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 روزی که قرار است 
»مادر« باشد

نمودارهــای روی صفحــه  فاطمه نجفی
کامپیوتر در هم می روند، ساعت کوچک دیجیتال 
سمت چپ دســکتاپ 11:05 دقیقه است. برای 
سردرد و خستگی و سرگیجه خیلی زود است. آن 
هم در چنین اتاق نورگیــری با این میزهای فراخ و 
همکارانی که تا گردن در کامپیوترهایشــان فرو 
رفته انــد. می خواهــم از جیب پشــت کیفم  یک 
مسکن بردارم که کاغذ مقوایی نقاشی اش پوست 
دســتم را می برد. دلم ضعف می رود، مقوا را بیرون 
می آورم. طرح محوی است با ماژیک های طالیی و 
آبی که داخلش یک منحنی بســته با چند خط از 
بقیه خط خطی ها متمایز شده. خودش می گفت: 
»مامان تو رو کشــیدم«. طعم مزخرف مسکن و 
چای بدون قند کمک می کند ســردردم فروکش 
کند. با خودم نجوا می کنم ســردرد را بی خیال، با 
این فشاری که سمت چپ قفسه سینه ام احساس 
می کنم چــه کنم. صبح ها که با هــم خداحافظی 
می کنیم و بند بند انگشت های تپل دست ها و اگر 
خواب باشــد پاهای کوچک پســرک دو ساله را 
می بوسم، درد و فشــاری مبهم در قفسه سینه ام، 
درست سمت چپ، همان جایی که می گویند قلب 
فیزیکی قرار دارد، شــروع می شــود و هر چه روز 
بیشتر می گذرد، این فشار بیشــتر آزارم می دهد. 
انگار در تمام روز چیزی کم است. چیزی که در هر 
لحظــه نبودنــش را می فهمــی، وقتــی نمودار 
می کشی، وقتی مدل هایی با 20میلیون معادله را 
ران می کنی، وقتی به استاد پروژه ات زنگ می زنی 
تا برای تأیید نهایی پروپــوزال وقت بگیری، وقتی 
سر نهار ظرف سوپ مزه گاز زدن موکت می گیرد؛ 
چون پسرکی که سوپ دوســت دارد،  االن اینجا 
نیســت و نهارت نصفه کاره روی میــز می ماند و با 
عذرخواهی از همــکاران به بهانــه کار زیاد غذا را 
نصفه کاره رها می کنی، وقتی... همیشه چیزی کم 
است. این ســردرد هم تمام شدنی نیست! اگر یک 
روز وقت کنم یک مقاله می نویســم در زمینه علل 
کاهش نیمه عمر تأثیر مسکن های امروزی به زیر 
نیم ســاعت؛ اما قبل از هــر ناســزای دیگری به 
کارخانه های مواد دارویی، یادم می آید که دو شب 
است نخوابیده ام. پسرک ناخوش احوال بود و ناله 
می کرد. درحقیقت بیشــتر غرغر بود تا ناله. برای 
آنکه آرام شــود باید در بغل می گرفتمش و حتی 
وقتی ناله نمی کرد، چند دقیقه یــک بار از خواب 
می پریدم و تب ناچیزش را چک می کردم یا گوشم 
را زیر بینــی اش می گرفتــم تا از صــدای نفس 
کشــیدنش مطمئن شــوم ریه هایــش عفونی 
نشده اند. یاد چشم های گردش که مثل چشم های 
لولک و بولک اســت می افتم و لبخند می زنم. این 
فشار زیر قفسه ســینه آرام نمی شــود؛ اما وقتی 
نقاشــی اش را کنــار صفحه مانیتــور می گذارم، 
سردردم قابل تحمل می شود. فکر می کنم به اینکه 
هر چه تمیزتــر و زودتر کارم را به انجام برســانم، 
زودتر در آغوش می گیرمــش و در دلم جوابی که 
برای پانزده شانزده ســالگی اش، همان روزی که 
طلبکارانه خواهد پرسید چرا سرکار رفتی و درس 
می خواندی. آماده کــرده ام را مرور می کنم؛ برای 
آنکه دنیای فــردای فرزندان تو شــادتر از دنیای 

کودکی و جوانی من باشد.  

سرمقاله

»حجاب انتخاب من یا انتخاب 
دیگران بــرای مــن«، عنوان 
برنامــه ای بــود کــه انجمن 
اسالمی مستقل سه شنبه 1۸ 

فروردین در طبقه چهارم سلف از ...

انتخاب من یا دیگران

حتماً همه این جمله را به یاد دارید که مدرســه خانه دوم 
صفحه  3 ماست. برای دانشجوهای تهرانی شاید هنوز ...  

در نوروز 1394 روزهایی مملو از خبرها و اتفاقات بســیار 
صفحه  6 حساس مربوط...  

کمتر فیلمی در ســینمای ایران می توان سراغ گرفت که 
صفحه  7 فضای مجازی، به عنوان...  

جوانانه و پرشوربهار هسته ای بورسآخرین خوابگاه را چه زمانی ساختیم؟

صفحه  2 

صفحه  6 

نگاهی به هزینه ها و توجیه اقتصادی خدمت اجباری 

سربازی، فرصت یا هزینه؟

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

نسخه الکترونیکی روزنامه را 
در daily.sharif.ir  ببینید:

تعداد اعضا تاکنون:

906

به ما بپیوندید 

پرونده ای برای مذاکرات هسته ای لوزان

تدبیر ظریف یا  تقصیر ظریف؟
صفحه  4و5 
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بسکتبال پسران
مرحله گروهی مسابقات بسکتبال پســران قهرمانی دانشگاه از امروز آغاز می شود و 
در مرحله گروهی پنج تیم فارغ التحصیالن، هوافضا، مکانیک-متالورژی، ریاضی-

کامپیوتر و م.شیمی-عمران- برق به رقابت می پردازند. در روز اول بازی های مرحله 
 گروهی، امروز و از ساعت 12 تیم فارغ التحصیالن به مصاف م.شیمی-عمران- برق

می رود و از ساعت 13:30 هوافضا با مکانیک-متالورژی دیدار خواهد داشت. ریاضی-کامپیوتر هم در این روز 
استراحت دارد. دوشنبه هم در بازی اول مکانیک-متالورژی و م.شیمی-عمران-برق بازی می کنند و هوافضا با 

ریاضی-کامپیوتر مسابقه می دهد. تیم فارغ التحصیالن در این روز بازی ندارد. 

بسکتبال دختران
اسفندماه سال پیش مسابقات شوت دختران با شــرکت 20 نفر از دختران دانشگاه 
در شش تیم برگزار شد. مســابقه به این صورت بود که شرکت کنندگان 50 شوت از 
10 نقطه مشخص و با امتیازات مشــخص پرتاب کردند و در نهایت امتیازات تیمی از 
جمع امتیازات شرکت کنندگان محاسبه شد. در بخش انفردی خانم ها ایرانی، قدیانی 

و قائم مقامی اول تا سوم شدند و در بخش تیمی، مواد، فیزیک و صنایع در جایگاه اول تا سوم ایستادند. مسابقات 
بسکتبال سه نفره انتخابی تیم دانشگاه نیز از فردا تا انتهای هفته در سالن استاد جباری برگزار می شود و تیم های 

4 نفره دانشکده ای )یک بازیکن ذخیره( به مدت ده دقیقه و در یک نیمه زمین با هم مسابقه می دهند. 

کاهش مصرف کاغذ
انجمن دوســتداران محیط زیســت اقدام به راه اندازی مجموعه پروژه هایی با هدف 
کاهش مصرف کاغذ در دانشگاه نموده است. لذا از تمامی دوستانی که عالقه مند به کار 
داوطلبانه در زمینه جمع آوری داده ها و آمارگیری، تجزیه و تحلیل داده ها، دادن ایده و 
طرح، برنامه ریزی برای اجرای ایده ها و طرح ها، اجرای برنامه ها، طراحی و پیاده سازی 

وب ســایت، تبلیغات و بازاریابی محتوا، مذاکره و همچنین از تمامی کســانی که عالقه بــه تجربه کار گروهی 
 دارند، دعوت می شــود که نام، نام خانوادگی، رشــته و زمینه مورد عالقه خود را همراه با شماره تماس به آدرس

 sharifgs@gmail.com    ایمیل کنند. اطالعات بیشتر: مراجعه به دفتر انجمن یا تماس با 09361144۸45.

جلسات شعرخوانی
دانشگاه در ســال تحصیلی 93-94 از جهت شعر و شعرخوانی بســیار پررونق بود. 
جشنواره شاعران شریف، خندنده و جلسات شعرخوانی کانون شعر و ادب این را نشان 
داد که ظرفیت ادبی دانشگاه باال رفته است. کانون شــعر و ادب هم که با روحیه خوب 
اعضای جدیدش خیلی فعال تر از سال های گذشته شده است، سلسله جلسات هفتگی 

شعرخوانی اش را چهارشنبه ها از ساعت 16 برگزار می کند. اگر در زمره شاعران شریفی هستید، می توانید اشعار 
خود را جهت شعرخوانی به ایمیل ksa.sharif@gmail.com بفرستید. اگر هم صرفاً دلتان می خواهد ببینید 

شاعران شریفی چه در چنته دارند، جلسات کانون پذیرای شماست. کارهای متفاوتی را می توانید تجربه کنید! 

 زبان ظهور اندیشه است 
و سخن مظهر فکر و خرد 

متن زیر که شاید در نگاه اول آنچنان به موضوع 
مربوط نباشد، به بهانه 20 فروردین ماه، روز ملی 

فناوری هسته ای به دست روزنامه رسیده است.
در این آشفته بازار و کشــاکش قدرت ها که هر 
قدرتی درصــدد غالب کردن خــود بر دیگری 
اســت، در این فکر بودم که این همه ســالح ها، 
نبردها، نیروهــا، بمب ها و کلی چیــز دیگر که 
روز به روز پیشرفته تر شــده، آیا این ابر قدرت ها 
)شــما با فتح ب بخوانید من با ســکون( از خود 
سؤال می کنند چرا هیچ قدرت اصالحی با آن ها 
به دســت نیاوردند و چرا فقط روز به روز بر قدرت 
تخریبی شــان افزوده می شــود؟ اصاًل آیا این 

ادوات ذاتاً قدرت اصالحی دارند؟
به نظر می رســد آنان با دســت یافتن به آن ها و 
به کار بردنشان در مناطق تجاوز هیچ نتوانستند 
به ثبات و پایداری دست یابند. در حقیقت آنان 
باید در رشته افکار خود اصالحاتی صورت دهند.

