفتن نیرو می کند. چند خانه امن در تبریز، کرج، مشهد، تهران و اصفهان تهیه می کند، 

همراه با چندین قبضه اسلحه و نارنجک. 
به دنبال شــهادت مهدی گروه برای انفجار پاســگاه ژاندارمری یکی از روســتاهای اصفهان برنامه ریزی می کنند. اما قبل از هر اقدامی 
ژاندارمری دو نفر از اعضای گروه را دستگیر می کند و عملیات بی نتیجه می ماند. ساواک که حاال اطالعات خوبی از سازمان به دست آورده 
بود، برای دستگیری اعضا تالش می کرد. حسین جان زینعلی دانشجوی صنعتی آریامهر )شریف( هم تحت تعقیب قرار گرفت. 18 بهمن 
54 زینعلی با تغییر قیافه وارد دانشگاه صنعتی شد. از دانشگاه که بیرون رفت، ساواک ســعی کرد دستگیرش کند. طبق گزارش ساواک 
حسین »ضمن حمله و گالویز شــدن و مضروب نمودن افسر اطالعاتی متواری« شد. افسر »به ســوی وی تیراندازی و درنتیجه« حسین 
»به علت اصابت گلوله به شدت مصدوم« و دستگیر شــد. زینعلی با مجروحیت شدید مرتب علیه رژیم شعار می داد تا اینکه درون اتومبیل 

ساواک به شهادت رسید.

پرونــــــــــــــــــــــــده
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حتی اگر روزهای داغ بهمن 57 را هم تجربه نکرده باشــید به مدد اجرای سرودهای 
متعدد انقالبــی در ایام دهه فجر در مدرســه تان ارتباط ذهنی خوبی با ســرودهای 

انقالبی برقرار می کنید. 
آهنگ هایی که در زمان خودشــان یک جور موســیقی زیرزمینی به حساب می آمد و 
این روزها در ایام دهه فجر بارها و بارها از تلویزیون و رادیو پخش می شود. آهنگ های 

انقالبی هم برای خودشان داستان های جالبی دارند. 
یکی از ویژگی های جالبشان شــاید همین جا به جا شدن زیِر زمین و روی زمین باشد. 

اما احتماالً جالب ترینشان داستان آهنگ  »اهلل اهلل تو پناهی بر ضعیفان یا اهلل« باشد 
که علی هاتفی آن را خوانده است و از تلویزیون رســمی ما هم بارها و بارها، حتی در 

این سال ها پخش شده است. 
شــاید باور نکنید، علی هاتفــی در واقع همان هاتف اســت که ایــن روزها در زمره 
خوانندگان لس آنجلســی دســته بندی می شــود و بعد از انقالب حتــی در جنگ 
 هم حاضر بود و بعــد از آن از  ایــران مهاجرت کرد. ایــن ســرود را می توانید اینجا 

بشنوید. 

موسیقی زیرزمینی انقالبی
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نوار مکالمه شاه با مسئوالن ارتش پس از فرار
محمدرضا شــاه پس از فرار از ایران طبعاً نمی توانســت به ســادگی 37 ســال 
ســلطنتش بر ایران را فرامــوش کند. ازهمیــن رو تالش های بســیاری برای 
برگرداندن اوضاع به روال عــادی انجام داد. یکی از بارزتریــن این تالش ها که 
جنجال زیادی را هم برپا کرد، تماس ســریع شــاه با مســئوالن ارتش بود که 
مدتی بعد نوار صوتی آن به صورت عمومی منتشــر شــد و اعتراضات بسیاری را 

برانگیخت. ویدئوی خبر این افشا در شبکه سی بی اس را می توانید اینجا ببینید.

دوازدهم بهمن از زبان نزدیکان شاه
دوازدهم بهمن 57 نقطه عطفی برای انقالب ایران بــود. روزی که رهبر انقالب 
بعد از فرار شــاه وارد ایران شــد و طی 10 روز، انقالب را به پیروزی رساند. برای 
همین شاید برای شما سؤال شده باشــد که حکومت موقت آن زمان و به عبارتی 
دقیق تر بختیار چرا اجازه فــرود هواپیمای امام را در روز 12 بهمن داد. پاســخ 
این ســؤال و خاطرات جالب دیگری از زبان نزدیکان شــاه درباره 12 بهمن را 

می توانید در اینجا ببینید.

انقالب اسالمی و صحنه های خاطره انگیز آن
انقالب 57 یکی از نمادهای اصلی همبســتگی و وحدت مردم ایران اســت. این 
مبارزات که سال های زیادی هم به درازا کشید و هزینه های سنگینی را بر دوش 
خانواده های ایرانی معترض بر جای گذاشت، حاوی لحظات ناب زیادی بود. در 
واقع با کنارهم گذاشتن این  تکه های ناب بود که پازل انقالب اسالمی تکمیل شد 

و به پیروزی رسید. در اینجا نگاهی به تعدادی از این لحظات ناب می اندازیم.

