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اینجا شریفه، یعنی جایی که ...
اینجا دانشگاه صنعتی شریف 

است. خودمان چقدر به این واژه ها معتقدیم؟
اینجا گردهمایی بزرگی اســت از میان نخبگان 
بالقوه ای که قرار بوده پیشــرو جامعه ای باشند 
که ایشــان را در دامــن خود پرورانــده تا روزی 
پیشــرفت و تعالی خــود را در تصمیمات آن ها 
نظاره گر باشد. اما گذار از نخبگی بالقوه به بالفعل 
چندان هم بــرای این جامعــه کم هزینه نبوده 
است. جامعه ای که شــاید نگاهش به نخبگانش 
در دانشگاه بوده، دیرزمانی است که دیگر منتظر 
آن ها نیست و خود از پس مشکالت خرد و کالن 

خود برمی آید.
آینه گر عیب تو بنمود راست

خود شکن آیینه شکستن خطاست
گردهمایی نخبگان ما چقدر در پی مشــکالت 
جامعه ای هســتند که در آن پرورش می یابند؟ 
آیا اصوالً این موضوعات جایی روی اسالیدهای 
انبوه درســی دارند؟ اگر همچنان بر ارزش های 
واالی انسانی پافشاری می کنیم، چقدر از دردها 
و زجرهایی که هموطنان مــا در نزدیکی ما از آن 
رنج می برند آگاهیــم؟ یا الاقل چقــدر به خود 
زحمت می دهیم از آن ها آگاهــی یابیم؟ یافتن 
راه حل برای آن، پیشکش! جامعه دانشجویی که 
خود را از جامعه زندگی اش جدا می بیند، آن قدر 
در حباب خودش می دمد که پس از مدت اندکی 
حتی زبــان مردمی را که هــر روزه از میان آن ها 
عبور می کنــد، نخواهد فهمید و آن وقت اســت 
که حدود 80میلیون ایرانی بــرای خود زندگی 
می کنند و او برای خود. آن وقت است که سقوط 
اتوبوســی به دره چیزی را در او تکان نمی دهد. 
آن وقت است که زلزله ای به بزرگی بم، به فاصله 
یک ترم به فراموشی ســپرده می شود. آن وقت 
است که سوانح مکرر هواپیمایی حرفی از حروف 
جزوات درسی او را تغییر نمی دهند و مفهومی به 

نام »ارزش انسانی« برایش نامفهوم می شود.
آن قدر فضا را برای خود تنگ کرده ایم که نه تنها 
اجازه طرح هیچ مسئله ای از جامعه را در البه الی 
کتاب های محض و ترجمه شده نمی دهیم، بلکه 
انــدک فرصت های تفکــر در این بــاره را نیز از 
خود سلب می کنیم. اما غافلیم از اینکه مشکالت 
می آیند، بــزرگ و بزرگ تر می شــوند، روی هم 
انباشــته می شــوند؛ در حالی که ما آن ها را حل 
نمی کنیم بلکه تنها به آن هــا عادت می کنیم؛ تا 
جایی کــه »محافظه کاری و تمایل به اســتمرار 
عــادات و رویه های موجــود « از خصلت های ما 

می شود.
روزگاری بزرگ مردی برای همه نســل های ما 
گفته بود: »دانشگاه باید انسان ساز باشد«. کاش 
اکنون در میان ما بود که »دانشــگاه« و »انسان« 

را »بازتعریف« کند.
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فوتسال: انرژی زلزله
بدانید و آگاه باشــید که این روزها دانشــگاه میزبان لیگ فوتســال منطقه است و 
این میزبانی روی لیگ فوتســال هم بی تأثیر نبوده اســت و با وجود اینکه یک ماه 
هم تا پایان سال تحصیلی نمانده اســت، تکلیف 38 بازی از 45 بازی دور برگشت 
لیگ معلوم نیســت. به هر حال امیدواریم لیگ امســال ناتمام نمانــد. اما در تنها 

بازی انجام شده سه شــنبه، انرژی در کمال ناباوری ســه بر دو مکانیک را شکســت داد تا در اولین بازی دور 
برگشت، اولین برد خود در فصل 93-94 را هم جشــن بگیرد. این موفقیت را به کلیه بازیکنان، دانشجویان، 

فارغ التحصیالن، کارمندان و استادان دانشکده انرژی تبریک می گوییم. خدا پشت و پناهتان!

والیبال: انرژی هدر رفت
در ادامه بازی های والیبال، قهرمانی دانشــگاه چهارشــنبه گذشته عمران و انرژی 
به رقابت پرداختند که در نهایت عمران با پیروزی دو بر صفر عالوه بر دســتیابی به 
امتیاز کامل بازی، در صدر جدول گروه یک قرار گرفت. انرژی هم با توجه به باخت 
دو بر یک مقابل متالورژی در بازی اول خود، هدر رفت و حذف شــد. برقی ها هم که 

خوش حال و خرم از حذف شدن پردیس، راحت نشستند و استراحت کردند. در ادامه بازی ها، امروز صنایع و 
هوافضا با هم بازی می کنند و م.شیمی به مصاف شیمی می رود. دوشنبه هم متالورژی رو در روی عمران قرار 

می گیرد و فارغ التحصیالن و برق با توجه به حذف پردیس، برای سرگروهی با هم بازی می کنند.
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و  مزاحمت هــا  بــه  باتوجــه  زورگیری هایی که گزارش شــده گزارش
است یا مواردی که اعالم هم نشده و مشکالتی که برای 
دانشجویان برای تردد به دانشــگاه یا خوابگاه به وجود 
آمده بود، به این صرافــت افتادیم که همکاری با نیروی 
انتظامی را  بیشتر کنیم و با امکاناتی که آن ها در اختیار 
دارند، بتوانیم امنیتی که بچه ها خواهان آن هستند، تا 
حدودی ایجاد کنیم. ایــن صحبت های مدیر اداره امور 
خوابگاه هاست درمورد جلسات و هماهنگی های تازه با 

پلیس برای امنیت مسیر تردد دانشجویان. 
البته سال گذشته هم جلسه ای در خوابگاه طرشت)3( 
برگزار شد که در آن سرهنگ رحیمی رئیس کالنتری 
۱۱8 و اعضای تیمش درمورد مســائل امنیتی و اعتیاد 
صحبت کردند. اما یکشنبه گذشته جلسه ای با حضور 
ســرکالنتری محل به اتفــاق دکتر وثوقــی، مهندس 
ســیه بازی، آقای عباسیان، سرپرســت خوابگاه های 
طرشــت)2( و )3( و اعضای شــورای صنفــی این دو 
خوابگاه برگزار شــد تا تصمیمــات عملیاتی تری برای 

امنیت گرفته شود. 
سلطانی در پاسخ به این ســؤال که برداشت مسئوالن 
نیروی انتظامی درمورد وضعیت امنیت محله، نســبت 
به گذشــته، چگونه اســت، گفت: »با توجه به گزارش 
و آماری که دادند، مشــهود اســت که امنیت در حال 
پیشرفت است. نسبت به ســال قبل، 30درصد کاهش 

جرم در منطقه داشــته ایم و نیروی انتظامی برای ادامه 
کاهش آن تالش دارد و امیدوار اســت به حداقل الزم 
برســد. اما می گویند باتوجه به شــرایط منطقه جرایم 

صفر نخواهد شد«.

جابه جايی کیوسک
مدیر اداره خوابگا ه ها می گوید کیوسک پلیس که باالی 
خوابگاه طرشت)3( بود، به چهارراه طرشت انتقال داده 
شده است. پلیس مسیر های پرتردد بچه ها را شناسایی 
کــرده و باتوجه به مرکزیــت، این کیوســک را جابه جا 
کرده اند که خوابگاه دختران را هم پوشش دهد. باتوجه 
به نیاز به امنیت بیشتر دختران، سرهنگ رحیمی دستور 

داده است که پوشش مسیر طرشت)2( بیشتر باشد. 

توصیه های پلیس
رئیس کالنتری ستارخان در جلسه یکشنبه به مواردی 
اشاره کرد که خود دانشجویان باید رعایت کنند. اینکه 
اوالً در ساعات پایانی شــب، کمتر تردد داشته باشند. 
ترجیحاً دسته جمعی تردد کنند. از حضور غیر ضروری 
در ساعات پایانی، یعنی ساعت ده شب به بعد، اجتناب 
کنند. زمانی که در حال تردد در خیابان هستند، گوشی 
موبایل، لپ تاپ یا تبلتشــان را دستشان نگیرند. پلیس 
می گویــد مجرمان اعتــراف کرده اند کــه قربانی ها را 
براساس قد و قواره، جثه و وســیله  همراهشان انتخاب 

می کنند. خالصــه اینکه پلیس می گوید ســعی کنید 
کمتر جلب توجه کنید. 

حضور فعال تر گشت های پلیس 
سلطانی می گوید کالنتری طرحی دارد به نام سیستم 
پلیس هوشمند. دستگاه های الکترونیکی در نگهبانی 
خوابگاه ها نصب می شــوند و واحد های گشت موظف 
هســتند که در روز، طبق برنامه زمان بندی مشــخص 
شــده به نگهبانی خوابگاه بروند و حضورشــان را ثبت 
کنند. گــزارش هفتگی و ماهیانه هم گرفته می شــود 
تا حضور پیوســته داشــته باشــند. تا فعال شدن این 
دستگاه ها، دفاتر حضور و غیاب در نگهبانی خوابگاه ها 
وجود دارند. البته ساعات تردد و گشت مأموران نیروی 
انتظامی هم بیشتر می شــود. مدیریت دانشجویی هم 
وعده های غذایی افــرادی که در ایــن زمینه فعالیت 
می کنند را تقبــل کرده تا دلگرمی و همکاری بیشــتر 
شود. برای پیگیری منظم کارها هم جلسات مشترکی، 
حداقل ســه ماه یکبار میان ســرکالنتری ستارخان و 

دانشگاه برگزار می شود.  
 سلطانی می گوید به دلیل حساســیت موضوع امنیت 
با اینکه ایــن کار در حوزه وظایف حراســت اســت و 
حراست در حال انجام آن اســت، اما اداره خوابگاه ها هم 
پیگیر این کار است تا دانشجویان بدانند که برای ما هم 

این موضوع کاماًل دغدغه است.