تنهــا ســخن و کالم اســت کــه دارای قدرت 
اصالحی و هدایت اســت؛ آشــکارند مثال های 
تاریخــی آن. بعضــی وقت هــا ایــن جمله را 
می شــنویم که زباِن هم را نمی فهمند. قطعاً هر 
کداممان به زبانی و گویشــی صحبت می کنیم؛ 
ولی حتماً این زبــان مقصود نیســت، چون به 
راحتی قابل ترجمه و برگردان است. شاید برخی 
که دریچه فهم را به روی خود بســته اند و جز به 
نیل به اهداف خود که بعضــاً ناثواب  اند، چیزی 
نمی خواهند مســبب این ناآرامی ها و سلطه ها 

بوده و باشند.
حرفمان را خاص تر کنیم. در مســائل اخیر که 
چندان زمانی از آن گذشــته که می توان گفت 
قدیمی شده اســت، طرف مقابل حرفی را تکرار 
می کند که همواره به شکل های مختلف از طرف 

ما رد شده است. به راستی دلیلش چیست؟ 
مرزهای هــر جامعه ای را مرز اندیشــه و زبانش 
شــکل می دهند. زبــان اجتماعی ترین پدیدار 
عالم است و انســان به حکم داشتن زبان به ذات 
اجتماعی اســت. به واســطه زبان انســان در 
جایگاهی قرار می گیرد که نه تنها به آنچه هست 
و بوده اســت آگاهی پیدا می کند، بلکه نســبت 
به آنچه اکنون نیســت نیز آگاه می شود. اندیشه 
اسالمی ما که معتقدیم دال بر جایگاهمان است 
وسعت جهان شــمولی دارد که در روزگاری که 
این به ظاهر ابرقدرت ها یا شــکل نگرفته بودند 
یا در مســائل اولیه خود مانده بودند، در ســطح 
باالیی از تمدن قرار داشــته و همیــن طور در 
روزگار حاضر که دنیا با مســائل حل نشــده و 
پیچیده ای درگیر اســت و می کوشــد با سعی و 
خطای روش های مختلــف، راه حلی پیدا کند، 

راهکارهای تضمین شده و منطقی دارد.
چند سطر فوق سعی در نگاه شــاید متفاوت به 
مسئله هسته ای کشور داشــت و به پاسداشت 

کارهای دانشمندانمان و رهروانشان مرقوم شد.
فارغ التحصیل ورودی 87
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دیگران برای من«، عنوان برنامه ای گزارش »حجــاب انتخاب من یــا انتخاب 
بود که انجمن اسالمی مستقل سه شنبه 1۸ فروردین 
در طبقه چهارم سلف از ســاعت 14 برگزار کرد. ظاهراً 
مشکالت فنی سالن جابر حل نشــده است و برنامه که 
طبق اعالم قبلی قرار بر برگزاری اش در سالن جابر بود، 
به طبقه 4 سلف دانشجویی منتقل شده بود. محلی که 
با وجود امکانات مناســب، پیچیدن بوی غذا در سالن، 

اجتناب ناپذیر و آزار دهنده بود. 
ســخنران این برنامه، دکتر فرشته روح افزا، عضو سابق 
هیئت علمی دانشــگاه منچستر انگلســتان و معاون 
فرهنگی اجتماعــی زنان در شــورای عالــی انقالب 
فرهنگی بود. دکتر روح افزا در بخشــی از صحبت های 
خود گفت: نگاه، رفتار، عدم جلوه گری به اضافه پوشش، 
همه باید با همدیگر مدنظر قرار داده شــود. یک دختر 
با حجاب کامل اگر رفتار جاذب داشــته باشــد، عین 
بی حجابی اســت. حجاب با عفت عجین است و رفتار 

انسان باید مکمل حجاب باشد. 
وی درمورد استفاده از جلوه گری برای کسب موفقیت 
گفت: اگر فردی می خواهد از زیبایی خود برای موفقیت 
استفاده کند، من به او تسلیت می گویم؛ چراکه به جای 
اســتفاده از عقل، اســتعداد و پتانســیل های دیگر، 
می خواهد از ســطحی ترین چیزی که در همه دنیا بد 

اســت، برای موفقیت با عرضه ظاهر خود استفاده کند. 
اگر کســی با جلوه گــری کار خود را پیــش ببرد، اول 
خودش آسیب می بیند، دوم به فرد دیگری دارد آسیب 
می زند. اگــر مرد مجرد باشــد، آســیب خواهد دید و 
اگر متأهل باشد، به مراتب بیشــتر خانواده اش آسیب 
می بینند؛ چون مرد مقایســه خواهد کــرد و در نتیجه 
ندیدن این جلوه گری در همسر خود، رفتارش با همسر 

و خانواده خود تغییر می کند. 
روح افزا اضافه کرد: طبق نظرسنجی که در شورای عالی 
انقالب فرهنگی از جامعه آماری وسیعی انجام شد، این 
سؤال مطرح شــد که در دوســتی های خیابانی چقدر 
دروغ می گویید. نتیجه دروغ گفتــن باالی ۸6درصد 
بود؛ چراکه این روابط پایدار نیســت و افراد دلیلی برای 

داشتن صداقت نمی بینند و به راحتی دروغ می گویند.

سایر برنامه ها و حواشی
تبلیغات و پوسترهایی هم این روزها و به مناسبت هفته 
گرامیداشت مقام زن در دانشگاه نصب شدند. تعدادی 
از این پوسترها در واقع اطالع رسانی برنامه های مرتبط 
بودند و تعدادی هم برای انتقال یک پیام روی بردهای 
دانشــگاه جا گرفته بودند. در این بین پوستری بود که 
بی حاشــیه نماند و نامه وارده ای را برای روزنامه تولید 
کرد. گویا در یکی از پوســترها تصویری دیده می شــد 

مبنی بر فروش زنان بــرده آن هم همراه بــا بارکد! به 
واقع اصل عکس متعلق به حرکتــی در مبارزه با قاچاق 
انسان بوده که با اســتفاده از هنروران زنی که به ظاهر 
همراه با بارکد پشت ویترین یک فروشگاه ایستاده اند، 
قاچاق انســان و فروش برده در دنیای مدرن را به افراد 
یادآوری می   کرده. اســتفاده از این عکــس نمایش و 
تزئینی هرچند در اصل وجود قاچاق گسترده انسان به 
مقصد کشورهای پیشرفته تردیدی به وجود نمی آورد؛ 
اما واکنش هایی را در میان مخاطبــان روزنامه در پی 

داشت. 

برنامه ای به مناسبت روز زن

انتخاب من یا دیگران
نگاهی به اداره امور خوابگاه ها

آخرین خوابگاه را چه زمانی ساختیم؟

بــــــــخش  خـــــــبری

ثبــت نــام بهــار مرکــز آمــوزش هــای   
تخصصی کاربردی دانشــگاه شروع شد. این 
دوره ها را جهاد دانشگاهی در دپارتمان های 
شــیمی، عمران، مکانیک، هوافضا، IT  و ... 
برگزار می کند. برای مطلع شــدن از عنوان 
دوره ها به سایت sctae.com مراجعه کنید. 

» طرح انجام می دم« شــرکت راستی پویان   
کارآفرینی شــریف، از واحد های مستقر در 
مرکز رشد و کارآفرینی، به نخستین جشنواره 
کارآفرینی پل آلمان راه یافت. این جشنواره 
با هدف حمایت از کارآفرینــان، خرداد ماه 

امسال در کشور آلمان برگزار می شود.
دفتر مطالعات فرهنگی هر دوشنبه ساعت   
15 جلسات »از اوســتا و شاهنامه، روایتی از 
تاریخ ملی ایران« را برگــزار می کند. مکان 
برگزاری، دفتر مطالعــات فرهنگی در نیم 

طبقه ساختمان شهید رضایی است. 
دکتر فتوحــی و اعضــای هیئت رئیســه   
به مناسبت سال نو، دیدارهای جداگانه ای با 
دکتر فرهادی وزیر علــوم، دکتر امید معاون 
اداری و مالــی وزیر علوم و دکتر هاشــمی 

معاون فرهنگی وزیر علوم داشتند.
انجمن اسالمی هر شنبه جلسات خبر خوانی   
را برگــزار می کند. اگر قصد شــرکت در این 
برنامه را دارید ســاعت 12 به دفتر انجمن در 

همکف ساختمان ابن سینا مراجعه کنید. 
دکتر فتوحی، دکتر محمد تقی عیســایی را   
برای مدت دو سال به عنوان رئیس دانشکده 
مدیریت و اقتصاد دانشگاه منصوب کرد. برای 
دکتر عیسایی در این سمت، آرزوی توفیق و 

موفقیت می کنیم. 
جلســه ســخنرانی با عنوان »کجاســت   
تشنگی«  فردا از ســاعت 15 در آمفی تئاتر 
مرکزی، توسط گروه میثاق برگزار می شود. 
ســخنران ایــن برنامــه حجت االســالم 

والمسلمین ابوالقاسمی است. 
مرکــز کارآفرینــی دوره هــم آمــوزی   
 نرم افزار های پاورپوینــت و پریزی )Prezi  و

 PowerPoint( را در روز شنبه 22  فرودین 
از ســاعت 13 تــا 15 در ســالن اجتماعات 
مجتمع خدمات فناوری برگزار می کند. ثبت 

 . karafarini.sharif.ir:نام در
برگزای اردو های هفتگی قم و جمکران از هفته   
گذشته از سر گرفته شــد و تا 12 خرداد ادامه 
دارد.25 فروردین هم اردو برگزار می شود. برای 
ثبت نام به سایتmisaaq.net  مراجعه کنید.

والیبال پسران
مسابقات قهرمانی والیبال دانشگاه همواره یکی از پرطرفدارترین مسابقات دانشجویی 
بوده و بیشترین و پر سر و صدا ترین تماشاچی ها را به خود اختصاص داده است؛ طوری که 
حتی از کالس های ابن سینا هم می توان فهمید چه در ســالن می گذرد. مسابقات در 
اردیبهشت برگزار می شــود و طبق اطالعیه مدیریت تربیت بدنی، جلسه هماهنگی 

مسابقات دوشنبه و از ساعت 17 در سالن استاد جباری برگزار می شود. نمایندگان دانشکده ها می بایست با در دست 
داشتن فهرست اسامی بازیکنان تیم که توسط معاون آموزشی دانشکده شان تأیید شده است، در جلسه هماهنگی 

حضور پیدا کنند. اخبار مربوط به والیبال قهرمانی دانشگاه را هر هفته از همین صفحه دنبال کنید!

سال از نو، ورزش از نو
جلسات هماهنگی برای ادامه تمرین رشته های ورزشی شروع شده اند. جلسه هماهنگی 
رشته دفاع شخصی فردا از ساعت 16، جلسه هماهنگی شطرنج پسران پس فردا از ساعت 
12 در سالن کنفرانس مدیریت تربیت بدنی برگزاری می شوند. جلسه هماهنگی ادامه 
تمرینات کشتی هم شنبه هفته آینده برگزار می شود و فردای آن روز، جلسه هماهنگی 

رشته های فوتسال دختران، تکواندوی پسران  وکونگ فوی پسران به ترتیب در ســاعت های 12، 17 و 17:45 در 
سالن کنفرانس مدیریت تربیت بدنی تشکیل می شــود. آخرین جلسه هم جلسه هماهنگی کالس سنگ نوردی 

دختران است که دوشنبه هفته بعد از ساعت 12 در سالن کنفرانس مدیریت تربیت بدنی تشکیل خواهد شد.  
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عکس خبری

شش سالی می شــود که زمین فوتبال تخریب شد 
تا ساختمان دانشــکده هوافضا پا بگیرد. گویا قرار 
نیســت انتظار برای خاتمه ایــن کار، حاال حاال ها 
پایان پذیرد. اخیراً مهندس شیخ االسالم مدیر امور 
ساختمان و تأسیسات دانشگاه در گفت وگو با روابط 
عمومی اعالم کرده است که این ساختمان ظرف دو 
سال آینده به بهره برداری می رسد. دلیل توقف چند 
ماهه پروژه نیز مشــکالت پیش آمده برای بستن 
قرارداد فــاز دوم با قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا 
بوده اســت. فاز اول هم قرار بود 16ماهه تمام شود، 
ولی از دیده ها پنهان نیســت که این اتفاق نیفتاد. 
قدیمی ها درست گفته اند که تیشه بنایی که بیاید 

خانه، آسان بیرون نمی رود.

