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روایتی از مراسم بزرگداشت ۱۳ آبان در دانشگاه

استکبارستیزیِ »شریف«
مثل رویاهایمان باشیم

دکتــر  از  مقالــه ای  در 
مشــایخی می خوانــدم که 
فســاد اداری و اقتصــادی 
مانند بنــد طویلــی عمل 
می کند که پــای افراد یک 
جامعه را به هم می بندد و آن هــا را از حرکت باز 
می دارد. هر کس بند را بــه پای دیگری می بندد 
و در نتیجه جامعه به صــورت مجموعه افرادی 
درمی  آید که پایشان با بند فساد به هم بسته شده 
است. وقتی فساد زیاد می شــود، انجام کارها از 
راه قانونی مشکل می شود، نخبگان و افراد سالم 
جامعه میدان را تــرک می کنند و جامعه بیش از 

پیش در این باتالق غرق می شود. 
در ایــن میــان مــا دانشــجوییم و ایدئال گرا. 
می خواهیم این سیستم را درســت کنیم و بند 
از پای چرخ دنده هــای جامعه باز کنیم. شــاید 
بهترین و ماندگارتریــن راه برای این کار، اصالح 
از پایین به باال باشــد. یعنی اینکه آدم بســازیم، 
یعنی خودمان را که در آینــده ای نه چندان دور 
عهده داران این سیســتم می شــویم، سالم نگه 
داریم. متأسفانه آرمان شــهر ذهن ما روی گسل 
لرزان حقایقی تلخ بنا شــده اســت. بسیاری از 
مواقع می بینیم که خودمان در این ابعاِد بســیار 
کوچک هــم مغلوِب تفکِر پشــت میزنشــینی 
می شویم. مدام از پشت میزنشینان بد می گوییم 
ولی وقتــی خودمــان بــا رأی دانشــجوها به 
پشت میزی می رســیم، حِس پشت میز نشینی 

می گیردمان. 
مثل آن ها حرف می زنیم، مثل آن ها راه می رویم، 
حس می کنیم بقیه خیلــی آرمانی فکر می کنند 
و آن را به حســاب بی تجربگی شــان می گذاریم 
و دیگر فکــر نمی کنیم که همه با هــم برابریم و 
کم کم به این نتیجه می رســیم کــه واقعاً انگار 
بعضی هایمان برابرتریــم. مدت ها از نبوِد آزادی 
دم می زنیم و گلــه می کنیم از کســانی که این 
همه مدت نگذاشتند حرفمان را بزنیم، اما وقتی 
خودمان تریبون را به دســت می گیریم، صداها 
را در نطفه خفه می کنیم. ما هــم به راحتی حل 
می شویم در سیستم. اگر هم درمورد آن به بحث 
بنشینیم، صد دلیل برایش می آوریم و خودمان 
را راضی می کنیم که کارمان درســت است. اما 
راه مبــارزه با بی اخالقی، بی اخالقــی از یک نوِع 

دیگر نیست. 
شــاید االن در جامعه ما خیلی بدیهی تلقی شود 
که دروغ جزئی از سیاست اســت و قبحی برای 
آن وجود ندارد، اما آیا نمی تــوان برای لحظه ای 
هم که شــده دنیای صد ســال بعد را تصور کرد 
که در آن دروغ با سیاســت گره نخورده اســت؟ 
که در آن دروغ بــا بند بنِد جامعــه گره نخورده 
است؟ خشت های اول چنین رویایی را چه کسی 
غیر از مــا باید بنهد؟ البته اگر کســی بیرون آب 
بایستد بدیهی اســت هرگز غرق نمی شود، ولی 
هنر آن است که پای در آب نهی و غرق نشوی. ما 
دانشجوییم و باید یاد بگیریم و در این راه ممکن 
است خطا کنیم. اما رویاهایمان را نباید فراموش 
کنیــم، نباید بــه راحتی مثــل کابوس هایمان 

شویم. 
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کاندیداتوری شورای صنفی
همه ما از کاســتی های گوناگون دانشــگاه ناالنیم و می گوییم چرا کســی کاری 
نمی کند. امروز و فردا جزء تنها فرصت هایی هســتند که الاقــل می توانید تالش 
خود را برای کم کردن مشــکالت انجام دهید. ثبت نام برای کاندیداتوری انتخابات 
شورای صنفی از ۹ آبان شــروع شــده بود و تا ۱۷ آبان هم ادامه دارد. برای ثبت نام 

یا باید حضوری به دبیر واحد صنفی خود، دفتر شــورای صنفی بین دانشــکده مواد و شــیمی مراجعه کنید 
یا اطالعات خود را به آدرس ایمیل mmalekian@ce.sharif.ir بفرســتید. انتخابات هم دوم و ســوم آذر 

برگزار می شود. اگر می خواهید برای بهتر شدن وضع دانشگاه قدمی بردارید، االن وقتش است. 

انتخابات انجمن اسالمی
سال گذشــته در همین روزها بود که انتخابات انجمن اسالمی دانشجویان پس از 
گذشت چهار ســال برگزار شد. این هفته هم انتخابات شــورای مرکزی انجمن در 
روز های یکشــنبه تا سه شــنبه ۱۷، ۱۸ و ۱۹ آبان در همکف ســاختمان ابن سینا 
برگزار می شــود. امسال نیز مثل سال گذشــته، ائتالفی از دانشــجویان برای این 

انتخابات اعالم کاندیداتوری کرده اند. در ائتالف رویش امید، ۷ نفر از دانشــجویان فعال انجمن اســالمی و با 
ترکیب ۶ پسر و ۱ دختر حضور دارند. این شماره نشریه قانون نیز ویژه موضوع انتخابات بود. استقبال دور قبل 

انتخابات انجمن قابل توجه بود. باید دید انتخابات امسال چه شوری در میان دانشجویان ایجاد می کند.  
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از راه های ایجاد شور و اشتیاق علمی گزارش مسابقات دانش آموزی همواره یکی 
در بین دانش آموزان بوده. هر مســابقه ای هم یک نوع از 
توانایی و مهارت را در شرکت کنندگان می سنجد و طیف 
وســیع تری از اســتعدادهای دانش آموزان از این طریق 
شناسایی می شود. اولین دوره مسابقات پیکار ریاضیات 
شهری، در قالب ۵۰ تیم با حضور ۱۵۰ نفر از دانش آموزان 
شهر تهران،  از دبیرســتان های عالمه حلی، فرزانگان و 
دبیرســتان های غیرانتفاعــی و دولتــی، پنجشــنبه 
۱۴آبان۱۳۹۴، در محل ســلف برادران دانشگاه، برگزار 
شد. این مسابقات که دبیری آن برعهده دکتر علیشاهی، 
از استادان و اعضای هیئت دانشکده ریاضی شریف بوده 
است، نتیجه همکاری دانشکده ریاضیات دانشگاه شریف، 
خانه ریاضیات و شهرداری تهران است. تیم برگزار کننده 
این مسابقات نیز متشکل از دانشــجویان دانشگاه های 

صنعتی شریف، امیرکبیر و دانشگاه تهران بود.
شــرکت کنندگان پیکار، دانش آموزان دوره متوســطه 
بودند. پیکار در قالب گروه های ســه نفره برگزار می شود. 
شــرکت کنندگان طی زمانی در حدود ۶تا۷ ساعت روی 
تک ســؤال پیکار هم فکری، تحلیل و بررسی می کنند. 
سؤال پیکار صورت به نسبت ساده شده ای از یک مسئله  

واقعی در دنیای اطراف ماست که دانش آموزان باید قدم 
به قدم با سؤال پیش بروند و بتوانند مدل سازی و تحلیل 
درستی از صورت مسئله داشته باشند. شرکت کنندگان 
در این پیکار که از ساعت ۹ شروع و تا بعدازظهر پنج شنبه 
ادامه داشت، به ســؤال در رابطه با بی آر تی و مسافران آن 
پاســخ دادند. هدف از طرح این ســؤال کاربردی کردن 
دانش ریاضی دانش آموزان در مســائل زندگی و اجتماع 
بوده است. در این مسابقات طرح مدل سازی فرمول های 
مختلف ریاضی به دانش آموزان داده شــد.  دکتر کسری 
علیشــاهی از دانشــکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی 
شریف، دکتر مصطفی ســیادت موســوی از دانشکده 
عمران دانشــگاه علم و صنعت، دکتر عرفــان صلواتی از 
پژوهشکده ریاضیات پژوهشــگاه دانش های بنیادی و 
دکتر امید نقشینه ارجمند از دانشــکده علوم ریاضی و 
کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، افراد تشکیل دهنده 

کمیته علمی مســابقات بودند.  دکتر علیشــاهی دبیر 
اولین دوره مسابقات پیکار ریاضیات شهری درمورد این 
مسابقات چنین گفت: از یک سال پیش برای انجام چنین 
مسابقه ای با دوستانمان در علمی و اجرایی خانه ریاضیات 
تهران جلساتی داشــته و طی آن ســؤاالت این آزمون 
به صورت کاربردی طرح شــد. جواب های این مسابقات 
واگرا بوده و حالت مقایسه ای در طرح سؤاالت این آزمون 
در نظر گرفته شــده است.  علیشــاهی درمورد برگزاری 
مسابقات مشابه در کشو گفت: این آزمون الهام گرفته از 
مسابقات المپیاد کشور هلند بوده که برای اولین بار است 
که در کشور ما برگزار می شــود. قرار است طرح های برتر 
این مسابقه به صورت طرح پیشنهادی به شهرداری برای 

اجرای آن در پروژه های مختلف شهری داده  شود. 
اختتامیه این مسابقات در روز جمعه با معرفی و تقدیر از 

گروه های منتخب برگزار شد.

یک مسابقه دانش آموزی دیگر 
در دانشگاه

پیکار ریاضیات

یکشــنبه هر هفته برنامه زنــگ پژوهش   
در آمفی تئاتر دانشــکده فیزیک از ساعت 
۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰ برگزار می شود. سخنران 
این هفته هم دکتر دورعلی است که درباره 
موضــوع چالــش و راهکارهای توســعه 
فناوری و نوآوری برای نســل جوان سخن 

خواهد گفت. 
بدانید و آگاه باشــید که نماز جماعت دوم   
از روز شنبه تا سه شــنبه در ساعت ۱۳ برپا 
می شود. اگر شما هم ۱2تا۱۳ تی ای دارید، 
می توانید با شرکت در نماز جماعت دوم از 

ثواب نماز جماعت برخوردار شوید. 
نمایشــگاه نرم افــزار از ۹تــا2۰ آبــان از   
ســاعت ۱۰:۳۰ تــا۱۷ برپاســت. اگر به 
همکف ساختمان شــهید رضایی مراجعه 
کنیــد، می توانید خرید همــراه با تخفیف 
دانشــجویی داشته باشــید. ضمناً شرکت 

اکتیو این نمایشگاه را برگزار کرده است.
امــروز اولیــن جلســه حلقــه مطالعات   
دانشــجویی فلســفه علم و تکنولــوژی با 
ســخنرانی دکتر مصطفی تقــوی برگزار 
می شود. اگر شــما هم تمایل دارید در این 
جلسه شرکت کنید، ســاعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ 
می توانید به سالن اجتماعات گروه فلسفه 

علم مراجعه کنید. 
جلســه هماهنگــی شــروع تمرینــات   
ســنگ نوردی ویژه دختران روز یکشنبه از 
ساعت ۱۷ برگزار می شــود. برای شرکت 
در این جلسه الزم است به سالن کنفرانس 
مدیریت تربیت بدنی مراجعــه کنید. اگر 
می خواهید بدانید مدیریــت تربیت بدنی 
چه برنامه هــای دیگری دارد، به ســایت 

sport.sharif.ir سری بزنید.  
به ســالمتی سیستم گرمایشــی دانشگاه   
از ۱۱ آبــان راه اندازی شــد. هرچند هنوز 
هم هســتند کالس هایی که  دانشجویان 
با دســتان یخ کرده از آن خارج می شوند. 
لطفاً رســیدگی کنید به این امور. نکنید با 

دانشجو این کارها را. 
کارگاه مهندســی فرهنگی با حضور دکتر   
حسن بنانیان، رئیس کمیسیون فرهنگی 
اجتماعــی شــورای انقــالب فرهنگــی، 
در روزهای یکشــنبه از ســاعت ۱۵ برای 
مدت یک ســاعت برگــزار می شــود. اگر 
اطالعــات بیشــتر می خواهید با شــماره 

۰۹۳۷۱۹۹۳۱۸۳ تماس بگیرید. 