دِر کالس ها را با لگد می زدند
     دکتر معطر

از چندین سال قبل از انقالب همیشه روز 16 آذر 
فعل و انفعاالتی در دانشــگاه صــورت می گرفت 
و آن زمان هم فعالیت های سیاســی دانشــجویی 
وجود داشــت. همه گروه های سیاســی، مذهبی 
و غیرمذهبــی فعــال بودند و یک موقــع تصمیم 
می گرفتنــد کــه به اصطــالح روی هــم بریزند. 
مشــغول درس دادن به در کالس  لگد می زدند و 
اگر تعطیل نمی کردیم، دوباره می زدند. حتی من 
یادم می  آید در این ساختمان ابن سینا طبقه دوم 
مهندس پطروســیانی، مهندس شــیمی و ارمنی 
بود، درحال تدریس بود کــه آجر به داخل کالس 
انداختند. در گروه دانشجویی، کادر اداری و حتی 
از استادها کسانی به ســاواک گزارش می دادند و 
باالخره بچه ها می ترســیدند. ســاختن شریف از 
ابتدا هم یک مقدار سیاســی بود. دانشــکده فنی 
]دانشگاه تهران[ دانشــکده ای خیلی سیاسی  بود 
و می خواستند یک دانشــکده فنی دیگری بسازند 
که درمقابل دانشــکده فنی باشد. از آنجا که اینجا 
اســتادانش هم جوان بودند، خود اســتادها هم تا 
اندازه ای سیاســی بودند و می توانــم بگویم یکی 
از پایه هــای انقالب  این دانشــگاه بــود و از نظر 

سیاسی خیلی فعال بود. 

خودمان دانشجو گرفتیم
     دکتر راد

بهترین خاطره من به ســال 1357 برمی گردد که رژیم جذب دانشــجو را برای 
دانشــگاه ممنوع کرد و گفت دانشــجویان باید به اصفهان برونــد. هیئت علمی 
هم به دو دلیــل، یکی به علت اینکه پتانســیل و نیروی زیادی اینجا جمع شــده 
اســت و یکی برای مخالفت با رژیم، مقابل این تصمیم ایســتاد. ما در خرداد 57، 
بیست هزار نســخه اطالعیه تهیه کردیم و توسط دانشــجویان به سراسر کشور 
توزیع کردیــم و گفتیم هر کس که داوطلب حضور در این دانشــگاه اســت، این 
فرم را پر کند و بفرســتد. چون در آن زمان کنکور را از ما گرفته بودند و نگذاشتند 
کنکور را برگزار کنیم. حدود چهارده هزار تقاضا رســید و ما چهارده هزار تقاضا را 
دسته بندی و مرتب کردیم و از آن ها 480 دانشجوی خوب را انتخاب کردیم و به 

آن ها اعالم کردیم از اول مهر سر کالس بیایند. 
البته این امر بدون توافق دولت بود. از اول اردیبهشــت 57 بــه دلیل مخالفت با 
تصمیم دولت، حقوق ما قطع شــده بود و ما در دانشــگاه صنــدوق زده بودیم و 
از مردم پول قرض می کردیم و به کســانی که وضع مالی خوبی نداشــتند، قرض 

می دادیم. 
البته بعداً پول ها را به مردم پس دادیم.  من مســئول ثبت نام دانشــجویان بودم. 
یکی از دانشجویان خوب من اسمم را به ســازمان امنیت داده بود. 22 بهمن باید 
38 نفر در دانشــگاه دستگیر می شدند که یکی شــان من بودم. من تعجب کردم؛ 
چراکه من اصاًل سیاســی نبوده ام که بخواهند یقه ام را بگیرند. ولی وقتی دوستان 
رفته بودند در گزارش آن دانشــجو جرم مرا، گرفتِن دانشجو عنوان کرده بودند، 
اینکه بنده به صورت یواشــکی دانشــجو می گیرم. به این ترتیب در لیست آن ها 

بودم. 
خالصه انقالب شد و کسی هم ما را نگرفت. آن ســال این موضوع هیجان زیادی 

در زندگی مــا به وجود آورده بود و ترس هم داشــتم که یقه مــا را بگیرند که چرا 
کار غیرقانونی انجام داده ایــد و بدون برگزاری کنکور دانشــجو جذب کرده اید. 
تنها سالی که دانشگاه شریف بدون کنکور دانشــجو جذب کرد، همان سال بود. 
خواستیم سلسله مراتبی که در هر سال ما دانشــجو جذب می کردیم، قطع نشود 
و آن ها در کارشــان موفق نشــوند. دولت که این وضعیت را  دید، طی مراسمی با 
دانشگاه آشتی کرد و شرایط دانشــگاه را قبول کرد. خدا رئیس آن موقع دانشگاه 

آقای دکتر حسین علی انواری را رحمت کند.

مصطفی دقیق همدانی 

تاریخ تولد:1330/5/28
تاریخ شهادت: 1356/12/6

نحوه شهادت: اعدام توسط ساواک
دانشکده: برق

مصطفــی دقیــق همدانــی در یکــی 
از محله هــای قدیمــی میــدان امــام 
اصفهان متولد شــد. به علت مشــکالت 
مالــی خانــواده، هزینــه تحصیلــش را 
بــا انجــام کارهــای مختلــف از قبیل 
 مقواســازی و ماسوره ســازی تأمیــن 

می کرد. 
عقایــد ضدســلطنتی اش را بی پــرده 
بیان می کرد و همیشــه در جمع اعضای 
خانواده، دوســتان و اقوام از ســتم شاه و 
رژیــم پهلــوی می گفــت. دوســتان و 
خانــواده و اطرافیان را تشــویق به اعالم 
نارضایتی از رژیم شاه می کرد. او درنهایت 
 در رویارویــی بــا ســاواک به شــهادت

 رسید.