نامه وارده

نام و نام خانوادگیشماره دانشجویی
امیرحسین نوساز91107231
مجتبی جعفریزاده ماطیری92106۸72
محمدمهدی ترکاشوند90100755
مصطفی زرقانی91204731

نام و نام خانوادگیشماره دانشجویی
سیدابراهیم چلنگر۸9205339
امین اسرافیلی912073۸6
مجید جعفری92105124
آرش روزیطلب9010۸461

کارت های دانشجویی زیر  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

حتماً همه این جمله را به یاد دارید  که مدرســه خانه دوم ماست. برای گزارش
دانشجوهای تهرانی شاید هنوز این جمله درست است و 
حاال شریف جای مدرسه را گرفته. اما برای دانشجوهای 
غیرتهرانی که در خوابگاه زندگی می کنند، دانشگاه حاال 
خانه اول شده است. از آنجا که سال گذشته از چند بخش 
دانشــگاه که به دانشــجوها خدمات می دهند گزارش 
داشــتیم و این روزها چیزی به زمان اسکان سال آینده 
نمانده، ســری به اداره امور خوابگاه ها زدیــم و با آقای 

سلطانی گفت وگو کردیم. 

اداره خوابگاه ها چطور کار می کند
اداره خوابگاه ها با وجود نامش، در واقع هماهنگ کننده 

خدمــات اســت و کارهای خوابــگاه را 
بخش های دیگــری انجــام می دهند. 
ســلطانی می گوید: پیگیری امور مربوط 
به مشکالتی که در خوابگاه ها وجود دارد، 
اعم از تأسیساتی و اینترنت به قسمت های 
مربوطه ارجاع می شــود. درمورد بحث 
تغذیه هم اداره تغذیه متولی امر اســت. 
شاید بشود گفت کار مســتقل این اداره 
اسکان است که به دو بخش تقسیم شده 
اســت. یکی برای دانشجویانی که ساکن 
هســتند و معموالً اوایل اردیبهشــت یا 
ابتــدای خردادماه، لیســت گیری انجام 
می شود. اما دانشجویان ورودی جدید با 
توجه به ظرفیت هایی که شناسایی شده 
و پیش بینی تعداد ورودی ها، اسکان آن ها 

برنامه ریزی می شود. 

تأسیسات
تأسیسات و مشکالتش دو نوع عمده و جزئی دارد. مسائل 
جزئی توسط سرپرســت خوابگاه ها و نیروی تأسیساتی 
مستقر در خوابگاه ها پیگیری و برای آن اقدام می شود. اما 
کارهای بزرگ و عمده مثل تعمیرات اساسی، لوله کشی، 
فاضالب و رنگ آمیزی و امثال آن است که با درخواست و 
از طریق تأسیسات و پشتیبانی انجام می شود. مدیریت 
امور دانشجویی هم کارهایی مثل تعویض موکت، تهیه 

صندلی، تعویض تخت، کمد و پرده را بر عهده دارد. 

ساس
این حشــره کوچک که شــاید سده هاســت برای بشر 

دردسر ساز بوده، چند سالی اســت که پایش به خوابگاه 
هم باز شــده و بیرون نمی رود. در سرسختی این پدیده 
دنیای حشــرات باید بدانید که دهه های گذشــته که 
امکانات بهداشتی و دفع آفات کشــور کمتر بود، مردم 
راه چاره مقابله با ســاس را در تخریب محل آلوده و نقل 
مکان زندگی می دیدند، هرچند امروزه ســمومی برای 
دفع و کنترل ســاس وجود دارد. آن طور که مســئول 
اداره خوابگاه ها می گوید، هر ســه ماه یک بار سم پاشی 
فضای عمومی و فضاهایی که در آن ها اعالم آلودگی شده 
انجام می گیرد. قبل از بسته شــدن خوابگاه در ایام عید، 
سم پاشــی عمده تمام اتاق ها انجام می شود و به موازات 
آن مه پاشی هم انجام می شود. اتاق هایی که آلودگی شان 
برطرف نشده است یا آلودگی جدید پیدا می کنند، طبق 

درخواست دانشجو سم پاشی صورت می گیرد و تا زمانی 
که دانشجو اعالم رضایتمندی نکرده است، این اتاق جزو 
اتاق های آلوده محسوب می شــود و با سم پاش تصفیه 

حساب نمی شود.
سلطانی می گوید: باتوجه به اقداماتی که صورت گرفت 
و همکاری نســبتاً خوب بچه ها، امیدواریم در این سال 
کمترین آلودگی را داشته باشیم. این شرایط فقط در حد 

کنترل است و قطعاً به این زودی برطرف نخواهد شد. 

سنوات تمام ها
طبق قوانین صندوق رفاه دانشجویان که زیر نظر وزارت 
علوم است، برای دانشــجویان کارشناسی و دکتری، ۸ 
نیم سال تحصیلی مجاز و برای ارشد 4 نیم سال تحصیلی 

مجاز تعریف شده اســت. اما با توجه به شرایط، خیلی از 
دانشجویان 5ساله یا 5ترمه می شوند. سطالنی می گوید: 
با توجه به این شــرایط معموالً ظرفیت هایی را برای این 
دانشــجوها در نظر می گیریم تا بتوانیم برای اسکانشان 
اقدام کنیــم. ظرفیت هایی که البته در بســیاری موارد 
تحت عنــوان خوابگاه های اجاره ای تهیه می شــود و از 
امکانات الزم برای یک اسکان حداقلی هم بی بهره است. 

هرچند طبق آمار اداره خوابگاه ها در یکی دو سال اخیر، 
رشد ورودی های جدید کم بوده و تقریباً تعداد آن ها ثابت 
بوده است، اما با این وجود مشکل کمبود ظرفیت جدی 
است.  دانشــگاه هم مجبور شده اســت از ظرفیت های 
خود بیش از حد اســتاندارد اســکان دهــد و این یعنی 
مشکالت بیشتر تأسیساتی، بهداشــتی، روحی روانی و 

خدمات رسانی به دانشجویان ساکن. 
ســلطانی می گوید در این مدت با تغییر 
کاربری خوابگاه های متأهلی، توانسته ایم 
این حجم تقاضــا را مدیریت کنیم ولی با 
توجه به شرایط و روند فعلی، دیگر مقدور 
نیســت و تقریباً تقاضا و نیاز مــا باالتر از 
ظرفیت موجود است که مجبوریم برای 
سنواتی ها اعمال ســختگیری بیشتری 
داشــته باشــیم. بعضی رشــته ها مثل 
مدیریت و اقتصاد، هسته ای و فلسفه علم، 
رشته هایی هســتند که عماًل واحد های 
درسی شان اجباراً 5ترمه می شود و از نظر 
آموزشی هم محدودیتی وجود ندارد، ولی 
چارت صندوق رفاه دانشجویان این موارد 
را جزء استثنا ها نمی داند. حتی بچه هایی 
که به صــورت ماینــور یا دورشــته ای 

هستند، در سیستم سنواتی حساب می کنند. 

چرا خوابگاه جدید نساخته ایم
طبق قوانین وزارت علوم از ســال ۸6، ســاخت هرگونه 
خوابگاه بــرای دانشــگاه های دولتــی از طریق بودجه 
عمرانی ممنوع شده و دانشگاه ها تنها با کمک خیرین یا 
بودجه های داخلی، می توانند خوابگاه بسازند.  باتوجه به 
محدودیت منابع مالی ما تنها توانستیم خوابگاه هایمان 
را تغییر کاربری دهیم و نوع کاربری آن ها را را بر اســاس 
اســکان دانشــجویان مجرد تعریف کنیم و بــا این کار 
هزار نفر به ظرفیت مجردها اضافــه کنیم. از طرفی هم 
مشکالت دانشجویان متأهل بیشتر شده که ناشی از این 

تغییر کاربری است.
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توافق طبیعی
محمدصالح سلطانی بیانیه لــوزان، یک پیروزی 

بزرگ ملّی بود یا تفاهمــی یک طرفه و به ضرر 
منافع کشور؟ 

پاســخ من به این ســؤال، گزینه ســوم است: 
هیچ کــدام! واقعیــت این اســت کــه تفاهم 
حاصل شده در لوزان، یک گام طبیعی از مسیر 
دیپلماتیک حل و فصل پرونده هســته ای ایران 
بود. گامی که دیر یا زود، توســط هر دولتی که 
بخواهد ایــن پرونده را ختم به خیــر کند، باید 

برداشته می شد. 
امتیازاتــی دادیم و در قبال آن هــا، وعده هایی 
گرفتیم. اینکه بخواهیم آنچه در لوزان به دست 
آمــده را تاریخــی جلــوه دهیم و ادعــا کنیم 
قدرت های بزرگ جهانی در مقابل ما تســلیم 
شــده اند، همان قدر ســاده انگارانه اســت که 
گمان کنیم عزت ملی ما بر باد رفت و شکســت 

خوردیم. 
آن طور که مســئوالن کشــور ادعــا می کنند، 
مذاکرات ما با طرف غربی »برد-برد« بوده است. 
طبیعی اســت که هر بــردی خواه ناخواه با یک 
باخت همراه است و مذاکره برد-برد می تواند از 

زاویه دیگری باخت-باخت باشد. 
اینکه عــده ای می خواهند بــه بهانه قرائت یک 
بیانیــه مطبوعاتی که بــه زعم وزیــر خارجه 
کشورمان چرک نویس توافق اصلی بوده است، 
جناح رقیب خودشــان را از میدان به در کنند و 
از این نمد برای انتخابات مجلس کالهی ببافند، 
فقط و فقط به وحدت ملّی لطمــه خواهد زد و 
دوباره جامعه ما را که بــه تازگی زخم فتنه های 
برخواســته از سیاست زده شــدن را فراموش 

کرده، به سمت دوقطبی شدن سوق می دهد.  
آن طور کــه طــرف ایرانــی ادعــا می کند، 
تحریم هــای شــورای امنیــت بــه عــالوه 
تحریم هــای ثانویــه آمریــکا و تحریم هــای 
اتحادیــه اروپــا، در همــان روز اول اجــرای 
توافق نهایی »لغــو« خواهند شــد و غربی ها 
برای نخســتین بار حق غنی ســازی در خاک 
ایــران را بــه رســمیت خواهند شــناخت. 
امتیازاتی که اگــر واقعاً طرف غربــی به آن ها 
پایبنــد باشــد؛ در برابــر کاهــش 13000 
ســانتریفیوژ ،کاهــش ذخایــر اورانیوم غنی 
شــده کشــور به زیر 10درصد مقــدار فعلی، 
بازطراحــی رآکتــور اراک، تشــدید پذیرش 
داوطلبانه پروتــکل الحاقی و تبدیل ســایت 
فردو به مکانی نمایشــی برای غنی ســازی و 
تحقیقــات، متــوازن به نظــر می رســد. اما 
 ابهاماتــی دربــاره شــیوه اجــرای توافــق 

وجود دارد.
 اول اینکه اگر به هر دلیلی توافق نهایی لغو شود، 
آیا فاصله ایــران و طرف مقابل از شــرایط قبل 
از توافق، به یک اندازه خواهد بود؟ آیا پروســه 
بازگشــت تحریم ها به شــرایط قبل به اندازه 

بازگشت ایران به نقطه امروزش زمان می برد؟ 
آیا ضمانتــی وجود خواهد داشــت که غربی ها 
همین تحریم هایی که قرار اســت لغو شــوند 
را تحت عناویــن دیگر بر ملت ایــران تحمیل 

نکنند؟ 
اگر بــرای ابهامات فــوق و ســایر ابهامات این 
توافــق چاره ای اندیشــیده شــود، گام مهمی 
در حل و فصل دیپلماتیک موضوع هســته ای 
برداشــته ایم. گامی کــه هرچقدر هــم مهم و 
باشکوه باشد، نباید به دســتاویزی برای ایجاد 
اختالف در میان مردم، بستن راه نقد و مصادره 
دســتاوردهای ملّی به نفع یــک جناح خاص 

تبدیل شود. 