پاسخ به سرمقاله
در سرمقاله شماره پیش اشاره شده بود که از هفت ســال پیش تاکنون حدفاصل 
ســاختمان مرکز معارف، سلف و محوطه ســبز در موقع بارندگی پر از آب می شود 
و کســی هم به اصالح آن فکر نمی کند. اما تأسیســات دانشــگاه اعــالم کرده که 
اتفاقا امســال از اولین کارهایی که انجــام داده ایم اصالح آبرا ه هــای همین مکان 

بوده و امســال هم تاکنون مشــکل آبگرفتگی به وجود نیامده است. تشــکر می کنیم از تأسیسات دانشگاه و 
پیگیری  هایش و اینکه روزنامه را با دقت مطالعه می کنند. البته منظور نویسنده سرمقاله هم همان هفت سال 

گذشته بوده است نه امسال. 

پیرایش در سرویس بهداشتی
با وجود اینکه امسال حدود دویست نفر از خوابگاهی ها از مجموعه خوابگاه ها خارج 
شده اند، همچنان کمبود جا در خوابگاه ها به شدت احســاس می شود. این کمبود 
جا در خوابگاه احمدی روشــن حتی منجر به تغییر کاربری سرویس بهداشتی این 
خوابگاه و استفاده قســمتی از فضای سرویس بهداشــتی به عنوان آرایشگاه شده 

اســت. این تغییر کاربری عالوه بر اینکه صدای متصدیان آرایشــگاه را در آورده اســت، در بدنه دانشجویان 
نیز اعتراضاتی به همراه داشــته است. سؤال اینجاســت که آیا مســئوالن محترم در این تغییر کاربری نظر 

دانشجویان و مسئوالن محترم شورای صنفی خوابگاه احمدی روشن را لحاظ کرده اند؟

عکس خبری

دومین نشســت تخصصی پدافند غیرعامل سایبری 
با حضور معاون امنیــت مرکز ملی فضــای مجازی و 
مدیرکل پدافند غیرعامل اســتانداری تهران و اعضای 
شورای عالی فضای مجازی روز یکشــنبه ۱۰ آبان ماه 
سال جاری در سالن جابر دانشــگاه برگزار شد. در این 
نشســت مهندس عزیزاهلل خســروجردی، مدیرکل 
پدافند غیرعامل استانداری تهران،  مهندس محمدرضا 
فرجی پور معاون فنــاوری اطالعات ســازمان پدافند 
غیرعامل، دکتر رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای 
مجازی و عضو هیئت علمی دانشگاه نظرات خود را بیان 
کردند. نکته مهــم در میان ســخنان مهمانان، تربیت 
متخصصان حوزه صنعت سایبری و تجهیز کردن از نظر 

امکانات الزم این حوزه بود. 



 ۳

برنامه فرهنگی دانشکده برق
شورای صنفی دانشکده برق و انجمن علمی رســانا دغدغه های ذهنی دانشجویان 
این دانشکده را در قالب برنامه هایی چند ســاعته در روز های دوشنبه از ساعت ۱۶ 
تا ۱۹ در آورده اند. این برنامه ها که برنامه فرهنگی دانشــکده برق هستند، از ۴ آبان 
شروع شده اند و تا ۷ دی هم ادامه دارند. جلســات اول به بررسی گرایش های رشته 

برق اختصاص دارد و در ادامه و در روز 2۵ آبان و همچنین ۷ دی نشست و بررسی پیرامون ادامه تحصیل خارج 
کشور برپاست که برای دیگر دانشجویان هم اهمیت خود را دارد. عالوه بر این، نشست صمیمی مسائل زنان در 

مهندسی 2 آذر و میزگرد کارآفرینی ۹ آذر برگزار می شود. در ضمن ۱۶ آذر منتظر مسابقه دانشجویی باشید.

هیئت رئیسه دانشگاه در روسیه
بعد از حضور تعداد زیادی از سفرا و استادان دانشــکده های مختلف در ایران، این بار 
اعضای هیئت رئیسه دانشگاه خودمان به کشور روسیه سفر کردند. در این سفر دکتر 
فتوحی و دکتر عبدخدایی برای شرکت در اجالس تأســیس اتحادیه دانشگاه های 
ایران و روسیه به مسکو سفر کردند. هیئت هایی از دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، 

علم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسی، عالمه طباطبایی، شیراز، مشهد، اصفهان و تبریز به سرپرستی رؤسای 
این دانشگاه ها در این اجالس شرکت کردند. هیئتی آلمانی از دانشگاه های ایالت باواریای آلمان به همراه معاون 

وزیر اقتصاد این ایالت  نیز به شریف آمدند و از دانشکده برق و مجتمع خدمات و فناوری بازدید کردند. 

عبرت هایی از منا
هفتــه ای کــه گذشــت  پوریا علیمردانی

چهلمیــن روز جانباختــگان فاجعــه منا بود، 
فاجعه ای که امســال در روز عید قربان کام همه 
مســلمانان به ویژه ایرانیان را تلــخ کرد. اگرچه 
چهل روز از این فاجعه گذشته است اما از آنجا که 
در ایام رخ دادن فاجعه روزنامــه تعطیل بود، به 
بهانه این چهلمین روز با توجه بــه ابعاد فاجعه 
بیان برخــی تحلیل ها از این رخــداد تلخ هنوز 
ضروری به نظر می رســد. در این فاجعه که طبق 
آمار حداکثــری بیشــتر از ۷۶۰۰ مســلمان 
)ســازمان حج بــه نقــل از وزارت بهداشــت 
عربســتان( و در روایــت حداقلــی بین المللی 
دست کم 2۴۰۰ مسلمان)رویترز(  در اثر ازدحام 
کشته شدند. چندان نمی خواهد به حافظه فشار 
بیاوریم که خاطراتی را از حجــاج به یاد بیاوریم 
که در سال های گذشــته از پیشرفت ها و ظواهر 
پیشرفت عربســتان یاد می کردند. این فاجعه 
بیش از هر چیز پوچی و طبل توخالی بودن این 
ظواهر و پیشرفت های ظاهری این کشور را نشان 
داد، مسئوالن عربســتان در این حادثه و حادثه 
سقوط جرثقیل در محوطه مسجد الحرام چنان 
بی تدبیر ظاهر شــدند که روی بعضی مسئولین 
کشــور خودمان در حوادث و  بحران هایی مثل 

سیل را سفید کردند. 
نکته جالب تر در شــیوه مدیریت حج و ســایر 
شئون مدیریت در عربســتان این است که این 
نوع مدیریت کاماًل وابسته به غرب و آمریکاست 
و باید به این واقعیت توجه داشت که فروش نفت 
و خرید همه نوع تجهیــزات  و خدمات آدمی را 
این قدر بی عرضه می کند که اگر اندکی شرایط 
تغییر کند، نمی تواند حتی امور خود را مدیریت 

کند.
خیلی شــنیده شــد که در این فاجعــه پلیس 
عربستان و مســئولین امداد نســبت به زائران 
ایرانی و مرگ آن ها با بی تفاوتی برخورد کرده اند. 
از اینجا بیش از آنکه ذهن به سمت عمدی بودن 
حادثه برود که آن هم در جــای خود قابل تأمل 
است، باید به عمق تأثیر تبلیغات ضدشیعی و ضد 
ایرانی که زمینه ساز این گونه رفتار است پی برد. 

نکته قابل توجه دیگر امیــدواری به این موضوع 
است که این فاجعه در حافظه تاریخی ملت بماند 
و عالوه بر کاهش رفتارهایی که منجر به ســود 
بردن عربستان از این ســفر می شود، برای رفتن 
آل ســعود عزم ملی در ایران به وجود بیاید و این 
عزم ملی می توانــد تحلیل های خنده داری مثل 
اینکه با این همه فقیر ما چرا باید به مردم مظلوم 

یمن و بحرین کمک کنیم را مضمحل کند. 
و باالخره هر چند این اتفاق توســط نابرادران به 
ظاهر مســلمان رقم خورده باشد، اینکه عده ای 
مسلمان در اثر ازدحام و در شرایطی که می شد 
مثاًل با بازکردن چادرهای مجاور یا راه های فرعی 
آن ها را نجــات داد، در حضور هم کیشانشــان 
کشته  شده اند، ســزاوار امت اســالمی نیست. 
هم کیشانی که باید مصداق رحماء بینهم باشند. 

سیاحت در سیاست

ســابقه مرکــز گرافیک به تأســیس 
دانشــگاه می رســد. حتــی بعضی از 
اســتادهای قدیمی مرکــز معتقدند 
قبل از شــروع به کار رســمی دانشگاه 
مرکــز کارش را شــروع کرده اســت. 
مرکزی که گویا تنهــا مرکز تخصصی 
دروس گرافیک مهندســی در کشــور 
است و کتاب های اســتادان مرکز هم 
کتاب های مرجع این درس ها در ایران 

هستند. 
حاال مرکز گرافیک در آســتانه پنجاه 
ساله شــدن خودش اســت و دانشگاه 
قصــد دارد تــا دوره آمورشــی ماینور 
طراحی صنعتی را در دانشــگاه برگزار 
کند. اتفاقی که می تواند شــروع ورود 
شریفی ها به حوزه هایی نو باشد. مدتی 
بود که در دانشــگاه نظراتــی مبنی بر 
ورود رشــته طراحی صنعتی شــنیده 
می شد. مســئله ای که زیرساخت الزم 
را در دانشــگاه نداشــت. از طرفی تنها 
محلی که بــرای پرداختن به این حوزه 
منطقی به نظر می رسید مرکز گرافیک 
بود. حاال مرکــز گرافیک بــا موافقت 
آموزش دانشــگاه مجوز برگزاری دوره 
ماینور طراحی صنعتــی را دارد. مجوز 
ارائه یک دوره آموزشــی در دانشــگاه 
شــامل موافقت اصولی با دوره، تعیین 
دروس و سرفصل ها و تصویب آن ها در 
شورای آموزشی دانشگاه است. ماینور 
طراحــی صنعتی همه ایــن مراحل را 
پشت ســر گذاشــته، ســرفصل های 
دروس تصویب شــده و مرکز گرافیک 
حــاال می توانــد از دانشــجوها برای 

شرکت در این دوره ثبت نام کند. 
این دوره شــامل ۱۸ واحد اجباری و ۶ 

واحد اختیاری است. 
البته اگر دانشجویی پروژه کارشناسی 
خود را مرتبط با این حوزه تعریف کند، 
پروژه کارشناســی هم به عنوان ســه 
واحد اختیــاری از دوره برایش منظور 
خواهد شــد. اما ایــن دوره تنها تغییر 

مرکز نیست. 