پرونــــــــــــــــــــــــده



 6

Hugone

تعداد فراوانی برنامــه موبایلی وجود دارد که وظیفه کنترل خــواب را دنبال می کنند. اما 
Sevenhugs  با گجت جدیدش خیال دارد کاری کند تا همه افراد خانواده خواب خوبی را 
تجربه کنند. راه حل، هابی است که  HugOne  نام دارد و تعدادی Minihug به آن متصل 
شده است و خواب هریک از افراد خانواده را دنبال می کند. هر Minihug  در لبه تخت قرار 

می گیرد و رفتار خواب فرد را دنبال کرده و دیتاها را به گوشی هوشمندی ارسال می کند. والدین هم زمانی که فرزندان 
آن ها از خواب بیدار می شوند نوتیفیکیشن دریافت می کنند.  HugOne  همچنین می تواند رطوبت و کیفیت هوای 

محیط را دنبال کرده و با اتصال به ترموستاتی هوشمند، دمای محیط را تنظیم کند.

آینه جادویی
پاناسونیک آینه مجازی جدیدی در نمایشگاه CES امسال معرفی کرد. شما به این آینه 
نگاه می کنید و آینه به صورت خودکار نوع پوست و ناحیه هایی را که مشکل دارند، به شما 
نشان می دهد، سپس به شما می گوید که چه کاری می توانید انجام بدهید و یک سری 
برنامه های درمانی نیز به شما ارائه می دهد. این قابلیت برای افرادی که نگران آلوده بودن 

 مواد بهداشتی آرایشی نمونه هستند، کاماًل مناسب است. رئیس بخش ارتباط با مشتری شرکت پاناسونیک،
 Julie Bauer، این آینه مجازی را در نشست خبری CES معرفی کرد. اگرچه شرکت پاناسونیک زمان عرضه این 

آینه را اعالم نکرده است، احتماالً این آینه به شرکت های فعال در حوزه لوازم بهداشتی  آرایشی فروخته خواهد شد.

اف یـــــــــــــــــــــــــک

Call of Duty : Advanced Warfare درباره بازی

شانس دوباره
گیمــری وجود نــدارد که ســری  آی تی

COD را نشناســد. از سال 2003 سحر بختیاری
تاکنون، کمپانی Activision هر ســال یک نسخه از 
این سری را عرضه کرده و از همان ابتدا هم استانداردهای 
سبک شوتر اول شخص را بسیار جلو برده است. از همان 
نسخه های اول و دوم، بازی بسیار با استقبال روبه رو شد 
و خیلی زود نام خود را بر ســر زبان هــا انداخت؛ اما نقطه 
اوج آن با ســری Modern Warfare بود. داســتان 
فوق العاده و دیگر جزئیات عالی، این بازی را تاریخ ســاز 
کرد و ســطح توقع مخاطبان را هم بسیار افزایش داد؛ اما 
در نســخه های اخیر، به خصــوص در Ghosts با افت 
  Advanced Warfare شــدیدی مواجه شــد. حاال
آمده تا خاطــره خوش موفقیت های قبلــی را زنده کند. 
نگاهی می اندازیم به مهم ترین ویژگی های این نســخه 

جدید:

داستان و شخصیت پردازی
 Modern موفق ترین عنوان هــا در کل ســری، یعنی
Warfare و Black Ops داستان و شخصیت پردازی 
بسیار قوی داشتند. اصاًل یکی از اساسی ترین تفاوت های 
Call of  Duty بــا بقیه بازی های ســبک خودش در 
همین اســت. AW هم تجربه موفق نسخه های پیشین 
خودش را تکــرار کرده و با طرح داســتانی محکمی قدم 
پیش گذاشته اســت. هرچند داســتان ضعف هایی هم 
دارد، باز در مقایســه با شــماره های اخیــر خیلی بهتر 

اســت. یکی از تغییرات مثبت بازی در بخش داســتان، 
در   Mitchell اصلــی  شــخصیت  صحبت کــردن 
میان پرده های ســینمایی بین مراحل اســت که باعث 
می شــود تا زوایای مختلف داســتانی بهتر مشــخص 
 Gideon شوند. مهم ترین شخصیت فرعی بازی یعنی
نیز همانند ســایر شــخصیت های فرعی این ســری، از 

شخصیت پردازی مناسبی برخوردار است.

گرافیک و موسیقی
  Harry Gregson-Williamsرا  AW موســیقی
نواخته اســت و اگرچه بــه پای موســیقی به یاد ماندنی 
هانس زیمر در MW نمی رســد، در کل توانسته است 
امتیاز خوبــی بگیرد. نکتــه جالب درمورد موســیقی 
 ایــن بــازی همــکاری Williams با گروه مشــهور

 Audiomachine است که در ساخت موسیقی های 
حماسی و بی کالم شناخته شده هستند. بازی اما درمورد 
گرافیک بی نقص اســت. کیفیت بافت های بازی بسیار 
خوب اســت و جزئیات کاراکترها به ویژه چهره و حرکات 
لب و دهان خارق العاده است. کافی است نگاهی به صحنه 
بازجویــی و جزئیات صورت و موی شــخصیت ها در آن 
بیندازید تا قدرت نمایی بازی ســازان را مشاهده کنید. 
استفاده از موشن کپچر برای تمامی صحنه ها به کیفیت 
عالی بازی کمک شــایانی کرده اســت. میان پرده های 
ســینمایی و باکیفیت بازی که آن ها نیز با اســتفاده از 
موشن کپچر ساخته شده اند، بســیار بهتر و جذاب تر از 

میان پرده های خسته کننده نسخه های پیشین هستند. 
گرافیک عالی بازی تنها یک ایراد می تواند داشــته باشد 
و آن هم سنگین اجراشــدن بازی اســت، درصورتی که 

سیستم به اندازه کافی قوی نباشد.