بعد از انتشــار بیانیه لــوزان، نگرانی هایی 
درمورد نحوه رفع تحریم ها مطرح می شود. 
جناب عالی این موضوع را چگونه تفســیر 

می کنید.
اولین موضوع این اســت کــه اگر این بیانیــه به فرض 
دارای اشــکاالتی اســت، چه راه های دیگری داریم. به 
نظر من ما راه دیگری نداشــتیم. با توجــه به تحوالت 
گذشــته، یا باید مســائل خودمــان را با کشــورهای 
بــزرگ جهانی از طریــق مذاکره حــل می کردیم. راه 
دیگر تحمــل تحریم ها بود. مقاومــت می کردیم و اگر 
بیشتر هم تحریم می شــدیم، باید ادامه می دادیم. راه 
ســوم هم گزینه نظامی بود. گزینه نظامی به این معنا 
نیست که آن ها حتماً می توانستند موفق شوند، مسلماً 
نمی توانستند، ولی اینکه توسعه ایران را عقب بیندازند، 

این را می توانســتند. می توانســتند کاری 
کنند که زیرســاخت های ما آسیب ببینند 
و ماننــد جنگ تحمیلی عــراق علیه ایران، 
سال ها از توسعه مداوم عقب بیفتیم. مسئله 
ادامه تحریم ها هم واقعــاً روی اقتصاد ایران 

تأثیر منفی داشت. 
بیانیه لوزان را از ســه منظر می شــود دید. 
منظر اول حقوقی، منظــر دوم فنی و منظر 
ســوم روانی اســت. از لحــاظ حقوقی من 
می توانم به آقای دکتــر ظریف اعتماد کنم. 
او متخصص مســائل حقوقی اســت. حتماً 
کاری خواهد کــرد که منافع ملی کشــور 
حفظ شود. در بحث مســائل فنی هم دکتر 
صالحی که یک متخصص هسته ای هستند، 
حتماً مواظب بوده اند که منافع ملی ایران از 
لحاظ مســائل تکنولوژیک هم حفظ شود. 
از لحــاظ روانی جــوی که چــه در ایران و 
چه در خارج از ایران به وجود آمده اســت، 
به نفع کشور ماســت. ایران دوباره می تواند 

همکاری های خود را با کشورهای مختلف ارتقا ببخشد 
و از ســرمایه گذاری های خارجی استفاده کند، نیروی 
انســانی ماهر ایران به جاهای دیگر برود و فعال شــود. 
به نظر من جوی که االن هست، حتماً مثبت تر از بیانیه 

لوزان است.
نگرانی مطرح خلــف وعده طرف آمریکایی 

است وگرنه اعتماد به تیم ایرانی که هست.
 به نظرم آن چیزی که بیشــتر زمان می برد، شــورای 
امنیت اســت چون با کشــورهایی با منافــع مختلف 
سروکار داریم، روسیه، چین، اروپایی ها و آمریکایی ها. 
ولی چیز بعیدی نیســت و ممکن است اتفاق بیفتد که 
کشــوری خلف وعده کند. اما نگاه کنیــد ببینید این 
جوی که در جهان است، اگر کشور دیگری خلف وعده 
کند، این ایران اســت که در افــکار عمومی حقانیتش 
بیشتر ثابت می شود. این را مقایســه کنید با مثاًل پنج 
سال پیش که کشورها به صورت مسابقه درمورد تحریم 
ایران از هم پیشی می جستند. ما شــاهد تحریم هایی 
هســتیم که کره جنوبــی، ژاپــن، اســترالیا، کانادا و 
کشــورهای دیگر علیه ایران وضع کرده اند. در حالیکه 
این ها هیچ کدام نــه در قطعنامه های شــورای امنیت 
اســت و نه در جای دیگر. به قدری فضا و افکار عمومی 
را علیه ایران بســیج کرده بودند کــه چنین کارهایی 
می کردند. ولی فرض کنید آمریکا یا کشــور دیگری در 
آینده وعده هایی که در بیانیه لوزان داده شــده اســت 
را اجرا نکنند، این باز به نفع ایران اســت. چون نشــان 
می دهد که ایرانی ها درســت همان طور که تاریخشان 

نشان می دهد، مردمی منطقی هستند و دنبال آرامش 
در منطقه و دارای حرف حساب هستند. 

می توان گفــت با لغو تحریم های شــورای 
امنیت برخــی خلف وعده هــای احتمالی 
آمریکا، چندان مؤثر نیســت؟ مثل قانون 
داماتو که با وجود آن تحریم شــرکت هایی 
مثل شــل و توتال در ایران سرمایه گذاری 

می کردند؟
مؤثر هســت، اما مؤثرتر از این همــه تحریم های االن 
نیست. وقتی پیشــینه دولت آمریکا را نگاه می کنید، 
دولت آمریکا از ابتدای اســتقرار تا به حــال، حدود 95 
تحریم علیه کشــورهای دیگر به اجرا گذاشــته است 
و از این 95 تا شــاید یک مورد هم موفق نبوده اســت. 
بعضی ها صحبت می کننــد از تحریم های آمریکا علیه 

رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، ولی به خوبی مشــخص 
اســت که اگر سیاه پوســت های آفریقای جنوبی به پا 
نخواسته بودند و شخصیتی مانند ماندال نبود. آپارتاید 
در آفریقای جنوبی همچنان حاکم بود. تحریم کشورها 
را ضعیف می کند ولــی از پا نمی انــدازد. منتهی نکته 
ما زمان اســت. زمان برای ما خیلی مهم اســت. هشت 
ســال در دوره جنگ تحمیلی زیربنــای اقتصادی ما 
آسیب دید و از توسعه عقب ماندیم. ادامه این کار شاید 
مناسب نباشد. اما این به این معنا نیست که ما از پای در 
می آییم، نه. اما به نظر من بدون تحریم ها و با یک توافق 
شــرافتمندانه، ایران می تواند دوباره بخش اقتصادی، 
مالی، آموزشی ، بهداشت و کاًل مســائل اجتماعی اش 
را سرعت ببخشــد و دوباره برنامه ریزی کند. در حالی 
که حتــی در دوره تحریــم هم دســتاوردهای بزرگی 
داشــتیم. اما وقتــی داخل کشــور هســتیم، خیلی 
این ها را متوجه نمی شــویم و باید از خارج نگاه کنیم. 
به هرحال صنعت راه ســازی ایران بدون تردید یکی از 
پردستاورد ترین بخش ها در دنیا است یا بخش سالمت، 
یا بخش همکاری های حمــل و نقلی مثل ریل یا دریا یا 
برنامه ریزی شهری، تهران یکی از تمیزترین شهرهای 
دنیا از لحاظ فضای ســبز و دسترســی اســت. البته 

اشکاالتی داریم و باید اشکاالت را رفع کنیم. 
رقبای منطقه ای ایــران نگران این بودند که 
توافق منجر به ظهور قدرت منطقه ای ایران 

شود.

این دو بخــش دارد. یک ایــران هراســی در خارج از 
کشور اســت که برخی به آن دامن می زنند و برخی در 
داخل هم یک حالت برآورد بیشــتر کــردن از امکانات 
خود دارنــد. بعضی می گوینــد ایران تمــام منطقه را 
گرفته و ایران قدرت منطقه اســت. بــا ارائه این تصویر 
به کشــورهای دیگر آن هــا را وادار می کننــد که مثاًل 
اسلحه بیشــتر بخرند و در بخش های نظامی و امنیتی 
تمرکز کنند. در ایــن هیچ تردیدی نیســت که ایران 
یک کشــور تأثیرگذار در این منطقه است ولی این طور 
هم نیســت که همه تحوالت منطقه به رم وصل شود. 
ما یک کشــوری هســتیم با یک امکانات مشخص، با 
یک نیروی انســانی و منابع طبیعی مشخص و محدود 
و ما باید بیشــتر کار کنیم. دیپلماســی مــا در منطقه 
باید به گونه ای باشــد که به نیروی انسانی ما اجازه دهد 
که در کشورهای دیگر شــغل ایجاد و پیدا 
کند. بتواند نفوذ از لحاظ نیروی انســانی و 
تکنولوژی داشته باشد. این به این معناست 
که بگوییم کشوری هستیم که می خواهیم 
نقاط ضعفمان را برطرف کنیم و می خواهیم 
با آن ها دوست باشــیم. ارائه چهره ای که ما 
قوی ترین هستیم و هرجا در منطقه اتفاقی 
می افتد دست ماســت، اصاًل به صالح ایران 

نیست و واقعیت هم ندارد.
نماندن وزرای خارجه چین و روسیه تا 
انتهای مذاکرات در لوزان را به حساب 
رضایت آن ها باید گذاشت یا به حساب 
نارضایتــی از کم شــدن تنش ایران 
با غرب؟ این حضور نداشــتن معنی و 
مفهومی داشته یا صرفًا یک اتفاق بوده 

است؟
روابط دوجانبه ما با روسیه و چین در سطح 
بســیار باالســت و تقریباً می توان گفت با 
روسیه روابط در سطح اســتراتژیک است. 
با چین هم یک روابــط 40میلیارد دالری 
داریــم. اما مســئله مذاکرات ایــران با پنــج به عالوه 
یک، شــاید مهم ترین بخش مربوط بــه مذاکرات ما با 
آمریکایی ها بود. در گذشــته آمریکایی ها از نشستن و 
روشن کردن نقاط تاریک، طفره می رفتند تا باالخره در 
این دوره از مذاکرات که اتفاقاً از دوره آقای احمدی نژاد 
هم مذاکره با آمریکایی ها شروع شد، این امکان پیدا شد 
که این کار شروع شــود و ادامه پیدا کند. مسئله روسیه 
مسئله ایران و آمریکا نیست. مسئله روسیه ژئوپولتیک 
است و نقشی که روسیه در اروپای شرقی دارد. باالخره 
روس ها در سال گذشته طاقتشــان تمام شد و با حمله 
نظامی کریمه را از اوکراین جدا کردند و االن مســائل 
شرق اوکراین در جریان اســت. این باعث شد که غرب 
راجع به روســیه هم تحریم هایی را اعمال کند. روسیه 
معتقد است که تحریم سالح درستی نیست و صحبت 
کردن درمورد این موضوع برایش خیلی راحت نیست. 
به خصوص که با مذاکراتی که در مورد ایران شده است، 
قرار اســت که قطعنامه ای در شــورای امنیت تصویب 
شــود که تحریم های قطعنامه های گذشــته درمورد 
ایران را لغو کند. غربی هــا مایل اند که این قطعنامه یک 
مکانیزم خودکار داشته باشد که اگر ایران به تعهداتش 
عمل نکرد، دوباره قطعنامه ها جاری شوند. نکته اصلی 
روسیه این است که با چنین روشی موافق نیست چون 
دقیقاً می توانند برای روســیه هم انجام دهند. بنابراین 
در روابط با ایران مشــکلی ندارد ولی به لحاظ روابطش 
با غرب، مســئله ای است که اگر نباشــد، نمایندگانش 