نونوار شدن
طبقــه چهــارم ابن ســینا خصوصــاً 
کالس هــای ضلع شــمالی اش منظره 
خوبــی از تهران و کوه هایــش دارد. به 

ظاهر مدتی اســت که مسئوالن مرکز 
گرافیک ســعی کرده اند کمــی هم به 
شکل و ظاهر داخل ســاختمان توجه 
کنند و مرکز قدیمی دانشــگاه را نونوار 
کنند. این نونوار شــدن البته بیشتر در 
بخــش اداری مرکز دیده می شــود، از 
میــز و صندلی ها تا بازســازی اتاق ها. 
اما کالس هــا  و فضای آموزشــی هم 
بی نصیب نمانده انــد. مهم ترین تغییر 
در فضای آموزشی شاید کامپیوترهای 
تــازه و ارتقای کامپیوترهــای قدیمی 
باشــد. تا کار کردن با آن ها کمتر روی 

اعصاب دانشجوها راه برود. 
یکــی از امکانــات کمــک آموزشــی 
جدیــد مرکز یــک پرینتر ســه بعدی 
کوچک اســت. پرینتری که مدل ها و 
حجم هایی که بناســت دانشجوها در 
کالس بکشــند را چاپ می کنــد تا با 
دیدن حجــم واقعی درک دانشــجوها 
از نقشــه ها باالتر بــرود. البته قطعات 
صنعتی هم به مرکز اضافه شــده است 

مثل موتور پراید. 

بازبینی سیالبس درس ها
شــاید کمتــر درس پایــه ای مثــل 
نقشه کشــی در طول دهه هــای اخیر 
دســتخوش تغییرات جدی شده باشد. 
از ابــزار و روش آمــوزش تــا محتوای 
چنیــن دروســی بــا ورود کامپیوتر 
و نرم افزارهــای مختلــف در طراحی و 
نقشه کشــی خیلی تغییر کرده است. 
حاال مسئوالن مرکز گرافیک می گویند 
تالش زیادی کرده اند تا بتوانند فاصله 
ما را بــا روش هــای تــازه در تدریس 
نقشه کشــی کم کننــد. هرچند هنوز 
فاصله تــا نقطه مطلــوب زیادتر از این 

حرف هاست. 
مرکز گرافیــک کمیتــه ای را با عنوان 
کارگروه بازبینــی دروس ایجاد کرده 
که در هر سه بخش ابزار آموزش، روش 
آموزش و محتوای آمــوزش به بازبینی 
و اصالح مشــغول شده است. مسئوالن 
مرکز معتقدنــد قدم های خوبی در این 
حوزه برداشته اند و تدریس استادهای 
قدیمی با شــیوه های جدید را نشــان 
به روز بودن اســتادان و تدریس در این 
مرکز می دانند. البتــه کار این کارگروه 
تمام نشــده و تــا کم کــردن فاصله ما 
با روش های جدید آمــوزش در دنیا و 
رســیدن به اولویت های سرفصل های 

نو ادامه دارد. 

افزایش تعداد استاد و درس
مراکزی که به همه دانشــگاه خدمات 
آموزشی ارائه می کنند اغلب با مشکلی 
به نام کمبود اســتاد و ظرفیت محدود 
مواجه اند. ایــن مشــکل را بیش از هر 
کســی دانشــجویی با رند متوســط 
ثبت نــام درک می کنــد کــه انتخاب 
چنیــن واحدهایــی برایــش مقدور 
نیست. مســئوالن مرکز گرافیک البته 
می گویند امسال برای رفع این مشکل 
تالش های تــازه ای کرده انــد و تعداد 
اســتادهای مرکز به بیشترین تعداد در 
سال های اخیر یعنی پانزده نفر رسیده 
است. این عدد شامل اســتادان مدعو 
و هیئت علمــی خود مرکز اســت. در 
جذب اســتادهای مدعو هــم آن طور 
که مســئوالن مرکــز می گویند تالش 
شــده تا تخصص و جوان گرایی مد نظر 
باشــد. حضور اســتادانی بــا مدرک 
دکتری و دکتر ی طراحــی صنعتی از 

دانشــگاه های آلمان شاهد این مدعای 
مرکز گرافیک است. 

مرکــز گرافیک درس هــای جدیدی 
هم تعریــف کــرده اســت و در حال 
حاضر تعداد درس های ارائه شــده در 
آن به شــش درس رســیده. عالوه بر 
نقشه کشــی۱و2 حاال درس های نقشه 
عمران، نقشه برق، اصول و کاربردهای 
مدلســازی در طراحــی مهندســی و 
آزمایشــگاه نقشه کشــی هم در مرکز 
ارائــه می شــود کــه درس اختیاری 

دانشکده ای محسوب می شوند. 

توجه به پژوهش
البته انتظار معمــول از مراکزی مانند 
گرافیک در دانشــگاه انتظار آموزشی 
است نه پژوهشــی، اما چند وقتی است 
که توجه بــه پژوهش هم در دســتور 
کار قرار گرفتــه اســت. ترجمه کتب 
مرجع به روز دنیا که یکی شــان هم در 
انتشارات دانشگاه در حال چاپ است، 
ارائه مقاله آن هم Q۱ توسط استادهای 
مرکــز و حضــور در کنفرانس هــای 
بین المللی ایران از کارهای پژوهشــی 
انجام شــده در مرکز است. بدون شک 
این تغییر رویکــرد در توجه به پژوهش 
در کنــار طراحی دوره های آموزشــی 
ماننــد طراحــی صنعتی باعث رشــد 
گرافیک صنعتی در دانشــگاه خواهد 

شد. 
 در پایــان باید گفت شــهامت آموزش 
دانشــگاه در جوان گرایی در یک مرکز 
باسابقه تحســین برانگیز است. اتفاقی 
کــه می تواند راهگشــای بســیاری از 
مسائل دانشگاه باشــد؛ نیروی جوانی 

در کنار تجربیات موسفیدها. 

مرکز گرافیک ماینور طراحی صنعتی برگزار می کند

پنجره ای نو در ابن سینا
اواخر تابستان امسال هنگامی که از ضلع غربی ساختمان ابن سینا عبور می کردید، با فشار به مهره های گردنتان می توانستید پنجره تازه ای را باالی در غربی  ســاختمان ببینید. پنجره ای که در زمان اجرای برخی نوسازی ها در طبقه چهارم ساختمان ابن سینا ایجاد شــد. پنجره ای که شاید نمادی باشد از چیزی که گزارش

بناست از ترم های آینده در قدیمی ترین مرکز دانشگاه شاهدش باشیم. 
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واحدهای اختیاریواحدهای اجباری
اصول بازاریابیطراحی پایه

مواد و روش ساختطراحی به کمک کامپیوتر
طراحی به کمک کامپیوتر2مبانی هنرهای تجسمی
فرم و فضامبانی طراحی صنعتی

تاریخچه طراحی صنعتیطراحی و توسعه محصول
مهندسی محیط زیستطراحی عوامل انسانی )ارگونومی(

جامعه شناسی صنعتی



 ۴

چرا دشمنی؟
»آمریکا، چرا دشمنی؟«، عنوان برنامه ای بود که یکشنبه هفته گذشته از 
ساعت ۱۳تا۱۵:۳۰ توسط بسیج دانشجویی در سالن آمفی تئاتر مرکزی 
دانشــگاه با حضور دکتر محمدجواد الریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه 
قضائیه برگزار شــد.  دکتر الریجانی در ابتــدای صحبت های خود گفت: 
ماهیت تجربه، تعاملی اســت و تعامل برگرفته از اراده انسان ها و شرایطی 
است که با آن روبه رو می شــوند و دقیقاً به همین خاطر است که خاصیت 
انحراف در تجربه وجود دارد چرا که اراده انسان ها در آن دخیل است. غرب 
هم مدل جمهوری اسالمی و هم مدل بیداری اسالمی را مخل برنامه های 
خود می داند و از وجود آن احســاس خطر می کنــد. متفکرین غربی ابعاد 
انقالب اســالمی را می دانند و روی آن حساس بوده و هســتند و دقیقاً از 
همین جاست که بحث نفوذ پیدا می شود چون تعامل می تواند زمینه ساز 

نفوذ هم باشد.
الریجانی گفت: ما در جامعه خود خطی داریم که چهره ظاهراً اسالمی دارد 

اما ماهیتش سکوالر لیبرال است که در بخشــی از جناح تندرو اصالحات 
وجود دارد و هنوز هم هســت. در جناح اصولگرایان هم خط انحراف وجود 
دارد. خطی که آقای احمدی نژاد و دارودســته اش دنبال کردند، یک خط 
انحرافی است که اتفاقاً در تاریخ اسالم هم ســابقه دارد. این ها دقیقاً   عنوان 
غالت را دارند که مرحوم شیخ مفید بیشــترین کار را در مورد این ها انجام 
داده اســت. خالصه کار غالت این اســت که می آیند یک پرسوناژ معروف 

دینی را محور قرار می دهند و بعد حب او را کاریزماتیک می کنند.
ایشــان با تأکید بر اصل بودن اقامه دیــن گفت: عالقه ما بــه امام زمان، 
به  خاطر این اســت که او زنده کننده دین اســت و مراتب معنوی اش هم 
به خاطر دیانتش اســت فلذا امام زمان مقدم بر دین نیست. شما می بینید 
که در زمان دولت قبلی رســماً می گفتند که دوره اســالم گذشته و دوره 
اســالم نیســت فلذا دنبال مکتب ایرانی بودند. نتیجه این هم عین همان 
ســکوالریزم اســت یعنی تعطیل اجرای دین. ویژگی دیگری غالت  این 
اســت که ادعای یک نوع  ارتباط خاص دارند کــه در حرکت های این ها 
بوده اســت. پس این جریان هم انحراف داشــته اســت، همین االن هم 

هست و همین تشــکیالتی که در ولنجک دارند، مسجد ضرار است. جمع 
می شــوند و می گویند بازخوانی انقالب اســالمی! کدام انقالب؟ ما وقتی 
اســالم برایمان اصل باشــد، انحراف از اســالم چه در نحله اصولگرا باشد 
چه در نحله اصالح طلب، فرقی ندارد و هــر دوی این ها هم طعمه های کار 
هستند برای کســانی که می خواهند علیه نظام ما کار کنند.  الریجانی در 
بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره به مذاکرات هسته ای و اهداف 
آمریکا گفت: یکی از مسائل مطرح در این مذاکرات سیطره سیاسی است. 
غرب بر این باور اســت که تحریم ها اثر کرده و حال ایــران را جا آورده که 
ما بعد از ۳۶ ســال حاضر شــدیم با غرب مذاکره کنیم و دقیقــاً زمانی که 
شــما چرخیدن ســانتریفیوژ را به چرخیدن اقتصاد گره زدیــد این پیام 
روشــن را به غرب داده اید. تلقی آمریکا این اســت که به کمک مذاکرات، 
توانمندی هســته ای ما تحت نظارت شــدید از بین خواهد رفت. مسئله 
بعدی هم موضــوع توانمندی اقتصادی اســت چرا که ایران نشــان داده 
اســت اقتصادش تا حدی در برابر تحریم ها مقاوم است و آن ها می خواهند 
مقاومت ایــران در برابر تحریم هــا را کاهش دهند. الریجانی با اشــاره به 

»فصلی نو از مبارزه«؛ مراسمی به مناسبت گرامیداشت  ۱۳ آبان، روز ملــی مبارزه با اســتکبار جهانی به همت پرونده
بسیج دانشجویی دانشگاه. برنامه ای با قالب متفاوت  و مدعوین خاص. 