جلسات منظم تر و گشت های بیشتر پلیس

برای امنیت بیشتر
می توان بوی رسیدن نیم ترم ها را از کم شدن   
برنامه های فوق برنامه دانشــگاه حس کرد. 
انشــاءاهلل همه دانشــجویان این دوره را با 

موفقیت طی کنند. 
مرکز کارآفرینی دوره آموزشی کاربرد اکسل   
در پیاده سازی مفاهیم مالی و سرمایه گذاری 
را پنجشــنبه، ۱7 و 24 اردیبهشت به مدت 
۱6 ساعت برگزار می کند. مدرس دوره آقای 
مهندس کوروش صادقی است. ثبت نام در: 

 karafarini.sharif.ir
دکتــر فتوحی طــی حکمی دکتــر اعظم   
ایرجی راد را در سمت رئیس پژوهشکده نانو 
ابقا نمود. همچنین دکتر تجریشی در سمت 
معاونت پژوهش و فناوری دانشــگاه و دکتر 
دانشگر با عنوان معاونت پژوهشی و تحصیالت 

تکمیلی دانشکده ریاضی ابقا شدند. 
فردا یکشنبه از ساعت ۱3 سخنرانی عمومی   
پروفسور نووسلوف، برنده جایزه سال 20۱0 
فیزیک، در دانشــکده فیزیک برپاست. این 
سخنرانی بخشــی از برنامه دومین مدرسه 
گروه مواد پیشــرفته: پدیده های کوانتومی 
تکوینــی در گرافیــن  اســت کــه از 6 تا 8 

اردیبهشت در دانشگاه برگزار می شود. 
شعبه بانک ملت دانشــگاه دارای باجه ارزی   
شــد. دیگر هر وقت خواســتید ســفری به 
دیگر کشور ها داشته باشــید، کافی است با 
ارائه مدارک الزم ارز مســافرتی را به صورت 
حواله یا زیارتی دریافت کنید. حواله فرصت 

مطالعاتی ویژه استادان هم موجود است. 
برنامه زنــگ پژوهش دانشــکده فیزیک   
فردا از ســاعت ۱3:30 با سخنرانی هنریک 
اولبریشت در ســالن آمفی تئاتر دانشکده 
فیزیک برگزار می شــود. عنوان سخنرانی 
»آزمــون تجربی برای انطبــاق کوانتومی 

میکروسکوپی« است. 
دوشنبه ها بعد از نماز ظهر و عصر برنامه تفسیر   
زیارت جامعه کبیره در مســجد دانشــگاه 
برپاست. سخنران این برنامه آیت اهلل صدیقی 
است. همین طور یکشــنبه 6 اردیبهشت از 
ساعت ۱8:30 مراسم هیئت هفتگی با مداحی 

آیت اهلل مشکوری برگزار می شود. 
قابل توجه دانشــجویان مقطع کارشناسی   
ارشد دانشــکده ریاضی، دانشگاه از طریق 
آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال ۱394 
دانشــجوی دکتری می پذیرد.  این آزمون 
مربوط به پذیرش از هر دو گرایش کاربردی 

و محض و زمینه  های تخصصی آن است.

بسکتبال: آخرین نفس هوافضا
مسابقات بسکتبال پسران قهرمانی دانشــگاه، در حالی از امروز ادامه پیدا می کند 
که ریاضی-کامپیوتر که دو بازی قبل خود را با پیروزی پشت ســر گذاشته است، به 
مصاف تیم فارغ التحصیالن می رود و هوافضا که هر ســه بازی قبل خود با اختالف 
واگذار کرده است، با م.شیمی-عمران-برق دیدار می کند. هوافضا اگر این دیدار را 

هم ببازد، حذف می شود و تکلیف چهار تیم صعود کننده به مرحله بعد مشخص می شود. دوشنبه هم دو بازی 
برگزار می شــود که در بازی اول فارغ التحصیالن با مکانیک-متالورژی بازی می کند و م.شیمی-عمران-برق 

رو در روی ریاضی-کامپیوتر قرار می گیرد.

مسابقات فوتسال: صمیمی می شویم
برنامه ریزی برگزاری مسابقات فوتسال »همبستگی بیشــتر استاد و دانشجو« انجام 
شــده و از ۱3 اردیبهشــت، دوازده تیم در چهار گروه با هم رقابــت می کنند. در این 
مسابقات، تیم های پانزده نفره که حداقل چهار نفرشان از استادان دانشکده ها هستند، 
در دو نیمه پانزده دقیقه ای با هم بازی می کنند. برای اینکه همبستگی بیشتر به وجود 

بیاید هم تصمیم گرفته شده است هنگام انجام مسابقه حتماً دو نفر از استادان در پستی غیر از دروازه بان در زمین 
حضور داشته باشند. اگر به هر دلیلی کمتر از دو اســتاد در یک تیم حضور داشت، تیم بازنده اعالم می شود. باز هم 

»جهت همبستگی و خودکفایی« بیشتر قرار شده است هر تیم دو داور برای برگزاری مسابقات اعالم کند. 

عکس خبری

حمــالت عربســتان ســعودی به یمــن صدای 
خیلی ها از جمله بچه هایی که روز سه شــنبه یک 
اردیبهشــت بعد از نماز ظهر و عصر در مســجد 
جمع شــده بودند را در آورده است. در این تجمع 
که شــعار اصلی آن »یمــن تنها نیســت« بود، 
دانشجویان و اســاتید حضور داشتند و دورادور از 

حقوق مردم یمن دفاع کردند. 
عالوه بر این پوســتری از رویدادهــای اخیر یمن 
و پالکارد شعارهایی چون »آل ســعود در یمن= 
اسراییل در غزه«، در دست برخی معترضان دیده 
می شــد. خوش بختانه شــامگاه همان سه شنبه 
عربســتان اعالم کرد که به عملیات طوفان قاطع 

در یمن پایان داده است. 
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دانشکده آپتودیت
پس از تجربه قرار دادن فیلم هــای ریاضی یک روی اینترنت، ایــن کار وارد مرحله 
دیگری شد و از این پس فیلم دروس دیگر را هم شــامل می شود. دانشکده ریاضی با 
همکاری بنیاد ملی نخبگان ســایت videos.math.sharif.ir را راه اندازی کرد و از 
مهرماه سال گذشته نســخه جدید آن مورد بهره برداری قرار گرفت. البته این سایت 

در ســال 87 کار خود را با بیش از 40 ویدئو از درس های مختلف شــروع کرده بود. قرار است برای دانش آموزان 
دبیرستانی نیز ویدئو هایی تحت عنوان ریاضی به زبان ساده تهیه شود تا آن ها نیز با مفاهیم ریاضی آشنا شوند. 

ضمناً هیچ محدودیتی برای دانلود فیلم ها وجود ندارد و تنها عاملی که سد راه خواهد بود، سرعت اینترنت است.

جوالن یک شب نامه 
ایمیل دانشجوها، استادان و فارغ التحصیالن دانشگاه هفته گذشته شاهد جوالن نامه 
بدون امضایی بود که عنوانی جز شــب نامه سزاوارش نیست. نویسنده یا نویسندگان 
نامه که خود را دلسوزان کشور و دانشگاه صنعتی شریف نامیده اند، در متنی احساسی 
و به دور از واقعیت اتهامات بسیار و البته ناروایی را به مدیران و معاونان دانشگاه نسبت 

داده بودند. هرچند این اولین شب نامه جهان، ایران و شــریف نبود و احتماالً آخرینشان هم نخواهد بود. بعد از 
تغییر مدیریت دانشگاه در سال گذشته هم نامه ای مشــابه منتشر شد. نامه ای که تنها معاونت فرهنگی سابق را 

نشانه گرفته بود و انصافاً نگارش بهتری هم از نامه جدید داشت! که البته هر دو دور از واقعیت و انصاف بوده است.

در دانشکده  نشريه گروه کیمیای دانشکده م.شیمی به همراه نشريه کیش و مهر در  جشنواره نشريات دانشجويی منطقه يک که شــامل دانشگاه های استان تهران و گفت وگو
البرز است، جايزه بردند. با عمادالدين کريمیان مدير مســئول و محمد جوانمرد عضو تحريريه در 

دانشکده گفت وگوی کوتاهی داشتیم و از نشريات دانشگاه پرسیديم. 

از کجا فهمیديد که جشــنواره نشريات در 
حال برگزاری است؟ اطالع رسانی دانشگاه 

خوب بود؟
خانم خروارریز که در معاونت فرهنگی مسئول ارتباط 

با گروه های علمی است، به دبیر گروه اطالع داد.
نشــريه های ديگــری از شــريف هم در 

جشنواره شرکت داشتند؟
از شــریف فقط دو تا نشــریه بودند، ما و نشــریه کیش و 
مهر که آن ها هم جایزه گرفتند. کاًل در بین دانشــگاه ها 
کم جایزه ترین بودیم چون تعداد شرکت   کنندگان کم بود.
شــما به خاطر بهترين ســرمقاله جايزه 

گرفتید. اين سرمقاله در چه موضوعی بود؟
موضوع آن روز دانشــجو بود با تیتر یار دبســتانی من. 
یک نگاه اجمالی به سرگذشــت دانشــجو و اینکه االن 
در چه وضعیتی قرار داریــم. درواقع نگاهی به خودمان 

انداختیم.
نشريه شما چند وقت است که در دانشکده 

منتشر می شود؟
از آبان 9۱. قباًل نشــریه فراخبر در دانشــکده وجود 
داشت که مدت زیادی منتشر می شــد. بعد از متوقف 
شــدن انتشــار فراخبر به فکر راه افتادنش افتادیم و 
اسمش هم شد در دانشــکده. تا االن هم 28 شماره به 

همراه 3 ویژه نامه منتشر شده است.
انتظار کسب مقام داشتید؟

خیلی فکر خاصی نمی کردیم و شناختی هم نسبت به 
سطح مسابقات نداشتیم.

وضع نشريات دانشــگاه را چطور ارزيابی 
می کنید؟

فکر می کنم بیشترین مشکل این اســت که باید نظم 
بیشتری داشــته باشــند و به صورت پیوسته منتشر 
شوند. اگر منظم باشند، هم می توانند جای خودشان را 

پیدا کنند هم برای مخاطب جذابیت دارد.
دلیل اين بی منظمی به نظر شما چیست؟

این هم مثل همه کارهای دانشــجویی است. بستگی 
به دانشــجو دارد. اگر دانشــجویی قوی و پیگیر باشد، 
کار خوب می  شــود و کاماًل بســتگی بــه ویژگی های 

دانشجویان هر سال دارد.
حمايت های دانشگاه نمی تواند مؤثر باشد؟

طبیعتاً از لحاظ مالی، بســیار مؤثر اســت. ما خودمان 
در یکی دو ســال اول پولی نمی گرفتیم و از درآمدهای 

کیمیا هزینه چاپ را تأمین می کردیم.
از حمايت های دانشگاه به طور کلی، راضی 

هستید؟ 
حمایت اگر بخواهیم بگوییم می شود همین چند وقت 
اخیر که هزینه ای برای چاپ دریافت کرده ایم و همین 

دیگر. 
به جــز حمايت مالــی چیــز ديگری هم 

می خواهید؟
راستش این قدر نداشــتیم، به این چیزها فکر نکردیم. 
توقعمان در همین حد بوده که جلوی کارمان را نگیرند 
و بگذارند کار انجام شــود. درمورد حمایت ها، یکی از 
کارهایی که می توانند انجام دهنــد، برگزاری کالس 

آموزشی و کارگاه های مطبوعاتی و نشریه  ای است.
برای خود ما اينکه يک کار دانشکده ای که 
اصوالً کمتر ديده می شود، جايزه گرفته مايه 

خوشحالی بود. 
کاًل نه فقط در دانشــگاه، بلکه در کل جامعه ما، جاهایی 
که دیــده نمی شــود را کــم ارزش تلقــی می کنند. در 
صورتی که واقعاً شــاید کار مفید در همــان جاها انجام 
می شــود. خیلی جاها فقط ویترین قشنگی دارد و هیچ 
کار مفیدی در آن ها انجام نمی شــود. مثاًل خودمان در 
دانشــکده از نظر کیفیت، فرازونشــیب داشــتیم ولی 
 هر دوهفته یک بار، نشــریه را منتشــر کردیم. ویژه نامه 

۱6صفحه ای عیدمان، کار پرفشاری بود که انجام دادیم. 
به هرحال خیلی وقت ها همین جاها هستند که دغدغه ها 

تشخیص داده می شوند و بهشان پرداخته می شود. 