گیم پلی
بازی در مقطعــی از زمان دنبال می شــود که تکنولوژی 
بسیار پیشــرفت کرده است و اســلحه ها هم پیشرفته تر 
هســتند. مهم ترین تغییر بازی که زمینه ایجاد تغییرات 
دیگر را نیز فراهم کرده اســت، پوشــش EXO است. 
 به وســیله این پوشــش، توانایــی پرش هــای بلند یا

 Boost Jump و ضربــات محکــم بــه بازیکنان داده 
می شــود. تجهیــزات و اســلحه های بازی نیز بســیار 
پیشرفته تر هســتند؛ هرچند بازی در بخش چند نفره، 

ضعف های اساسی دارد و بسیار از آن انتقاد شده است.

بازیگران
بدون شــک یکی از مهم ترین و هیجان انگیزترین نکات 
AW، بازی کوین اسپیســی در آن اســت. حضور این 
بازیگــر به تنهایی آن قــدر برای مخاطب جذاب اســت 
که اغراق نیســت اگر بگوییم احیای مجــدد بازی تا حد 
بســیاری مدیون اوســت. صداپیشه شــخصیت اصلی 
هم تروی بیکر اســت که ســال گذشــته با صداپیشگی 
 The Last of Us به یادماندنی شــخصیت جوئــل در

سیلی از تحسین ها را روانه خود کرد.

Star Walk
برنامــــه ای مناســــب 
بــرای عالقه منــدان بــه 
ستاره شناســی و نجوم که 

بسیار از آن تقدیر شده است و آسمان و ستارگان 
را در دستان شما قرار می دهد. کافی است آیفون 
یا آیپد خود را بگیرید به سمت قسمتی از آسمان 
که عالقه مند هستید بیشــتر درموردش بدانید 
و Star Walk همه ســتاره ها، سیاره ها و حتی 
ماهواره هــای آن نقطه از فضا را به شــما نشــان 
می دهد. به همین راحتی با حرکت دادن آیفونتان 
بخش های مختلف آسمان را مشاهده می کنید و 
هر جا خواســتید اطالعات بیشتری کسب کنید 
فقط ستاره  مورد نظرتان را لمس کنید تا اطالعات 
کامل آن به شما نشان داده شــود. قابلیت جالب 
دیگر این اپلیکیشن Picture of The Day نام 
دارد که در این حالت می توانید عکس هایی را که 
از قسمت های گوناگون فضا گرفته شده است، هر 

روز در دیوایس خود داشته باشید.

آفتابی 
زمانــی بــود کــه بــرای 
پیش بینــی وضعیت آب و 
هوا مردم سِر انگشتشان را 

با آب دهن خیس می کردند و در مســیر وزش باد 
می گرفتند و به وضعیت هوا پی می بردند. سال ها 
بعد خروس های روی پشــت بام و سایر ابزارهای 
مکانیکی مد شــدند و به ما در پیش بینی کمک 
می کردنــد. بــا روی کار آمــدن تکنولوژی های 
جدید انسان ها از رادیو و تلویزیون برای پیش بینی 
وضعیت آب و هوا اســتفاده کردند. امــروزه نیز 
به کمک فراگیرشــدن تلفن های هوشــمند در 
بین انســان ها، روش های نرم افــزاری جایگزین 
روش هــای قبــل شــده اند. یعنی یــک عالمه 
اپلیکیشن های خوب روی اینترنت وجود دارند که 
شما را به صورت لحظه ای از وضعیت آب و هوا آگاه 
می کنند. حاال فرض کنید کــه نمونه وطنی آن را 
داشته باشید که دیگر نور علی نور است. اپلیکیشن 
»آفتابی« یکی از مناســب ترین اپلیکیشن های 
فارسی در زمینه آب و هوا است و اطالعات زیادی 
را در ظاهری زیبا به شــما ارائه می دهد. عالوه بر 
این می توانید از ویجت زیبای این برنامه هم برای 
دسترسی سریع به وضعیت آب و هوا استفاده کنید. 
آفتابی به صورت خودکار به روز می شود و همیشه 
پیش بینی دقیق را برای شما نمایش می دهد. در 
آفتابی بیشــترین و کمترین دمای هر روز، میزان 
رطوبت هوا و سرعت وزش باد مشاهده پذیر است. 
این برنامه رایگان اســت؛ اما می توانید درصورت 
تمایل با پرداخت درون  برنامه ای تبلیغات را حذف 

و از توسعه دهندگان آن حمایت کنید.