 اولین بخش مراســم، راهپیمایی از مسجد دانشــگاه به سمت سالن تربیت 
بدنی جباری است که با استقبال خوبی از سوی دانشجویان و استادان همراه  
می شود. شعارهای سرداده شده در طول مســیر راهپیمایی این ها هستند: 
»مرگ بــر آمریکا«، » هیهات من الذله« و »نه ســازش، نه تســلیم، نبرد با 
استکبار«. یکی از دانشــجویان حاضر در تجمع گفت: »ما با آمریکا به خاطر 
آنکه آمریکاست مشکلی نداریم. ما با استکبار مشکل داریم و استکبارستیز 
هستیم و نه آمریکاستیز. آنچه امروز باعث می شــود استکبارستیزی که از 
مهم ترین پایه های دین ما هم هست، آمریکاستیزی به نظر بیاید، این است 

که  دولت آمریکا مصداق بارز و کامل استکبار است«.

روایتی از مراسم بزرگداشت 13 آبان در دانشگاه

استکبـــــــارستیـــــــزی ِ»شـــــــریف«
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بازخوانی اتفاقات 13 آبان و چشــم انداز روابط ایران و آمریکا، عنوان برنامه ای بود که یکشنبه هفته 
گذشته از ساعت16تا1۸:30 توسط انجمن اســالمی دانشگاه شریف و با حضور دکتر صادق زیباکالم و 

دکتر ابراهیم اصغرزاده برگزار شد. 

 کسی اشتباهات ما را 
به رویمان نیاورده است

دکتر زیباکالم در بخشــی از صحبت های خود درمورد  
تسخیر النه جاسوسی گفت: اولین ســؤالی که در این 
مورد می توان بیان کرد این اســت که آیا آمریکا ستیزی 
و مرگ بر آمریــکا گفتن جزو اهداف اساســی انقالب 
بوده و آیا بخشــی از انگیزه مردم ایران در راهپیمایی ها 
و تظاهراتشــان، مربوط به آمریکاستیزی بوده است که 

پاسخ این سؤال منفی است. 
زیباکالم در ادامه گفت: اینکه عده ای می گویند آمریکا 
تا دقیقه ۹۰ به شــاه می گفت چه کند چــه نکند، غلط 
اســت. خود شــاه بود که تا قبل از فروپاشــی رژیمش 
دســتور همه چیز را صادر می کرد و من به عنوان کسی 
که رساله دکترایم انقالب اســالمی بوده، می گویم که 
دست راست آمریکا همیشــه به دست چپش می گفت 
چه کنم چــرا که آمریکا هیچ گاه سیاســت بــا ثبات و 

درستی نداشته است.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در ادامه گفت: بعضی ها 
ادعا می کنند آمریکا تا قبل از تســخیر النه جاسوســی 
قصد توطئه علیه ایران را داشــته اســت. آیا آمریکایی ها 
آن قدر احمق بودنــد که تمام فرصت هــای خود را قبل 
از فروپاشی رژیم شاهنشاهی از دســت بدهند و در آبان 
۵۸ کودتا کنند؟ شــاید یکی از دالیل اینکه این جماعت 

مدعی توطئه آمریکا هستند این است که همیشه نسبت 
به آمریکا متکلم وحده بوده ایم و کسی اشتباهات ما را به 
رویمان نیاورده است. شما روی هر قسمتی از تاریخ ایران 
و آمریکا که از ســال ۱۳۳2 به این طرف گذشــته است، 
دســت بگذارید فرو می ریزد و نمی شــود ۶۰ سال تاریخ 
تحریف شده درمورد آمریکا را این گونه بازخوانی کرد. در 
2۸ مرداد، صبح روزی که مصدق نخست وزیر بود صدها 
نفر تجمع کرده بودند و شــعار زنده باد شاه سر می دادند. 
ساعت ۱۰ صبح این تعداد به ۱۰-2۰ هزار نفر رسیده بود 
تا جایی که رادیو را گرفتند. در این ۶۰ سال آیا از خودمان 
نپرسیدیم طرفداران مصدق از هفت صبح تا ۱2 ظهر کجا 
بودند؟ و هیچ کس نگفت چه کســانی به مصدق از پشت 

خنجر زدند؟
صادق زیباکالم درمورد مذاکرات هسته ای گفت: برجام 
آغاز پایان مرگ بر آمریکاســت. معتقدیــم یک تغییر 
عمده نســلی اتفاق افتاده است. نســل دوره ما زمانی 
که بهمن آمریکاســتیزی به راه افتاد همه آمریکاستیز 
شــدند و به جز مهندس بازرگان که کنار ایستاد، بقیه 

همه آمریکاستیز بودند. 
زیباکالم گفــت: از نظر اقتصادی، برجــام هیچ چیز را 
حل نخواهد کــرد و قرار هــم نبود حل کنــد. برجام 
فقــط می تواند مقداری شــرایط را بهتر کنــد و برخی 
سنگ هایی که به پایمان بسته شده بود باز خواهد شد. 

ما یک اقتصاد فاسد و ناکارامد دولتی داریم که تا زمانی 
که این اقتصاد هســت چیز زیادی عوض نخواهد شد. 
باید ببینیم کشــورهای موفقی مثل ترکیه و برزیل چه 

کردند و گرنه قرار نیست برجام معجزه ای کند. 

 وقایع تاریخی را 
به راحتی نمی توان باز کرد

دکتر ابراهیم اصغرزاده، فارغ التحصیل مهندسی صنایع 
شــریف و از افراد اصلی و تصمیم گیرنده دانشــجویان 
مسلمان پیرو خطر امام در زمان تسخیر سفارت آمریکا، 

در صحبت های ابتدایی خود گفت:
وقایــع تاریخی را به راحتــی نمی توان باز کــرد و برای 
اتفاقاتی شــبیه تسخیر النه جاسوســی باید این حق را 
برای کســانی که از جمله افراد مولد ایــن اتفاق بودند 
قائل شــد که حاال بعد از گذشت ســال ها به بازخوانی 
آن بپردازند. با توجه به شــرایطی که انقالب اســالمی 
در آن بازه زمانی ایجاد کرده بود، دانشــجویان نســبت 
به انقالبشــان مســئولیت احســاس کردند و دست به 
اقدامی دانشــجویی زدند و البته آن اقدام در بسیاری از 
دانشــگاه ها متداول بود و حتی در خود آمریکا نمونه ای 
از جنبش های دانشــجویی صورت می گرفت. اما حمله 
به سفارت آمریکا قرار نبود که به تصفیه حساب خونین 
میان ایــران و آمریکا بدل شــود. جریان تســخیر النه 
جاسوسی قرار بود به صورت موقت صورت گیرد. پس از 
حمایت مردم و امام)ره(، این قضیه تبدیل به یک جریان 
درازمدت شــد. اینکه بعد از ۳۰ ســال فکر کنیم اتفاق 
تسخیر النه جاسوسی می تواند سرنوشت ایران را تغییر 

دهد یا جلوی ارتباط ایران با جامعه جهانی را بگیرد فکر 
غلط و بیهوده ای اســت چرا که آن اتفاق به تاریخ سپرده 

شده است و متعلق به ذهنیت جنگ سرد است.
 اصغرزاده تصریــح کرد:  هیــچ گاه نمی توانیم کودتای 
2۸ مرداد ســال ۱۳۳2 را به فراموشی بسپاریم چرا که 
آن فاجعه هیچ گاه از تاریخ پاک نمی شــود. وقتی مردم 
شعار مرگ بر شاه و ســرنگونی رژیم شاه را سر می دادند 
یعنی بعد از سرنگونی شاه نوبت آمریکاست و این چیزی 
نبود که دانشجویان به تنهایی آن را کشف کرده باشند. 
همان طور که امام)ره( نیز گفته بود آمریکا هیچ غلطی 
نمی توانــد بکند. پس بایــد این نکتــه را حائز اهمیت 
دانست که این شــعارها و حرف ها قبل از اتفاق ۱۳ آبان 
۵۸ و تسخیر النه جاسوسی مطرح شده است. اینکه آیا 
آمریکا قصد توطئه در ایران را داشــته یا نه باید بحث و 
بررســی های دقیقی صورت گیرد. براســاس اسناد به 
دســت آمده از النه جاسوسی مشــخص شده است که 
آمریکا اســناد اتفاقاتی که در عراق و کشورهای منطقه 
رخ داده را از ایران مطالبه کرده است و دولت موقت نیز تا 
قبل از استعفای خود می دانست که آمریکا قصد توطئه 
در سر دارد و به نظر من اگر تسخیر النه جاسوسی اتفاق 
نیفتاده بود، حمله آمریکا تا آخر آبان همان سال قطعی 
بود  و عملیات عراق علیه ایران یک سال بعد از این اتفاق 
می تواند دلیل متقنی بر حرف های من باشــد. انقالب 
از ابتدای ورودش با دین اســالم ادغام شده بود و وقتی 
امام)ره( وارد ایران شــد، یکی از جمالت معروفش این 

بود که همه چیز زیر سر آمریکاست. 
اصغرزاده درمورد رابطــه با آمریکا گفــت: افرادی که 
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برخی نگاه های صفر و صدی نســبت به برجام گفت: ما تنهــا کار افراد را 
نقد می کنیم نه اینکه به خود آن ها برچســب بزنیــم. االن در قضیه برجام 
به گونه ای شده که برخی می گویند اگر کســی برجام را قبول ندارد، برود 
گم شود و طرف دیگر می گوید اگر کســی برجام را قبول دارد کافر است. 
مملکت مسئولینی دارد که در زمینه برجام تصمیم گرفتند. ما دولت را در 
زمینه اجرای برجام حمایت می کنیم، البته این حمایت ضمن این است که 
مسیر مذاکرات را در شــکل و تکنیک دارای اشکاالت اساسی می دانم ولی 
مخالف جریان سازی برای جلوگیری از اجرای برجام هستم. ما می خواهیم 
هم جای رشد داشته باشــیم و هم تحریم ها از بین برود و در ضمن آن باید 

جلوی خطرات برجام را نیز بگیریم. 

حاشیه: 
تعدادی از حضار سؤاالت متنوع سیاسی خود را از الریجانی پرسیدند.   
الریجانی بعد از هر سؤال می گفت: سؤال های خفن بپرسید و بعد از هر 

سؤال میزان خفنی سؤال را هم اعالم می کرد.