اگر ظهر روز سه شنبه از در جنوب  وارد دانشــگاه می شــدید، تعداد گزارش
زیادی مراجعه کننده ناراحت و پشــت در مانده نشان از 
حذف شدن یک برنامه داشت.  هفته گذشته تبلیغات و 
پوســترهای رنگی نصب شده در دانشــگاه حکایت از 
اجرای برنامه ای با موضوع سربازی داشت. موضوع داغی 
که دغدغه همه دانشجوهای پسر است و بعد از تصمیم 
برای خرید خدمت مشموالن غایب به موضوع داغ تری 

بدل شــده اســت. دانشــجوهای در آستانه 
سرباز شدن شریف خودشــان را برای شرکت 
در برنامه ای آماده می کردند که الاقل دلشان 
را خنک می کرد، اما با مراجعه به سالن جابر با 

خبر لغو برنامه مواجه شدند.  
برنامه ای که به گفته مسئوالن آن با هماهنگی 
دانشگاه و معاونت فرهنگی برنامه ریزی شده 
بود. شورای صنفی از پیگیری یک ماهه برنامه 
و تأیید شفاهی مســئوالن دانشگاه صحبت 
می     کند و البته اضافه می کند که هیچ ســند 
مکتوبی نشان از تأیید یا رد معاونت فرهنگی 
بر این برنامه وجود ندارد. دبیر جشــنواره در 
گفت وگو با ما با اظهار تعجب از دلیل لغو برنامه 
می گوید این موضوع برای ما تعجب آور است. 
حتی معاون فرهنگی دانشــگاه یک سخنران 
به ما معرفی کردند که البته حضورشان کنسل 
شد. اگر قرار اســت دلیل لغو برنامه نداشتن 
مهر دانشــگاه پای پوسترها باشــد، پس چرا 
این همه پوســتر بدون مهر در سطح دانشگاه 
برای برنامه های جاری وجود دارد. مسئوالن 
دانشــگاه در بعضی موارد اشکاالتی را به نحوه 
هماهنگی ما وارد می کردند که خودشان هم از 

نحوه درست اجرای آن اطالعی نداشتند.
نمی توان پذیرفت کــه برنامه ای با چنین ابعادی بدون 
اطالع و هماهنگی مســئوالن در لیســت برنامه های 
جاری دانشــگاه قــرار گرفته باشــد. برنامــه ای که 
میهمانان مختلف امنیتی و نظامی کشــور را در خود 
می دید، بیــش از هفت بنــگاه خبری آن را پوشــش 
می دادند و از همه مهم تــر دغدغه جوانــان با انگیزه 
خودمان که در یک مســیر درســت و منطقی و برای 

یک منفعت ملی طرح ریزی شده بود. جدا از مخالفت 
دانشــگاه با برگزاری این برنامه که احتمــاالً به دلیل 
حفظ مصالح دانشگاه بوده اســت، نباید فراموش کرد 
که نحوه لغو برنامه به این صــورت قطعاً باعث کاهش 
اعتبار شــریف خواهد شــد. دبیرخانه این سلســله 
همایش ها در خارج از دانشــگاه ما شکل گرفته است. 
باید نشســت و دید که برنامه های  آن ها چه نتایجی را 
در پی خواهد داشت. البته باید از دبیر صبور این برنامه 

به دلیل رســانه ای نکردن این گونه لغو برنامه تشــکر 
کرد.  الزم به یادآوری است که شــریف جزو پیشروان 
طرح های استفاده بهینه از دوره خدمت ضرورت است 
و با دستور مستقیم فرمانده کل قوا توانسته ساالنه ده ها 
نفر نیروی فارغ التحصیل خودمان را در دانشــگاه و در 
برنامه  های پژوهشی استفاده کند. در امتیاز بندی اخیر 
دانشگاه ها نیز دانشگاه شریف تنها دانشگاهی بود که با 

افزایش سهمیه به دلیل عملکرد مثبت مواجه شد.

دو جايزه برای شريفی ها در جشنواره نشريات

حضور کم تعداد اما مؤثر
حذف دقیقه نود برنامه پاداشی برای يک غیبت

برنامه مورد نظر در شبکه موجود نیست

شماره 650  شنبه 5 ارديبهشت 1394بــــــــخش  خـــــــبری

نام و نام خانوادگی شماره دانشجويی
مرضیه سمغانی نژاد 9۱70۱69۱

سجاد عظیمی 9۱2۱۱943
حمیدرضا آبتین 93202604

یاسمین میری 89۱۱0009
محمد حسن رجایی فرد 87۱03567

پیام قلی مسگرها 93208642
مسعود حسن نژاد 9270089۱

محمد خوشدونی فراهانی 93205248
فریدون پاویر 9۱209076

نام و نام خانوادگی شماره دانشجويی
پیام یزدانفر 9330۱092

علی سرداری 9۱209۱5۱
سپیده علیزاده درخشی آذر 9۱206227

ندا سرحدی 9۱209954
علیرضا ایلوخانی 9۱700062

حمید پایین شهری 9۱2085۱7
سید علی سینا 87300053

میرمیالد شمس 9۱209۱73
فروغ رجایی 9۱206549

کارت های دانشجويی زير  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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رفتارهای ما در شبکه های اجتماعی از نگاه چند نظريه

پرونــــــــــــــــــــــــدهشماره 650  شنبه 5 ارديبهشت 1394

ارویــن گافمــن جامعه شــناس آمریکایــی بســیار پیش از 
شــکل گیری چنینی »شــبکه های اجتماعــی« نظریه های 
جامعه شــناختی خود را مطرح کرد. اهمیت کار او در این است 
که نظریــه »نمایش گرایی« او امروزه یکــی از بهترین نظریات 
بــرای واکاوی شــبکه های اجتماعی و هویت ما در آن اســت. 
مفهوم »خود« کانون فعالیت های جامعه شناسی کنش متقابل 
نمادین اســت. در قالب این رویکرد خود یک چیز نیست، بلکه 

یک فرایند اجتماعی است. 
»نمایش گرایی« )Dramaturgy(، تعبیــر گافمن از »خود« 
اســت. بین رفتاری که اطرافیــان از ما انتظار دارنــد و رفتاری 
که خودانگیخته بــه انجام آن تمایل داریــم، تفاوت وجود دارد 
و تنش این تفاوت اســت که ما را بــر آن می دارد کــه کاری را 
انجام دهیم که از مــا انتظار می رود. یعنــی می خواهیم تصویر 
ما برای دیگران ثابت باشــد و دســتخوش فراز و نشیب نشود. 
در واقع »خود« یک اثر نمایشــی اســت کــه از صحنه ای که 
اجرا می شــود، برمی خیــزد. ما در حــال ایفای نقــش برای 
 تماشــاگران خودیــم و برآنیم که تصویــر مطلوبــی از خود 

ارائه دهیم. 
»صحنه«، »ماســک« و »عقب و جلوی صحنه« از استعاره های 
گافمــن در تبیین رفتارهــا در قالــب ایفای نقش هســتند. 
»شــکاف« بین چیزی کــه مــا می خواهیم باشــیم )هویت 
اجتماعــی بالقــوه( و چیزی که هســتیم )هویــت اجتماعی 
واقعی( بخشــی از این نظریه  اســت که در کنار ســایر مفاهیم 
 آن در بررســی محیط هــای اجتماعــی اهمیتــی روزافزون 

پیدا کرده است. 
طبق تعریف باال از شــبکه های اجتماعی، نوعــی محیط خرِد 
اجتماعــی در اطراف کاربــر در ارتباط با دیگر کاربران شــکل 
می گیرد. بــرای مثال در »فیس بــوک« کاربر طبــق رویکرد 
ذکر شــده همان بازیگر صحنه  اســت، صفحــه  پروفایل کاربر 
همــان »جلــوی صحنــه« و بخش هــای خصوصــی مانند 
 پیغام ها »عقب صحنه« اســت که تماشــاگر به آن دسترسی

 ندارد. 
»نمایش« فرایندی اســت که ما با این کنش های اجتماعی در 
این شــبکه ها »صورتک های مطلوب« خود را چهره می زنیم؛ 
تالشی برای پر کردن شکاف بین چیزی که هستیم و چیزی که 
می خواهیم باشیم، کوششی برای ارتقای خود برای نمایشگران. 
در واقع آن چیز کــه از آن به عنــوان »هویــت اینترنتی« یاد 
می کنیم، همان نمایشی از »خود« است و بدین شکل همه چیز 
تبدیل می شود به  »خودنمایی«، نمایشی که هرگز ما آن کسی 

نیستیم که هستیم.

فراواقعیت به چه معنی اســت؟ بهتر است بخشــی از داستان 
بورخس را یادآور شــویم که بودریار در »وانمــوده« خود نقل 
می کند: »نقشــه برداران امپراتــوری نقشــه ای آن قدر دقیق 
تهیه می کنند کــه تمامی ســطح امپراتــوری را فرامی گیرد 
که با فروپاشــِی امپراتــوری، پاره پاره می شــود و ســرانجام 
 از بین مــی رود و تنهــا تکه هایــی از آن را می تــوان در بیابان 

یافت... «. 
بودریار از این تمثیل اســتفاده می کند تا بحران دنیای مدرن را 
نشــان دهد. اینکه پس از ســقوط امپراتوری ِ حقیقت و نابودی 
قلمرو اســطوره ای آن، اکنــون بــا »واقعیتی بــدون بنیاد« 
مواجهیم. با جهانی که بــرای تفاوت گذاری بیــن »این/ آن«، 

معیار و منطقی بنیادین ندارد. 
از نظر بودریار امروز، با انســان و جهانی روبه رو هستیم که دیگر 
برای اشاره و نشانه،  به عالم مرجع اســطوره ای  جوهری نیازی 
ندارد، زیرا به تعلق وانموده هایی درآمــده  که به عنوان واقعیت 
تولید می  شود. وانموده هایی که تولید کننده  امر واقعی، واقعیتی 
حاد هستند:  جایگزین کردن نشانه های امر واقعی به جای خوِد 

امر واقعی. 
رســانه های همگانــی دیگر آینــه  واقعیــت نیســتند، بلکه 
خود واقعیت یا حتــی واقعی تــر از واقعیت انــد. نمایش های 
تلویزیونی مربوط به اخبار مهیج و جنجالــی روز که این روزها 
در تلویزیون بســیار بیننده دارنــد، نمونه های خوبــی از این 
فراواقعیت به شــمار می آیند، زیرا دروغ بافی ها و تحریف هایی 
 که به بیننــدگان منتقل می کننــد، فراتر از واقعیــت یا همان 

فراواقعیت اند. 
همــه این ها باعــث می شــود دیگــر شــبکه های اجتماعی 
آینه  واقعیت نباشــند. گویی که آینه مانند نقشــه در داستان 
 بورخس شکســته اســت و تکه های آن تمام واقعیــت دنیا را 

پوشانده اند.