و معاون آقای الورف می توانند ایــن کار را ادامه دهد. 
نبودن روســیه را نباید به پای ایران گذاشت بلکه باید 
به آن در چهارچوب روابطش با غرب درمورد مســئله 

اوکراین نگاه کرد. 
زمان وزرای خارجه کشــورها بعضی مواقع تا دو سال 
آینده پر اســت. به این راحتی نیســت که یک دفعه در 
جایی بماننــد. اتفاقاً یکی از دالیلی که می شــود گفت 
این دور از مذاکرات جدی بود، همین بودش که شــما 
می توانید این را مقایســه کنید با کنفرانس ورســای 
در ابتدای قرن بیســتم. در آنجا هم قدرت های بزرگ 
راجع به ایران صحبت می کردنــد، اما ایران اصاًل درون 
گفت وگوها راه داده نشــد. مرحوم فروغــی و بقیه در 

پاریس بودنــد، آن ها درمورد ایــران بحث می کردند و 
تصمیــم می گرفتند. آقای کری یکــی از برنامه هایش 
که به  نظر من برایش خیلی مهم بود، بزرگداشت رابرت 
کندی در بوستون بود. کری سناتور ایالت ماساچوست 
بوده و بوســتون به عنوان مرکز ماساچوســت برایش 
خیلی مهم بــود. رئیس هیئت امنای ام آی تی اســت. 
همه کارهای داخلی حکم می کرد که او باید در بوستون 
باشد. اول آقای اوباما بود، دوم بزرگداشت رابرت کندی 
برادر جان اف کندی بود که هم حزبی آقای کری است 
و سوم به دلیل سناتور بودن از آنجا. اما همه این ها را رها 
کرد و این نشــان می دهد که چقدر مذاکرات برایشان 
اهمیت داشته اســت. بعضی ها می گویند این اهمیت 

داشتن برای آمریکا یعنی اینکه برای ایران دستاوردی 
نداشــته که به نظر من این طور نیســت. مذاکره یعنی 
رسیدن به یک مصالحه و در مصالحه باالخره شما باید 

یک امتیازاتی بدهید، یک امتیازاتی بگیرید.
 اما اگر از مــن به عنوان یک شــهروند عــادی ایرانی 
بپرســید، می گویم من بهتر و مطمئن تر از آقای ظریف 
در بخش حقوقی، کســی را نداشتم و در بخش فنی هم 
متخصص تر از آقای صالحی. اما اینکه از این به بعد چه 
خواهد شد، باید مواظب باشــند. باید بحث کنیم، نظر 
بدهیم، نظر بگیریم، نقاطی که نیاز به کار بیشتر دارد را 
به دولت گوشزد کنیم و در کار خودمان هم سعی کنیم 

کاری کنیم که تحریم سست شود و دوباره برنگردد.

بیانیه لوزان در گفت وگو با دکتر ملکی

باید کار کنیم
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االن وقت جشن نیست!
پوریا علیمردانی مذاکره طوالنــی ایران و 

1+5 که از سال 2003 آغاز شــده باالخره به 
یکــی از منازل حســاس خود رســید. بیانیه 
مشــترکی که خانم موگیرینی و آقای ظریف 
پس از مذاکرات لوزان قرائت کردند، به عنوان 
چارچوبی پذیرفته شــده برای تهیه برنامه ای 
جامع برای حل مسائل غرب و سازمان ملل با 
فناوری هســته ای ایران تلقی شــده اســت. 
بالفاصله موضع گیری هــای مختلف در ایران 
آغاز شد. حتی هنوز بیانیه تمام نشده، یکی از 
کارشناسان صدا و سیما گفت که متن قرائت 
شــده موگیرینــی و ظریــف متفــاوت بود! 
بالفاصله صدا و سیما برای اولین بار در تاریخ 
بیانــات اوباما را به صــورت مســتقیم البته 
بخشــی از آن را و به صورت سانســور شــده 
پخش نمود. ظریــف که به تهران بازگشــت 
موضع گیری ها شــروع شــد. چنــد نفری به 
صورت خودجوش)!( به اســتقبال او رفتند و 
کمــی بعــد رئیس جمهــور هــم از توافق و 
موفقیت تیم مذاکره کننــده ایرانی گفت و از 
مذاکرات هســته ای به عنوان نقطه شــروعی 
برای تعامــل با دنیا گفــت و البتــه این ابراز 
تمایل با جواب گرمی از طــرف مقابل مواجه 

نشد. 
به خاطر نام سال یعنی همدلی و هم زبانی دولت 
و ملــت، دلواپس ها و منتقدان دولــت این بار با 
احتیاط بیشتری به نقد توافق نامه روی آوردند 
که این توافق نامه با مواضع اعالم شده قبلی نظام 
تفاوت های زیــادی دارد، داور آن آژانس انرژی 
اتمی است که در سیزده سال گذشته این بالها 
را بر سر کشــور ما آورده است و در آن به درستی 

ساز و کار لغو تحریم ها مشخص نیست. 
اندکی بعد برخــی نزدیکان رهبــری از جمله 
آقای فیروزآبادی، رئیس ســتاد کل نیروهای 
مسلح و ســردار جعفری فرمانده سپاه موفقیت 
 در مذاکــرات را بــه تیــم هســته ای تبریک

 گفتند. 
ظریف هم که بــه مجلس رفت این بــار با کمر 
گرفته و روی ویلچر برنگشــت و البته سکوت و 
عدم اعالم موضع ایشان تا زمان نگارش این متن 
در نوع خود جالب توجه اســت.  بیایید یک بار 
دیگر واقعیت را مرور کنیم! ما با اتکای به دانش 
خودمان برای اســتفاده از یکی از منابع انرژی 
طبیعت برنامه ریــزی، تحقیق و غنی ســازی 

کرده ایم. 
کاری کــه همه کشــورهای غربــی به راحتی 
آن را انجام می دهنــد، اما آن ها بــا زور و ظلم و 
تحریم این حــق را از ما گرفته انــد. یعنی حتی 
اگر تمام سخن ها و نقدها از جمله صحبت های 
مهــرداد بذرپاش یا بحث هــای کمیته صیانت 
از منافــع ملت ایــران در نقــد توافق نامه وارد 
نباشــد و همان طور که آقای ظریــف گفته از 
فــردای پذیــرش و تأییــد محدودیت ها تمام 
تحریم های اعمال شده لغو شــوند، باز هم باید 
توجه نمود که ما از بخشــی از کارهای طبیعی 
که دانشــمندان ســایر ملت ها از جمله آمریکا 
و روســیه و چیــن انجام می دهنــد، به صورت 
 ظالمانه و بــرای مدتــی نامشــخص محروم

 شده ایم. 
این یعنی حتــی اگر فرض شــود کــه توافق 
لوزان یک توافق خوب برای ماســت، بازهم ما 
پذیرفته ایم که نســبت به ملت های غربی ملتی 
درجه دو هســتیم و آن ها می تواننــد به ما ظلم 
کنند. شاید بنابر اتفاقی که در لوزان افتاده و بعد 

از توافق، ظلم کمتری به ما کنند. 

تحریم شدن دانشگاه چقدر تأثیر داشــته و چه مشکالتی را برای 
ما ایجاد کرده؟  در صورت رفع تحریم ها، فایده اش برای شــریف 

چیست؟
ما تبادل استاد و دوره های مشــترک داشتیم با برخی دانشــگاه ها که متوقف 
شد. برخی دانشــجویان اظهار کردند که مثاًل درمورد پذیرش دچار مشکالتی 
شده اند. ولی باالخره شب ســمور گذشت و لب تنور گذشــت. یعنی دانشگاه 
شــریف از دوره ای که تحریم بود، گذشــت و کارهایش را انجــام داد. اگر االن 
تحریم ها برداشــته شــود، ما خیلی بیشــتر می توانیم فعالیت کنیم. فهرستی 
هســت از هیئت هایی که به ایران می آیند، از رؤســای دانشــگاه ها و اساتادان 
دانشگاه ها و فهرستی از برنامه های مشــترکی که دانشگاه با دانشگاه های دیگر 
دارد. ولی در عین حال من متعهد هســتم شکایت دانشــگاه از تحریم هایی را 
که علیه ایران شده اســت در دادگاه های آمریکایی دنبال کنم. به نظر من باید 
این نوع برخورد کرد. در عین حال که از فرصت به دســت آمده باید اســتفاده 
کرد ولی نباید فریب ایــن را خورد که اتحادیه اروپا می گویــد من لغو می کنم. 

شــرکت ها و مؤسســات هرجایی که مورد تحریم 
قرار دارند، باید پرونده را دنبــال کنند تا به نتیجه 
برســد. اگر هزینه هایی در این مدت برای دانشگاه 
یا شــرکت ها ایجاد کردند، باید آن هــا را باز پس 

بگیریم. 
دانشگاه تابه حال از راه پیگیری حقوقی 

به مسئله تحریم وارد شده؟
یک بار از طریــق دفتر خدمات حقوقی ریاســت 
جمهوری توسط مسئوالن قبلی دانشگاه پیگیری 
شــد. بار قبل دادگاه تحریم اتحادیــه اروپا را وارد 

ندانســت که بعد از این وارد ندانســتن، بالفاصله اتحادیه اروپا دانشگاه شریف 
را دوباره در تحریم قــرار داد. مجدداً ما یک کیفرخواســتی تهیه کردیم و وکیل 
گرفتیم ولی هنوز وقــت دادگاه را به ما اعالم نکرده اند. رونــد حقوقی ادامه دارد، 
از طریق دفتر خدمات حقوقی ریاســت جمهوری در تهران و سفارت جمهوری 

اسالمی ایران در پاریس. 
اگر تحریم ها رفع شد در تســهیل روابط دانشگاه با سایر دانشگاه 

شاهد نتایجی خواهیم بود؟
بله ولی من می گویم نباید منتظر شد، یعنی هر دانشــجو و هر استاد و هر همکار 
اداری، از همین االن دنبال این باشــد که همکاری های خودش را با افرادی مثل 
خودش در دانشگاه دیگر تعمیم ببخشد. عرض کردم که بخش روانی بیانیه لوزان 
این اســت که به ما امکان می دهد دوباره تالش کنیم، در هر بخشی و هر سطحی 
و الیه اجتماعی، این کار را باید کرد و من خیلــی امیدوارم که این باعث موفقیت 
ایران شود. حتی اگر آن ها تحریم ها را به  یکباره لغو نکنند، حتی اگر تقلب کنند، 

از این فضای به وجود آمده در دنیا باید استفاده کنیم.
این دوره توافق می تواند فرصتی باشد برای 
اینکه به حد کافی قوی شــویم و از آسیب 

دیدن از چنین تحریم هایی رها شویم؟
ایران خیلی امکانات دارد، ما عالوه بر توانایی هایی 
که در بحث هسته ای داریم، در بخش نانو، در بخش 
مخابرات، انرژی و... می توانیم کار کنیم. نباید دست 
روی دست گذاشــت و باید از امروز کار کرد. اینکه 
چکونه توافقی که منبعث از این بیانیه است نوشته 
شــود، نمایندگان ایران قابل اطمینان هســتند و 

می شود این کار را به آن ها سپرد. 