الریجانی در پاسخ به ســؤالی درمورد دکتر ظریف گفت: آقای دکتر   
ظریف انســان بسیار متدینی هســتند. من با ایشــان و خانواده شان 
نزدیک به ۴۵ سال است که آشنا هستیم و رفت و آمد داریم و در عین 

حال که دوست هستیم، اختالف نظر کاری هم داریم. 
الریجانی که از فارغ التحصیالن دانشــکده برق شریف است، در پاسخ   
به ســؤالی درمورد تغییر رشــته به علوم انســانی که توسط یکی از 
دانشجویان برق پرسیده شــد، گفت: من همیشــه گفته ام که برق، 
عروس رشته هاســت. من  ۱۸ســالگی ازدواج کردم و آن موقع برای 

اینکه جلوی خانمم کالس بگذارم، برق را انتخاب کردم. 
الریجانی درمورد اظهار نظر وزیر خارجه عربســتان در مذاکرات وین   
درمورد ســوریه گفت: »من دیدم که وزیر خارجه عربســتان در وین 
گفته که باید حکومت سوریه بر اساس انتخابات دموکراتیک تشکیل 
بشه، گفتم همین یکی رو ما کم داشتیم، آخه یه چیزی بگو بهت بیاد. 
اصاًل می دونی دموکراسی رو با سین می نویســن، با صاد می نویسن؟ 

کار به جایی رسیده که هر کچلی اسمش زلفعلی شده«. 

تجمع در کنار سالن تربیت بدنی جباری پایان می پذیرد. جایگاه برای آغاز 
مراسم آماده است. صندلی های از پیش آماده شــده برای میزبانی از همه  
مهمانان کافی نیست. اولین مهمان، سردار فدوی، فرمانده نیروی دریایی 
ســپاه اســت. او درباره ماهیت تخاصم میان ایران و آمریکا می گوید: »اگر 
ماهیت این دعوا، اقتصادی و سیاســی و نفوذ در غرب آسیا بود، تا االن تمام 
می شــد. این موضوع، موارد مشــابه نیز در دنیا دارد. اما ماهیت این دعوا، 

منازعه حق و باطل است«. 
سردار، فرمانده تنها نیروی نظامی ایرانی اســت که درگیر نزاع مستقیم با 
آمریکایی ها شده اســت. ماجراهای نبرد نفتکش ها در سال ۶۶، همچنان 
مغفول مانده و همین باعث شده تا کمتر کسی قصه  شهید »نادر مهدوی« 
و مقاومتش در برابر ناوهای آمریکایی را بداند. سردار فدوی ادامه می دهد: 
»وجود ما نشــانه قدرت انقالب اســالمی اســت و اگر آمریکا یک لحظه 

مطمئن بود که در جنگ با ایران پیروز می شــود، با انقالب درگیر می شد. 
قدرت ما از هر لحاظ حتی قابل مقایســه با چند ســال پیش هم نیست چه 
برســد به اول انقالب و این قدرت بازدارندگی هم یک ادعا نیست بلکه اقرار 
خود دشمن است و ده ســال اســت که این بازدارندگی نمود علنی دارد«. 
سخنان ســردار تمام می شــود. بازار عکس گرفتن با او در لباس سبز سپاه 

داغ است.
در ادامه، قرار است از خانواده ســردار شهید همدانی تقدیر شود. پسر شهید 
به نمایندگی از خانواده همدانی در مراســم حاضر است. چهره اش، بسیار به 
پدر شــبیه اســت. تقدیر صورت می گیرد. روی یکی از صندلی های خالی 

کاغذی با این نوشته هست: »جای مصطفی خالی«.
سخنران بعدی روی ســن می آید: دکتر دکلن هیس. استاد اقتصاد دانشگاه 
دوبلین ایرلند و فعال حقوق بشر که برای شــرکت در همایش »افق نو« به 

ایران سفر کرده و حاال مهمان ِ مراسم شریفی ها شده است. او در سخنانش، 
به بیانات امام خمینی اشــاره می کند و می گوید: »امام خمینی سه شیطان 
نام بردند؛ شــیطان بزرگ، آمریکا و شــیطان متوســط، انگلیس و شیطان 
کوچک، اســرائیل.« او در ادامه اشــاره ای هم به جنایات صهیونیســت ها 
می کند: »اسرائیل حتی به کودکان کوچک هم رحم نمی کند. اگر فلسطین 
آزاد بود ســوریه هم هیچ وقت دچار جنگ نمی شد«. دکتر دکلن، تا ساعتی 
پس از پایان برنامه هم در دانشــگاه می ماند و به سؤاالت دانشجویان پاسخ 

می دهد. 
قرائت بیانیه بســیج اســتادان و بســیج دانشجویی به مناســبت ۱۳ آبان 
پایان بخش مراســم اســت. برنامه تمام می شود، نیم ســاعت پس از پایان 
مراســم، همه چیز به حالت عادی برگشته اســت. همه  صندلی ها را جمع 

کرده اند. حتی صندلی خالی مصطفی را.

روایتی از مراسم بزرگداشت 13 آبان در دانشگاه

استکبـــــــارستیـــــــزی ِ»شـــــــریف«

آبان 1394  16 شنبه  شماره 665   پرونــــــــــــــــــــــــده

می گویند در نتیجه آشــتی با آمریکا، ایران گلســتان 
می شود، سخت در اشــتباه اند چرا که اگر این گونه بود 
باید در عربستان و کشورهای هم پیمان آمریکا شرایط 
گلستان می شــد. از ســوی دیگر نگاه مطلق به سمت 
روسیه نیز اشتباه اســت بلکه باید با هر دو طرف رابطه 
برقرار کرد. آشــتی داخلی در ایران زمینه ســاز اجرای 
برجام خواهد بود و بنده به عنوان دانشجوی پیروی خط 
امام و یک اصالح طلب معتقــدم که دولت روحانی را در 

تعامل با دنیا باید تقویت و حمایت کرد.

حاشیه
اســتقبال زیادی از این برنامه صــورت گرفته بود   
به طوری که آمفــی تئاتر مرکزی کامــاًل پر بود و 
تعداد زیادی از دانشجویان روی زمین و سن سالن 

نشسته بودند.
بعــد از پخــش قــرآن و ســرود ملــی، کلیپی از   

مصاحبه هــای مطبوعاتی دانشــجویان پیرو خط 
امام در زمان تسخیر سفارت آمریکا پخش شد. 

اصغرزاده بعد از چند لحظــه صحبت کردن، برای   
دقایقــی صحبت های خــود را متوقف کــرد و از 
دانشجویان خواســت با باز کرن مسیر تردد، امکان 
وارد شدن دانشــجویانی را که در قسمت انتهایی 
ســالن ایســتاده بودند، مهیا کنند و تعــدادی از 

دانشجویان روی سن رفتند و نشستند.

زیبــاکالم صحبت های خــود را این گونه آغاز کرد   
که عقل شماها نرســید یک جای بزرگ تر بگیرید؟  
مجری در پاســخ به زیباکالم گفت: دانشــگاه یک 
ســالن دیگر هم دارد که به ما داده نشد و مسئوالن 
دانشگاه گفتند که ســالن از مدت ها قبل پر شده و 
امکانش نیست. متأسفانه محدودیت هایی است که 
دانشگاه برای ما ایجاد کرده. زیباکالم گفت: یعنی 
االن ما بریم جابر، پره مثاًل؟ رئیس دانشگاه صنعتی 
شریف وقتی در روز روشــن دروغ بگوید، دیگر وای 

به حال من و دکتر اصغرزاده. 
این صحبت تنــد زیباکالم که با تشــویق عده ای و   
اعتراض عده ای دیگر از دانشــجویان همراه شــد،  
مســئوالن برنامه را به این صرافت انداخت که بعد 
از مدتی، اطالع رســانی ناقص خود را تکمیل کنند 
و  توضیح کامل درمورد علت برگزار نشــدن برنامه 
در ســالن جابر، یعنی برگزاری دومین نشســت 
تخصصی پدافند غیرعامل سایبری در سالن جابر، 
بدهند. زیباکالم بعد از ایــن توضیح  گفت من آخر 

نفهمیدم پدافند غیرعامل یعنی چه. 
پایه صندلی که اصغرزاده روی آن نشســته بود، در   
حال شکستن بود که یکی از مســئوالن برگزاری 
مراسم صندلی دیگری آورد و در حین صحبت های 
اصغرزاده، از وی خواست که صندلی خود را عوض 
کند که اصغرزاده گفــت: این توطئه اســت که با 

خنده حضار روبه رو شد. 
در پایان مراسم، بازار سؤال کردن و سلفی گرفتن با   

مهمانان برنامه حسابی داغ بود. 
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عبور از منطقه ترس 
بازار بورس تهران در هفته جاری حرکت سرد و 
بی روح خود را ادامــه داد. دیگر نه از ریزش های 
شدید و ناگهانی خبری است و نه از رشدهای سه 
رقمی شاخص کل. در حال حاضر شرایط بورس 
به گونه ای اســت که کاهش بیــش از این حد 
برای قیمت سهام و شــاخص متصور نیست، اما 
این دیدگاه منتهی به این نمی شود که بازدهی 
قابــل توجهی پیش روی ســهامداران باشــد. 
مشــکل اصلی این روزهای بورس ایران کمبود 
نقدینگی است. در حالی که تورم در پایان سال 
۹۳ به ۱۵/۴درصد رســیده بود، ســود مرکب 
باالی بانک ها و مؤسسات ســبب شد نرخ رشد 
اقتصادی که نیمه اول ســال به ۳درصد رسیده 
بود، نیمه دوم ســال کاهش یابــد و دوباره وارد 

رکود شویم. 
بازمانــدگان این روزهــای بازار یــا خریداران 
متضرر از خرید سهام با قیمت های باال هستند 
که امیدوارند قیمت ها اندکــی به قیمت خرید 
آن ها نزدیک شــود و با حداقل ضرر از این بازار 
فرار کنند، یا نوســان گیرانی هستند که راضی 
از نوســانات درصدی تک رقمی، بــازار را رصد 
می کنند. وجــود فضای نوســان گیری در بازار 
باعث می شود تا تک ســهم ها بیشتر مورد اقبال 
قرار گیرند. از جمله آن هــا در هفته جاری نماد 
شــپلی بود. این شــرکت که با زیان عملکردی 
مواجه شده، همسو با شــایعه افزایش سرمایه 
و نیز احتمال تحقق ســود مناســب در شرکت 
تابعه آن »شــمواد« با اقبال خریداران حرفه ای 
بازار همراه شــده اســت. همچنین می توان به 
نماد ذوب اشــاره کرد که فعاالن بــازار منتظر 
دریافت اخبار مربوط به افزایش سرمایه سنگین 
آن هستند. در ســایر گروه های مهم بازار نظیر 
خودرویی، پاالیشی و بانکی نمادها در یک بازه 
نسبتاً مشــخص در حال نوسان هستند و گاهی 
با اقبال مقطع کوتاه مدت نیز همراه می شــوند 
که ناشی از تحلیل های نوسانی و تکنیکال بازار 
است و نه تغییر بنیادین در سوددهی شرکت ها. 
همچنین جــا دارد یادی کنیم از شــرکت های 
قندی که قورباغه های هفت تیر کش این روزهای 
بازار سرمایه هستند. این شرکت ها اکثراً زیان ده 
هســتند، به علت کوچک بودن مورد استقبال 
ســفته بازان و نوســان گیران قــرار می گیرند و 
گاهی نوسانات شدید قیمتی در یک روز را تجربه 
می کنند. ورود در این نمادها به جز افراد حرفه ای 
و همچنین بازیگران سهم، برای بقیه افراد باعث 
ضرر خواهــد بود.  در حال حاضــر، اگر بخواهیم 
تجربه فصلی را مدنظر قرار دهیم به عادت هر سال 
باید کم کم حرکت گروه های ساختمانی و دارویی 
آغاز شود. اما امکان تجربه صعودهای کهکشانی 
مانند ســال های قبل کمی دور از انتظار است. به 
لحاظ روان شناســی بازار، بورس تهران در حال 
حاضر از منطقه ترس عبور کرده و وارد محدوده 
ناامیدی شده است. همیشه حرکت های بزرگ 
بازار از دل ناامیدی آغاز می شود. اما این خورشید 

کی بدمد، خدا می داند.