داستان »نارسیســوس« را شنیده اید؟ در افســانه های یونان 
باستان آمده است که نارسیســوس پسر جوان زیبارویی بود که 
به عشق دلباختگان خود بهایی نمی داد و حتی به الهه هایی که 
عاشق او می شدند بی اعتنایی می کرد. سرانجام نفرین عاشقان 
او گریبان گیرش می شــود. روزی به کنار چشمه ای می رود و در 
هنگام آب نوشیدن، صورت خود را در آب می بیند و فریفته خود 
می شــود. برای آنکه خود را در آغوش بکشــد، در آب می پرد و 
غرق می شــود. خدایان به خاطر این ناکامی وی را به گل نرگس 
تبدیل می کنند تا همواره بر لب آب برویــد و خود را نظاره کند. 
 واژه »نارسیسیسم« هم در روانشناسی به معنی عشق به خود و 

خودشیفتگی است.
از دوران باستان به حال می آییم. شواهد بســیاری وجود دارد که 
خیلی اوقات استفاده ما از شبکه های اجتماعی  مانند »فیس بوک« 
رابطه ای شدید با آسیب »خودشــیفتگی« چه به صورت آشکار 
و چه به صورت پنهــان دارد و به بندرگاهی برای خودشــیفتگان 
تبدیل شده اســت. البته باید دقت کرد که این شبکه ها علت مؤثر 
این آسیب نیســتند و تنها می تواند یکی از عواقب استفاده بیش 
از حد این شــبکه ها باشــد. البته باید ذکر کرد این خودشیفتگی 
برای »ارتقای خود« است و نه برای اعتبار یافتن. »سلفی«، تعداد 
پست های بیشتر و چیزی که بدون شــک همه تجربه کرده ایم؛ 
بازبینی چندباره  نوشــته یا عکسی که گذاشــته اید، توجه شدید 
به تعداد دوســتان و تعداد الیک ها. از خود بپرســیم هر روز چند 
بــار wall فیس بوک خــود را نــگاه می کنیم. چقدر احســاس 
سرخوشــی می کنیم؟ تالش هایی برای  نمایش، تالشی به سوی 

»خودشیفتگی«، به سمت برزخ واقعیتی که نیست.
»اثر عدم خودبازداری آنالین« نظریه  دیگری اســت که باید به 
آن اشاره شــود. این نظریه می گوید در همان آن که فرد هویت 
خود را کنــار می گذارد، دیگر محدودیت های مرســوم عرفی و 

اخالقی بر رفتار او نیز ناپدید می شوند. 

نگاهی به رفتارهای ما 
در شبکه های اجتماعی

می توان گفت اتومبیل و دستگاه های اتوماتیک در بیشتر جنبه ها ابزارهای تعیین کننده قرن بیستم 
بودند. اهمیت آن ها تنها محدود به جنبه های مهارتی تکنولوژی يا سرعت بخشی به خط تولید نیست. 
بازتاب و شــکل دادن به جامعه مهم ترين جنبه  آن ها بود که بايد به آن توجه کرد. امروزه »اينترنت«، 
»ابزارهای هوشمند مانند اســمارت فون ها«، بستر »رســانه های اجتماعی« و به ويژه »شبکه های 
اجتماعی« نقشی بسیار شديدتر از اتومبیل در قرن گذشــته دارند. حتی »شبکه های اجتماعی« را 
می توان چیزی فراتر از بازتاب و بازنمايی واقعیت ديد. گويی که رسانه های جمعی از آينه واقعیت بودن 

بازايستاده اند و چه بسا واقعی تر از واقعیت شده اند.
آنچه در پی می آيد، تحلیلی اســت کوتاه بر ما، رفتارهای ما و شــبکه های اجتماعــی. کانون اين 

آسیب شناسی بر دو رويکرد »نمايش گرايی اروين گافمن«، »آسیب های روان شناختی خودشیفتگی 
و عدم خودبازداری« و »فراواقعیت ژان بودريار« استوار است که ســعی می شود با زبانی ساده شرح 

داده شوند. 
امروزه شبکه های اجتماعی به جزئی جداناشــدنی از هويت و روزمرگی ما تبديل شده اند. بهتر است 
نخست تعريفی دقیق و علمی از مفهوم »شبکه های اجتماعی« داشته باشیم. بنا به تعريف بويد و الیسون، 
»سايت های شبکه   اجتماعی« شکلی از خدمات مبتنی بر وب هستند که »فرد« در قالب آن »يک نمايه 
)Profile( عمومی يا نیمه عمومی در سیستمی محدود ايجاد می کند«، »فهرستی از افرادی که با آن ها در 

ارتباط است را افزايش می دهد« و »تماشا می کند، به نمايش می گذارد و از آن ها عبور می کند«. 

بودريار و فراواقعیت»نمايش گرايی« اروين گافمن خودشیفتگی و عدم خودبازداری
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بازی های رايانه ای آنالين مولتی پلیر 
امشب وار داریم

اگــر فــردی را دیدید که گوشــی خــود را در 
حالت Landscape گرفته اســت و انگشتانش 
 تکان می خورد، شــک نکنید که مشغول بازی

Clash of Clans اســت. کلــن داران کــه 
تعدادشان از زمین داران دنیای واقعی نیز بیشتر 
و بیشــتر می شــود، در هر جایی و هر زمانی از 
روز دیده می شوند: ســر میز صبحانه که برادر 
کوچک شــما در حال بازی اســت. در مترو که 
اکثر اطرافیانتان در حــال اتک )Attack( زدن 
هستند. از کناری شما در تاکسی که به دوستش 
 )War( زنگ می زند و بلند فریــاد می زند: »وار
داریــم!  کجایی؟« تــا تالش هــای مذبوحانه 
همکالســی تان برای بی صدا بازی کردن ســر 
کالس بدون جلب توجــه اســتاد. البته نباید 
از خدمــات اینترنت پرســرعت 3G و 4G نیز 

بگذریم.
Clash of Clans بازی اعتیادآور و محبــوب  

در دسته  بازی های گسترده آنالین مولتی پلیر 
 (Massive  Multiplayer Online Games )

یا به اختصــار MMOG قــرار می گیرد. این 
بازی ها امــکان اســتفاده صدها یــا هزاران 
کاربر به طــور هم زمــان را ایجــاد کرده اند. 
کاربــر می توانــد در ارتباط با ســایر کاربران 
و در بســتر یک شــبکه که مانند یک شــبکه  
اجتماعی است، به ارتقای شــخصیت/قلعه یا 
سایر ویژگی های خود، حمله به سایر کاربران 
به صورت فردی یا گروهــی بپردازد. برخالف 
تبییــن و واکاوی بخش های دیگر رســانه  ای 
مانند مطالعات تلویزیون، فیلم و ســایر موارد 
که بیشــتر به تحلیل مبتنی بر متن و مخاطب 
محدود می شــود، بررســی این بخش بیشتر 
بــر روش هــا و رویکردهای علــوم اجتماعی 
استوار اســت. گرچه باید پذیرفت بازی های 
رایانه ای و به خصــوص بازی هــای رایانه ای 
آنالین بستری را برای تعامالت با فرهنگ های 
مختلف ایجاد کرده و حتــی مهارت های ما را 
افزایــش می دهد، اما آســیب های آن هم کم 
نیســتند. صحنه ای که در آن شــما به ایفای 
نقش می پردازید را به یــاد دارید؟ تصور کنید 
آن صحنه جای خود را به یک قلعه یا سرزمین 
بــزرگ می دهــد و نقش آفرینی شــما از یک 
بازیگر به یک فرمانده ارتقــا می یابد. تعامالت 
شــما دیگر در حد یک بازیگر کــه فقط باید 
تماشــاگران را از نقش خود راضی کند نیست. 
شــما به فرمانده یک ســرزمین، جنگجویی 
ماهر یا جادوگری ماجراجو تبدیل شــده اید. 
چه چیزی جذاب تــر از ایــن؟ در دنیایی که 
شما آن و خود را می ســازید، قدم برمی دارید. 
منصفانه نیســت که جنبه های زیبای تخیل 
و تجربــه  دنیایی خیالی را بیــان نکرد. دنیای 
بازی های رایانه ای نشــان می دهد که قدرت 
تخیل انســان حد و مرزی ندارد. اما آســیب 
شــدیدی که وجود دارد این است که کاربران 
آن روز به روز بیشــتر در دنیای آن غرق شده و 

به آن وابسته می شوند. 

مواظب خودتان باشید

شماره 650  شنبه 5 ارديبهشت 1394 پرونــــــــــــــــــــــــده

احتمــال کمی وجــود دارد که خواننــده این متن 
حساب کاربری فیس بوک نداشته باشد. همان طور 
که نگارنده صاحب یک حســاب در این سایت است. 
فیس بوک آکنده از دردســرهای ریز و درشتی است 
که همه ما بارها به غیرفعال کردن آن فکر کرده ایم. 
از اعتیاد شدید به آن گرفته تا خودشیفتگی و دیگر 

نتایج آن که به صورت خالصه شرح داده می شوند.

اعتیاد: بسامد استفاده روزانه ما از فیس بوک چقدر 
اســت؟ یا چرخیدن های بی موردی که خود ایمان 
داریم فقط و فقــط وقت ما را هــدر می دهد. اما چرا 
نمی توانیم کمتر به آن ســر بزنیم یا برای همیشــه 
میدانش را تــرک کنیم؟ نمی توانیــم چون هویت 
اینترنتــی ما بر پایــه حضور در آن اســت. »هویت 
اینترنتی« در واقع همان ماســکی اســت که طبق 
»صحنه و نمایش« گافمن برای ســایر کاربرانی که 
با آن هــا در ارتباطیم، ایجاده کرده ایــم. این هویت 
باید هر بار ایجاد شود؛ با گذاشتن هر پست، کامنت 
یا share کردن. پایداری هویت اینترنتی با فعالیت 

مستمر.

خودشیفتگی: بگذارید به این شــکل بیان کنیم: 
تحقیقات نشان داده است که افراد خودشیفته تمایل 
زیادی به اســتفاده از فیس بوک دارند. البته نه به این 
دلیل که »نمایشــی که به صحنه می آورند« بسیار 
محبوب دیگران است، بلکه به این علت که این شکل 
افراد با فعالیت مستمر آن بخش از حفره شخصیتی 
خــود را در تعامــل اجتماعــی واقعی بــا دیگران 
نیافته اند، بدین شــکل پر می کننــد. حتی می توان 
گفت فیس بوک به پناهگاهی امن برای افرادی که در 
تعامالت اجتماعی مشــکل دارند، شده است. تالش 
برای افزایش تعداد دوستان، دنبال کنندگان، تعداد 
الیک ها و بیشتر شدن تعداد پست هایی که به سمت 
»ارتقای خود« و »خودرضایتی« بیشتر جریان دارد.

  مبارزات و خیريه های اجتماعی: جبهه ها تغییر 
یافته اند. شیوه های کمک های خیریه نیز. فیس بوک 
عالوه بر پناهگاهی که یاد شــد بــه جبهه ای برای 
جنگ های پارتیزانــی و بنیادی بــرای کمک های 
اجتماعی کاربران دغدغه مند تبدیل شــده اســت. 
امروزه واژگانی را در ادبیات اجتماعی سیاســی و در 

رابطه  پیوند مبــارزه و اصالحات واقعــی و مجازی 
می بینیم کــه تقلیل گرایی شــدیدی ایجاد کرده 
اســت. از »اسلکتویســیم« یا مبــارزه زیرپتویی تا 
»کلیکتیویســم« یا مبارزه و کمک های خیریه تنها 
با کلیک کردن و بازنشــر تصویر یــک کودک فقیر. 
مبارزان زیرپتویی خسته نباشــید، خیرین محترم 

اجر شما با خداوند.