نرم افزار

نرم افزار
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

ایــن روزها پنجاه مجســمه از ســه نســل از 
مجسمه سازان ایرانی در دو شعبه گالری سیحون 
به نمایش درآمده است. این نمایشگاه فرصتی را 
فراهم کرده اســت برای نمایش دستاوردهای 
مجسمه سازان نسل های گذشته و رودیکردهای 
متفاوت نســل های جدید و مقایسه آن ها با هم. 
پرویز تناولی، ژازه طباطبایی، محســن وزیری 
مقدم و مش اســماعیل از جمله مجسمه سازان 
نسل اول این نمایشگاه هســتند. نادر سیحون، 
مدیر گالری سیحون دراین باره می گوید مبنای 
اصلی انتخاب ها، نه آثار بلکــه خود هنرمندانی 
بوده اند که در این ســال ها در ایــن حوزه فعال 

بوده اند.
در بخشــی از متنــی که 
برای معرفی این نمایشگاه 
نوشــته شــده، دربــاره 
مجسمه سازی  دشواری 
در فرهنگ مذهبــی ایران آمده اســت: »هیچ 
حرفه ای به مانند مجسمه ســازی این چنین با 
جادو قرین نبوده است. شاید همین باشد دلیل 
همه آن اختالفات، ســوء تفاهم ها، سوءتعبیرها 
و کج فهمی ها، از توتم ها تا بت هــا، از صنم ها تا 
عروســک های وودوو، همگی روحی در درون 
خود داشتند و بت ها و صنم ها واجد روح خداوند 
بودند و توتم ها روح قبیلــه را حفظ می کردند... 
مجسمه سازی در تمام طول تاریخ این کشور با 

همین باور یا هراس عجین بوده است«.
گالری ســیحون 1 واقع در خیابان وزرا، کوچه 
چهارم، شماره 11 اســت و گالری سیحون 2 در 
ولنجــک، خیابان مقــدس اردبیلــی، خیابان 

کیهان، کوچه سینایی، شماره 24.

سه نسل از مجسمه سازان

تهران بزرگ است و شــلوغ. گاهی برای اینکه 
بخواهیم جایــی برویم باید چند ســاعت در 
تاکسی و اتوبوس و مترو باشــیم. این موضوع 
برای دانشجوهای تهرانی که باید چند روز در 
هفته و روزی چند ساعت را در ترافیک باشند، 
جدی تر اســت. اگر از این ســاعت ها استفاده 
نکنیم، باید آن ها را جزء ســاعات تلف شــده 
عمرمان حســاب کنیم. خوش بختانه در این 
ساعت ها دسترســی به اینترنت یا امکان پذیر 
نیست یا سرعت دل چسبی ندارد. گوش دادن 
به موسیقی هم که شارژ گوش مان را می خورد. 
پس بهترین کار کتاب خواندن است، باشد که 

این گونه ســرانه مطالعه 
مملکت هم بیشتر از سه 

دقیقه شود!
و اما داســتان های کوتاه 
و ساده ترین  مفرح ترین 

انتخاب اســت، مخصوصاً برای آن هایی که در 
داستان خواندن تنبل اند. پیشنهاد این هفته ما 
مجموعه داستان های کوتاهی از نویسندگان 
آمریکای التین به انتخاب و ترجمه اســداهلل 
امرایی است با نام زن وســطی. داستان هایی 
کوتــاه و جذاب کــه اکثراً هــم موضوع هایی 
عجیب و غریب دارند. قبل از هر داســتان هم 
امرایی توضیحی چند خطی درباره نویســنده 

آن آورده است. 
اگر یادتان باشــد چند شــماره قبل سایت و 
اپلیکشــین فیدیبــو را که بــرای کتاب های 
الکترونیکی اســت، معرفی کردیم. زن وسطی 
را از فیدیبو به قیمت 1900تومان دانلود کنید 

و در ترافیک تهران بخوانید.

زن وسطی

ســرماخوردگی ایــن روزهــا فــراوان 
اســت، به خصوص کــه هوا هــم آلوده 
اســت و بارندگی نداریم. طــب گیاهی و 
گیاه درمانی هم چند سالی است به غلط یا 
درست، مد روز شده است و برای هر دردی 

گیاهی تجویز می شــود و برای هر گیــاه و میوه ای 
خاصیت های درمان کننده فراوانی گفته می شــود.  
برای ســرماخوردگی درمان های غیرشــیمیایی 
بسیاری داریم، از عسل و آبلیمو تا بخور اکالیپتوس 
و دمنوش آویشن. یکی از درمان های معروف و خیلی 
قدیمی هم که حتماً معرف حضورتان است چیزی 
نیست جز شلغم!  اما خیلی ها شلغم را به صورت آب پز 

معمولی دوســت ندارند. پس برای آن ها 
آش شلغم را پیشنهاد می کنیم تا بو و طعِم 
گاهی ناخوشــایند آن بین سبزی و پیاز 
و ماش ُگم شــده و درعیــن حال خواص 

درمانی اش حفظ شود. 
مواد الزم: یک پیمانه ماش، نصف پیمانه برنج، سبزی 
آش به مقدار دلخواه، چهارپنج تا شلغم، چندتا پیاز 
و چند تا سیر، نمک و زردچوبه و فلفل. پختنش هم 
مثل همه آش ها ساده اســت. ماش و برنج و پیازها و 
ســیرها را با نمک و فلفل و زردچوبه بگذارید در آب 
بپزد تا برنج لعاب دهد. بعد هم ســبزی و شلغم های 

خردشده را اضافه کنید و بگذارید تا جا بیفتد. 