گزارش ساالنه چشــم انداز جهانی  اقتصادی
انرژی )World Energy Outlook(، مرتضی محمودی

معتبرترین مرجع تحلیل بازار انرژی و روند تغییر عرضه و 
تقاضای حامل های انرژی به شــمار می رود که هرساله 
توسط آژانس بین المللی انرژی )EIA( تهیه می شود. از 
همین رو، رصــد کردن محتــوای این گــزارش برای 
سیاســتگذاران و تصمیم گیــران حوزه انــرژی امری 
ضروری است. در راستای کنفرانس امسال  تغییرات آب 
و هوایی ســازمان ملل که ۳۰ نوامبر امســال در پاریس 
برگزار می شــود، آژانس بین المللی انرژی گزارشــی با 
عنوان انرژی و تغییرات آب و هوایی منتشر کرده  است که 
در این گزارش به بررســی بخش انرژی و سیاست های 
اتخاذ شــده این بخش بر  محیط زیســت و اثر آن ها در 

کاهش تولید آالینده  ها پرداخته است.
این گزارش ســببی شــد تا به بررســی میزان اهمیت 
تغییرات آب و هوایی و اثر آن بر سایر بخش ها بپردازیم. 
اکثراً از زبان متخصصان محیط زیست، استادان و حتی 
سیاستگذاران حوزه انرژی درمورد اهمیت تغییرات آب 
و هوایی شــنیده ایم، اما این اثرات چقدر بــر زندگی ما 

تأثیرگذارند؟
به طور کلی، تغییرات اقلیمی در اثر به هم خوردن توازن 
انــرژی ورودی و خروجــی از جو زمین در اثــر افزایش 
انتشــار گازهای گلخانه ای اتفاق افتاده است که خود را 
به صورت افزایش متوسط دمای زمین، کاهش بارش در 
مناطق خشک، افزایش سطح آب های آزاد در اثر انبساط 
حرارتــی آب اقیانوس ها و ذوب شــدن یخ های قطبی 
نشــان می دهد و اثرات و پیامدهای ســوء بر بخش های 
مختلف خواهد داشــت. در ایران دفتر طرح ملی تغییر 
آب و هوا متولی بررســی این اثرات در کشــور و ســهم 
این اثرات در بخش های مختلف صنعت، کشــاورزی و 
سالمت انسان هاســت. خالصه نتایج کیفی اثرات سوء 
ناشی از تغییر اقلیم بر بخش های مختلف در گزارش این 
دفتر اشاره شده اســت که در این نوشتار به اجمال به آن 
می پردازیم. درصورت تمایل به بررســی نتایج کمی این 
اثرات می توانید به فصل چهارم گزارش ملی دوم کشور 

ارائه شده به سازمان ملل مراجعه کنید. 

آسیب های وارد بر بخش انرژی
براســاس تحقیقات انجام شــده تغییرات آب و هوا و 

پیامدهای آن تاثیرات زیادی بر بازدهی نیروگاه ها دارد. 
به طور کلی در اثر تغییر آب و هــوا، بازدهی نیروگاه ها 
و به تبــع آن ظرفیت تولیــد بــرق نیروگاه ها کاهش 
می یابد. همچنین تلفات شــبکه برق بــا افزایش دما، 
روند صعودی پیدا می کنــد. در نتیجه مصرف برق و به 
تبع آن مصرف سوخت های فســیلی نظیر گاز افزایش 
می یابد. سایر پیامدهای ناشی از تغییر آب و هوا در این 
بخش عبارت اند از خوردگــی و از بین رفتن تجهیزات 
پاالیشــگاه ها و مجتمع هــای پتروشــیمی؛ افزایش 
استفاده از سیستم های تبرید و تهویه مطبوع؛ افزایش 
تلفات تبخیــری بنزین؛ کاهش راندمان ســیکل های 

تبریدی در پاالیشگاه ها و غیر.

آسیب های وارد بر منابع آبی
آســیب پذیری منابع آبی در اثــر تغییــرات آب وهوا 
عبارت اند از کاهش بارش برف و باران؛ تغییر الگوی بارش 
از برف به بــاران؛ کاهش کمیت و کیفیــت آب؛ افزایش 
میزان تبخیر رودخانه ها و کاهــش کیفیت منابع آبی و 
در نتیجه افزایش هزینه تصفیه آب؛ جاری شدن سیل و 

فرسایش رودخانه ها و سواحل دریاچه ها.

آسیب های وارد  بر بخش کشاورزی
تغییر الگوی بارش و دمای متوسط جو در اثر پدیده تغییر 
آب وهوا بر تولیدات انواع محصوالت باغی و کشــاورزی 
آسیب وارد می کند. بنابراین کاهش تولیدات کشاورزی 
در اثر افزایش دما و شدت تبخیر و کاهش راندمان آبیاری 
در اثر افزایش تبخیر ســطحی کاهش اشتغال در بخش 
کشــاورزی، کاهش امنیت غذایــی و در نتیجه افزایش 

مهاجرت به شهرها را به دنبال خواهد داشت.

آثار بر بهداشت و سالمت انسان ها
یکی دیگر از اثــرات پدیده تغییر آب وهوا، شــیوع انواع 
بیماری های واگیردار و مسری است که می تواند سالمت 
انســان ها را تهدید کند. بیماری هایی کــه در اثر تغییر 
اقلیم تشــدید می شــوند عبارت اند از ماالریا؛ سالک؛ 
وبا؛ ســایر بیماری ها نظیر تب برفکی؛ تب زرد و عفونت 
پره های مغز؛ بیماری های ناشــی از جوندگان؛ افزایش 
آلرژی به خاطــر ذرات موجود در هــوا؛ افزایش ابتال به 
بیماری آســم و افزایش ناراحتی های قلبــی )افزایش 

فعالیت سیســتم گردش خون بر اثر گرم شــدن هوا(.

اثرات بر جنگل ها و مراتع
اثرات پدیده تغییرات آب وهوا بر اکوسیســتم جنگلی و 
مراتع عبارت اند از تغییر زیســت بوم جنگل ها؛ انقراض 
جنگل های حساس؛ افزایش بیماری های گیاهی و آفت 
در جنگل ها؛ تشدید فرسایش خاک ) در مناطق خشک 
و نیمه خشک(؛ ایجاد شرایط زیست محیطی نامناسب 
برای حیات وحــش؛ افزایش احتمال آتش ســوزی در 
جنگل ها؛ افزایش مهاجرت پرنــدگان و حیوانات در اثر 
تغییر شرایط اکولوژیکی؛ کاهش تولید علوفه در مراتع؛ 
تغییر مراتع و در برخی موارد بیابان زایی؛ فرسایش خاک 
در اثر از بین رفتن پوشش گیاهی و آثار منفی بر پوشش 

گیاهی و تولید مثل حیوانات.

آسیب های وارد  بر نواحی ساحلی
پدیده تغییر آب هوا در نواحی ســاحلی نیز اثرات ســوء 
دارد که عبارت اســت از  تخریب نواحی ساحلی و تغییر 
ژئو مورفولوژی منطقــه دراثر پیشــروی آب اقیانوس 
و دریاها به ســمت ســواحل؛ تخریب تأسیسات نفتی و 
صنعتی ســاحلی و تاثیر آن بر اقتصاد منطقه ای و ملی؛ 
افزایش طوفان های دریایــی و تأثیر بر حمــل و نقل و 
اقتصاد منطقه؛ نفوذ آب شور در آب های شیرین ساحلی؛ 
سفید شــدن مرجان ها در اثر تغییــرات دمایی؛ تغییر 
زیســت بوم منطقه و مهاجرت ماهیان؛ تغییر در منابع 
درآمدی منطقه؛ به خطر افتادن امنیت غذایی؛ از دست 
دادن اشــتغال در این نواحی و در نتیجه افزایش قاچاق 
کاال، تخریب زیستگاه های ساحلی در اثر افزایش سطح 

آب دریاها و پیشروی آب دریا در بستر رودخانه ها.
در جمع  بندی می توان با توجه به شــکل ۱ و 2 اهمیت 
اثرات تغییرات آب و هوایی را بررســی کــرد. اثراتی که 
ناشــی از فعالیت های بخش هــای مختلف به خصوص 
بخش انرژی است )دوســوم گازهای گلخانه ای توسط 
بخش انرژی تولید می شود(. لذا بیش از پیش نیاز به تفکر 
سیستمی در بخش انرژی کشــور و در نظرگرفتن اثرات 
متقابل انرژی و محیط زیســت در سطح تصمیم گیری 

احساس می شود.
در شــماره بعــدی بــه راهکارهــای کاهــش اثرات 

زیست محیطی و سناریوهای موجود می پردازیم.

اثرات زیست محیطی چقدر جدی هستند؟

پایداری اشتغال با بنگاه های کوچک
حسین راغفر این هفته در یک مصاحبه گفت: نوع نگاه سیاستگذاران اقتصادی کشور 
مانند یک مانع عمل می  کند. این نگاه همواره طرح  های کالنی را مطرح می کند که هیچ 
تصویر روشنی از آن در ذهن ندارد. طرح هایی که منابع بزرگی از منابع عمومی را به خود 
جذب می  کنند. این نگاه نخبه گرا به سیاســت های اقتصادی تالش می کند با اجرای 

طرح های کالن قطار اقتصــاد را به حرکت درآورد، غافل از اینکه برنامه  های آن هــا عمدتاً به اتالف منابع عمومی 
می  انجامد و سیاستگذاران از ایجاد و حمایت فعالیت  های کوچک غافل می شوند. درحالی که بنگاه های کوچک و 

متوسط اشتغال بیشتری ایجاد می  کنند که می توانند پایداری شغلی را برای جمعیت کثیری فراهم کنند.