منتقدانی جدی در هر دو ســوی ماجرا دارد. از کنگــره آمریکا و البی 
اســرائیل که تالش دارند با عنوان کردن برچیدن برنامه هسته ای ایران 
یعنی یک اقدام غیرقابل تحقق همچنان ایران را زیر فشار نگه دارند، تا 
کســانی داخل ایران که می گویند آمریکایی ها تیم ایرانی را فریفته اند و 
تحریم ها با وجود امتیازهایی که ایران داده تا مدت ها پایدار خواهد ماند. 

هرچند باید منتظر ماند و دید در ماه های پیش رو روند نگارش توافقنامه 
چگونه پیش می رود.  به این بهانه با دکتر ملکی، دیپلمات ســابق که این 
روزها هم معاون فرهنگی دانشــگاه اســت و هم مدیر روابط بین الملل 
دانشــگاه در مورد مذاکرات گفت وگو کردیم و ســؤال هایی از تحریم 

دانشگاه پرسیدیم. 

چارچوب مذاکرات ایران و گروه پنج به عالوه یک است. پرونده مهم ترین بحث سیاسی این روزهای ایران بیانیه لوزان در 
مذاکراتی که بناست راهی برای حل پرونده هسته ای ایران و پایان دادن به 
تحریم های ناجوانمردانه آمریکا و متحدانش بیابد. بیانیه لوزان حاکی بود از 
اینکه دو طرف راه حل هایی را برای اهداف باال یافته اند. راه حل هایی که البته 

تحریم ها و دانشگاه
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مملو از خبرها و اتفاقات بســیار حساس مربوط به 
بازار سرمایه کشور را شــاهد بودیم. در اوج آن ها 
اعالم بیانیه مطبوعاتی هسته ای در روز سیزدهم 
فروردین ماه از طرف هــای ایرانی و غربی در لوزان 
بود. بیانیه ای که باعث شــد تا رکوردهایی تازه در 
طی معامالت سه روزه ابتدایی بعد از اعالم بیانیه در 
بازار ســرمایه به وقوع بپیوندد. افزایش شــاخص 
بیش از دوهزار واحدی در یک روز و معامله بیش از 
یک میلیارد عدد سهم بانک صادرات در روز دیگر 
ازجمله این رکوردها در بازار بودند. البته صف های 
خرید میلیونی و بعضاً میلیاردی در برخی از سهم ها 
نیز به نوبه خود قابل توجه بود. در هر حال در اواخر 
هفته گذشته شاهد عرضه بســیاری از صف های 
خرید بودیم. ایــن عرضه ها با انتشــار خبرهایی 
مبنی بر عرضه های اولیــه در روزهای آینده گویی 
افزایش چشمگیری داشت تا جایی که بسیاری از 

سهم ها در مدار منفی قرار گرفتند.
 کارشناسان معتقدند در روزهای آتی با به تعادل 
رســیدن هیجان های خرید و فــروش در بازار و 
همچنین زمزمه های کاهش نرخ ســود بانکی از 
کانال هــای مختلف، نقدینگی جدیــد وارد بازار 
خواهد شد و به بازار رونقی دوباره خواهد بخشید. 
در ضمن هرچه به دهم تیر ماه و شــروع نگارش 
متن توافق احتمالی نزدیک شویم، امیدواری ها 
به بهبود وضعیت شــرکت هایی که در دوره های 
گذشــته از وضــع تحریم هــا آســیب دیده اند 
افزایش پیدا می کند. از طرفی با نزدیک شــدن 
به فصل مجامع شــرکت ها و امید به تقسیم سود 

شرکت ها، وضعیت بازار سرمایه بهتر خواهد شد.
الزم به ذکر اســت برخی از چالش های اخیر بازار 
سرمایه نیز همانند ماه  های گذشته در بازار دیده 
می شــوند. از چالش های مهم بــازار می توان به 
بازگشایی نمادهای پاالیشــگاهی بعد از گذشت 
مدت زیادی در بازار اشــاره کــرد. از طرف دیگر 
نباید موضوع کاهش قیمت بسیاری از سهم ها در 
سال گذشته تا به حال را فراموش کرد. این کاهش 
قیمت بسیاری از سهم ها را به نقاط کف تاریخی و 
به عبارت دیگر نقاط حمایتی نزدیک کرده است. 
از ســوی دیگر بعد از اعالم بیانیه هســته ای، در 
بازارهای موازی بازار ســرمایه همچــون بازار ارز 
پس از دو تا سه روز نوســانات قیمتی، قیمت ها به 
تعادل رســیدند. با توجه به موارد عنوان شده در 
باال، به طور کلی می توان گفــت حداقل در دوره 
ســه ماهه پیش رو روزهای رو به رونقی را در بازار 

سرمایه شاهد خواهیم بود. 

شــاید زمانی که رضاخــان، قانون  اقتصادی
اجبــاری را در ســال 1304 بــه مرتضی علم الهدی

تصویب رســاند، هیچ گاه فکر نمی کرد، 90 سال دیگر، 
همچنان جوانان این مرز بوم با ســبک و ســیاق همان 
روزگار به ســربازی بروند. در خصوص اجباری شــدن 
ســربازی در ایران نظریات مختلفی مطرح می شود؛ از 
حرکت به ســمت جامعه مدرن تا توطئه بیگانه. آنچه از 
آن دوران کم و بیش بــدون تغییر باقی مانده اســت نه 
به عنــوان یک اثر تاریخــی، بلکه به عنــوان یک پدیده 

اثرگذار و همه جانبه در توسعه کشور مطرح می شود.

هزینه های نهان و کارکردهای بالقوه
اگر ســربازی در آن روزگار معنی توســعه داشت، امروز 
مانع توسعه است. متأسفانه هر سال 400هزار نفر نیروی 
جوان و پرانرژی برای گذراندن دوســال خدمت سربازی 
وارد پادگان ها می شوند. نیروهایی که بالقوه می توانستند 
بازوهای تولید اقتصــادی باشــند و توانایی های خود را 
در جهت پیشــرفت شــخصی و کمک به کشــور به کار 
گیرند. اگر نیروهای مرزبانی و نیروی انتظامی، امریه ها و 
تمام تسهیالت علمی در جهت کاهش خدمت را در نظر 
بگیریم، درصد کمی از کل ســربازان را شــامل می شود. 
ســربازی مهم ترین شــرح کارش نگهبانی است و عماًل 
کار مفید انجام نمی شــود؛ در حالی که برای همین نوع 
فعالیت های ساده، ســالیانه 2400میلیارد تومان هزینه 
می شود، این هزینه شامل خوراک، پوشاک، حقوق اندک 
و هزینه بیمه درمانی اســت. حــال در صورتی که فرض 
کنیم حضــور این تعداد نفــر برای انجــام کار نیروهای 

مسلح الزامی  اســت و نیروهای 
مسلح مجبور هستند به این افراد 
حقوق پرداخت کنند، باتوجه به 
مدرک تحصیلی افراد، ســالیانه 
6700میلیارد تومان بنابر حقوق 
مصوب وزارت کار هزینه خواهد 
شد. این اختالف مبلغ ساده ترین 
استداللی است که ســربازی را 
در این ســال ها به این شیوه نگاه 
داشــته، تا آن را رخدادی ارزان 
تلقی کنــد. در حالــی که حتی 
نیروهای مســلح تنهــا به نیمی 
از این ســربازان احتیاج داشته و 
در صورتی کــه هزینه های نهان 
سربازی مانند هزینه اجتماعی، 
امنیتی، نظــارت، آموزش عالی 
و... محاســبه شــود، مشخص 
خواهد شد که رقم تأثیر سربازی 

بسیار بیشتر است.

طرح ارتش حرفه ای
در طول زمــان همواره کســر 
بودجه، بــه عنــوان مانعي مهم 

در حرفه اي شــدن ارتش مطرح بوده اســت. ستاد کل 
نیروهاي مسلح با این اســتدالل که اگر بخواهیم ارتش 
حرفه اي داشــته باشــیم باید به این نیروي فعلي که با 
حداقل حقوق و امکانــات ممکن در چرخــه نیروهاي 
مسلح وارد مي شــوند حقوق کافي بدهیم و حقوق کافي 
براي یک لشــگر ۸00هزار نفري 
در هر ســال، رقم بســیار باالیي 
خواهــد شــد، اســتدالل ارتش 
حرفه اي را از نگاه خود رد مي کند.

در این اســتدالل چند اشــکال 
نهفته اســت. اول: به گفته معاون 
پیشین ســازمان وظیفه عمومي، 
نیمي از ســربازان اضافه هستند. 
در واقــع از آنجــا که شــرح کار 
مشــخصي براي هیچ ســربازي 
وجــود نــدارد، کار اضافه و حتي 
بیهوده تولید مي شــود تــا به هر 
نحــوي روزگار براي یک ســرباز 
گذرانده شــود. این چرخه فرایند 
کارهاي بیهوده از ســطح سرباز 
صفــر تــا یــک دانش آموخته 
کارشناســي ارشــد، هر کدام به 
نحوي ادامه دارد. از کارهاي یدي 
عبث تا پروژه هــاي تحقیقاتي با 

موضوعات بی  فایده.
جذب مازاد بر نیاز سربازان به هیج 
وجه توجیه اقتصادي ندارد. چراکه 
تعداد افراد بیشــتري از موقعیت 

شغلي دور می شــوند. هزینه مدیریت ۸00هزار نفر در هر 
سال، در حالي که شرح کار مشــخصي وجود ندارد، عماًل 

سرعت و چابک بودن ساختار سازماني را از بین مي برد.
دوم: غالب فعالیت هاي ســربازان کارهــاي خدماتي و 
دفتري در نیروهاي مســلح اســت، در حالي که سرباز 
مطابق قانون براي کارهاي دفاعي به کشور متعهد است ؛ 
اما فعالیت هایي مثل نظافت، رانندگي، باغباني، آشپزي 
و تایپ به سربازان ســپرده مي شود. فاجعه به اینجا ختم 
نمي شــود، در واقع به دلیل تعدد ســرباز به ازاي هر کار 
چند نفر تخصیص مي یابد، لــذا زمان بهینه کاري در هر 
روز شاید کمتر از چند دقیقه باشد. این در حالي  است که 
در توزیع نیروهاي حقوق بگیر در نیروهاي مسلح بسیار 
صرفه جویي شــده و هر نهاد مجبور است با تقریباً نیمي 
از نیاز خود، به فعالیت ادامه دهد. چــرا که صرفاً نگاه به 

نیروي کادر با نگاه به سرباز متفاوت است.

ورای توجیه اقتصادی
وقتی توجیه های اقتصادی اســتمرار روند فعلی را زیر 
سؤال می برد، شــاید ســاده ترین راه ممکن براي درک 
این موضوع آن است که بگوییم مانع ارتش حرفه اي یک 
اختالف ایدئولوژیک اســت. ســتادکل نیروهاي مسلح 
معتقد اســت مدت 24 ماه از زندگي هر جــوان ایراني 
متعلق به خدمت به نظام است و این 24 ماه را به صورت 
حق خود  و یک وظیفه براي جوانان قلمداد مي کند. لذا 
حاضر نیســت نیروي جواني را که در حداقل مصونیت 
قضایي قرار دارد و هجمه تحقیــر و کار بیهوده را تحمل 
مي کند، به یک نیروي با قرارداد و حقوق تبدیل شــود. 

چیزي که ابداً براي نظامیان خوشایند نیست. 