هولیگانیســم فوتبالــی و غیرفوتبالــی: 
شــبکه های اجتماعــی بــا آنی بودنی کــه ایجاد 
کرده انــد باعث افزایــش فرهنگ پرخاشــگری و 
تمســخر شــده اند. اثر عدم خودبــازداری را به یاد 
دارید؟ در فیس بوک به راحتی می توانید هر کامنتی 
که بخواهید بگذارید. از تمســخر و فحاشــی گرفته 
تا پرخاشــگری. شاید بزرگ ترین آســیبی که باید 
از آن یــاد کرد »هولیگانیســم« اســت. از حمله  به 
صفحه  فوتبالیســت و داور گرفته تا بازیگر و مجری. 
اگر می خواهیــد عمیقاً این آســیب را حس کنید، 
پیشــنهاد می کنم به کامنت های زیر پســت های 

خبرگزاری ها توجه کنید. 

دوران وبالگ نویســی تمام شــد و توییتر آمد. نوعی میکروبالگ نویسی 
برای ارتقای »اطالعات و خبر« در برابر »دانــش«. توییتر با خود بازنمایی 
از ما و زندگی ما را در حد لحظــه آورد. البته در جامعه مــا اوضاع وخیم تر 
است. شاید بهتر باشــد توییتر فارسی را از نوع غیرفارســی آن جدا کنیم. 
شــاید بعد از آنکه عوامل محدودکننده کاربر در سایر شبکه های اجتماعی 
مانند فیس بوک زیاد شدند )برای مثال عضو شدن اعضای خانواده و حس 
نظارت( کاربران طناز ایرانی توییتر را بهترین بســتر برای طنز، شوخی و 
حرف هایی دیدند که به راحتی در ۱40 کاراکتر می توانند ابراز کنند. شاید 
اگر امروزه فیلسوفی بود و از توییتر استفاده می کرد می گفت: »من توییت 
می کنم پس هستم!« خود می دانید که دیگر قهوه خانه ها و هم نشینی های 
ما شکل عوض کرده اند و جای خود را به گروه  های وایبر و واتس آپ و همین 
توییتر داده اند. اگر دلتان گرفت به توییتر ســر بزنید و از خواندن طنزها و 

تحلیل های عمیق ۱40 کاراکتری کاربران عزیز لذت ببرید.

اگر نگوییم که محیطی مثل اینســتاگرام بســتری را برای ابراز زیبایی ها 
و لذت های ثبت شــده ما فراهم کرده است، به شــدت بدبینانه به موضوع 

نگریسته ایم. اما همیشه و برای همه همین است؟  
هدف ما از اشــتراک یک عکس »بازنمایی« لحظه ای از زندگی  ماســت 
که دوســت داریم دیگران نیز آن را ببینند.  اما این جریان بیشتر به سوی 
دروغگویی رفته اســت. »بازنمایــی« به »نمایش محض« تبدیل شــده 
است. این همان فراواقعیتی اســت که از آن یاد کردیم. تصاویری که ما در 
اینستاگرام به اشــتراک می گذاریم آینه ای از واقعیت روزمره ما نیستند، 
فراتر از آن هســتند و خود به واقعیتی تبدیل یافته انــد که دیگر جایی در 

واقعیت های زندگی ما  ندارند. 

شــبکه های اجتماعی بخش جداناپذیــر زندگی ما  شــده اند. ابزارهای فوق العــاده ای که بــرای به بلوغ پرونده
رسیدن شان هوش های سرشــاری به کار بسته شده است. حاال به ازای هر 
کدام از ما چند تصویــر دیگر هم وجود دارد: تصویر ما در اینســتاگرام، در 
فیس بوک، در کلنز و خیلی جاهای دیگر. فرصت های بی نظیری به وسیله 

این ابزارهای هوشــمند در اختیار ما قرار گرفته، فرصت هایی که نه برای 
پدران که برای برادران بزرگ ما نیز تا همین چند سال پیش تصورکردنی 
نبودند.  خیلی ها هم البته سر سازگاری با این دنیای جدید را ندارند و تمام 
مشکالت بشر از اخالق و سیاســت را گردن این زبان بسته های بی صاحب 
می اندازنــد. هر قدر کــه این حرف هــا در مذمت شــبکه های اجتماعی 

نارواســت، این هم واقعیت دارد که هر ابزاری می تواند درست به کار برده 
نشــود. ما هم گاهی وقت ها از تلف کردن ســاعت ها پای گوشی ها و پشت 
لپ تاپمان خســته شــده ایم. در این دو صفحــه قصد داریــم نگاهی به 
رفتارهایمان در شــبکه های اجتماعی بیندازیم، با تأکیــد بر رفتارهای 

اجتماعی مان.  

از حرف های کلی و نظرات عمومی جامعه شناســانه که بگذريم، هر کدام از 
شــبکه های اجتماعی ويژگی های منحصر به فرد خودشــان را هم دارند. 

ويژگی هايی که رفتار ما را در هر کدام از آن ها دستخوش تغییراتی می کند. 
در اين بخش نگاهی داريم به چند شبکه پراقبال. 

فیس بوک؛  معتاد نشويد، پرخاش نکنید

اينستاگرام؛ کدام واقعیت؟تويیتر؛ تويیت می کنم پس هستم
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بورس وترس 
 بعد از اعالم بیانیه هسته ای 
در لوزان و به تعادل رســیدن نسبی چالش مهم 
سیاسی بازار ســرمایه، اکثریت قریب به اتفاق 
فعاالن بازار به قطعی شــدن توافق هسته ای در 

آینده ای نزدیک معتقدند. 
هرچند بعد از اعــالم بیانیه لــوزان مخالفان 
توافق هم در داخل و هم در خارج از کشــور به 
مخالفت های گوناگون با بیانیه پرداختند، اما 
تمامی ایــن اتفاقات بعد از بیانیــه کاماًل قابل 
پیش بینی بــود و تمامی فعاالن بــازار که در 
چند روز ابتدایی بعد از بیانیــه اقدام به خرید 
ســنگین می کردند نیز این اتفاقات را حدس 

می زدند. 
حال ســؤال اینجاســت که بعد از تمامی این 
موارد، دلیل روزهای بی رمق بازار چیســت؟ 
الزم بــه ذکر اســت یکی از کارشــکنی هایی 
که مخالفان توافق در آمریــکا انجام دادند که 
در هفته گذشــته بحث آن بود، تصویب کردن 
طرحی بــود که طبق آن کنگــره آمریکا  فقط 
درمورد لغــو تحریم هایی که خــود به تنهایی 
وضــع نمــوده اســت، تصمیم گیــری کند 
و درمــورد تحریم هایی که کاخ ســفید وضع 
نموده است، دخالتی نداشته باشد. به هر حال 
این روزهای بازار سرمایه حاکی از آن است که 
موضوع هسته ای ایران مانند ماه های گذشته 
حرف اول و آخر ســقوط و صعود های بازار را 

نمی زند.
 گویی رفتــار معامله گران بــزرگ و کوچک با 
نوعی ترس همراه اســت. تــرس از نزول های 
شدید چند ماه پیش یا ترس از بی تدبیری برخی 
از تصمیم گیران بازار ســرمایه که متأســفانه 
عجوالنه تصمیم بــه تعادل رســاندن بازار در 
روزهای ابتدایــی بازار مثبــت گرفتند و وعده 
عرضه اولیه تعداد باالیی از ســهام شرکت ها در 

روزهای آتی را دادند. 
از رفتــار برخــی از معامله گــران برمی آید که 
مثبت شدن بازار سرمایه را شروعی دوباره برای 
تصمیم های غلط مســئوالن می دانند و نوعی 
ترس از خرید های سنگین در بازار از خود نشان 

می دهند.
 به جرئت می توان گفت در ســال های گذشته 
چیزی به نام تــرس از تصمیم های نادرســت 
مسئوالن در بازار ســرمایه به گوش نمی خورد. 
حــال در روزهای آینــده باید منتظــر بود که 
درمورد این پدیده نوظهــور چه فعالیت هایی از 

طرف مسئوالن خواهد شد. 
آیا می توان اعتماد ســهامداران را نســبت به 
این موضــوع به بــازار بازگرداند یــا خیر؟ آیا 
حل شــدن چالش هایی همچــون نرخ باالی 
ســود بانکی و مسئله هســته ای کشور بدون 
اعتماد سازی و از بین بردن ترس سهامداران، 
به رونــق بازار ســرمایه منجر خواهد شــد یا 

خیر؟

جمع آورنــدگان  انــواع  حضــور  اقتصادی
زباله های خشک که عموماً از میان مائده دوامی

کودکان کار انتخــاب و در یک نظم دقیق که از ســوی 
کارفرما مشخص شــده انواع زباله ها را میان سطل های 
زبالــه محالت تهــران و ســایر شهرســتان ها تفکیک 
می کنند، نشــان می دهد صنعت بازیافت آن هم از نوع 
زباله های خشک اگر نه به صورت رسمی، اما در ایران کم 
و بیش بدون پرداخت هزینه ای از سوی عده ای پا گرفته 
است. اما زباله های تر به واســطه فقدان ارزش اقتصادی 
اولیه همچنان با هزینه عمومی دفن می شــوند و در این 
فرایند با تولید شــیرابه حجم گســترده ای از آب های 
زیرزمینــی را آلــوده و همچنیــن موجــب تشــکیل 

دریاچه های شیرابه در گوشه و کنار کشور  شده اند. 
در این میان کارخانه هایی هم هستند که سعی می کنند 
با تبدیل زباله هــای تر به کمپوســت و فــروش آن به 
کشــاورزان این بخش از زباله ها را به مــاده ای با ارزش 
اقتصــادی تبدیل کنند. بــا این حال، اغلب به واســطه 
فقدان آگاهی و فرهنگ تفکیــک از مبدأ و حضور برخی 
زباله های خشک و خرده شیشه، کمپوست ها نتوانسته 
است آنچنان که باید و شاید مورد توجه بخش کشاورزی 
ایران قرار گیرد و چرخ صنعــت بازیافت در ایران در کنار 
حجم انبوه پروژه ها و نیروگاه های نیمه کاره یا محدود بر 
همان مدار قدیم دفن و شــیرابه و آلودگی و شبکه های 

غیررسمی می چرخد.
اما آیا می توان صنعــت بازیافت را بــه صنعتی درآمدزا 
تبدیل کرد به گونه ای که هم از اثرات محیط زیســتی و 
غیربهداشــتی آن در امان بود و هم برای کسانی که وارد 
این صنعت می شــوند، بازیافت تمام انواع زباله سودآور 

باشد؟ 
تجربه سوئد به عنوان یک کشور پیشــرو در این زمینه 
نشــان می دهد که اطالق طالی کثیف بــه زباله در این 
کشور با سیســتمی که درآن تنها یک درصد از زباله ها 
بدون اســتفاده باقی می مانند و بقیه بــه انرژی تبدیل 

می شــوند و در سیســتم های حمل و نقل شهری به کار 
گرفته می شوند، یک اقدام سودآور است.