شرط خروج از رکود
این هفته حسین عبده تبریزی گفت: دولت باید نرخ ســود بانکی را کاهش بدهد و در 
غیر این صورت امکان خروج از رکود وجود ندارد و بدون کاهش نرخ سود امکان ندارد 
تورم کاهش پیدا کند. شرایط ما اکنون عادی نیست و نمی توانیم منتظر بازار بمانیم که 
بازار نرخ سود را تنظیم کند به ویژه که مردم توان خریدشان کاهش پیدا کرده است و 

در اقتصاد تقاضایی وجود ندارد. اکنون دولت امکان پرداخت بدهی خود به بانک ها را ندارد اما باید در این خصوص 
تصمیم قاطعی اتخاذ شود. دولت ۴۰تا۵۰هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و شرکت ها، حدود ۱2۰هزار میلیارد 

به بانک ها و 2۰۰هزار میلیارد نیز به صندوق های بازنشستگی بدهکار است. این رقم دو برابر بودجه کشور است.
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»به گمانم کار درستی است که در  این دفتر، هــر روزه و بــا صداقتی هنری
مطلق، پیش پا افتاده ترین حوادث، رازهای بی اهمیت 
زندگی را که به یک معنا فاقد راز و رمز است ثبت کنم.« 
وقتی که این کلمــات روی صفحه ظاهر می شــوند و 
صدایی بلنــد آن ها را می خواند، دســت کشــیش را 
می بینیم که دفتر یادداشت روزانه ای که در واقع دفتر 
مشــق اســت )نوســتالژیای معصومیــت کودکی( 

می گشاید و فیلم آغاز می شود. 
داســتان در ســکانس هایی جدا از هم روایت می شود. 
کشــیش جوان که در واقع راوی اســت و تمام ماجرا از 
روی دفتر خاطرات او دنبال می شــود، وارد دهکده ای 
می شود که باید مرجعیت دینی آن را بر عهده بگیرد. در 
ابتدا با برخی خلقیات و خصوصیات او آشــنا می شویم؛ 
از جمله درد و ضعــف معده اش کــه وادارش می کند 
تنها نان بسیار برشته با شــراب را به عنوان غذا بخورد. 
نخستین برخورد او با پیرمردی شاکی از اهالی روستا، 
دلسردکننده است. احساس بیگانگی و تنهایی از همین 
نخســتین لحظات ورود روح او را تســخیر می کند. در 
ادامه وقایــع گوناگون اندک دلگرمــی ای که از برخی 
روابط احســاس می کند را نیز به حــس بی اعتمادی 
تبدیل می کند. در گفت وگو با کشــیش تورسی که به 
نوعی استاد خود به حســاب می آوردش، به او گوشزد 
می شــود که در میان مردم به دنبال دوســتی نباشد؛ 

وظیفه یک کشیش برقراری نظم است. 
در پی آشنایی با کنت که مهم ترین فرد کشیش نشین 
اســت و شــانتال دختر او، وارد قضایایی می شــود که 
باورهای او را هم زمان با روند شــک و رنج های درونی به 
چالش می کشــند. در این میان، مرگ یکی از دوستان 
کشــیش تورســی که او را یک بار بیشــتر ندیده ایم، 
این ســیر عجیب درونی را تســریع می کند؛ مشخص 
نمی شود که او طی حادثه ای در حین شکار جان باخته 
یا به واقع اقــدام به خودکشــی نموده. پــس از آن، با 
شخصیت شانتال - دختری یاغی که در فکر خودکشی 

است و فکر می کند پدرش کنت می خواهد او را از خانه 
بیرون کند- بیشــتر آشنا می شــویم. موضوع از جایی 
به واقع پیچیده می شود که کشــیش در پی مکالمه ای 
طوالنی با همســر کنت که بچه کوچک خود را از دست 
داده، از او می خواهــد که نفرتی که نســبت به خداوند 
احساس می کند را دور بریزد و با این قضیه مانند بخشی 
از تقدیر کنار بیاید و در پایــان او را تطهیر می کند. اما 

همان شب خبر مرگ همسر کنت به او داده می شود.
روبر برسون این فیلم را در سال ۱۹۵۱بر اساس رمانی 
با همین نام اثر جرج برنانوس ســاخته اســت. مسئله 
اقتباس در این میان به شــکلی نوین مطرح می شــود. 
اغلب گفته می شــود با وجود حذف هایــی که صورت 
گرفته، هیچ گاه روح یــک اثر ادبی چنیــن به زیبایی 
در ســینما متجلی نشده اســت. علت عمده موفقیت 
این فیلم، اصالت کار برســون اســت، به این معنا که او 
نه درپی تقلیدی صرف از رمــان در قالب تصاویر، بلکه 
به دنبال بازنمایی مضامین و مســائل مرکزی مطابق با 
ذات ســینما )رابطه میان تصاویر و صداها( بوده است. 
در ظاهر فیلم روایتی ساده و حتی بی غل و غش دارد، اما 
درواقع ساخت آن در سینمای فرانسه انقالبی به پا کرد.

موضوع فیلم زندگی درونی و تطور عقاید یک کشیش 
جوان اســت که در فرایندی که با ســاده انگاری بسیار 

می توان آن را بحــران ایمان نامید، درگیر می شــود. 
او با مــوارد گوناگونی از جمله مفهــوم حقیقی نیکی، 
فیض الهی، ایمان، مسائلی مانند مرگ، نفرت، شرارت، 
دروغ و احساساتی مانند بیگانگی، رنج و تنهایی درگیر 
اســت. اما با وجود چنین جوالنگاهی برای یک روایت 
روان شناســانه، فیلــم از هرگونه دراماتیزه شــدن یا 
استفاده از بازیگری بیانگر و تئاتری به دور است. سردی 
و آرامش و شــاید بهتر باشد گفته شــود نوعی خأل یا 

نیستی در طول فیلم احساس می شود. 
ســبک فیلم را می توان مینی مالیستی نامید؛ بسیاری 
از صحنه هایی که مخاطب از یــک روایت عادی انتظار 
دارد حذف شده اند و صحنه هایی که سرشار از سکوت 
و تکرار هســتند جای آن ها را گرفته انــد. اما بیش از 
هرچیز ساختار ســکانس های فیلم و بیش از آن روابط 
حرکات دوربین، قاب ها و میزانســن چشمگیر است. 
تعدد نماهای بســته و در موارد بســیار خــودداری از 
اســتفاده از نمای معرف، منشــی خاص به فضاسازی 
و تصویرســازی فیلم می بخشــد که راهگشای شکلی 
نوین از رئالیسم است؛ رئالیسمی که معنوی یا روحانی 
خوانده می شــود و در عین حال بیش از هر رئالیســم 
دیگری جســمانی اســت؛ چرا که چیزی معنوی تر از 

جسم نمی توان یافت.
ســاختار تحت تأثیر نوشــته های کشــیش اســت؛ 
قطعه هایی منفصل که بسیاری چیزها را بدون توضیح 
رها می کنند. خود رمان در واقع به شکل ثابتی از زمان 
گذشــته ارجاع دارد )خاطراتی که پیش از این نوشته 
شــده اند و اکنون ما در حال بازخوانی آن ها هســتیم( 
اما در فیلم بارها کشــیش را در حال نوشتن خاطرات 
می بینیم. نماها نه صرفاً تصاویری از گذشته، که بیشتر 
در زمان حال هســتند. البته نمی توان موقعیتی قطعی 
برای آن ها قائل شد. گاهی در توضیح نوشته ها می آیند 
و گاهی پیش از آنکه نوشــته شوند و گاهی نوشته ها که 
در فیلم شکل تک گویی درونی یافته اند، صدای حاضر 

در فیلم را قطع می کنند و خود جایگزین آن می شوند.

داوری داستان تهران آغاز شد
ماهنامه داستان همشهری دومین دوره »جایزه داســتان تهران« را برگزار می کند. مینا 
فرشــید نیک با اشــاره به اینکه مهلت ارســال آثار برای این دوره به پایان رسیده، تعداد 
شرکت کنندگان امســال طی چهار ماه فراخوان را ۱۳۶2 نفر اعالم کرد که نسبت به سال 
گذشته و اولین دوره  این جایزه ده درصد افزایش یافته است. وی گفت: داوری اولیه این آثار 

توسط شورای بررسی داستان آغاز شده و آثاری که به دور دوم این رقابت راه پیدا کنند، آذرماه برای داوری نهایی و انتخاب 
برگزیدگان به هیئت داوران سپرده خواهند شد. نتایج اولیه  داوری ها و اخبار مربوط به این جایزه را می توانید در سایت 

داستان به نشانی dastanmag.com دنبال کنید. 

جشنواره ترانه های تهران 
نخستین مسابقه ترانه ســرایی با موضوع تهران برگزار می شــود. »تهران دوستت 
دارم« عنوانی است که برای این جشنواره انتخاب  شده است. نخستین مسابقه ترانه 
تهران را هفته نامه تهران شهر وابسته به مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
تهران برگزار می کند و تیمی متشکل از ترانه ســرایان مطرح و برجسته کار داوری 

آثار را بر عهده خواهند داشت. برگزیدگان طی مراسمی در پایان ســال انتخاب  شده و جوایز خود را دریافت 
می کنند. همچنین صد ترانه از آثار برگزیده در کتابی با همین عنوان منتشر خواهد شد. عالوه بر اینکه ۷ تا ۱۰ 

اثر برگزیده در یک آلبوم موسیقی با همین عنوان و با صدای هنرمندان مطرح منتشر می شود. 

هنر سینماتوگراف
روبــر برســون )۱۹۰۱-۱۹۹۹( کارگــردان 
فرانســوی کــه در دوره شصت ســاله فعالیت 
سینمایی خود تنها سیزده فیلم بلند و یک فیلم 
کوتاه ساخت، مبدع ســبکی در سینماست که 
به زعم بســیاری حاکی از نگاهــی جدید به این 
پدیده است. پیش از او جز اندکی از فیلم سازان، 
سینما را به عنوان هنری مستقل ارج نمی نهادند 
و از آن مانند ابزاری برای داســتان گویی ســود 
می جســتند یا به عنوان تئاتر فیلم برداری شده 
به آن می پرداختند. برسون با این ایده که سینما 
قابلیت تبدیل شدن به هنری مستقل را داراست، 
شروع به فیلم سازی کرد. سبک او جنجالی به پا 
کرد؛ بسیاری او را می ســتودند و برخی به دلیل 
ســردی و مکانیکی بودن فیلم هایش به او خرده 
می گرفتند. پس از او هیچکس نتوانســت از این 

سبک تقلید کند.
ایده اصلی او بر مفهــوم تصویر و رابطه آن با صدا 
استوار بود. این دو در تدوین نهایی فیلم ریتمی 
می سازند که جانمایه اصلی سینما را باید در آن 
جست. این ریتم همان چیزی است که ساختار 
فیلم های او را شــکل می دهد و مانند موسیقی، 
قطعه ای را تولید می کند که بیان ناپذیر است و 
تنها می توان با کلمات، توصیفی کلی از آن  ارائه 
داد. می توان به سکانس ســرقت در گاردولیون 
در فیلــم جیب بــر )۱۹۵۹( یا ســکانس های 
بازپرسی در محاکمه ژان دارک )۱۹۶2( اشاره 
کرد. حرکت های دوربین و میزانســن  و روابط 
تدوین منشی موسیقایی به هنر سینماتوگراف 
می بخشــد. برســون می گفت صفحه سینما 
سطحی اســت که کارگردان باید صحنه خود 

را در آن بچیند.
ماجرا بــه همین جا ختم نمی شــود. بازیگران 
در فیلم های برسون نقشی اساســی دارند؛ اما 
او آن هــا را بازیگر نمی خواند چــرا که قرار نبود 
چیزی را در برابر دوربین بازی کنند، بلکه آن ها 
»مدل«هایی بودند کــه همان چیزی بودند که 
بودند. این حالت که می توان آن را شئ شــدگی 
نامید، در پی جدایی کامل از روش های تئاتری 
بازیگری شــکل می گیــرد. دیالوگ هــا کوتاه 
و ســاده هســتند و با صدایــی یکنواخت بیان 
می شــوند و حرکات مکانیکی و گویی بیشــتر 
از روی عادت هســتند تا اراده. این نکته آخر با 
این تکنیک برسونی که همیشــه معلول ها در 
ابتدا نشان داده می شــوند و سپس نشانه هایی 
از علت آن ها پدیدار می شود، ارتباط تنگاتنگی 
دارد. با این وجود، عجیب نیســت که مفاهیمی 
مانند شانس و سرنوشت در فیلم های او تم های 

مرکزی را تشکیل می دهند. 
این نگاه جدید به ســینما محدود نمی شــود و 
جهان بینی کامل و جدیــدی ارائه می دهد که 
در عمق خــود بی انتها می نمایــد؛ یک دنیای 
تمام عیــار. ژان لوک گدار می گوید: »برســون 
در سینمای فرانســه همان جایگاهی را دارد که 
داستایوسکی در ادبیات روســیه و موتزارت در 

موسیقی آلمان دارند«.