سربازی، فرصت یا هزینه؟
نگاهی به هزینه ها و توجیه اقتصادی خدمت اجباری

فعالیت هــاي  غالــب 
سربازان کارهاي خدماتي 
و دفتــري در نیروهــاي 
مسلح اســت، در حالي 
که ســرباز مطابق قانون 
براي کارهــاي دفاعي به 
کشــور متعهد است ؛ اما 
فعالیت هایي مثل نظافت، 
رانندگي، باغباني، آشپزي 
و تایپ به سربازان سپرده 
مي شــود. فاجعه به اینجا 
ختم نمي شود، در واقع به 
دلیل تعدد سرباز به ازاي 
هر کار چند نفر تخصیص 

مي یابد

انتخابات کمیته تخصصی مدیریت و اقتصاد
از آخرین رویدادهای دانشکده مدیریت و اقتصاد در سال گذشته برگزاری گردهمایی 
زمستانه دانش آموختگان به همراه  انتخابات دوساالنه کمیته دانشکده در اسفندماه بود. 
در این انتخابات که با حضور 11 کاندیدا صــورت گرفت، تعداد 37 برگه رأی جمع آوری 
شد  و  ندا جعفریان، محمدعلی اسماعیل زاده،   هادی کهولی،  هومن فرهادی،  علیرضا 

عبداهلل زاده،  گلناز افشار،  فاطمه سوداگری و حسام سعیدی به عنوان اعضای کمیته انتخاب شدند. طبق اساسنامه، 7 
نفر به عنوان عضو اصلی و 2 نفر به عنوان عضو علی البدل شناخته می شوند. برگزاری کارگروه های تخصصی به منظور 

شبکه سازی و هم افزایی دانش آموختگان دانشکده بخشی از برنامه های این کمیته در سال های گذشته بوده است. 

خوشحالی ناخالص ملی
دکتر طبیبان از استادان سابق دانشکده اقتصاد در مطلبی به معرفی شاخص خوشحالی 
ناخالص ملی پرداخته است. پس از مدت ها بحث از کاستی های محاسبه تولید ناخالص 
ملی به عنوان سنجه رفاه، سازمان ملل از ســال 1990 شاخص توسعه انسانی و از سال 
2012 شاخص سنجش خوشحالی مردم کشور های مختلف را محاسبه و منتشر نمود. 

طبق برآورد های این شاخص کشورهایی مانند دانمارک، نروژ و سوئیس در صدر قرار دارند و ایران رتبه 105 از بین 
156 کشور را داراست. متغیرهایی چون لگاریتم تولید ملی سرانه، میزان وجود حمایت های اجتماعی مؤثر، امید به 
زندگی سالم در بدو تولد، میزان آزادی مردم در انتخاب شــیوه زندگی و ... در محاسبه این شاخص دخیل هستند.
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کمتر فیلمــی در ســینمای ایران  سینما
می توان ســراغ گرفت کــه فضای محمدصالح سلطانی

مجازی، به عنوان پدیده قرن بیســت و یکم، در آن نقش 
محوری و دراماتیزه داشته باشــد. معموالً  پدیده فضای 
مجازی در سینمای ایران حالتی نمایشی و تزئینی دارد. 
شاید از میان فیلم های چند سال اخیر، بتوان به سر به مهر 
اشــاره کرد. اولین فیلــم هادی مقدم دوســت که در آن 
وبالگ نه به عنــوان یک ابزار مجازی، کــه به عنوان یک 
شخصیت و همدم تنهایی های قهرمان قصه نقش آفرینی 

می کند. 
در رخ دیوانه اما با نگاه نویی به فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی مواجه هســتیم. فیلم داســتان چند جوان را 
روایت می کند که در فیس بوک با هم آشنا شده اند و حاال 
می خواهند بــرای اولین بار همدیگــر را در دنیای واقعی 
مالقات کنند. مالقاتی که بــا یک اتفاق، تبدیل به جنونی 
بی انتها می شود و زندگی همه آن ها را به چالش می کشد. 

مهم ترین ویژگی فیلــم که بر خالف  ســایر نقاط مثبت 
آن در جشــنواره فجر سال گذشــته چندان مورد توجه 
قرار نگرفت، فیلم نامه خوب آن است. فیلم نامه ای اصولی 
با شــخصیت پردازی های تقریباً موفــق. فیلم نامه ای که 
می توان برای توصیف آن از صفت مهندسی ساز استفاده 
کرد. چرا که مثل یک ساختمان مهندسی ساز،هیچ جزء 
اضافه یا شخصیت زائدی ندارد. به گونه ای که حتی عبور 
ِ یک تاکسی از گوشــه قاب هم می تواند در ادامه برای حل 

معماهای فیلم کارگشا باشد. 
رخ دیوانه، در دســته فیلم های معمایــی جای می گیرد 
و از همان اوایــل، راز پنهانی در دل خــود دارد. رازی که 
تماشــاگر بارها در طول فیلم احســاس می کند موفق به 
کشف آن شده، اما هربار از کارگردان رودست می خورد و 
تمام فرض هایش فرو می ریزند. با فیلمی طرف هستیم که 
ذره ای به مخاطبش باج نمی دهد و جنون ِ نهفته خود را تا 

انتها، حتی در تیتراژ پایانی، ادامه می دهد. 
ریشه جنب و جوش حاکم در فیلم را می توان از عنوان آن 

فهمید. وقتی بازی شطرنج به سمت تساوی پیش می رود، 
برای جلوگیری از این اتفاق، یکی از رخ ها حرکتی می کند 
که منجر به حذف خودش می شود، اما بازی را از گرفتاری 
در بن بستِ  تساوی نجات می دهد. این حرکت رخ دیوانه 
نام دارد و شــخصیت های این فیلم، مثل یک رخ دیوانه، 
انگار برای فــرار از روزمرگی ها و زندگی های کلیشــه ای 
خود، گام در مسیری گذاشــته اند که انتهایش مشخص 

نیست. 
رخ دیوانه عالوه بــر این ها، امتیــازات مثبت دیگری هم 
دارد. کارگردانی فیلم  بسیار درست و حساب شده است و 
قاب بندی ها به گونه ای است که مخاطب را در بخش هایی 
از فیلم، شگفت زده می کند. بازی ها عمدتاً قابل قبول اند. 
یکدســتی بازی  ها، باعث شده کســی از میان این جمع 
بیرون نزند و همه به یک اندازه باور پذیر باشــند. ســاعد 
ســهیلی بیش از حد انتظار خوب اســت و صابر ابر گوشه 

دیگری از توانایی بازیگری خود را به رخ کشــیده اســت. 
ضرباهنگ فیلم خســته کننده نیســت و آن قدر اتفاقات 
عجیب و غریب در سراسر فیلم توزیع شده اند که از دست 
دادن چند دقیقه آن، می تواند به کلی باعث از دست رفتن 

لذت تماشای فیلم شود. 
یکی از امتیازات کم نظیر این فیلم، کسب هم زمان سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم و بهتریــن کارگردانی از نگاه هیئت 
داوران و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در سی و سومین 
جشنواره فیلم فجر اســت. نکته ای که می تواند بهترین 

تبلیغ برای رخ دیوانه باشد. 
در یک کالم؛ با فیلمی طرف هســتیم که  به اندازه کافی 
سرگرم کننده، جوانانه، پرشور و حرفه ای است. فیلمی که 
مخاطبش را به ضیافتی دیوانه وار از داستان و معما دعوت 
می کند و در عین حال، واقعیت هولناکی را درباره فضای 

مجازی، آرام آرام در گوشش زمزمه می کند. 

نگاهی به رخ دیوانه ،فیلم برگزیده جشنواره فجر

جوانانه و پرشور

پرفروش ترین های اکران نوروزی
پنج فیلم اکران نوروزی یعنی ایران برگر به کارگردانی مســعود جعفری جوزانی، رخ 
دیوانه ساخته ابوالحســن داودی، اســتراحت مطلق به کارگردانی عبدالرضا کاهانی، 
طعم شیرین خیال به کارگردانی کمال تبریزی و روباه ساخته بهروز افخمی از روزهای 
پایانی اسفندماه سال گذشــته به نمایش عمومی درآمدند. با گذشت سه هفته از آغاز 

اکران های نوروزی، دو فیلم باالی نیم میلیارد و یک فیلم بیش از یک میلیارد فروش داشــته است. می توان گفت 
به جز دو فیلم روباه و طمع شیرین خیال که نتوانســتند آنچنان که باید بفروشند، سایر فیلم ها با استقبال و فروش 

خوبی مواجه شدند. ایران برگر به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی پرفروش ترین فیلم اکران نوروزی است.

بیش از سیصد فیلم در جشنواره فجر
به گفته  دبیرخانه  بخش بین الملل سی و سومین دوره  جشــنواره فیلم فجر، بیش از 300 
فیلم برای حضور در این دوره از جشــنواره تقاضا کرده اند. بخش بین الملل جشنواره که 
هر سال به عنوان زیرشاخه ای از این جشنواره برگزار می شــد، امسال برای نخستین بار 
مستقاًل در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. گفتنی اســت که فیلم ها در این دوره در دو 

بخش رقابتی و غیررقابتی حضور خواهند داشت. بخش رقابتی شامل سینمای سعادت )سینمای جهان( و جلوه گاه 
شرق )سینمای آسیا و جهان اسالم( و جایزه هنر و تجربه است. در بخش غیررقابتی چشم اندازهای سینمای روز چین و 

ترکیه،  نمایش ویژه فیلم های روز جهان، سینما حقیقت،  آثار کوتاه و کارگاه هایی با موضوعات مختلف برگزار می شود.

 دانلود رایگان 
کتاب های موزه متروپولیتن

بعید است تا به حال نام »موزه متروپولیتن« به 
گوشتان نخورده باشد. موزه هنری متروپولیتن 
نیویورک که یکی از بزرگ ترین و مشــهورترین 
موزه های جهان است، در سال 1۸72 میالدی 
افتتاح شــد. این موزه در وسط شهر نیویورک و 
در مجاورت ضلع شرقی سنترال پارک قرار دارد 
و حاوی مجموعه بزرگ و نادری از آثار مربوط به 
تاریخ اسالم و ایران باســتان است؛ از »تکوک« 
شــیر غران مربوط به دوره هخامنشیان گرفته 
تا قالی هــای پنبه ای اصفهانــی مربوط به قرن 
هفدهم. ســنگ نگاره پیشــکش آوران تخت 
جمشــید، کاله خود پرنده، ســه پیکــر دوره 
عیالمی و کاســه های زریــن دوران داریوش 
اول نیز در بخش آســیایی مــوزه متروپولیتن 

نیویورک نگهداری می شوند.
متروپولیتــن ســاالنه پذیــرای چهار میلیون 
بازدیدکننده از کلکســیون های خود اســت. 
قدیمی ترین دارایــی این موزه نیــز به حدود 
300هزار سال تا 77هزار سال پیش تعلق دارد 
و سنگ آتش زنه ای  است که در مصر یافت شده  

است.
حــال وب ســایت ایــن مــوزه در اقدامــی 
ســتایش برانگیز و در راســتای گســترش 
کتاب خوانی، امکان دانلود رایگان 425 نســخه 

کتاب هنری را که گنجینه ای ارزشــمند از پنج 
دهه نشــر کتاب های هنری از ســال 19۸4 تا 
امروز اســت،  برای مطالعه و تحقیق برای تمام 

کاربران اینترنت فراهم کرده است.
در این مجموعه  قابــل دانلود رایگان، ۸4 عنوان 
کتاب با موضوع هنر اســالمی ایرانی نیز وجود 
دارد کــه از آن جملــه می توان به هنــر دنیای 
اسالم: منبعی برای دانشجویان و هنر عصر برنز: 
 جنوب شرقی ایران، غرب آسیای مرکزی اشاره 

کرد.
برای دریافت 425 کتــاب رایگان در حوزه هنر 
http://metmuseum. می توانید بــه آدرس
org/research/metpublications/ti-
tles-with-full-text-online?search-

 type=f
 More مراجعه کنید و پس از کلیک روی گزینه
در کنار هر عنوان می توانید با استفاده از گزینه  
Download Volume  نسخه PDF کتاب را 

دریافت کنید.