آش شلغم

 ایــن روزهــا به علت پخــش فیلم های 
جشــنواره فجر، اکــران فیلم های روی 
پرده در بسیاری از سینماهای پایتخت، 
یــا کاماًل تعلیق شــده یــا از حالت معمــول خود 
خارج شده است. پس کســانی که بلیت فیلم های 
جشــنواره گیرشــان نیامده یــا حاِل ایســتادن 
چندساعته در صف های گیشه را ندارند، می توانند 
به تماشای فیلم های غیرجشنواره ای که در برخی 

سالن ها اکران می شود، بروند.
یکی از این فیلم ها سیزده است، فیلمی 
اجتماعی به کارگردانی هومن ســیدی 
و محصــول 1392. فیلم درمورد پســر 
13ساله ای اســت که در سن رشد، پدر و 

مادرش از هم جدا می شــوند و به دلیل تنهایی به 

جوان های بزرگ تر از خودش پنــاه می برد. در این 
فیلم امیر جعفری، آزاده صمــدی، ریما رامین فر، 
نوید محمدزاده، امیر جدیدی، ویشکا آسایش و... 

بازی می کنند.
فیلم ســیزده جایزه بهتریــن فیلــم نوزدهمین 
جشــنواره فیلم بوسان را به طور مشــترک با فیلم 
پایان زمســتان و جایــزه بهترین فیلم آســیایی 
جشنواره فیلم ورشو را دریافت کرده است. این فیلم 
همچنین در بخش نگاه نو ســی ودومین 
جشــنواره فیلــم فجر حضور داشــت و 
توانست دیپلم افتخار بهترین بازیگر برای 
بازی امیر جدیدی و جایزه بهترین فیلم 

هیئت داوران را دریافت کند.
آنونس فیلم را در اینجا ببینید.

سیزده

بی شک همه شما قطعه هایی مثل  »همراه شــو عزیز« یــا »ایران ای پیشنهاد
سرای امید« را شنیده اید. این ها فقط دو تصنیف است 
از مجموعه ای به نام چاووش که در کانون چاووش تولید 
و منتشــر شــد. مجموعه ای از دوازده آلبوم که زمانی 
بسیار بین مردم رواج داشتند، هرچند این روزها کمتر 

شنیده می شوند.

کانون فرهنگی و هنری چاووش
بعــد از 17 شــهریور 57 و در اعتــراض بــه آن، 
موزیسین های رادیو که عمدتاً در برنامه گل ها مشغول 
بودند، به طور دســته جمعی اســتعفا دادند. پس از آن 
بود که کانون فرهنگی و هنری چاووش به سرپرســتی 
هوشــنگ ابتهاج به راه می افتد، با همــان نوازندگان 
و خوانندگان جــوان و درعین حال چیره دســتی که 
در رادیو بودند و البته با پیشــینه ای کــه ابتهاج از ده 
ســال قبل با مرکز حفظ و اشــاعه موســیقی داشت. 
تعلقات سیاسی هوشــنگ ابتهاج سبب شد تا هم زمان 
با شعله ورشــدن بارقه های انقالب، آثــاری متفاوت از 
کارهای گذشتگان تولید شــود. آثاری که بیشترشان 
عالوه بــر ارزش هنــری، رنــگ و بویی سیاســی هم 

داشتند.
تا قبل از 22 بهمن گروه های عارف و شــیدا که زیر نظر 
کانون چاووش تشکیل شــده بودند، مخفیانه آثاری را 
تولید کردند. نخســتین تولیدات مخفیانه این گروه سه 
سرود به نام های »شب نورد«، »ســپیده« و »آزادی« 

بود که به گفتــه محمدرضا لطفی در زیــر زمین خانه 
مســکونی اش تولید و در همان جا نوار کاست آن تکثیر 

می شد.
لطفی می گوید یک روز بعد از پیــروزی انقالب در روز 
23 بهمن با در دســت داشتن دو ســرود »شب نورد« 
و »آزادی« بــه پخش رادیــو می رود: »مــن وارد اتاق 
پخش مســتقیم شــدم و یکی از گوینــدگان... به من 
خوش آمد گفت و روی کاغذ برایش نوشــتم که دو اثر 
برای پخش آورده ام. ایشــان ورود مرا اعــالم کردند و 
بالفاصلــه شــب نورد را روی آنتن پخــش کردند. این 
اولین کار موســیقی ایرانی بود که گروهی ایرانی آن  را 
به ملت هدیه می کــرد«. از مجموعه 12 آلبوم چاووش، 
چاووش هــای 2، 3، 4، 6، 7، 8 بــه روزهــای پرتالطم 

انقالب مربوط است. 

قطعه های به یادماندنی
شب نورد

لطفی، شجریان، اصالن اصالنیان، چاووش 2
شب است و چهره میهن ســیاهه/ نشستن در سیاهی ها 
گناهــه/ تفنگم را بده تــا ره بجویم/ که هر که عاشــقه 

پایش به راهه...
آزادی

لطفی، شجریان، فرخی یزدی، چاووش 2
آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی/ دست خود ز جان 

شستم از برای آزادی...
حصار

علیزاده، بیژن کامکار، سایه، چاووش 3
ای عاشقان ای عاشقان پیمانه ها پرخون کنید/ از خون 

دل چون الله ها رخساره ها گلگون کنید...
حصار قطعــه ای اســت بــرای زندانیان دربنــد. این 
قطعه را علیــزاده به انگیزه در بند بودن همســرش که 

فعالیت سیاسی داشت، ساخته است.
ایرانی

مشکاتیان، شجریان، جواد آذر، چاووش 6
ایرانی به ســر کــن خواب مســتی/ برهم زن بســاط 
خود پرستی/ که چشم جهانی ســوی تو باشد/ چه از پا 

نشستی...
سپیده

لطفی، شجریان، سایه، چاووش 6
ای ایران ای سرای امید/ بر بامت سپیده دمید/ بنگر کز 

این مه پر خون/ خورشیدی خجسته رسید...