مديريت پسماند سوئدي در عمل 
سوئد یکي از نخستین کشورهایي است که به مشکالت 
محیط زیســت در صورت جلســه هاي سیاســي خود 
اهمیت داده  اســت. ضمانت تولید کننده، برنامه تصفیه 
زباله شــهري، برنامه ســرمایه گذاري محلي، تخصیص 
مالیات به دفــن زیرزمیني پســماند، ممنــوع کردن 
دسترســي به پســماندهاي قابل احتــراق و ارگانیک، 
تفکیک زباله ها در مبدأ و تصفیه پســماندهاي پرخطر، 
موارد قابل توجه و مهمي از قوانینی هســتند که تحت 
عنوان »کدهای محیط زیستی« طي سال ها مؤثر واقع 

شده اند. 
عامل مؤثر دیگر براي مدیریت پســماند، هدف گذاري 
در سیاســت هاي محیط زیســتي براي شــهرونداني 
وظیفه شــناس اســت. انجمــن مدیریــت پســماند 
ســوئدي از ســال ۱947 فراهم کننــده آمــوزش و 
اطالعات براي تبــادل تجربیات و در جهت توســعه در 
کار و ســرمایه گذاري و همچنین نظارت در این زمینه 
است. اعضاي این انجمن شــامل  تمامي شهرداري ها و 
شرکت هاي وابسته به شــهرداري ها به عالوه تعدادي از 
 شــرکت هاي خصوصي فعال در زمینه مدیریت پسماند 

هستند. 
بر اساس این قوانین، شهرداري ها در سوئد مسئول وضع 
برنامه مدیریت پســماند خود به منظور دســت یابي به 
اهداف ملي در ابعاد محیط زیستي هستند. شهرداري ها 
مي توانند خود با تأسیس شرکت یا از طریق همکاري با 
ســایر فعاالن در این زمینه یا حتي با سایر شهرداري ها 
به این مهم دســت یابنــد. در عین حال، شــهروندان 
متعهد هســتند که از سیســتم مدیریت پسماندي که 
توسط شــهرداري تعریف شــده اســت پیروي کنند و 
تعرفه پسماند مشخص شــده را بپردازند. تعرفه پسماند 

مي تواند بر اســاس حجم یا وزن زباله جمع آوري شــده 
یا تلفیقي از هر دوي آن باشــد. شــهرداري بیشــترین 
مســئولیت را در قبــال زباله هــاي خانگــي دارد؛ اما 
مسئولیت جمع آوري و رســیدگي به مواد بسته بندي بر 
عهده تولید کننده هاست. در راستاي ساماندهي به این 
روند، تولیدکننده ها در سال ۱994 انجمني را تأسیس 
کردنــد، درســت در زماني کــه آیین نامه مســئولیت 

تولید کننده در سوئد معرفي شد. 
الزم به ذکر است متوســط تولید زباله به ازاي هر نفر در 
ســال ۱975، 3۱7 کیلوگرم بوده اســت که این مقدار 
در ســال 20۱۱ به 460 کیلوگرم افزایش یافته اســت. 
این افزایــش تولید زبالــه بیانگر این مطلب اســت که 
سوئد نیز در دســت یابي به اولین مرحله سلسله مراتب 
مدیریت پسماند موفق نبوده  است. با این وجود سیستم 
مدیریت پسماند در این کشور توانسته است میزان دفن 
زیرزمیني زباله را در طول 36 سال به کمتر از ۱% میزان 
زباله جامد شهری برســاند که موفقیت بزرگی در طول 

این مدت به حساب می آید.

ناکارآمدی در سیستم داخلی
قیمت تمام شــده پایین سوخت های فســیلی در ایران 
عرصه را برای حضور بخش خصوصی در فرایند بازیافت 
زباله با مشــکل مواجه کرده اســت. نبــود صرفه های 
اقتصادی مدیریت کالن کشــور را مجبــور می کند تا 
انگیزه های اقتصادی برای شرکت های خصوصی فراهم 
کنند. به طور مثال تعرفه های تولید زباله در کشــوری 
مانند ســوئد کاماًل با میــزان تفکیک زباله آن شــرکت 
متناسب است. همچنین تولید کننده ها در قبال اسقاط 
و بازیافت محصوالت خود پس از فروش مسئول هستند 
که این امر آن ها را وامی دارد تا به طور شخصی یا با انعقاد 
قراردادهایی با شــرکت های متخصــص در این عرصه 
چرخه ای اقتصــادی به منظور بازیافت بهینه پســماند 

ایجاد کنند.

زباله در سوئد، اقتصاد در کنار محیط زيست

طالی کثیف

در حکایت کاهش نرخ سود
حسین عباسی، استادیار دانشگاه بلومزبرگ درمورد تصمیم اخیر مبنی بر کاهش نرخ 
بهره می گوید: »در اقتصاد ایران این گونه تصور شــده است که گویا اگر تورم باال رفت، 
نرخ بهره باید باال برود و اگر پایین بیاید باید نرخ بهره هم کم شود. درحالی که تورم کف 
نرخ بهره را نشان می دهد نه بخشی از آن را. اینکه نرخ بهره چقدر باالتر از تورم باشد، به 

عرضه و تقاضای بازار بستگی دارد. به نظر می رسد کاهش نرخ بهره اثر فشار شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی 
است که همواره هم بیشترین مقدار وام ها را گرفته اند و هم بیشتر وام های بی برگشت را داشته اند. تا دولت نتواند 

فکری به حال این شرکت ها بکند که ریشۀ بسیاری از مشکالت اقتصاد ایران هستند، ماجرا همین است«.

طال به کدام سمت می رود
حســین راهداری از فارغ التحصیالن شریف و  EPFL ســوییس درمورد پیش بینی 
قیمت طال می نویســد: »ســه پارامتر بازار داخلی  طال را متأثر می کنند. یکی قیمت 
جهانی طال بــه دالر، دوم قیمت دالر در بازار آزاد و ســوم نیز عرضــه و تقاضا. در حال 
حاضر بازار جهانی طال در وضعیت رکود به سر می برد و بازار ارز داخلی نیز تحت تأثیر 

توافق های هسته ای اخیر در وضعیت مشابهی به سر می برد. از طرفی هیجان تقاضای سکه در ایران نیز با توجه به 
بازدهی نه چندان بازارهای نام برده به نظر می رسد حالت عادی داشته باشد. با این اوصاف برای قیمت سکه تمام در 

سال 94، نوسان در محدوده فعلی و با تمایل به کاهش بیشتر پیش بینی می شود«.

اقــــــــــــــــــــــتصادی شماره 650  شنبه 5 ارديبهشت 1394شاخص

حامد کریمی موحد

 مقايسه میان روش هاي متفاوت تصفیه پسماند
1975در سال هاي 1975 و 2011 در سوئد 2011

%51

%15

%33

%1
%6

%2

%30
%62

Biological treatment

Landfill

Recycling

Energy recovery
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روزنامه شرق هفته گذشته اقدام به انتشار قطعه هايی از دو رمان تولستوی و داستايفسکی کرد که به تازگی توسط سروش حبیبی در حال  ترجمه اند با عنوان های به ترتیب رستاخیز و ذلیل شدگان و اهانت ديدگان. ما هم بخشی از رمان دوم را برای عالقه مندان به ادبیات کالسیک هنری
روسیه منتشر می کنیم. داستايفسکی در رمان ذلیل شدگان و اهانت ديدگان تصويری از اشرافیت روسیه در قرن نوزدهم و فساد نهفته در زندگی اين بخش از 
اجتماع را به تصوير می کشد. شخصیت اين رمان مباشر و مالکی است که يک شب در قمار تمام ســرمايه اش را می بازد، اما شبی ديگر باز هم بازی می کند تا 

بخشی از سرمايه ازدست رفته اش را زنده کند و داستان با اين اتفاق ادامه می يابد. 

نیکالی ســرگی یویچ ایخ مینیف از خانواده آبرومند و در 
گذشــته ثروتمندی بود، که از دیرباز بی چیز شــده    بود. 
با این حال امالک آبادی شــامل صدوپنجاه ســر بنده از 
پدر و مادرش به ارث برده بود. بیست ســالی داشــت که 
تصمیم گرفت به خدمت نظام درآید و به رســته ســوار 
پیوســت. کارها همه به خیر و با موفقیت می گذشــت تا 
اینکه سال  ششــم خدمتش، در یک شب نافرجام هرچه 
داشــت در قمار باخت. آن شــب تا صبح بیدار ماند. شب 
بعد دوباره سر میز بازی نشست و اسبش را به داو گذاشت 
و این آخرین چیزی بود که برایش مانــده بود. یک ورق 
کشــید که برنده بود، بعد ورقی دیگر که آن هم برنده شد 
و به این کار ادامه داد و ظرف نیم ســاعت یــک پارچه از 
امالکی را که شب پیش باخته  بود باز به دست آورد و این 
آبادی ایخ مینیوکا بود که بنا به آخرین سرشماری شامل 
پنجاه ســر بنده بود. آن وقت از بازی دســت کشید و روز 
بعد از خدمت ارتش کناره  گرفت. اما امالکی شــامل صد  
سر بنده اش را پای بازی گذاشته  بود، بی بازگشت. دو ماه 
بعد با درجه ستوانی از قید ارتش آزاد شد و سر آب و ملک 
خود رفت و تا آخر عمر هرگز از ماجرای باختش کلمه ای 
بر زبان نیاورد و اگر دوســتی می خواست یاد این ماجرای 
سیاه را زنده کند، با وجود سالمت نفسش که معروف بود، 
بی چون و چرا پیوند دوســتی اش را با او وامی برید. باری 
با اهتمام بســیار به ملک داری پرداخت و سی وپنج سال 
داشت که با آنا آندره یونا شومیلوا ازدواج کرد که دوشیزه  
بی چیزی بود از نجبا و با دســت خالی به خانه او آمد. اما 
با وجود بی چیزی در مرکز اســتان در یک پانسیون ویژه 
دوشیزگان اشــراف درس  خوانده  بود و این پانسیون زیر 
نظر بانوی فرانسوی مهاجری به نام خانم مون روِش اداره 
می شــد. آنا آندره یونا تمام عمر می نازید به اینکه از این 
پانسیون بیرون آمده است، گیرم هیچ معلوم نبود که آنجا 
چه  آموخته است. نیکالی سرگی یویچ در اداره ملک بسیار 
کاردان شد به طوری که مالکان مجاور در کار ملک داری از 
او چیز می آموختند. چند سالی که گذشت ناگهان پرنس 
پیوتر الکساندرویچ والکونسکی مالک واسیلی یوسکایه، 
که مجاور ایخ مینیوکا بود و نهصد ســر بنده داشــت از 
پترزبورگ به سرکشــی ملک خود آمد. آمدن او به روستا 
در سراسر آن نواحی توجه بســیار جلب کرد. این پرنس 
سنی نداشــت ولی دیگر جوان هم نمی شد به حسابش 
آورد. پایه اجتماعی بلندی داشت و روابطش با متنفذان 
گرم بود. مرد خوش صورت و جذابی بــود و ثروت کالنی 
داشت و از همه مهم تر اینکه زن نداشت و این برای بانوان 
و دوشیزگان منطقه البته اهمیت بســیار داشت. گفته 
می شد که استاندار که نسبت دوری نیز با او داشت در مرکز 
استان استقبال گرمی از او کرده است و پرنس با خوشرویی 
و دلبری هایش همه بانوان مرکز اســتان را شیدای خود 

ساخته اســت و از این جور حرف ها. خالصــه این پرنس 
یکی از درخشان ترین نمونه های نجبای پترزبورگ بود. 
امثال او بسیار به ندرت سری به شهرستان می زدند، ولی 
وقتی می زدند سفرشــان رویداد مهمی شمرده می شد. 
اما این پرنس آدم چندان مهربانی نبود، خاصه نسبت به 
کسانی که احتیاجی به آن ها نداشــت. به کسانی هم که 
پایه اجتماعی شان را، ولو اندکی، پایین تر از خود می شمرد 
اعتنایی نمی کرد. از این رو الزم ندید که وقتی از ملک خود 
دیدن کرد از راه ادب ســری هم به همسایگان خود بزند و 
با آن ها آشنا شود و از این راه دشمنان بسیاری برای خود 