دریچه هنـــــــــــــــــــــــــری

عکاس باشی

پر کردن کادر
ضمن تبریک ســال نو، امیدواریم از زیبایی های بهار و وقت نسبتاً آزاد تعطیالت عید 
برای عکاسی هم استفاده کرده باشــید. در این صورت می توانید عکس هایتان را برای 
ایمیل روزنامه ارســال کنید تا ضمن نکاتی با نام خودتان در این قســمت به نمایش 
گذاشته شوند. یکی از نکات مهم برای ترکیب بندی عکاسی، این است که اگر سوژه ای 
را نمی توانید زیبا کنید، بزرگ نشــان دهید. با پر کردن کادر از یک ســوژه، خواه یک 
پرنده زیبا خواه یک گلدان معمولی، می توانید تأکید بر سوژه را افزایش داده همچنین 
نظر مخاطب را بیش از یک نگاه ســاده جلب کنید. ویژگی منحصر به فرد سوژه را روی 
نقاط طالیی که همان فواصل یک ســوم از کادر هستند قرار دهید. کراپ های با قصد و 
غرض و جا ندادن پس زمینه ســوژه را بزرگ تر و پر اهمیت جلوه می دهند. پس سعی 
کنید به ســوژه نزدیک و نزدیک تر شــوید، اگر هم این امکان نبود اســتفاده از سایه و 

انعکاس برای آنکه حضور سوژه را در فضا چند برابر کنیم بسیار مفید است.
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آب سردکن طبقه چهارم 
واس ماس

شاید یکی از مهم ترین 
موقعیت های جذب دانشجوی 

طبقه چهارم، همین آب سردکن 
باشد. به طور میانگین یک سوم 

افراد حاضر در این طبقه، معموالً 
از طبقات دوم و سوم ساختمان 
آمده اند تا از آب گوارا و خنکش 

استفاده کنند. اما به تازگی 
متوجه شدیم فشار آب یکی از 

شیرهایش سقف طبقه پایین را 
به خطر انداخته و در این هفته 
آغازین تنها تدبیر مسئوالن 
برای رفع این عیب قرار دادن 
یک تی در محل پاشیدن آب 
است. خالصه از ما گفتن بود!

استاد شــریف ما پس از اینکه صدای مکرر 
خنده هــای چند تــن از دخترانی کــه جلوی 
ابن سینا تجمع کرده بودند، نظم کالس را به هم 
ریخت فرمودند: »بعضی از دخترای این نســل 

خیلی بی حیا شدند متاسفانه!«

استاد شــریف ما جلســه قبــل میان ترم 
فرمودنــد: »جابه جایــی تاریــخ امتحان ها 
باعث شــد ســؤاال واســه میان ترم از دستم 
دربــره!«. بارقه هــای امیدی که با شــنیدن 
این جمله در دانشــجویان برای سهل بودن 
آزمون ایجاد شــده بود، فــردای آن روز پس 
از دیدن ســؤاالت امتحان کاماًل از بین رفت و 
آن زمــان معنای دقیق این حرف نغز اســتاد 

عیان شد!

اســتاد شــریف ما که از حضور بــا تأخیر 
دانشجویان ســر کالس سه شــنبه صبحشان 
عصبانی بود، فرمودنــد که آخر تــرم بروید از 

»فردوسی پور« نمره بگیرید!

استاد شریف ما در جــواب دانشجویی که در 
پایان حضور غیاب اعالم کرد که استاد اسمش 
را نخوانــده اســت، فرمودند: »آخه تــو به اون 

بی ریختی رو مگه می شه یادم بره؟«

استاد شریف ما دقایقی قبل از شروع امتحان 
میان تــرم و در لحظاتــی که همگــی منتظر 
آمدن برگه های امتحان از اتــاق تکثیر بودند، 
با لبخندی تلخ فرمودند: »ایــن چند دقیقه رو 
حداقل خوش بگذرونید که تا سه ساعت بعدش 

قراره خیلی اذیت بشین!«

استاد شریف ما قبل از شروع آزمون میان ترم 
در پاســخ به ســؤال دانشــجویی که از تعداد 
ســؤاالت امتحان و بارم بندی آن سؤال پرسید، 
این طور پاســخ داد: »حاال ســواال رو که دیدی 
هرچقدر بلــدی بنویس. اگه تــو نصفش رو هم 
تونستی کامل بنویســی من تمام نمره امتحان 

رو بهت می دم!«

اســتاد شــریف »مقاومت مصالح« ما 
که از پرســیدن ســؤال ســاده و پیش پاافتاده 
دانشــجوی خــود عصبانــی شــده بودنــد، 
فرمودند: »تو اســتاتیک با کی پاس کردی؟« 
هنگامی که ایشــان متوجه شــدند که اســتاد 
اســتاتیک دانشــجوی فــوق نیز خودشــان 
 بوده انــد تــا انتهــای کالس حــال عجیبی 

داشتند!

اســتاد شــریف ما پس از اینکــه البه الی 
سخنانشــان عبارت »همیشــه غیر ریشه« را 
عرض کردند، خودشــان از آهنگین بودن این 
جمله بــه وجد آمــده و فرمودند: »دارم شــعر 
میگما!«. نکته عجیب شــاید خنده غیرعادی و 
بیش از حد برخی از دانشــجویان بعد از شنیدن 

این جمله بود!

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به تیــم ایرانی در مذاکرات هســته ای. تقدیم می کنیم بــه دکتر ظریف و 
خنده هایش و معاون پاکارش عراقچی. تقدیم می کنیم به دکتر صالحی، استاد دانشکده مکانیک که با ورودش خیلی 
بحث ها را از بن بســت درآورد و در کنار ظریف هوش ایرانی را به همه نشان داد. تقدیم می کنیم به دانشجوی سال های 
دور MIT که مقابل اســتاد ماساچوســت کم نیاورد. تقدیم می کنیم به تیم ایرانی که جلوی حریف های قدری بازی 
می کنند که اعتقادی به فیرپلی ندارند و بدجوری تکل دوپا می روند از پشت. تقدیم می کنیم به شب نخوابی هایشان در 

لوزان و عصبانیت هایشان در تهران و سه ماه موفق را برایشان آرزو می کنیم. 

تقدیم می شود به ... 

صفحـــــــه آخـــــــــر

لطفاً به ســؤاالت چهارگزینه ای 
زیر پاسخ دهید:

مذاکره یعنی چه؟
الف( بده و بستان

ب( نده ولی بستان
ج( خواســتی بدی، بده ولی فقط فحش بــده. از اون 

طرف هم هر چی تونستی بستان و بیا
د( هیچ رقمه نده، حاال ســتاندی اِیول، نستاندی هم 
غمت نباشه، مردم کمرشــون از بتون آرمه است، خم 

نمی شه که!

مذاکره کننده کیست؟
الف( کسی که مقابل مذاکره شونده قرار می گیرد

ب( بالقوه وطن فروش
ج( بالفعل خائن

د( کسی که باعث دلواپسی می شود

به چه کسی وزیر امور خارجه گفته می شود؟
الف( کســی که یکهویی و ناگهانی در ســنگال عزل 

شود.
ب( کسی که همیشه بخندد.

ج( کســی که بیشــتر از اینکه با خارجی ها سر و کله 
بزند، باید داخلی ها را راضی کند.

د( کســی که نداند باالخره با کی طرف است و باید با 
کی مذاکره کند؟

دلواپس کیست؟
الف( شــخصیت »مــن می دونــم کــه...« کارتون 

ماجراهای گالیور.
ب( کســی که دلش نمی آید در شــادی مردم سهیم 
نباشــد؛ لذا می آید تا از دماغشــان در بیــاورد و کاًل 

زهرمارشان کند.
ج( کســی که فقط منافع ملت و مملکــت را در نظر 

می گیرد و اصاًل به فکر خودش نیست.

ِدلــو  شــرکت  اپلیکیشــن های  مجموعــه   د( 
)Delow Apps(

کیهان چیست؟
الف( جهان )لغت نامه دهخدا(

ب( دنیا )فرهنگ معین(
ج( عالم )فرهنگ عمید(

د( چرا فکر می کنید حتماً باید منظور خاصی داشــته 
باشیم؟! چرا همه چیز را سیاسی می کنید؟

شریعتمداری یعنی چه؟
الف( بر اساس شریعت زندگی کردن.

ب( روی ِعرق دینی احساس تکلیف کردن و نسبت به 
برخی مذاکرات غیرشرعی منتقد بودن.

ج( شریعت را وسط گذاشــتن و به دورش زدن یعنی 
روی مدارش چرخیدن!

د( باز هم که فکــر می کنید منظور ما اشــاره به چیز 
خاصی بوده! شما کی می خواهید درست شوید؟

0937.2785: ترجمه متن ژاپني: من دانشــجوي 
دانشگاه شریف هستم.

   قرار نبود تو گوگل ســرچ کنیدها، دو 
دقیقه خواستیم دانش خودتون رو بسنجیم.

0936.9885: متأسفانه آقاي تأملي در نوشته هاشون 
عفت کالم را رعایت نمي کنند. بــه کاربردن برخي از 
عبارات آن هم در محیط آموزشي مختلط به بهانه طنز 

دور از اخالق اســت. باید در روزنامه اي که در دانشگاه 
منتشر مي شود، نظارت بیشتري باشد.

   حامد جــان تحویل بگیــر، دلواپس 
داریم. البته بحث محیط مختلط و غیرمختلط رو 

نفهمیدیم!
0919.4538: از تصمیم ســختي گفتیــن! واقعاً هم 
»ماندن تصمیمي دلي اســت و بــراي آدمي که همه 

عمرش با عقل زندگي کرده این تصمیم دلي سخته«... 
خیلیییي سختههه :).

   به نظر ما هم این تیتر خیلی مناســب 
احوال آن سرمقاله بود.

0935.7844: جواب ســؤال قسمت عکس و مکث: 
من دانشجوي دانشگاه شریف هستم.

   احسنت شما هم درست گفتید جواب رو.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

22

23

20

 ۸

ماشااهلل کمرتان بتون آرمه است

شماره 646  شنبه 22 فروردین 1394

یک وجب روغن

 دانشگاه صنعتی شریف
مدیرمسئول: محسن رستمی

زیر نظر شورای سردبیری

     تحریریه: رضا کاردررســتمی، ابوالفضل فخــری، وحید خاتمی، حســین رجبی، مریم 
پورعسکری، امین محمدی و مرتضی یاری

     مدیر فنی و هنری: سامان موحدی       ســرویس عکس: سینا حسن زاده، علی سینا اسالمی    
صفحه آرا: سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: زهرا تجویدی     

   مدیر اجرایی: حسین احتســابی       مدیر داخلی: صدیقه مکاری        مشاور طرح: علی سامعی
   تبلیغات و بازاریابی: سیمین آبادی

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

استاد شریف ما

حامد تأّملی