دریچه هنـــــــــــــــــــــــــری

عکاس باشی

داینامیک رنج و کنتراست
هفته گذشته درمورد داینامیک رنج و تعریف آن برای دوربین های عکاسی بحث کردیم. اما امروز 
قرار است به بررســی رابطه بین داینامیک رنج و کنتراست عکس بپردازیم تا اهمیت داینامیک 
رنج را بیشتر حس کنیم. بیان شد که تعداد کانال های خاکستری که یک سنسور یا فیلم بتواند 
بین سیاهی و ســفیدی ثبت کند، عدد داینامیک رنج را بیان می کند و گفتیم هرقدر این تعداد 
بیشتر باشد یا به عبارتی جزئیات بیشتری ثبت شــود، عکس باارزش تر خواهد بود. حال تعریف 
کنتراست: به طور کلی کنتراست باال یعنی تیره تر کردن تیرگی ها و روشن تر کردن روشنی های 
عکس. کنتراست پایین هم دقیقاً برعکس همین عمل تعریف می شود. با اندکی تأمل در می یابیم 
که باال بردن کنتراست یا همان تیره کردن تیرگی های عکس، باعث می شود کانال های اطراف 
ســیاهی که در حالت عادی هنوز با ســیاهی کامل تفاوت دارند، از بین بروند. این موضوع باعث 
کمترشدن جزئیات عکس می شود و نهایتاً داینامیک رنج را پایین خواهد آورد. بنابراین باال بردن 
کنتراست به طور کلی باعث کم کردن جزئیات می شــود و نهایتاً با کاهش داینامیک رنج معادل 
است. اما سؤال اینجاست که آیا پایین آوردن کنتراست، باعث افزایش داینامیک رنج خواهد شد؟
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مسیح و سرطان معده



بدون شرح!

سفر به فرنگستان

معین محمدی همیشــه دوســت داشتم 

دانشــجویانی که برای ادامه تحصیل رهسپار 
فرنگ می شــوند، تجربیاتشــان را با بچه های 
ایران در میــان بگذارند؛ امــا بازخوردی که از 
اکثر دوستان در شــبکه های مجازی می دیدم 
محدود به چنــد تا عکس رنگارنــگ از محیط 
دانشــگاه و جمع خارج نشــینان و تفریح های 
آخر هفته بود. بــا خود قرار گذاشــتم که اگر 
روزی در این جایگاه قرار گرفتم ســعی کنم با 
نگاهــی واقع بینانــه، زندگی دانشــجویی و 
تحصیل در غرب را برای دوستانم تعریف کنم 
تا آن ها بتوانند با دید بهتری برای آینده شــان 
تصمیم بگیرند. اکنون حدود ســه ماه است که 
در این جایگاه قرارگرفته ام. در این مدت سعی 
کردم بــا کمــک شــبکه های اجتماعی این 
مســئولیت را بر عهده بگیرم و یک ســری از 
نکات را بیان کنم. به پیشنهاد یکی از دوستان 
عزیــزم، فرصــت را مغتنم می شــمارم تا یک 
ســری از نکات را در این ســتون بنویسم و از 
دیگر دوســتان خارج نشــین هم این تقاضا را 
 دارم تــا بــه بهتــر شــدن ایــن ســتون 

کمک کنند.
چند نکته در بدو ورود من به دانشگاه در آمریکا 
خیلی به چشــم می خورد که می توان مجموعه 
این نکات را در یک قالب تعریــف کرد و آن هم 
تالش دانشگاه برای ساختن یک برند مستقل و 
دارای هویت است. در ادامه به یکی از این موارد 
اشــاره می کنم و مابقی در قســمت های بعدی 

بیان خواهند شد.
اســم تمامی دانشــکده ها، مراکز تحقیقاتی و 
آزمایشــگاه ها به نام یکی از افرادی است که در 
این سال ها در دانشگاه نقشــی ایفا کرده است. 
مثاًل به جای ســاختمان مهندســی شــیمی، 
ســاختمان به نــام آقــای دکتر ایکــس که از 
استادان برجسته دانشــکده بوده و کمک های 
قابل توجهــی انجــام داده اســت، نام گذاری 
شــده اســت. می توان اهتمام به الگوسازی و 
قدردانی از پیشــینیان دانشــگاه را به خوبی در 
این حرکات مشاهده کرد. در کشورمان بیشتر 
نام دانشــمندان معروفمــان روی مکان ها به 
چشــم می خورد. البته که آمریکا دانشمندانی 
به قدمت ابوریحان، ابن ســینا... نــدارد اما بد 
نیست برای نسل جوانمان سعی کنیم از دوران 
معاصر افــرادی را به عنوان الگــو معرفی کنیم 
و بشناســانیم تا برای یک جوان دست یافتنی 
و ملموس تر شــود. حال اگر برای هر دانشــگاه 
الگوهای درون دانشــگاهی انتخاب شود، آنگاه 
به ارتقای جایگاه دانشــگاه نزد دانشجویان هم 
کمک خواهد شــد. البته دانشــگاه ما )منظور 
دانشــگاه شــریف( در ایــن مقوله هــا از بقیه 
دانشــگاه ها جلوتر اســت و در باب قدردانی از 
پیشــینیان به عنوان نمونه می توان به انتخاب 
مناسب اسم ســالن تربیت بدنی به نام مرحوم 

جباری اشاره کرد.

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به باران. البته ورژن آسمانی اش مدنظرمان اســت. اگر بخواهیم دقیق تر گفته باشیم، 
تقدیم می کنیم به همه نزوالت آســمانی که در این هفته سنگ تمام گذاشتند و حســابی از خجالت مملکت چهار فصل، فارغ 
از اینکه ۹۵درصد آبش را فالن جا مصرف می کند یا بیســارجا، در آمدند. تقدیم می کنیم به آن چاله آب چندین و چند ســاله 
منتهی الیه شرقی ساختمان نهاد، یا به عبارت دیگر سر پیچ ســاختمان شهید رضایی. تقدیم می کنیم به کارتن های پهن شده 
دم در دانشــکده . تقدیم می کنیم به مخترع چتر. تقدیم می کنیم به ترافیک خیس  بی دلیل تهران. آخر همه این تقدیم ها هم 
اصال کاری نداریم که تیم  ملی فوتسال بانوان را به جام جهانی نمی فرستند. می دانید َچرا؟ چون آن مردی که با تیمور و گواتماال 

روابط حسنه داشت، دیگر رفته است، سفارت گواتماال هم که دور است. پس این شماره تمام و کمال تقدیم به همان باران!

تقدیم می شود به ...

صفحـــــــه آخـــــــــر

قبل التحریر: گویا دســت های 
پشت پرده بسیاری وجود دارند که 
نمی خواهند مطالب بنده خدمت 
شــما تقدیم گردد؛ به همین دلیل 
ممکن اســت از این به بعد هفته ای 
یک بار در خدمتتان باشــم. باشــد که پرده ها برافتد تا 
دست ها دیگر پنهان نباشــند، حداقل دستکش دست 

کنند و در مأل عام حضور یابند!

افشاگری امین تارخ درباره فســاد در سینما: 
»برخی از افراد میانی که در آثار نمایشی حضور 
دارند، تصمیم گیرنده هستند. آن ها از بازیگران 
مرد توقع پول و از خانم ها متأســفانه توقعات 

دیگری دارند«.
این افراد میانی چه توقعات دیگری دارند؟

الف( سفته

ب( ضمانت بانکی
ج( دو تا ضامن با چک کارمندی

د( یه تار سیبیل!

معاون سیما گفت: »ســیدعلی ضیاء تا اطالع 
ثانوی ممنوع التصویر شــد و حق اجرا در رادیو، 

تلویزیون و سیمای استان ها را ندارد«.
برای چه ممنوع التصویر شد؟

الف( ُشرب َخمر و ُمســکرات در مجالس اعیانی و از ما 
بهترون

ب( حضور در عروسی های مختلط و خاک بر سری
ج( کشف حجاب )علی ضیا مگه مرد نیست؟(

د( کاله گیس پرویز مظلومی

دروازه های مسجد سپهساالر دزدیده شد!
پروژه بعدی دزدان تهرانی چه خواهد بود؟

الف( برج میالد
ب( تونل رسالت

ج( ویوی کوه دماوند
د( پس از این واقعه اپالی کرده اند و قرار اســت خارج از 

کشور به فعالیت خود ادامه دهند.

ورود برندهای آمریکایی ماننــد مک دونالد و 
کی اف سی به ایران ممنوع شد.

برای مقابله با این برندها دیگر چه باید کرد؟
الف( احداث شعب »فری کثیف« در ایالت های آمریکا

ب( گســترش فرهنگ فالفل آبادانی سلف سرویس در 
الیه های زیرین رفتاری دانش آموزان غربی

ج( ترویج »ساندویچ دو نونه« و حتی »چند نونه« به جای 
ساندویچ های »چند همبرگره« در سراسر جهان

د( ایرانیزه کردن این برندها، به طور مثال َمش دونالد، 
کی اف ای)ُکتلت فرد اعال( و...  .

0910.064۸: سالم. مسئولین دانشگاه فکر می کنند 
مردم وقتــی تصاویر برگــزاری مناظــره زیباکالم و 
اصغرزاده رو توی یه سالن کوچیک می بینند راجع به 

ما چی فکر می کنند؟
   خــودت راجــع بــه ما چــی فکر 

می کنی؟

0913.0531: مرســی علیرضا جون که Mips رو به 
من یاد می دی .تو بهترین هم اتاقی منی!

   شماره ایشون رو ذخیره کن تو گوشی، 
یه راست برای خودش بفرست. :-/

0936.450۸: موضوع سرمقاله شماره قبلی)۶۶۳( 
خیلی خــوب بود. لطفــا دقیق تر و مفصل تــر به این 

معضل بپردازید.  سجاد اسکندری
   صالح جون، آقا ســجاد رو دریاب، با 

شما کار دارن.
093۸.۷669: لطفا قســمت وصله پینه رو تو ۶ ماه 

اول سال چاپ کنید که هوا گرمه، ممنون.
   یخ بکنی!

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

13

13

14

 ۸

فری کثیف جهانی می شود
حامد تأّملی

آبان 1394  16 شنبه  شماره 665   بدون روتوش

یک وجب روغن

daily@sharif.ir         ۶۶۱۶۶۰۰۶ :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  
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