رزم مشترک
مشــکاتیان، شــجریان، برزین آذرمهر )احتمــاالً نام 

مستعار پرویز مشکاتیان(، چاووش 7 
همراه شو عزیز/ تنها نمان به در/ کین در مشترک/ هرگز 

جداجدا درمان نمی شود...
میهن

علیزاده، شجریان، احسان طبری، چاووش 7
ایران خورشیدی تابان دارد/ با جان پیوندی پنهان دارد/ 
مهرش جاویدان تا دل پیمان دارد/ دل پاس پیمان دارد 

تا جان دارد....
کاروان شهید

لطفی، ناظری، محمد ذکایی، چاووش 8
می گذرد کاروان/ روی گل ارغوان/ قافله ساالر آن/ سرو 

شهید جوان...
* قطعه ها را از »واقعیت افزوده روزنامه«   بشنوید.

چاووش ها ، موسیقی غنی انقالبی
مروری بر آثار انقالبی کانون چاووش
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یک زمانی بود که پدر و مادرها می توانستند 
به بچه هایشان بگویند که ما زیر نور شمع 
و با بوی نفتالینیا زیر چادر و در کالس های 
تا دِم در پُر،  درس خواندیم و این شده ایم. 

خوش حالیم که مسئوالن دانشگاه این 
امکان را برای شریفی ها نیز فراهم کرده اند 
که دانشجو به جای کتابخانه، کنار در و  روی 

زمین بنشیند و درسش را بخواند و موفق 
شود. راستی از طرف دیگر هم، از استادان 

عزیز سپاسگزاریم که چنان جو علمی را در 
دانشگاه )البته فقط در ایام امتحاناتش!( 
راه انداخته اند. امیدواریم به زودی شاهد 

چیز های عجیب تر و جالب تری در راستای 
دشوار کردن تحصیل برای دانشجویان 

)جهت تذکر به کودکان نسل آینده( باشیم. 
الکی که نیست به هر حال. شریف است 
دیگر. مفت مفت که مدرک نباید بدهد!

مؤلف هم راضیست

نیک می دانیــم پژوهش 
و تحقیــق مقوله بســیار 
مهمــی اســت و نیک تر 
اینکــه ســرعت پاییــن 
اینترنــت تــا بــه امروز 
نتوانســته اســت به درایت و تــوان باالی 
مقــاالت  کپی پیســت  در  دانشــجویان 
لطمــه ای وارد نمایــد. همیشــه می توان 
راهی برای استفاده از نتیجه تالش سایرین 
پیدا کــرد و آن را بــه نام خــود ثبت کرد. 
مثاًل دوســت خود بنده باید مقاله ای برای 
درس معارف آماده می کــرد. پی دی اف را 
مســتقیماً از اینترنت دانلود کرد و با اینکه 
وســطش یک لوگــوی کامل از نویســنده 
حقیقــی چــاپ شــده بــود، از آن پرینت 
گرفت. ســپس از معجزه قرن کمک گرفت. 
بله، غلط گیر! بــاز هم ملت برونــد بگویند 
ایرانی ها از خودشــان خالقیت ندارند. این 
دوســتان با این خالقیت هایشــان حداقل 

برای یک سده بس اند!
تازه من خودم چند روز پیش یک مؤلف را در 

خیابان دیدم. من و مؤلف یهویی:

من: ســالم، مؤلف فالن کتــاب! اینکه روی 
کتاب ها می نویســند »حق چــاپ محفوظ 
اســت«  را جدی می گویند یا ِمن باب شوخی 

است؟
مولف: ایــن چیزها را اصاًل نبایــد باور کنید. 
این حق چــاپ و از این دســت قرتی بازی ها 
همه تهاجم فرهنگی اســت. ایرانی جماعت 
اصــاًل دوســت دارد نتیجــه زحماتــش را 
به رایگان در اختیار مســتحقان بگذارد. این 
هم کــه روی کتاب هــا می نویســند پیگرد 
قانونی دارد، فقط برای پرکردن صفحه کاغذ 
اســت که مبادا جایی ســفید بماند. باالخره 
مالیات پرداخت شــده. شــما هــم بروید به 
دوســتانتان بگویید تا می تواننــد از کتاب ها 
کپی بگیرند و به اسم خودشــان ارائه دهند. 
به هرحــال بنــی آدم اعضای یــک پیکرند؛ 
ولی فقط نظــرات نبوغ آمیز خودشــان را در 
هر مجمعی به اســم ما نگوینــد. گاهی باعث 
 می شــوند خود ما مورد پیگــرد قانونی قرار 

بگیریم.
من: عکس سلفی می اندازید؟

همه این ها را گفتــم که خیال همه تان راحت 
باشد که مؤلف هم راضیســت. تازه از آنجایی 
که ایــن فرایند شــیوع دارد، احتمــاالً خود 
مؤلف هــم از جای دیگری کپی کرده اســت 
وگرنه ذهن یک بشــر کجا تواِن دادن نظرات 
نبوغ آمیز در حد چندصد صفحه را دارد. خود 
من یک بار یک نظر نبوغ آمیز یک خطی دادم، 
دکتر برایم یــک هفته اســتراحت در منزل 

نوشت. 