تراشید. 
به این ســبب وقتی ناگهان بــه فکر افتاد کــه به دیدن 
نیکالی سرگی یویچ برود همه بسیار تعجب کردند. البته 
نیکالی سرگی یویچ یکی از نزدیک ترین همسایگانش 
بود. پرنس در خانواده ایخمی نیف بر دل همه اثر بســیار 
گذاشت. زن و شــوهر را و خاصه آنا آندره یونا را واله خود 
کرد. طولی نکشــید که با آن ها صمیمی و خودمانی شد 
و هرروز به خانه شــان می رفت و آن ها را بــه خانه خود 
به  مهمانی می خواند. شــوخی می کرد و بذله می گفت و 
حکایاتی خنده آور نقل  می کرد و با پیانوی بدصدایشان 
آهنگ می نواخت و آواز می خواند. حیرت نیکالی سرگی 
یویچ و زنش حدی نداشت. او و زنش هیچ نمی فهمیدند 
که مردم چطور می توانند بر شــخصی چنین صاحبدل 
و مهربان بد قضاوت  کنند و پشت ســرش بــد بگویند. 
حال آنکه همه همســایگان یک صدا او را مردی متکبر 
و خودپســند و دیرجوش می شــمردند و در این داوری 
بر او اصرار می ورزیدنــد. پیدا بود که پرنس به راســتی 
شیفته نیکالی سرگی  یویچ شده بود که مردی ساده دل 
و درستکار و شریف و بی غرض بود. البته راز پنهان پرنس 
به زودی آفتابی شد. پرنس به واسیلی یوسکایه آمده بود 
که مباشر خود را که آلمانی فاســد و نادرست و عیاشی 
بود مرخص کند. این مباشر کشاورز پرمدعایی بود که با 
موهای سفید و بینی عقابی و عینک روی آن متشخص 
می نمود و احترام القامی کــرد. ولی با همه این ویژگی ها 
دســتش کج بود و بی محابا می دزدید و از این ها گذشته 
چند نفر از بندگان را زیر شــکنجه کشته بود. اما عاقبت 
مچش را گرفتنــد. این حال ســخت بر او گــران آمد و 
به شدت رنجید و درباره درســتی و شرف آلمانی اش داد 
سخن داد، اما از کار برکنار شــد و با رسوایی. پرنس پس 
از راندن او مباشری می خواســت و نیکالی سرگی یویچ 
را برای این منظور انتخاب کرد، زیرا او مردی کاردان بود و 
بسیار شریف و از بابت درستی اش البته هیچ تردیدی روا 
نبود. ظاهراً پرنس ترجیح  می داد که نیکالی سرگی یویچ 
در عالم دوســتی خود برای این کار داوطلب شــود اما 
چون نشــد، پرنس ناگزیر یک روز رســماً به او پیشنهاد 

کرد و پیشنهادش شــکل تقاضایی دوستانه داشت، در 
نهایت تواضع. ایخ مینیف اول نمی خواســت زیر بار برود 
ولی مواجب قابل توجهی کــه با این کار همــراه بود آنا 
آندره یونا را فریفت و محبت دوچندان  شده پرنس آخرین 
دودلی های ایخ مینیف را از میان بــرد. پرنس به منظور 
خود رســیده  بود. باید گفت که آدم شناس تیزبینی بود. 
طی مدت کوتاه آشنایی اش با ایخ مینیف پی  برده  بود که 
با چه جور آدمی ســروکار دارد و فهمیده  بود که نیکالی 
ســرگی یویچ را فقط از راه دوســتی و دام های عاطفی 
می شود فریفت. دانسته  بود که باید دل او را مجذوب خود 
کند وگرنه جاذبه پول در این عرصه چندان مؤثر نیست. او 
مباشری می خواست که بتواند چشم بسته و برای همیشه 
به او اعتماد  کند و دیگر نیازی نداشــته  باشد که خود به 
واسیلی یوسکایه سری بزند و به راستی نیز جز این قصدی 
نداشت. ایخ مینیف را به قدری شــیفته خود ساخته  بود 
که او حقیقتاً به صمیمیــت اش یقین یافته  بود. نیکالی 
سرگی یویچ یکی از نیک نهادان روزگار بود. مرد ساده دل 
و شاعرمنش و خیال پردازی بود، که به رغم هرچه درباره 
آن ها گفته  شود از گوهران درخشــاِن این خاک پاکند و 
به قدری خوب اند که همین که )گاهی معلوم نیســت به 
چه علت( به کســی دل بســتند به طیب خاطر بنده اش 
می شوند و کار دوســتی را گاهی به جایی می رسانند که 

مضحک می نماید. 
سال ها گذشت. ملک پرنس بسیار آباد شد. مناسبات میان 
مالک و مباشرش، بی کوچک ترین اختاللی از جانب این 
یا آن، ادامه  یافت، اما دیگر از نامه نگاری خشک و جدی و 
محدود به امور ملک فراتر نمی رفت. پرنس در تصمیم های 
نیکالی سرگی یویچ به هیچ روی دخالت  نمی کرد و فقط 
گاهی توصیه هایی به او می کرد که بــا راحتی اجرا و بجا 
بودن و سودآوری شان مباشر را به حیرت می انداخت. پیدا 
بود که پرنس نه فقط از هزینه های بی حاصل گریزان بود، 
بلکه در تحصیل سود شمی خاص و در جمع مال حرص 
بسیار داشت. پنج سالی بعد از آمدنش به واسیلی یوسکایه 
وکالت نامه ای به اســم نیکالی سرگی یویچ فرستاد برای 
خرید ملک دیگری در همان استان که بسیار آباد و شامل 
چهارصد سر بنده بود. نیکالی ســرگی یویچ از این بابت 
بسیار شــاد بود. از موفقیت های پرنس و شایعاتی که در 
خصوص کامیابی ها و پیشرفت هایش در جامعه می شنید 
چنان صمیمانه به وجد می آمد که گفتی از درخشــش 
برادرش. اما شادمانی او زمانی به اوج خود رسید که پرنس 
کاری کرد که از اعتماد فوق العاده اش به او نشــان داشت. 
حاال ببینید چه جــور... ولی اینجا ناگزیــر باید جزئیات 
خاصی از زندگی این پرنس والکونســکی را ذکر کنم زیرا 
می شــود گفت پرنس یکی از مهم ترین اشــخاص این 

داستان است. 

بخش هايی از رمان ترجمه نشده داستايفسکی

ذلیل شدگان و اهانت ديدگان

پولیتزر؛ روزنامه نگاری
روزنامه »سن لوییس پست دیسپج« به خاطر انتشار عکس های خبری از اعتراض های ضد 
تبعیض نژادی در آمریکا و از جمله در شهر فرگوسن، برنده پولیتزر شد. جایزه روزنامه نگاری 
تحقیقی پولیتزر هم مشترکاً به وال اســتریت ژورنال و نیویورک تایمز رسید، آن هم برای 
پرونده ای برای  فشــارهای البی ها و وکال بر دولت در یک پروژه خدمات عمومی. خبرنگار 

»بلومبرگ« جایزه روزنامه نگاری ذره بینی را برای گزارشی که درمورد تخلف های مالیاتی شرکت های بزرگ در آمریکا 
تهیه کرده بود، دریافت کرد. جایزه بخش خدمات عمومی هم به روزنامه چالســتون در کارولینای جنوبی رســید که 

مجموعه ای از گزارش ها درمورد »سو ءاستفاده خانگی« و آمار باالی مرگ ناشی از آن را منتشر کرده بود.

پولیتزر؛ ادبیات 
جایزه پولیتزر ادبیات داستانی یا رمان امسال به  آنتونی دوئر  4۱ساله برای کتاب تاریخی 
و پرفروش همه نورهایی که نمی توانیم ببینیم)All the Light We Cannot Sea( اهدا شد. 
اتفاقات کتاب در زمان جنگ جهانی دوم رخ می دهد و داســتان دختر فرانسوی نابینایی 
را روایت می کند.  گزارش زمین  اثر لیال اللمی هــم نامزد دریافت جایزه بود. هیئت داوران 

رمان همه نورهایی که نمی توانیم ببینیم را الهام گرفته از کتاب  وحشت جنگ جهانی دوم  دانسته و گفته است به دلیل 
فصول کوتاه که به ماهیت بشــر و قدرت متناقض تکنولوژی می پردازد،  مستحق جایزه تشخیص داده شده. در بخش 

ادبیات غیرداستانی هم الیزابت کولبرت 53 ساله برای کتاب  انقراض ششم برنده اعالم شد. 

همنشینی های ساالنه سعدی
امسال سعدی و شاعر عرب

 مرکز فرهنگی شهر کتاب و مرکز سعدی شناسی 
از سال ۱39۱ تا ۱400 شمسی برنامه   ده  ساله  ای 
را طراحی کرده اند که هر ســال همایش سعدی با 
مقایســه با یکی از بزرگان ادبیات جهان در ایران و 
سایر کشورها برگزار شود که تاکنون این همایش ها 
موفقیت و تأثیرگذاری خوبی در معرفی سعدی در 
کشورهای دیگر داشته است.  در سال های گذشته 
شهر کتاب، مصادف با سال روز بزرگداشت سعدی، 
همایش های سعدی و پوشکین، سعدی و یونس 
امره و سعدی و سروانتس را در تهران مسکو، آنکارا 
و مادرید برگزار کرده است. این همایش ها ضمن 
به کارگیری رویکــردی بینامتنی و بینافرهنگی، 
به منظور بررسی مشــابهت های فرهنگی و ادبی 
ایران و کشــورهای دیگر برگزار شــده اند. طبق 
این سنت ساالنه، در ســال جاری با بررسی اشعار 
سعدی و متنبی، شــاعر عرب، در قالب همایشی 
دو روزه پی گرفته شــد. اولین روز این همایش 29 
فروردین در مرکز فرهنگی شــهر کتاب با حضور 
افرادی چون مهدی محقق، ســیروس شمیسا، 
موسی اسوار، محمدعلی آذرشب، کوروش کمالی 
سروستانی و علی اصغر محمدخانی برگزار شد. در 
اولین روز این همایش موضوعات »تأثیر متنبی بر 
سعدی«، »سعدی و متنبی، دو اسلوب متفاوت«، 
»تناظر بالغت و حکمت در ســعدی و متنبی« و 
»عزت خواهی در گفتمان سعدی و متنبی« طرح 
و بررسی شدند. همچنین در دومین روز همایش 
ســعدی و متنبی با حضور غالمحسین ابراهیمی 
دینانی، شکوه حســینی و علی رضا منوچهریان، 
موضوعات »مرد را راه به حق، عقل نماید یا عشق؟«، 
»فراخوانی متنبی در شعر معاصر عرب« و »متنبی، 
شاعر عشق و فلسفه« طرح و بررسی شدند. در میانه  
این نشســت تعدادی از حکایات و غزلیات سعدی 
خوانده شد. دبیر همایش »سعدی و متنبی« درباره  
مباحثی که در این همایش طرح می شود، گفت: 
بررسی ویژگی های بالغی شعر این دو شاعر، نشان 
دادن وجوه اشتراک و افتراق موجود در شعر آن ها و 
نیز بررسی و تحلیل زمینه های اجتماعی، اعتقادی 
و شخصیتی موجود در اشــعار سعدی و متنبی از 

جمله مسائلی است که مطرح می شود. 
»تأثیر متنبی بر سعدی« با سخنرانی دکتر مهدی 
محقق، »مرد را راه به حق، عقل نماید یا عشــق؟« 
با سخنرانی دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی، 
»تناظر بالغــت و حکمت در ســعدی و متنبی« 
با سخنرانی موسی اسوار، »ســعدی و متنبی، دو 
اســلوب متفاوت« با ســخنرانی دکتر سیروس 
شمیســا، »عزت خواهی در گفتمان ســعدی و 
متنبی« با ســخنرانی دکتر محمدعلی  آذرشب، 
»سخنان امام علی)ع( در اشعار متنبی« با سخنرانی 
دکتر ســیدمحمدمهدی جعفــری، »فراخوانی 
متنبی در شــعر معاصر عرب« با سخنرانی دکتر 
شکوه حسینی و »متنبی، شاعر عشق و فلسفه« با 
سخنرانی دکتر علی رضا منوچهریان از موضوعات 

ارائه شده در این همایش بودند.
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چند دقیقه ای با نگهبان 
شیفت سر و کله زد. با دست 

داخل را نشان می داد و هرچه 
بیشتر سعی می کرد منظورش 

را بیان کند، تکلمش 
ضعیف تر می شد.

خواستم بروم نزديک تر و 
بگويم »باور کن داخلش 

آن طورها هم خبری نیست...« 
که تاکسی سر رسید.

طنز واقعی این است
شــما؟  خــوب چطورین 
خوبین؟ بلــه، می دونیم. ما 
هم خیلی وقته نیســتیم. 
زندگیــه دیگه. بــاال پایین 
داره. گرفتار بودیم. عوضش 
تا ما نبودیم بقیه جور ما رو کشــیدند. اونم نه یه 
ستون و دو ســتون، پنج صفحه! یعنی خیال ما 
راحت شــد که اگر یه وقت دســت ما قلم شد و 
دیگه نتونستیم بنویسیم، شریف از استعداد های 
»دلسوز« خالی نیســت که این ستون رو زمین 
بمونه. راســتش همت این دوستان باعث شد ما 
کلی از خودمون خجالت بکشــیم. برای همین 
400 کلمه ناقابل ســردبیر بیچاره باید هر هفته 
کلی پیگیری کنه از ما، در حالی اســتعداد های 
رو زمین مونده ای داریم که بدون چشمداشــت 
پنج صفحــه وصله پینه آماده می نویســند. بعد 
این قدر مخلص و از خود گذشته اند که با هزینه 
شــخصی اون رو چاپ می کنند و این قدر بی ریا  
که حتــی حاضر نیســتند اسمشــون رو پاش 
بنویسند و »شــبانه« می روند تو دانشگاه پخش 
می کنند که یه وقت کســی نشناسدشون. باور 
کنید همین االن در حال نوشتن این متن اشک 
تو چشمای ما حلقه زده. شــما استعداد ادبی رو 
ببین که چــه ترکیب های بدیعی بــه کار رفته. 
»تاریخچه اي افتخارآفریــن« ، »ورطه روند« ، 
»بر باد دادن قلب«. تازه اگــر خوب دقت کنید 
هنر طنازی را به صورت کالســیک و مدرسه ای 
در این نوشته مشاهده می کنید. مثاًل در استفاده 
از همپایه ســاز ها کاماًل عامدانه تالش شــده تا 
عبارت هــای غیر مرتبط همپایه شــوند: »روند 
غلط مدیریت رئیس دانشگاه و بی توجهی و عدم 
نظارت وي بر مســائل فرهنگی دانشگاه ستمی 
آشــکار در حق دانشــگاهیان، نظام جمهوري 
اســالمی، سرنوشــت جوانان و دانشــجویان، 
حیازدایی و ذبح دســتاوردهاي ارزشی، دینی 
و فرهنگی از دانشــگاه می باشــد«. یعنی دکتر 
فتوحی ستمی آشــکار در حق حیازدایی و ذبح 
دســتاورد های فالن و بیســار روا داشته. یکی 
دیگر از راهکارهــای ایجاد طنز کــه خودمان 
هم قباًل از آن اســتفاده کرده ایم این اســت که 
وقتی کســی وظیفه اش را انجام نمی دهد، شما 
بگویید آن کار انجام شــده تــا خودش خجالت 
بکشــد که این دوستان با نســبت دادن »ایجاد 
موج و هیجــان و مطالبات دانشــجویی در بین 
دانشــجویان« به دکتر وثوقی با ظرافت تمام از 
این فن استفاده کردند. یا مثاًل از فنون ساده طنز 
همین بزرگنمایی اســت. یعنی شما »سکوت 
رئیس دانشــگاه« را »خطری برای اسالم و نظام 
جمهوری اسالمی« تصویر کنی. خالصه اینکه 
با وجود افراد شایســته و بی ادعایــی مثل این 
دوســتان همین چندرغاز حق التحریری که ما 
می گیریم اصاًل از گلویمان پایین نخواهد رفت. 
کاش این ســتون فضای بیشــتری داشت تا با 
بررسی موشــکافانه تر حق واقعی زحمات این 

عزیزان را ادا می کردیم.

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به ما و شــبکه های اجتماعی. تقدیم می کنیم به الیک و شیر و کامنت 
و پوک و ترنــد و پین و فن پیج و البتــه تقدیم می کنیم به بــالک. تقدیم می کنیم به شــبکه های اجتماعی که 
باالخره نفهمیدیم شمشــیر دولبه اند یا چوب دو ســر طال! تقدیم می کنیم به خانواده ها و جمع های آشنا شده 
در شــبکه های اجتماعی و متقاباًل تقدیم می کنیم به خانواده ها و جمع های از هم پاشیده! اصاًل تتمه تقدیم این 
شــماره را هم تقدیم می کنیم به همه الیک کنندگان صفحه های روزنامه مان در همین شبکه های اجتماعی که 

دل بقیه تان بسوزد!

تقدیم مي شود به ... 

صفحـــــــه آخـــــــــر

در صفحــه 2 شــماره قبــل درج 
شده که: »کمیته ناظر بر نشریات 
دانشــگاه هفته پیــش در تذکری 
کتبی به روزنامه، ایراداتی را نسبت 
به تعــدادی از مطالب طنز روزنامه 
که به قلم حامد تأملی نوشته شــده بود، متذکر شد.«

پیش تر از این نیز دوســتانی پیامکی، ایمیلی، تلفنی، 
حضوری، غیرحضوری و... انتقاداتی داشــتند. صالح 
دیدم قبل از اینکــه این برخوردها جدی تر شــده و به 
جنبه های فیزیکــی، یَدی، لگدی، باتومی و اســیدی 
بینجامد، خــود داوطلبانه با ایده گرفتــن از اعترافات 

تلویزیونی، به طریق مطبوعاتی اعتراف نمایم:
اعتراف می کنم ۱0 ســالی اســت که از غذای ســلف 
دانشــگاه تناول نکرده ام؛ ولی این به معنای اعتراض به 
کیفیت غذای سلف نیســت بلکه به خاطر این است که 
خدای نکرده غذا کم نیاید و به همه متقاضیان در صف 

سلف غذا برسد.
اعتراف می کنم بنده به تعریــف »فرهنگ معین« یک 

نویسنده مزدور هســتم. البته بهتر اســت در این یک 
مســئله ِخر دکتر معین را بگیرید. )مــزدور: )ُم( ] په . [ 
)ص مر.( اجیر، کســی که برای گرفتن مــزد کار انجام 

می دهد.(
اعتراف می کنم ســیگاری نیســتم ولــی بارها وقتی 
دانشجویان را در مبادی ورودی دانشگاه در حال سیگار 
کشیدن دیده ام، لبخند زده ام که این خود جرم بزرگی 

است. سعی می کنم از این به بعد اخم کنم.
اعتراف می کنم در دوران هشت ســاله دولت های نهم و 
دهم زندگی کرده ام که این از جبر تاریخ بوده اســت و 
نباید بنده را شــریک خیلی از اتفاقاتی که در آن دوران 

افتاده است بدانید.
اعتراف می کنم ضمن اینکه هیچ گاه با جورج سوروس 
مالقاتی نداشــته ام؛ ولی متأســفانه بارها اسم ایشان 
را شــنیده ام و جا دارد شــخصاً از جناب شریعتمداری 

عذرخواهی می کنم.
اعتراف می کنم ســه بار به ســوریه، یک بار به ترکیه، 
یک بار به لبنان و یک بار به عراق ســفر کــرده ام و همه 

آن ها قبل از شــکل گیری داعش بوده است و بنده هیچ 
نقشی در راه اندازی و کمک رسانی به داعش و تروریسم 
نداشــته ام. البته حال که این چنیــن اعتراف می کنم، 

خود نیز به خودم شک کرده ام!
اعتراف می کنم که خطوط قرمز را خــوب نمی بینم و 
فکر کنم باید به یک چشم پزشک مراجعه کنم. زیرا هر 
ســمتی که می روم گویا خط قرمزی را رد می کنم؛ لذا 
خواهشمندم برای آموزش اینجانب لیستی از مواردی 
را که نمی توان درمورد آن ها طنز نوشــت برایم ارسال 
نمایید. البته بــرای اینکه زیاد وقتتــان را نگیرم، بهتر 
است لیستی از مواردی را که در موردشان می توان طنز 

نوشت برایم پیامک کنید!
اعتراف می کنم با کسب 4 جایزه طنزنویسی، 2 جایزه 
داستان نویسی و برگزیده شــدن به عنوان جوان برتر 
فرهنگ و ادب شهر تهران و کســب چندین تقدیرنامه 
در این زمینه ها، تازه فهمیده ام کــه هیچ چیز درمورد 
نویســندگی، طنز و فرهنگ نمی دانم و این را مرهون 

روشنگری و تذکر کتبی دانشگاه می دانم.

0912.6233: آقااا برنامه ســربازي برا چي کنســل 
شد؟ من سرباز دانشگاهم. ایشاال این شتري که رو من 

نشسته، رو هیچ کي نشینه دیگه.
   دوسال بیکاری اونم يه تِک و پشت سر 

هم سخته واقعًا.
0913.5503: ســالم، خوب زیر عکــس صفحه اول 
این شماره اخیرتون کوچیک مي نوشــتین: »فرود از 

ابن سینا توسط گروه کوه دانشجویی شریف«.
   حــال و احوال هم می شــد کرد! مثاًل 
دو دقیقه از خودمون بگیــم اما حیف جاش اونجا 

نیست.
0939.4613: کیفیت اجناس بوفه ها خیلي بده، لطفاً 

پیگیري کنید.
   اتفاقًا توی برنامه هاست. باز هم ممنون 

از اطالع دادن.
0937.۸۸12:  بنــده از این تریبــون اعالم مي کنم 
شخصاً به سبزي پلو با ماهي ســلف عالقه مندم و با اون 
توپ هندبال که اسم خودشو گذاشته کوفته، مشکالت 

اساسي دارم.
   کتلت هاش هم بد نیســت، حیف آدم 

گشنه می مونه تهش.

اس ام اس

عکس و مکث

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه
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 باید اعتراف کنم که... 

شماره 650  شنبه 5 ارديبهشت 1394 وصله پینه

يک وجب روغن

 دانشگاه صنعتی شریف
مدیرمسئول: محسن رستمی

زير نظر شورای سردبیری

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

     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 تجويدی     

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

daily@sharif.ir         66۱66006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

حامد تأّملی

علی کیاکاظمی