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه جنبش های دانشجویی تاریخ ایران. مخصوصاً آن انقالبی هایش که سنگ 
تمام گذاشتند و یک تنه قدم های بزرگی برای پیروزی انقالب برداشــتند. تقدیم می کنیم به همه خون هایی که روی 
زمین جاری شد و همه افکاری که به جای کالس درس، کف خیابان ریخت تا چنین حماسه بزرگی را رقم بزند. تقدیم 
می کنیم به تک به تک اعالمیه ها و بیانیه ها و تجمعاتشــان. تقدیم می کنیم به همبســتگی و وحدت و شور و حالشان. 
همبستگی و شور هیجانی که این روزها کم و کم و کمتر شده و باعث شده تعریف فضای دانشجویی این روز ها کیلومترها 

از آن فضای ناب قدیمی فاصله داشته باشد. این شماره از روزنامه دودستی تقدیم به همه دانشجویان انقالب 57 ایران!

تقدیم می شود به 

صفحـــــــه آخـــــــــر

     جشنواره فیلم فجر چیست؟
یک مســابقه زورآزمایی اســت 
و برنده کسی اســت که در مدت 

کمتر فیلم بیشتری ببیند.
     جشنواره فیلم فجر چرا برگزار 

می شود؟
چون فیلم هایی که مورددار هســتند، براســاس نقد 
دلواپسان شناسایی شود تا سال بعد روی پرده سینما 

نرود.
     جشنواره فیلم فجر را چه کسانی برگزار می کنند؟

کســانی که قباًل مسئولیت ســینمایی نداشته اند و به 
مســئوالن قبل تر از خود فحش می داده اند و حاال که 
خود مســئول شــده اند، بدتر از دوره های قبل برگزار 
می کنند و فکر می کنند بهترین دوره را برگزار کرده اند.

     در جشــنواره فیلــم  فجر چه کســانی شــرکت 
می کنند؟

آن هایی که می دانند فیلم هایشــان موقع اکران چندان 
فروش نخواهد کرد و حداقل یک بار فیلمشان دیده شود.

     منتقدان در جشنواره فیلم فجر چه می کنند؟

به دید و بازدید دیگر منتقدان می روند که از سال قبل تا 
حاال آن ها را ندیده اند.

     جشنواره فیلم فجر چرا قسمت بین المللی دارد؟
چون همه جشــنواره های دنیا توســط پدرسوخته ها 
اداره می شود و همه شــان سیاسی هستند و متأسفانه 

بازیگرانشان لباس های خاک برسری هم می پوشند.
     چرا ملت این قدر اشــتیاق دارند در جشنواره فیلم 

فجر شرکت کنند؟
چون برخی از فیلم های بلند سینمایی پس از جشنواره 
فجر به علــت برخی تعدیل ها )!( تبدیــل به فیلم های 
کوتاه می شــوند که ملت خیلی اشــتیاق دیدنشان را 

ندارند.
     نشســت مطبوعاتی عوامل فیلم در جشنواره فیلم 

فجر چیست؟
محلی است برای شــکوفایی هنرهای خفیه بازیگران 
و عوامل دیگر فیلم که خود فیلم ظهور و بروز نداشــته 

است.
     معموالً چه فیلم هایی در جشنواره فیلم فجر جایزه 

می برند؟

فیلم هایی غیر از فیلمی که با آرای مردم بیشترین رأی 
را آورده است.

     جشنواره فیلم فجر چطور به فروش فیلم ها در سال 
آینده کمک می کند؟

همان چند هزار نفری که قرار بود سال بعد سالن ها را پر 
کنند، همین ده روز فیلم می بینند و باز سالن ها خالی 

می مانند و فروش فیلم ها افت می کند.
     جشنواره فیلم فجر چه کمکی می تواند به سینمای 

جهان بکند؟
هر موقع لیگ برتر فوتبال توانســت به اللیگا یا بوندس 
لیگا یا سری آ یا لیگ برتر انگلیس کمک کند، حتماً این 

هم می تواند.
     چرا جایزه جشنواره فیلم فجر سی مرغ است؟

چون ماهیتی تخیلــی دارد. البته هر تعــداد مرغ هم 
می گذاشتند، باز می شد این سؤال را پرسید!

     جشنواره فیلم فجر...
اِ ... صدام زدند باید برم جایزه ام رو بگیرم. این جشنواره 
یکی از بهترین دوره های جشنواره فیلم فجره. سپاس 

از همه تون. من به همه تون تعلق دارم!

0939.1242: آیا سرویس بهداشــتي دانشکده ها رو 
کسي نظافت مي کنه؟ لطفاً به داد برسید.

   دیده شده دوســتان درس می خونن 
توی دستشویی آقا!

0912.8022: سالم. لطفاً یه گزارش هم تهیه کنید از 
مرکز شتاب دهنده شریف که مثل اینکه تنها کاري که 

نمي کنه، همین شتاب دادن به ایده هاست... . ایده منو 
تأیید کردن، اما متأســفانه هیچ کار خاصي حتي یک 

مشاوره کوچک هم انجام ندادن.
   بله می ره توی نوبت!

0913.2435: 1. درود به شــرف راننده تاکســي که 
به جاي دزدي داره برا یه لقمه نون جون مي کنه.

 2. اگه تحلیل راننده تاکسي به خاطر شغلش زرده، پس 
اینکه مي گن بخور نمیري زندگي کنید تا سانتریفیوژ 

بچرخه دقیقاً چه رنگیه؟
   از وقتی فیلمای سینمایی سیاه سفید رو 
پرده اکران می شده، تا همین لحظه همه تاکسی ها 

زرد بودن! منظور رنگه... .

اس ام اس
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